
2. AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS KEZDETEI

Erdély az erdők hazája. A délkelet-európai lombos
erdők szinte valamennyi fafaja megtalálható, mely fafajok a 
legkülönfélébb társulásokat alkotják. A tűlevelűek szintén több 
erdőtársulásba rendeződnek. Az erdők változatosságát növeli, 
hogy Erdélyben a síkságiaktól kezdve egészen az erdőhatár 
felső széléig mindenféle faállomány előfordul.

Vizsgálódásunk során igyekeztünk rámutatni arra a 
folyamatra, amelynek során az ember fokozatosan használatba 
vette, majd pedig tervszerű gazdálkodás alá vonta az erdélyi 
erdőket. Feldolgozásunkba Erdély alatt nemcsak a történelmi 
Erdélyt, hanem a trianoni békekötés után Romániához került 
összes területet értjük. Az első világháború után készített 
kimutatás szerint a tágabb értelemben vett Erdéllyel 3,8 millió 
hektár erdőt ítéltek Romániának. (Összehasonlításul: a mai 
Magyarország erdőterülete 1,9 -  2,0 millió hektár.)

A vidéken az erdőket évszázadokig természeti erők 
alakították, amelynek vizsgálata az erdőtörténet körébe 
tartozik. Mi ezzel nem tudunk foglalkozni. Csak utalunk rá, 
hogy az őserdőkben kimutatható kis és nagy erdőciklus (lásd 
az 1. számú mellékletet) Erdélyben is ugyanúgy érvényesült, 
érvényesülhetett mint a Kárpát-medence, illetve Európa 
középső része bármely hasonló régiójában.

Az erdőgazdálkodás története -  ami már az 
erdészettörténet tárgya -  akkor kezdődött, amikor az ember 
megtelepedésével, gazdasági tevékenységével a természetes 
növénytakarót megbontotta, az erdő fáját, illetve az erdő 
területét, talaját valamilyen módon hasznosította. Ez az 
erdőtakaró-megbontás természetesen az emberi településekkel, 
azok körül kezdődött. Az egykor összefüggő erdők helyén 
szigetszerűen előbb falvak és hozzájuk kapcsolódó szántók, 
rétek és legelők keletkeztek. Mindezek erdőirtásokkal jártak. 
Ugyanakkor az ember a ki nem irtott erdőket is fokozatosan 
használatba vette. Onnan fedezte az építkezésekhez, a 
tüzeléshez és a mezőgazdasági műveléshez nélkülözhetetlen 
faszükségletét. Erdélyben nem elhanyagolható a bányászat 
faigénye sem, s ezzel már eljutottunk a kimondottan fát
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hasznosító tevékenységekhez: a faszenítéshez, a hamuzsír- 
főzéshez, a mészégetéshez, a deszkametszéshez és a 
fakereskedelemhez.

Az említett folyamat során az egykor zárt erdőtakaró
ban erdőtlen „szigetek” keletkeztek, amelyek növekedtek, s a 
mezőgazdasági művelésre különösen alkalmas folyóvölgyek
ben, lapályos vidékeken előbb-utóbb összeértek. A művelés 
esetleges felhagyásával (a lakosság elköltözése vagy elpusz
tulása folytán, netalán a művelés más határrészekre történő 
áthelyezésével) ugyan az erdélyi, erdőnek kedvező éghajlat 
alatt ezek a területek újraerdősültek, de jellemzőnek mégis a 
fátlan „szigetek” növekedését tarthatjuk.

A 2. számú mellékletben bemutatott erdőátalakítási, 
-alakulási vázlathoz megismételjük: a folyamatok elsősorban 

tendenciában ragadhatok meg, nem máról holnapra mentek, 
mehettek végbe. Számtalan példa mutatja, hogy a felhagyott 
mezőgazdasági területeken a fák ismét megjelentek. Mindez 
igaz az elhagyatott településekre, várakra is. A gredistyei 
(Hunyad m.) ókori várromokról máshol megemlékeztünk.24 Itt 
Bethlen Miklóst idézzük, aki a betlenszentmiklósi (Kis- 
Küküllő m.) várkastély építésekor rögzítette: a köveket egy 
„régi pogány vár” romjaiból hozták. Ráadásul azt a fák alól 
kellett „kibányászni”, hiszen „olyan tölgyfák nőttek vala rajta, 
mint egy negyvenes hordó kereksége.”25 Szintén itt hadd 
hangsúlyozzuk: az elmúlt századok alatt a gyengén civilizált 
népek egyértelműen a Kárpát-medence közepe felé törekedtek 
(a folyamat ma is tart!), de a főiránytól az erdős vidékek 
megszállása eltérhetett. Mint ahogyan helyi szinten az erdőből 
való „lehúzódás” is például Kovászna -  Vaj nafalva (Három
szék m.) esetében nagyon jól látható.

Ha tovább akarunk, tudunk az erdőátalakítások, -ala
kulások témáján lépni, akkor legelőször le kell szögeznünk: az 
erdőtakarót megbontó emberi tevékenység, maga a 
fafelhasználás társadalmi keretek között folyt. így az adott 
közösség azt -  előbb vagy utóbb -  igyekezett befolyásolni.

Az erdészeti szervezet magyarországi korai nyomai, az 
erdőispánságok, az általunk vizsgált vidékeken is megjelentek. 
Csőre Pál kutatásaiból tudjuk, hogy ispánság nemcsak Ugocsa,
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Máramaros, Szatmár, hanem Krassó(-Szörény) megyék 
területén is kimutatható. Igaz, a királyi birtokok 
eladományozásával a (királyi) erdőispáni szervezet a XIV. 
században elhalt, mégsem hagyható figyelmen kívül az erdélyi 
erdők történetét illetően sem. Szintúgy az erdőóvói rendszer, 
amelyre példát Szatmár és Bihar megyékben találhatunk.26

Az erdőirtások magyar viszonyokra jellemző szerveire 
és szervezeteire, mint a barcasági német telepesek vagy a 
ciszterek megtelepedésére (például Kerc -  Fogaras m.), itt 
újra utalunk. A soltészek általi, elsősorban a földművelést 
meghonosító, a magyar középkori jog- és gazdálkodási rendbe 
beilleszkedő erdőirtás erdélyi emlékeire Hiller István hívta fel 
a figyelmet. Szerinte Kolozsvár, Dés, Brassó, Nagyszeben, 
Segesvár és Torockó környékén kimondottan soltészek 
vezetésével történt az erdőirtás, a mezőgazdasági kultúra 
meghonosítása.27

A másik, az elsősorban állattenyésztési céllal és 
kenézek vezetésével végzett erdőirtásra szintén találunk 
középkori erdélyi nyomokat. A kenézeknek adott kiváltság 
(telepítési-)levél ugyanis több helyen fennmaradt. Egyet, a 
Zsigmond király által a XIV-XV századok fordulóján 
kiadottat, amelyben „a Déva várához tartozó Lesnik nevű 
erdőnek kenézségét a Dobre nevű oláhnak adja összes 
tartozékaival, öröklési joggal”, Csőre Pál idézi.28 A kenézek 
által vezetett, elsősorban kis kérődzőket (juhokat, kecskéket) 
tenyésztő balkáni eredetű népek spontán és földesúri, vajdai 
segédlettel folyó erdőirtása, megtelepedése évszázadokig 
tartott. A középkori magyar állam, beleértve a XVI. században 
önállóvá vált Erdélyi Fejedelemséget is, ezt a folyamatot 
elősegítette. A lakatlan erdőségek ugyanis nem, hanem csak a 
benépesült, a hasznosított vidékek jelentettek, jelenthettek 
gazdagságot, növelhették az állam erejét.

Az erdőkben való legeltetés, makkoltatás általános 
volt. Ezt, hasonlóan a vadászati és halászati kiváltságokhoz, a 
különböző adománylevelekben nyomatékosították. Például II. 
Endre 1206. évi okmányában az Erdélyben letelepülő 
„vendégeknek” megengedte, hogy „sem disznaik, sem egyéb
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állataik után, amelyek szabadon legelhetnek erdeikben, 
senkinek nem tartoznak tizeddel, vagy vámmal.”29

A középkorral összefüggésben felvetődik, hogy 
mikorra vezethető vissza a mesterséges erdőültetés, -vetés. 
Vidékünkön -  a Mezőséggel kapcsolatban már idézetteken 
kívül -  egyik korai nyomnak tarthatjuk azt az 1486-ban kelt 
oklevelet, amelyet a Szobi család birtokával, jobbágyaival 
kapcsolatban írtak. Teke (Kolozs megye) lakosainak úrbéri 
kötelezettségei, lehetőségei között megemlítik: „aki a 
jobbágyaink közül halastavat akar létesíteni vagy fűzfákat 
ültetni.”30 Tehát a fuzültetés, mint mesterséges erdősítés, nem 
volt idegen a középkor emberétől.

Az erdei munkások alkalmazásával, bérével 
kapcsolatban 1522-ből van adatunk. A brassói számadás
könyvben szerepel „a csatornákhoz fát vágóknak 2 forint 
[kiadásra került].”31

Végül a korszakkal foglalkozóan feltétlenül szólnunk 
kell arról, hogy az emberek nemcsak „erdőt” és „erdőt” láttak. 
Nagyon jól ismerték a különböző fákat, illetve az eltérő 
hasznot adó faállományokat. Az Erdélyben törvénykönyvként 
használt Werbőczy-féle Hármaskönyv -  XV. századi 
előzmények után -  az erdőket minőség szerint négy 
kategóriába sorolta. A legértéktelenebb a cserjés (csepőtés) 
volt, „amelynek biztos jövedelme sincsen” A következő az 
eresztvény, amelyet tűzi- és mezőgazdasági szerfának alkalmas 
fák alkotnak. A bárdos erdőt akár iparifára, akár vadászatra 
használhatták. Végül a felsorolásban a makkos erdők 
szerepelnek, ahová nemcsak a makkoltatási lehetőséget adó, 
hanem a „bárminő munkára és mesterségre alkalmas” fát 
nevelő erdőségek tartoztak. A Tripartium I. rész 133. cím 25- 
31. pontjai szerint a fenti erdők értékét pénzben is ki tudták 
fejezni.32

Ottó WITTING idézi Zsigmond király egyik 
rendeletét, amellyel 1417-ben a Brassó-vidéki Rothbach 
[Szászveresmart] falut kétezer forintra büntette meg, mert 
lakosai a mariaburgi [Földvár] tiltott erdőben fát vágtak.33 
Mindenesetre mind a tulajdon védelme, mind a (meghatározott 
helyen történő) favágás tiltása még több évszázadon keresztül
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a legfontosabb erdővel kapcsolatos intézkedésnek számított. 
Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az erdészeti jellegű 
okmányokban legelőször a tiltások jelentek meg. S az írásba 
foglalt különböző emlékek kirajzolják számunkra nemcsak az 
erdőkről, hanem úgy általában a korról alkotandó 
véleményünket, netalán a máig ható tanulságokat.

A legkisebb közösség, a falu erdőhasznosítási 
gyakorlatának írásban rögzítésére legszebb példákat a 
székelyeknél találunk. A székely falutörvények a XVII. 
századtól a XIX. század közepéig rendre foglalkoztak az 
erdőkkel. Az erdőgazdálkodás fejlődése szempontjából a 
falutörvényekből ki kell emelnünk: tilalmas erdőket jelöltek 
ki, ahol gondoskodtak nemcsak a fa válogatott kitermeléséről, 
hanem a felújításáról is; bizonyos korlátokat szabtak az 
erdőirtásoknak; tiltották az erdőégetéseket; korlátozták az 
erdei legeltetést; gondoskodtak az erdőben folyó munkák 
felügyeletéről és az erdők őrzéséről. Mindezek az erdővel, 
fával történő tudatos gazdálkodásra törekvés bizonyítékai.

A nagyobb közösségek, a közigazgatási egységek, 
illetve maga az állam szintén fokozatosan elkezdte az erdők 
használatába történő beavatkozást. Ennek a törekvésnek két fő 
irányát emelhetjük ki. Az egyik az erdőhasznosítók körének 
meghatározása, a másik pedig a használat szakszerűségének a 
kérdése. Mindkét probléma a XVIII. század közepétől vált 
egyre fontosabbá. Az első, az erdők irtásának, makkoltatá- 
sának és faizásának joga összefüggött a jobbágyok terheinek 
szabályozásával. Az általunk most vizsgált területet illetően 
elmondhatjuk, hogy az irtásföldek létesítésének korlátozásán 
kívül jelentős változás nem következett be, hiszen mint tudjuk, 
a szűkebben vett erdélyi részen átfogó úrbéri rendezésre nem 
került sor. Kiemeljük azonban, hogy a határőrség intézményé
nek a felállításával, a határőrök megnyerésére az uralkodói 
kegyek között a szabad erdőhasználat is ott szerepelt. Ez majd 
egy évszázad múlva, a XIX. század második felében, a 
határőrvidékek feloszlatásának végrehajtásakor okozott sok 
gondot.

Az erdőhasznosítás szakszerűségének érdekében 
1769-ben országos erdőrendtartást adtak ki, amelynek

17



rendelkezéseit 1781-ben a szűkebben vett Erdélyre is 
kiterjesztették. Az erdőrendtartás, a kor erdészeti tudományát 
alkalmazva, a lehető legrészletesebben igyekezett az erdőkben 
folyó munkákat szabályozni. így elrendelte az erdők 
felmérését; a fahasználat szabályozását; a rendszeres, 
vágásterületekre osztott fakitermelési rendet; a letarolt erdők 
felújításának elvégzését; és intézkedett az erdészeti, 
erdőfelügyelői szervezet kiépítéséről. Az erdőrendtartás 
pontjai azonban kötelező érvényűek csak a kincstári 
területekre, a kiváltságos vidékekre, illetve a szabad királyi 
városokra voltak, a többi erdőbirtokosnak legfeljebb csupán 
útmutatóul szolgálhattak. Ugyanakkor az erdészeti 
adminisztrációt még az előbb említett területekre sem sikerült 
kiépíteni, tehát végrehajtása akadozott.

Az erdőrendtartás egy-egy elemét kiemelve, azt 
minden birtokosra kötelezővé téve, a XVIII-XIX. század 
fordulóján mind Magyarországon, mind Erdélyben több 
törvény született. Itt megemlítjük az 1791. évi LVII. tc.-et és 
az 1807. évi XXI. tc.-et, míg az erdélyi 1791. évi XXX. 
(XCV.) tc.-et és az 1812. évi XXXIV tc.-et (ez utóbbi 
kihirdetése és életbe léptetése évtizedekig elhúzódott). Az 
említett törvényekkel az erdők szakszerű kezelése feletti 
felügyeletet a vármegyei (széki) elöljáróságok feladatává 
tették, míg a földesurak és jobbágyok által közösen használt 
erdőkben folyó gazdálkodást egyértelműen a földesurak 
hatósága alá vonták. Ez utóbbi rendelkezések jelentősége 
természetesen a jobbágyfelszabadítás folyamán nőtt meg.

Még egy törvényt, az 1852. évi osztrák erdőtörvényt 
kell megemlítenünk, amelynek rendelkezéseit az abszolu
tizmus éveiben Magyarországra (bár itt csak néhány hónapig 
volt érvényben) és Erdélyre is kiterjesztették. A törvény 
intencióinak megvalósítása a magyar erdészettörténeti 
szakirodalomból kevéssé ismert. Az erdélyi vizsgálódás során 
a Szászföldet illetően az ott 1858-ben bevezetett törvény 
jótékony hatását kimutathattuk. Az, hogy elsősorban a 
németek által lakott területen volt visszhangja, nemcsak a 
szászok „lojalitásának” tudható be, hanem a felismert 
gazdasági szükségszerűségnek is: a mezőgazdaság
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korszerűsítése csak féloldalas lehet akkor, ha az erdőkben nem 
megfelelően gazdálkodnak.

A források részletes elemzése arra mutat, hogy az 
1800-as évek elején a jobbágyi és földesúri erdők 
szétválasztása előrehaladott állapotban volt. A törvények 
szerint az erdők feletti felügyelet ugyan továbbra is 
megmaradt földesúri jognak, de a gyakorlat inkább a 
jobbágyközösségeknek kiadott erdő mellett szólt, amely erdőre 
aztán a földesúmak kevés gondja volt. Ennek a 
következménye erdőgazdálkodási szempontból egyértelműen 
kedvezőtlen. A közösségek ugyanis a megkapott erdőt 
legtöbbször minden rendszer nélkül vágták, legeltették, sőt 
irtották. S akkor a földesúr nem tudott mást tenni, mint egy 
újabb darab erdőt kijelölni -  amíg egyáltalán volt.

A jobbágyok használatába átadott erdők tehát súlyos 
terhelésnek voltak kitéve. Talán ha megmarad a földesúr és a 
jobbágyközösség együttes használata, akkor egy nagyobb 
erdőtömb kevésbé károsodik. Ez elméletileg valóban így lehet, 
de egy rendszertelen erdőhasználat esetén általában a 
legközelebbi, legkedvezőbb tulajdonságú részt élik ki. 
Bizonyság erre a földesúri gyakorlat: igyekeztek a faluhoz 
közeli erdő(rész)t átadni. Az egy másik kérdés, hogy a 
földesúri érdekek (például a vadászat, netalán a tervezett 
makkoltatás vagy fűrészmalom-építés) a „szertekóborló” 
legeltetést és faizást szintén nem pártolták. És ilyen 
értelemben valóban beszélhetünk a jobbágyok közös erdőből 
történő kiszorításáról.

A kérdéssel szorosan összefügg a földesurak erdőbőli 
jövedelmének növelési igyekezete. Ennek részben mellékhasz
nálati (makkoltatás, gubacsszedés, illetve legeltetés), részben 
pedig szorosan vett erdészeti útjai voltak. Az építéshez 
használt faanyag piacra juttatását még zömében a jobbágyok 
révén szorgalmazták, de például a hamuzsírfőzésben, illetve 
helyenként a fűrészmalom-üzemeltetésben megjelentek a 
vállalkozók. Ez utóbbiakhoz a földesúr akár be is társulhatott, 
bár a kevés pénztőkéjét jellemzően nem az erdőbe fektette be. 
A „pénzcsinálás” ezen módja ugyanis idegen volt tőle, s ez az 
idegenkedés még akkor is megmaradt, amikor a
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jobbágyfelszabadítást követően a polgári tulajdonba adott 
erdők után adózni kellett. Az erdőből hasznot látni akaró 
földesurak azonban hamar felismerték: nemcsak anyagi, 
hanem tudásbeli alapokat is biztosítani kell ahhoz, hogy a fa 
pénzt hozzon. Ez a felismerés vezetett el a szakképzett 
erdészek alkalmazásának szükségességéhez.

A volt úrbéresek erdőelkülönítése utáni erdőhasz
nosítását szabályrendelettel (1871: XVIII. te. 109.§.) próbálták 
meg helyes mederben tartani, de erre sem az érintettek, sem a 
megyei-minisztériumi adminisztráció nem sok gondot 
fordított. S ez nemcsak azért volt elhanyagolt terület, mert az 
említett közigazgatási fórumoknak egyéb dolguk volt, hanem a 
másik oldalon hiányzott a közös képviselet, a közös szervezet. 
Tehát még az is gondot okozott, hogy egyáltalán kivel 
tárgyaljanak. Ilyen értelemben az 1879. évi erdőtörvény nem, 
majd csak az 1898:XIX. te. II. címe hozott változást. 
Természetesen közben az úrbéri elkülönítésektől mind 
messzebb jutottak, s a tulajdonosok, a közös tulajdonnal való 
rendelkezés, az erdőkből való részesedés kérdése egyre 
bonyolultabbá vált.

Nemesi jogú, úgynevezett kúriális közösségek 
különösen Máramarosban kapcsolódtak be korán a szabad 
fakereskedelembe. Szintén nőtt a kereskedelmi célú erdő
kitermelés a Maros felső folyása mentén, a volt székely határ
őrvidéki erdőkben. Igaz, ott -  a volt határőrség vagyonának 
végleges rendezéséig -  fokozott állami felügyeletet vezettek 
be, sőt az 1850-es években Gyergyószentmiklóson (Csík m.) 
erdőrendezőséget szerveztek. A többi határőrvidéket csak az 
1867. évi osztrák-magyar kiegyezés után oszlatták fel, illetve 
próbálták a vagyoni helyzetüket rendezni. Erdészeti 
szempontból kiemelendő: a volt határőrvidéki lakosok 
legjelentősebb, legnagyobb haszonnal kecsegtető vagyontár
gyát éppen az erdők képezték.

A városok, az egyházak, és ebből a szempontból ide 
sorolható a kincstár is, az 1879. évi erdőtörvényt megelőző 
két-három évtizedben elsősorban a birtok-elkülönítésekkel, 
-állandósításokkal, magával a kataszteri felmérésekkel volt 

elfoglalva. így az erdők jövedelmezőségére nem sok gondot
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tudott, akart fordítani. Még akkor is, amikor egyértelműen 
mutatkozott a fa iránti kereslet, illetve a gazdálkodás 
korszerűsítésének első eredményei itt-ott szembetűnővé 
váltak.

Végül nem feledkezhetünk el a különböző gazdasági 
egyesületek alakulásáról, megerősödéséről sem. Ehhez 
kapcsolódik az 1851. évi alakulás után 1866-ban magyarrá 
váló Országos Erdészeti Egyesület, amely a kiegyezés után 
Erdélyben is komoly szerepet játszott. A magyar erdészeti 
szaknyelv kialakulásában pedig a legnagyobb jelentősége az 
1862-ben induló Erdészeti Lapoknak volt.34
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