
6 ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdélyi magánerdők emlékeinek áttekintése végén vajon 
egyetérthetünk-e ELEK István 1908-ban megfogalmazott véleményével? Ő 
ugyanis ezt írta: „Olyan a magánerdők sorsa, mint egy égő városé. Minél 
előbb fogunk az oltáshoz, annál többet menthetünk meg, de ha egyáltalán 
nem oltunk, leég az egész város.”371 Biztos, hogy a századforduló éveire egy 
kettős állapot; tudniillik a gazdálkodást vállaló, az erdőben fantáziát látó 
birtokosok, míg másik oldalon az erdőket elkótyavetyélők világa élt egymás 
mellett.

A földesúri erdők eme kettőssége azonban nem ekkor, hanem már 
évszázadokkal korábban kezdett kialakulni. Amíg az erdők szinte korlátlanul 
rendelkezésre álltak, addig a tulajdonosok sem saját jobbágyaik, sem mások 
erdei használatával nem törődtek. Igaz, például a makkoltatást azért tartották 
fontosnak megadóztatni, megfizettetni, mert a jobbágyok minden 
jövedelméből legalább egytizednyi nekik járt.

A XVIII. századi változások Erdély-szerte a földesúri jövedelmek 
növelését kívánták meg. Ezzel összefüggésben a jobbágyok minden 
lehetséges erdei hasznát (irtás, faizás, makkoltatás és egyéb legeltetés, 
továbbá a néprajz által különféle erdei termékek gyűjtögetésének nevezett 
tevékenység) igyekeztek egyik oldalról szabályozni, másik oldalról pedig 
szolgáltatásokhoz, illetve pénzbefizetésekhez kölni. Ugyanakkor az 
erdőkben különféle vállalkozók is megjelentek, azaz az addig közös 
földesúri-jobbágyi erdőhasználat új szereplőkkel bővült. Hogy aztán ebben 
a helyzetben a földesurak milyen módon tudták az, erdőből származó 
jövedelmüket növelni, az vidékenként, sőt uradalmanként változó volt. Az 
1820 körül végzett Cziráky-féle összeírás szerint a szűkebben vett Erdély 
egyik legnagyobb megyéjében általános volt az épületfa taxafizetés melletti 
biztosítása, szintúgy a makkoltatásé is. És elkezdődött egy folyamat, amelyet 
összefoglalóan úgy neveznek, hogy a földesurak a jobbágyokat igyekeztek 
az addig közösen használt erdőkből kiszorítani. Maga a törekvés azonban 
szintén vidékenként és uradalmanként eltérő módon jelentkezett. Itt azonban 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jobbágyoknak (jobbágyközösségeknek) 
kiadott, kizárólagos használatra átadott erdőket azok akár néhány év alatt 
tönkrepusztíthatták. S akkor újra az egyedüli lehetséges úthoz, az újabb erdő 
kimérése kéréséhez folyamodtak. Az egyik birtokos ezt meghallgatta, míg a 
másik nem. Ahol a jobbágyoknak külön erdőt biztosított, a többiből 
természetesen csak különszolgáltatás, -fizetés mellett lehetett akár fát, akár
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más terméket elvinni. Amikor 1836 után a magyarországi vármegyékben a 
jobbágyok szolgáltatásait jobbára a könnyítések jellemezték, az erdélyiek 
helyzete kevésbé változott. Ezt a korszak jeles történésze, HORVÁTH 
Mihály azzal magyarázta, hogy „az úrbér feletti tanácskozások alkalmával a 
középnemesség is általában az. arisztokráciával tartott, így az általános 
könnyítések /.../ nem találtak megfelelő pártfogást.”'m

Az 1848. évi jobbágyfelszabadítás ebbe a helyzetbe olyan változást 
hozott, hogy a volt jobbágyok a földesúri erdőket jobbágyi ellenszolgáltatás 
nélkül használhatták. Ez a lehetőség aztán -  miként a Bánffy-uradalomban 
láthattuk -  akár túlzásokhoz is vezethetett. A volt közösen használt erdők 
megosztása évtizedekig eltarthatott, s ez alatt az említett túlzásokat gyakran 
csak karhatalmi eszközökkel sikerült mérsékelni. Hadd utaljunk azonban 
arra, hogy a túlzott követelések, elvárások nemcsak a volt jobbágyok, hanem 
természetesen a volt földesurak oldaláról is jelentkeztek.

A polgári föld-, így erdőtulajdon a volt földesúri erdőkben is megfelelő 
birtoknyilvántartást és ennek alapján adózást jelentett. Tehát az addig 
tartalékföldeknek tekintett erdők a (becsült) jövedelem alapjául szolgáltak. 
Részben ez, részben pedig a mezőgazdasági birtokok gazdálkodásának 
átalakítási kényszere (tudniillik a jobbágyi robot helyett a bérmunka 
bevezetése) az erdőkből származó haszon növelését kívánta. S itt már 
elsősorban nem a hagyományos kapcsolaton alapuló, a helyben lakó, volt 
jobbágyokkal megoldható árutermelés kínálkozott megoldásnak (bár erre is 
vannak példák), hanem a harmadik szereplő, a fakitermelési, fakereskedelmi 
vállalkozó ajánlata.373 Az üzletbe a földesurak is beszállhattak, de sokkal 
jellemzőbb a fa (sőt erdő) lábon történő eladása. Kezdetben pedig még nem 
is az egész állományért, hanem csak a kinyert l'ácrt kértek pénzt, ami a 
vállalkozó oldaláról óriási visszaélésekre adott lehetőséget. Az uradalmak 
ezért az erdészeti személyzetre egyre jobban rá voltak szorulva, sőt 
felismerték: az erdészet olyan tudomány, amely az erdőben, a fában hamar 
„aprópénzre váltható.”

A kiegyezés után felgyorsuló gazdasági fejlődés szinte évről évre növelte 
a fa értékét. Ebben a helyzetben az erdőtulajdon értéke is nőtt, s a 
törvényhozásban leginkább képviselt magánerdő-birtokosok ezen kincs 
kiaknázásában nem szívesen vették az állam „okvetlenkedését.” Az 1879. 
évi erdőtörvény éppen ezért számukra olyan kedvezményeket biztosított, 
amelyet sem a polgári jogegyenlőség, sem az erdészettudomány nem 
indokolt. (A helyzetet KAÁN így fogalmazta meg: „a magánjognak az 
alkotmány életbe lépésének tizenkettedik évében, a liberalizmusba vetett hit 
lényeges csorbája” következett volna be. Ezért a parlament „ez idő szerint” a
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magánerdőkbe -  az általános erdő fenntartás elvein túl -  nem akart 
beavatkozni.374) Ezzel aztán a birtokosok vagy tudtak élni, vagy nem.

Egyes uradalmakban önálló erdőgazdaságot alakítottak ki, és azt a 
megfelelő, ráadásul kellő szakértelemmel rendelkező erdészeti személyzettel 
működtették. A többség azonban megelégedett az erdők jól-rosszul történő 
őriztetésével, s a fát éppen a pillanatnyi érdeke, anyagi helyzete alapján 
értékesítette. Ők voltak többségben. A kettő között helyezkedett el a 
hitbizományi birtok, amelyre az erdőtörvény szigorúbb előírásai, így az 
üzemtervezési kötelezettség és a szakértő erdőtiszt alkalmazása is 
vonatkozott. Ahogyan azonban más, az erdőtörvény 17.§-a alá tartozó 
birtokosok esetében ez a fokozott állami beavatkozás nem volt a hosszú távú 
erdőgazdálkodás elégséges feltétele, vele a hitbizományok is 
különbözőképpen éltek. A másik, még szintén a két szélsőnek felfogható 
magán erdőtulajdonos között helyezkedtek el azok, akik erdeiket a 
fakitermelő, favásárló céggel összefogva igyekeztek hasznosítani. Ők ugyan 
érdekelve voltak a meglévő erdők minél jobb kihasználásában, de a hosszú 
távú erdőgazdálkodás követelményeinek nem mindenben tudtak megfelelni. 
Végül hangsúlyozzuk, hogy a most kifejtett típusok gyakran nem különültek 
el élesen egymástól. így egy-egy nehezebb esztendő, netalán birtokos 
„pillanatnyi pénzzavara” akár az évtizedek alatt kialakított rendszert is fel
boríthatta, és az erdő könnyelmű eladásához vezethetett.

Szólnunk kell még a nem földesúri eredetű magánerdőkről. Amíg 
korábban, a magyarországi 1844. évi IV tc.-ig nemesi jószágot és ezzel járó 
földesúri jogokat csak nemes személy szerezhetett, 1848 után nünd 
Magyarországon, mind Erdélyben erdőket egyre nagyobb számban volt 
jobbbágyok, leginkább pedig (különösen az 1867. évi zsidó emancipáció 
után) polgári személyek, például fakereskedők vettek. Az 1879. évi 
erdőtörvény magánerdőkre vonatkozó kedvezményeit azután ők tudták 
legjobban kihasználni. Ráadásul ez a lehetőség az egykori közbirtokosságok
-  például a székelyekét -  felbomlását, területük, így befolyásuk, gazdasági 
erejük zsugorodását is elősegítette.375 S ez volt az a terep, ahol a nemzeti
nemzetiségi érdekek, például a román bankok által támogatott 
birtokszerzések is, a korábbiaknál sokkal jobban érvényesülhettek.

Maga az erdőtörvény véderdőkre és feltétlen erdőtalajon állókra 
vonatkozó rendelkezései a magánerdők használatában jelentős korlátot nem 
szabott. Tudniillik amíg az említett kategóriák megállapítása, erdészeti 
besorolása kimondottan a tulajdonos akaratától függött, addig legfeljebb 
csak a nyilvánvaló helyeken (például felső erdőhatárokon, netalán sziklás, 
egyébre nem használható területeken) jelentettek gátat. A kopárfásítási
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előírások már erősebb állami beavatkozást tartalmaztak. Ehhez azonban a 
korabeli Magyarországnak nem volt elég anyagi ereje. így a kopárok 
megjavítását csak a legszembetűnőbb esetekben, -helyeken szorgalmazta, 
segítette. S a sorban a magánosok hátul álltak, bár az ő egyéni 
kezdeményezéseik is megemlítendők.

Az erdők felújításával kétségtelenül az általunk most vizsgált 
birtokkategóriában volt a legtöbb gond. Ez következett a kíméletlen 
erdőkitermelési módszerekből, sőt az erdőtulajdonosok nemtörődömségéből 
is. De érdekes módon az erdőtörvényt is rosszallhatjuk. Na nem azért, amiért 
a kívülállók, a 17. paragrafussal „megnyomorítottak” tették (tudniillik „hát 
az erdőtörvény csak a parasztoknak hozatott-e, és hogy miért szabad az 
uraknak erdejükben azt csinálni a mi nekik tetszik?”376), hanem a KAÁN 
Károly által kifejtett szempontok miatt. A neves erdészpolitikus az 1879. évi 
erdőtörvény hibáit elemezve mutatott rá: az erdőtörvény a feltétlen 
erdőtalajok esetében sem írt elő általános felújítási kötelezettséget. Az 5.§- 
ban ugyanis ez szerepel: ha a „futóhomokon álló erdőkben, vagy oly 
erdőkben, melyeknek talaja másnemű gazdasági mívelésre nem alkalmas, 
irtás eszközöltetik: a kivágott vagy irtott terület legfeljebb 6 év alatt újra 
beerdősítendő.” KAÁN szerint ezt a passzust akár úgy is lehet érteni, hogy a 
területet csak irtáskor kell azonnal (hat éven belül) felújítani, míg a tuskó 
nélküli fakitermelés esetén ez akár nem is kötelező.377 Az erdészeti 
adminisztráció a feltétlen erdőtalajokon álló erdők felújítását mindenesetre 
igyekezett elérni, de a magánerdőkre alig „merészkedett.”

A fel nem újult, fel nem újított erdőlalajokon gyakran spontán, időnként 
pedig szervezett módon, különböző mezőgazdasági művelést, legtöbbször 
legeltetést honosítottak meg. Különösen a parcellázás volt szembeötlő, amit 
már egyáltalán nem a volt földesurak, hanem a legkülönfélébb spekulánsok 
és nemzetiségi (gazdaság)politikusok, netalán „-izgatok” végezték, 
végezhették. Ez pedig biztos nem vezeteti el az EÖTVÖS József bárótól 
többször idézett gondolattal körülírt állapotokhoz. „A kultúra legmagasabb 
fokán -  írta EÖTVÖS -  ismét minden természetes helyére lép, és szántó, rét, 
erdő felváltva kiegészítik egymást.”378

Az 1879. évi erdőtörvény fenti hiányosságai, illetve az, hogy a 
szabadelvű politikai és gazdaságpolitikai viszonyok között éppen a 
liberalizmus által mindig hangsúlyozott „szektorsemlegességet” nem 
érvényesítette, nem indokolhatja a bevezetőben idézett ELEK István-féle 
gondolatokat. Nem, mert nem az erdők, illetve azok birtokosai táplálták az 
„égő város”-t, hanem azokon jóval túlmutató, a dualizmus korának általános 
gazdasági és politikai bajai. Mint ahogyan az erdők, a fa felértékelődése is az
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általános gazdasági viszonyokból következett. Az egy más kérdés, hogy 
mindezzel a felvilágosultabb, a messzebbre tekintő erdőtulajdonosok sokkal 
okosabban, körültekintőbben élhettek volna.

És itt újra meg kell említenünk az erdőtörvény által adott, minden erdőre 
kiterjesztett kötelezettséget. Ahogyan az egyik erdőfelügyelői jelentésből 
idéztük: az állami erdészeknek egyszerűen nem volt idejük és lehetőségük, 
hogy a magánuradalom tisztviselőit, netalán tulajdonosait a helyes 
erdőkezelésről felvilágosítsák, az esetleges könnyelmű lépésektől megóvják. 
Helyette a tudást, benne az erdészeti ismeretek oktatását próbálták meg 
elősegíteni -  sikertelenül.

A dualista állam bukása, de ha úgy tetszik, a Világostól Trianonig terjedő 
időszak politikai és gazdasági bajai az erdőkben lévő értékek kiaknázását 
mind az osztrák birodalom, mind a magyar állam polgárai számára tették 
elérhetővé. Az ebben az államkcrctben élők jólétét emelték, amely a korabeli 
erdészeti politika legfőbb célja volt. Hogy az idő azokat igazolta, akik a 
hosszú távú érdekeknél fontosabbnak a pillanatnyi hasznukat, jövedelmüket 
tartották, a politikai változások, az egész állam összeomlásával nyert 
igazolást. „Mi legalább éltünk egy kis jót is” -  vélekedtek a „boldog 
békeidőkre” visszatekintők. Hogy ez az önző magatartás vezetett-e el a 
közép-európai birodalom bukásához, felszabdalásához, vagy a tragédia 
anélkül is bekövetkezett volna, politikatörténeti kérdés. Ráadásul máig 
megválaszolhatatlan kérdés. Egy biztos: az utódállamok, így Románia sem 
aszerint ítélte meg a birtokosokat, erdőtulajdonosokat, hogy azok erdeikkel 
korábban milyen előrelátóan, netalán szakszerűen gazdálkodtak, abból 
mennyi adó fizettek. Nem. Ahogyan majd 1944 után is más rendezőelvek 
következtek, úgy 1920-at követően is újra a rövid távú, sőt némi revans ízű 
rendezőelvek kerekedtek leiül.

Térjünk azonban még vissza a szorosabban vett erdők kérdéséhez.
Az első világháború okozta gazdasági nehézségek közepette az állam a 

magánerdők hasznosításába fokozott mértékben avatkozott bele. Ez nemcsak 
a kitermelendő faanyagra, hanem a művelési ág megtartására is vonatkozott, 
sőt a birtokok forgalmának felügyeletére is. Az ilyen irányú intézkedéseknek 
az igazi hatása azonban Erdélyben már nem érvényesült.

Erdély Romániához kerülte után a román földreform az erdőket illetően 
mintegy második „jobbágyfelszabadítást” hozott.379 A volt földesurak erdeit 
óriási arányokban osztották ki és fel. Ez nemcsak egy lépcsőben, hanem 
folyamatosan ment. Példák sora bizonyítja a különböző 
kényszerértékesítéseket is, ahol a „vásárlók” szintén a román nemzeti célok 
megvalósításának szereplői voltak.
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Észak-Erdély visszakerülte után a magyar vezetés megpróbálta legalább 
részben orvosolni azokat a sérelmeket, amelyek a korábbi 
kényszerhelyzetből következtek. A törekvés megvalósítására kevés idő állt 
rendelkezésre. Ráadásul ezt a jogos szándékot beárnyékolta egy újabb 
jogtalanság; a zsidóerdők elvétele.

Végül befejezésül ismét egy kettősségre utalunk. S ez pedig az 
erdőtulajdonos és az erdők valódi birtokosainak külön világa. WASS Albert 
így fogalmazta meg: „hatvan évvel ezelőtt még zárt erdő volt mindenütt, le a 
Marosig. A vécsi báró tudta magáénak /.../ Övé volt-e? Évente néhány napig 
igen.” Amikor ott vadászott. „Ilyenkor talán övé volt az erdő. De máskor, ha 
jutott belőle embernek valami, az legfeljebb vén Sándru lehetett, az Ulm- 
pojánai bács, ki tavasztól őszig ott legeltette juhait. Vagy Tóderik, a 
bisztramenti ember, kinek csapdái voltak az Urszu-patakon föl, egészen az 
Istenszéke alatti nyeregig.. .”380
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