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A Z 1879. É V I E R D Ő T Ö R V É N Y A L A P JÁ N T Ö R T É N Ő
GAZDÁLKODÁS

4.1 Az erdők első erdészeti szempontú leírása(i), erdőstatisztika
A Beszterce-vidéki erdők legelső, szakszerű leírására az 1879. évi
erdőtörvény után került sor. LAITNER Elek kolozsvári erdőfelügyelő az
itteni erdőkről 1882-ben terjedelmes jelentésben számolt be.36 LAITNER
a „volt királyföldi szász községek” erdeit 31 422 kh-nak (18 083 ha)
találta. „Ezen erdőségek - írta - egyáltalában gondos kezelés és
felügyelet alatt lévén, igen csekély kivétellel a legjobb állapotban
vannak.” Az erdőségek jó állapotukat annak köszönhetik - vélte
LAITNER - , hogy 1871-ben 10 évre szóló (ideiglenes) üzemterveket
állapítottak meg, amelyek előírását be is tartották. A szakszerű kezelés
biztosítására két szakképzett erdőtisztet alkalmaztak. Az erdőfelügyelő
ugyanakkor a hiányosságokra is rámutatott. Megállapított, hogy a
zömében (70%-ban) kocsánytalan tölgyesek a kihasználás után jórészt
elgyertyánosodnak. Ugyancsak gond az erdőőrzés is, mert nincsenek
állandó erdőőrök, hanem az őrszemélyzetet a községi lakosok időnként
maguk közül választják. Igaz, jelentősebb erdőkárosítások nem fordul
nak elő, de ezen a községi őrzésen feltétlenül változtatni kell. Az új, az
1881-82-ben lejáró üzemtervben tehát mind a tölgyesek megfelelő keze
lését, mind az erdészeti szervezet kiépítését elő kell írni. Ezt a községek
- vélte LAITNER - bizonyára el fogják fogadni, mert a (saját szükség
letre termelt) faanyag hosszú távú biztosítására csak így nyílik mód.
Ugyanakkor - folytatta LAITNER Elek beszámolóját - a szász
községek az új erdőtörvényről nem akarnak tudomást venni. „A (...)
községek a többszöri felhívás daczára üzemterveik [ti. az új törvényben
előírtaknak megfelelő] elkészítése iránti intézkedések megtételére reá
bírhatok mind eddig nem voltak. Itt nem mulaszthatom el megjegyezni,
miszerint ez utóbb említett községek kedvező vagyoni állapotnak
örvendenek, két szakértő erdőtiszt áll rendelkezésökre, tehát a
tulajdonukhoz
tartozó
kisebb
kiterjedésű
erdők
gazdasági
üzemterveiknek elkészítését mind eddig semmi körülmény sem
akadályozta, s ennek folytán a törvénnyel szemben tanúsított ezen
passzív magatartás é[p]pen nem menthető.” A szász községek ezen
hozzáállása aztán gyorsan megváltozott, mivel a továbbiakban
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fakitermelést már csak az új üzemtervek alapján engedélyeztek, tehát a
községeknek elemi érdekük volt az új üzemtervek elkészíttetése.
A megyére vonatkozó erdőstatisztikai adatok a következők:

Az 1885. évi erdőterület
adatok:37
Véderdő
Feltétlen erdőtalajon álló
erdő
Összesen
Fafajok szerint
tölgy
bükk és más lombfa
fenyő
Birtokosok szerint
törvényhatósági és köz
ségi
egyházi testületek
és
személyek
közalapítványi
közbirtokossági
magán
Az 1910-14. éviek:38
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló

kh

ha

3 248 kh
320 645 kh

(1 869 ha)
(184 531 ha)

323 893 kh

(186 400 ha)

19 724 kh

(11 351 ha)

122 581 kh
181 588 kh

(70 545 ha)
(104 504 ha)

294 963 kh

(169 751 ha)

1 932 kh

(1 112 ha)

68 kh
10 127 kh
16 803 kh

(39 ha)
(5 828 ha)
(9 670 ha)
(9 997 ha)
(174 433 ha)

nem feltétlen erdőtalajon
Összesen
Fafajok szerint
tölgy
...............
bükk és más lombfa
fenyő

(329 ha)
(184 759 ha)
(10 773 ha)
(70 548 ha)
(103 438 ha)
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Tulajdonosok szerint
17.§ alá tartozók
magán

(177 006 ha)
(7 753 ha)

Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú birtokok különböző kategóriái
nincsenek feltüntetve.

Dél-Erdélyt illetően a legelső, bár meglehetősen átfogó erdészeti
beszámolót FEKETE Lajos selmeci akadémiai tanár tollából
olvashatunk. Ő 1882 nyarán járt a vidéken, s általánosságban a
következő megjegyzést tette: „Ámbár a szász községeknek, kivált a
kisebbeknek erdeiben is fordulnak elő túlvágások és mutatkozik
különböző alakban a szakértelem hiánya és az erdőgazdaság szerve
zetlensége; mindazonáltal ezen erdők legnagyobbrészt igen előnyösen
válnak ki a többi (magyar, oláh vagy vegyes) községek erdőségei
közül.”39 Ennek alapján aztán néhány helység erdőire is kitért, különösen
pedig a Brassó környéki hétfalusi erdőket elemezte.
Az egyes megyéket illetően az alábbi leírások készültek.
A Szeben megyei első erdészeti szempontú leírást a nagyszebeni
erdőfelügyelő, ADRIÁNYI Arnold 1884-ben állította össze. Szinte
minden egyes községet meglátogatott és a látottakról részletes
beszámolót készített. Példaként a K ereszténysziget község erdeiről
szóló jelentését idézzük.40
A község határában 8600 kh (4949,3 ha) erdőt talált, amelyből 656 kh
(377,5 ha) volt a tölgyerdő. Ennek az erdőnek 80%-a 60-90 éves, 20%-a
pedig 2-5 éves fákból állt, az erdő zárlata 0,5-0,9. Az erdő talaját jónak,
„mély rétegű, televényes, homokos agyagföldnek” találta .
A tölgy- és bükkerdő, amelyben jelentős számban fordult elő
gyertyán, nyír és mogyoró is, talaja viszont csak részben megfelelő, mert
jelentős részén a termőréteg sekély volt. Ebbe a kategóriába tartozott a
falu lomberdeinek zöme (1848 kh - 1063,5 ha), de ennek az erdőnek volt
a legrosszabb a korosztályviszonya. A fák 84%-a ugyanis 1-15 éves,
16%-a pedig 15-30 éves volt, tehát az egykori öreg erdők az elmúlt
évtizedekben estek a fejsze áldozatául. Az erdő zárlata 0,5-0,9. Az 1553
kh (893,8 ha) kiterjedésű bükkerdőket az elmúlt időszakban szintén
kitermelték, mert a fák 78%-a 10-40 éves, 22%-a 40-80 éves volt. Az
erdőfelügyelő a zárlatot itt is 0,5-0,9-nek találta. A talajról pedig azt írta:
„részint mély, üde, televényes, részint sekély, száraz, homokos, kavicsos
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agyagföld” A fenyvesek 4543 kh-t (2624,5 ha) foglaltak el. Zömük,
80% 40-100 éves, 20% pedig 1-40 éves volt, és a zárlat itt is 0,5-0,9.
Mindezek után az erdőfelügyelő úgy látta, hogy az üzemtervezés
során az összes erdőterületből mintegy 700 kh-at (kb. 400 ha)
véderdőnek kell kijelölni. A tölgyest szálerdő üzemben, 100 éves
vágásfordulóval, a tölgy-bükkerdőt sarjerdő üzemben, 20 éves fordával,
a bükköt szálerdő üzemben, 60 évessel (!), míg a fenyvest 100 éves
vágásfordulóval kell kezelni.
A példának választott község fafajai (erdőövei) átfogják a Szeben
megyei erdőket, amelyek kezelését tekintve az erdőfelügyelő véleményét
egyedül a bükk 60 éves, rövid vágásfordulóját illetően nem oszthatjuk.
Mindezt a továbbiakban, az üzemtervezéskor ki lehetett küszöbölni.
Itt mutatjuk be a megye erdőstatisztikai adatait:
Szeben megyéében 1885-ben a következő erdőterületekkel számoltak:41
18 449 kh
(10 617 ha)
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló 257 691 kh
(148 301 ha)
erdő
nem feltétlen erdőtalajon
(4 177 ha)
7 258 kh
álló terület
Összesen
283 398 kh
(163 095 ha)
Fafajok szerint
57 870 kh
(33 304 ha)
tölgy
bükk és más lombfa
139 546 kh
(80 309 ha)
85 982 kh
fenyő
(49 483 ha)
Tulajdonjog szerint
állami
16 295 kh
(9 378 ha)
törvényhatósági
és 236 837 kh
(136 300 ha)
községi
egyházi
1 502 kh
(864 ha)
közbirtokossági
16 862 kh
(9 704 ha)
Az 1913. évi kimutatás szerint a megyében a következő erdőket
találták:42
véderdő
33 079 kh
(19 037 ha)
feltétlen erdőtalajon álló
erdő

214 998 kh
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(123 731 ha)

nem feltétlen erdőtalajon
álló erdő
Összesen
Fafajok szerint
tölgy
bükk és más lombfa
fenyő
Tulajdonjog szerint
állami
községi
egyházi
közalapítványi
közbirtokossági
magán

36 603 kh

(21 065 ha)

284 680 kh

(163 833 ha)

58 494 kh
128 601 kh
102 585 kh

(33 663 ha)
(74 010 ha)
(59 038 ha)

58
216
2
23
9
3

494
936
838
645
021
880

kh
kh
kh
kh
kh
kh

(33
(124
(1
(13
(5
(2

663
847
633
608
192
233

ha)
ha)
ha)
ha)
ha)
ha)

N agy-K üküllő megye erdőinek első erdészeti szempontú leírását
1882-ben szintén ADRIÁNYI Arnold nagyszebeni erdőfelügyelő
végezte el.43 Ő vidékenként, bejárási útvonalnak megfelelő sorrendben
mutatta be az itteni erdőket.
N agysink, M edgyes között a hegyek déli oldalán részben kihasznált,
részben idős, „túlélt” tölgyeseket talált. A tölgyesek felújulása jó volt,
ebből következően az erdőfelügyelő a tölgy további megtartását, a
gyertyán itt-ott fellépő túlburjánzásának megakadályozását tartotta a
legfontosabb erdőművelési feladatnak. Mivel azonban ezek az erdők a
fakereskedelem útvonalaitól távol feküdtek, a szálerdőket sarjerdőkké
javasolta átalakítani. Arra gondolt ugyanis, hogy a lakosság
tűzifaszükségletét a rövidebb vágásfordulójú sarjak is kielégítik. Az
időnként mutatkozó
cserkéregkeresletnek a sarj erdők szintén
megfelelnek.
Az adott viszonyok között a nagyszebeni erdőfelügyelő érvelését meg
kell értenünk, de két nagyon lényeges szempontot nem szabad
elfelejtenünk. Az egyik: az az általános törekvés, amely szerint az adott
termőhelyen a lehető legjobb minőségű faanyagot kell termelni. Ez pedig
mindenképpen a szálerdő üzem mellett szól. A másik: az erdőfelügyelő
nem vette számításba a közlekedés fejlődését. Az értékes tölgy
állományok fájáért ugyanis már a XIX. század végén is érdemes volt
utakat építeni. Tehát az 1880-as években még reménytelennek látott
értékesítési lehetőség 8-15 év múlva megteremtődött.
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Az északi hegyoldalakon bükk- és gyertyánfák álltak. Az
erdőfelügyelő ezeket továbbra is magas fordában kívánta kezelni „lehető
sok és jó minőségű tüzelőanyagnak jutányos áron leendő nyerhetése
czéljából.” (A bükk ipari felhasználására ekkor még nem gondoltak.)
Az erdőfelügyelő az állományátalakítás rossz, figyelmeztető
példájaként Medgyes városát említette meg. Ott a legelső kezelési tervek
kidolgozása idején, az 1830-as években a tölgyerdők vágásfordulóját 150
évben állapították meg. A „kitűnő fekvésű és talajú tölgyerdőkben”
azonban időközben áttértek a 20-25 éves fordájú sarjerdő üzemmódra,
ahol „ma már nagyobbrészt értéktelen vesszőt s dorongot” termelnek,
„holott az időközben kiépült vasút közvetlen szomszédságában a vastag
méretű s jó minőségű tölgy épület-, mű- és szerszámfának határozott
előnye lenne ezzel szemben.” ADRIÁNYI így javasolta a szálerdő
üzemre történő visszatérést.
Segesvár, Segesd, Volkány, Appold, Fejéregyháza, Héjjasfalva
környékéről az erdőfelügyelő ezt írta: „... az egykor létezett igen szép
tölgyeseknek csak foszlányai vannak. És azt is mohón sietnek levágni; s
túladni azon a kereslet kedvező voltánál fogva az illetők, - ami magában
véve nem is leend nagy kár, mivel valóban kár e túlélt vén fák alatt
értékesítetlenül hagyni a különben kitűnőnek mutatkozó tölgy
termőtalajt.” Itt a továbbiakban - a legeltetés betiltásával - a megfelelő
felújításról kell gondoskodni.
Szeben megyét illetően az erdőtörvény után legelőször ILLÉS
Nándor készített egy rövid (úti) leírást.44 1883 júniusában kiemelte
Nagyszeben, Nagyapóid és Sellenberk erdeinek viszonylag jó állapotát.
Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ezek az erdők eltérő minőségűek,
mivel az elmúlt évtizedekben már voltak számottevő tölgyerdőkitermelések. A Vöröstoronyi-szoros ,jobb oldalán
írta ILLÉS - a
meredek lejtők egészen elpusztítva vannak, s a kőgörgeteg veszélyezteti
az utat” Szintén a majdani véderdők kijelöléséhez, netalán az erdő
művelési ág kiterjesztésére utalt a következő megjegyzése: Nagytalmács
„falu alatt s a vár helyén, s a falu felett a Czodt partján fekvő legelőnek
felvett cziheresek véderdő talajat borítanak.”
Szászbuda, Rádos, Sövénység, Kőhalom vidékén a szép tölgyeseket
szintén kitermelték. Itt a legeltetést betiltották és gondoskodnak az erdők
felújításáról.
Ágostonfalva, Alsórákos, Oltbogát, Hidegkút környékén az egykori
tölgyesek átadták helyüket a nyírfának és a ,,borsikának” [boróka]. „Ezen
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erdők ugyanis kevésbé megfelelő talajjóság és fekvés miatt nem bírták a
fejsze, harapégés és a folytonos legeltetés veszélyeit annyira kiállani; az
alapkőzet több helyt a felszínre jutott; e miatt valamivel devastáltabb
kinézést öltött a vidék, mint a törvényhatóságnak [ti. Nagy-Küküllő
megye] többi része...” Több erdőtiszt kellene - vélte az erdőfelügyelő
akik kézbe tudnák venni mind a tölgyerdők felújítását, mind a kopárok
befásítását.
A megye erdőstatisztikai adatai a következők:45
Az 1885. évi erdőterület-adatok:
(5 304 ha)
9 217 kh
véderdő
(98 468 ha)
feltétlen erdőtalajon álló 171 099 kh
erdő
nem feltétlen erdőtalajon
380 kh
(219 ha)
álló erdő
Összesen
(103 991 ha)
180 696 kh
Fafajok szerint
72 298 kh
(41 608 ha)
tölgy
108 398 kh
(62 383 ha)
bükk és más lombfa
Birtokosok szerint
(77 754 ha)
törvényhatósági és köz 135 106 kh
ségi
egyházi
8 191 kh
(4 714 ha)
magánalapítványi
55 kh
(32 ha)
közbirtokossági
5 154 kh
(2 966 ha)
rész vény társulati
500 kh
(288 ha)
Az 1913. évi kimutatásban pedig a következő területadatok szerepeltek:
véderdő
3 344 kh
(1 925 ha)
feltétlen erdőtalajon álló 172 624 kh
(99 345 ha)
erdő
nem feltétlen erdőtalajon
1 823 kh
(1 049 ha)
álló erdő
Összesen
177 791 kh
(102 319 ha)
Fafajok szerint
tölgy
74 930 kh
(43 122 ha)
bükk és más lombfa
101 578 kh
(58 458 ha)
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fenyő
Birtokosok szerint
állami
községi
egyházi
magánalapítványi
közbirtokossági
részvénytársulati
magán

1 283 kh
534 kh
131 055 kh
8 188 kh
18 kh
12 996 kh
500 kh
24 500 kh

(738 ha)
(307
(75 422
(4 712
(10
(7 479
(288
(14 100

ha)
ha)
ha)
ha)
ha)
ha)
ha)

Fogaras megye erdészeti viszonyainak leírására csak 1901-ből van
forrásunk, amikor CRAUS Géza (ekkor nagysinki járási erdőgondnok)
foglalta össze, elsősorban a Fogarasi-havasok erdészeti jellem zőit.46
HAJDÚ János (szintén járási erdőgondnok) még 1896-ban egy rövid,
tulajdonképpen csak a fafajok elegyarányára utaló beszámolót közölt.
Szerinte a megyében a bükkerdők 70%-ot, a lucfenyvesek 20%-ot, a
tölgyesek 6%-ot, míg a jegenyefenyvesek 4%-ot foglalnak el.47 CRAUS
Géza öt évvel később, az akkor már jórészt legelőerdő üzemre
berendezett bükkerdőkről írta: „Ezen részeket jelenleg - a múlt s
közelmúlt időkbeni őrült, mértéktelen legeltetések miatt, amennyiben
leginkább hozzáférhetők voltak - lerágott korcs bükk csepőtések
borítják, keverve másod- s harmadrendű fák[kal] s cserjékkel.”48
CRAUS a Fogarasi-havasok viszonyait vizsgálva megállapította,
hogy a bükkösök fafogyasztói főleg az üvegcsűrök voltak, tehát a
könnyebben hozzáférhető bükkösöket lehetett értékesíteni. Ugyancsak
elkezdték a lucfenyvesek kihasználását is, bár a havasok kedvezőtlen
terepviszonyai ezt megnehezítették. Ahol fakitermelés volt, ott a
közelítéssel és a szállítással a talajt is tönkretették. Ez pedig - tekintettel
a Fogarasi-havasok csillámpala alapkőzetére és a vékony termőtalajra igazán nagy kárt jelentett. Ugyanakkor nem lehet a birtokostól
megkívánni - írta CRAUS - , hogy az erdejéből a kamatot ne vegye ki,
azaz az erdőt ne használja. Különösen így van ez a községi,
közbirtokossági erdők esetében, mert ezeknek a tulajdonosoknak a leg
nagyobb értékük éppen az erdejük.
Néhány birtokos a fáját tövön adta el, de a fakitermelési vállalkozók a
meredek völgyekben elkezdett utak építésével felhagytak, az üzletet
inkább feladták, mert a terepadottságokkal nem tudtak megbirkózni.
Tehát a máshonnan ismert szállítási módszerekkel nem érték el a
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fenyőrégiót. Ugyanez volt a helyzet a vízi szállítással is. A meredek
patakmedrek műszaki berendezése rengetegbe kerülne, de azt legfeljebb
egy idényben lehetne használni. A következő tavasszal
ugyanis
megtelne sziklatömbökkel, s így kezdődhetne minden elölről. Ebben a
helyzetben a fát a felső régiókból lovakkal levontatják, majd a völgy
szekérrel járható részén szekérre rakják, amivel aztán leviszik
Fogarasra. Ez legalább három napi munkát kíván, s az így lefuvarozott
fa árban természetesen nem versenyezhet a könnyebb szállítási
körülmények között kitermeitekkel. Tehát a fogarasi erdőbirtokosoknak
bele kell törődniük abba, hogy erdeik egyelőre nem értékesíthetők.
CRAUS Géza - mint elsősorban műszaki érdeklődésű erdész - a
nagyobb tömegű, nem szekérrel mérhető faanyag szállítására cölöpös
pálya építését javasolta. Ez függesztett pálya, ahol lefelé a kocsik saját
súlyuknál fogva haladnak, míg felfelé lovak húzzák. Az ilyen pályák
építéséhez azonban Fogarasban nem volt elég tőke. A fakereskedők
pedig még mindig találtak olcsóbb, könnyebben hozzáférhető erdőket.
A megye erdészeti viszonyainak leírásában CRAUS Géza élesen
elkülönítette a Fogarasi-havasokból a megye keleti része, főleg a
Persányi-hegység erdőit. Ott ugyanis lomberdők voltak, amelyeket jól
meg lehetett közelíteni, így értékesíteni. Összességében a megye
területének 51,8%-át foglalták el az erdők.
Ezek után tekintsük át az erdőstatisztika egyéb értékeit.
A z erdőterület 1885. évi adatai:49
50 051
véderdő
feltétlen erdőtalajon ál 114 338
ló erdő
nem feltétlen erdőtala
4 390
jon álló erdő
Összesen
168 779
9 509
tölgy
118 496
bükk és más lombfa
fenyő
Birtokosok szerint
állami
törvényhatósági és köz
ségi

kh
kh

(28 804 ha)
(65 802 ha)

kh

(2 526 ha)

kh
kh
kh

(97 132 ha)
(5 472 ha)
(68 195 ha)

40 774 kh

(23 465 ha)

30 518 kh
107 985 kh

(17 563 ha)
(62 145 ha)
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egyházi
közbirtokossági
magán
A 1913. évi területadatok
véderdő
feltétlen erdőtalajon ál
ló erdő
nem feltétlen erdőtala
jon álló erdő
Összesen
Fafajok szerint
tölgy
bükk és más lombfa
fenyő
Birtokosok szerint
állami
törvényhatósági és köz
ségi
egyházi
közbirtokossági
magán

3 966 kh
12 559 kh
13 751 kh
a következők:50
31 554,0 kh
133 761,0 kh

(2 282 ha)
(7 228 ha)
(7 914 ha)
(18 159,3 ha)
(76 979,5 ha)

3 646,0 kh

(2 098,3 ha)

168 961,0 kh

(97 237,1 ha)

5 182,0 kh
115 616,0 kh
48 163,0 kh

(2 982,3 ha)
(66 537,0 ha)
(27 717,8 ha)

43 856,0 kh
79 082,0 kh

(25 239,1 ha)
(45 511,7 ha)

3 217,0 kh
31 504,0 kh
11 302,0 kh

(1 851,4 ha)
(18 130,6 ha)
(6 504,3 ha)

Brassó megye és B rassó város erdészeti viszonyaival leg-behatóbban
a brassói városi erdőmester ZAMINER Ede 1886-ban megjelent
könyvében foglalkozott.51 A mű - magyar és német nyelven - az 1885.
évi országos kiállításra készült el,52 és Brassó megyére, továbbá az
egykori törcsvári uradalomra vonatkozóan részletes adatokat tartalmaz.
A vidékre évszázadokig - miként a ZAMINER könyvéből kiderül természetesen a mezőgazdaság térhódítása, az erdőterület csökkenése
volt a jellemző. Ezt az általános irányt néhány barcasági település
esetében számszerű adatokkal is alá tudjuk támasztani:53
A település neve

Botfalu
Höltövény

Erdőterület a XVIII-XIX. század fordulóján
és 1886-ban
kh
(ha)
kh
(ha)
754
(434)
410
(236)
26
. . ( 151 .
-
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Szászhermány
Földvár
Keresztényfalva
Szászmagyarós
Barcaszentpéter
Barcarozsnyó
Szászveresmart
Prázsmár
Vidombák
Szászvolkány
Feketehalom

1 014
1 315
1 905
4 285
628
20 797
2 254
644
68
5 132
17 242

(584)
(757)
(1 096)
(2 466)
(361)
(11 969)
(1 297)
(371)
(39)
(2 954)
(9 923)

882
976
l 677
5 419
312
13 804
1 541
692
-

3 607
12 721

(508)
(562)
(965)
(3 119)
(180)
(7 944)
(887)
(398)
(-)
(2 076)
(7 321)

ZAMINER könyvében részletesen elemezte azokat a folyamatokat, a
korábbi évtizedek erdőhasználati szokásait, ami az 1880-as években
tapasztaltakhoz vezetett. A tölgyesekkel kapcsolatban megemlítette, hogy
azok a XIX. században lényegében már tilalom alatt álltak. Csak
épületfát lehetett belőlük kitermelni, amire a községek elöljárói külön
adtak engedélyt. Az engedélyek alapján mindenki igyekezett a legszebb
növésű fákat kivágni, míg a bent maradtak elböhöncösödtek. A nyílt
állásba került fák bőven teremték a makkot, de a fák közötti füves
legelőkre engedett szarvasmarhák nem engedték a tölgyet felújulni. így
kiritkult, idős tölgy állományok jellemzők mindazon barcasági
településekre, ahol egyáltalán még vannak tölgyerdők.
A fenyvesek is általában tilalom alatt álltak. Itt azonban a legeltetés
nem volt olyan nyomasztó - azok a felsőbb régiókban találhatók,
továbbá a szászok féltették a marháikat a ragadozó állatoktól - , mint a
tölgyesekben. így a kivágott fák - mivel itt is gyakorolták a külön
engedélyezett épületfavágást - helyei felújultak. A fenyvesek, a
leghozzáférhetetlenebb részek kivételével (ahol őserdők voltak), jó
szálaló erdők benyomását keltették.
A bükkösökben az elöljáróságok ugyan jelöltek ki vágható részeket,
de ott a fahasználat mikéntjét és gyakoriságát nem szabályozták. így
néhány böhönc és csak nagy munkaráfordítással kivágható „tanúfa”
kivételével a lakosság a bükköt, illetve a helyette felverődött, a marha
által kevésbé tönkretett lágyfákat mind fiatalabb korban vágta ki. A
végén már 5-10 éves fácskák kerültek fejsze alá, mire a lakosság addig
zúgolódott, hogy az elöljáróság a korábbi tilalmas erdőben engedett
újabb vágást. Ezzel a több évtizedig használt erdő aztán felújult, bár -

26

miként arra ZAMINER rámutatott - „egyes lankás és vízér által szelt
helyeket egyik vagy másik »faluzsarnoka« kaszálóvá tette s végre mint
tulajdont birtokba vette.”54 Ez utóbbi a kopárok keletkezését is indokolja,
de fontos ZAMINER másik megállapítása is. A községi elöljáróságok
előbb említett szigorúsága (tudniillik a fahasználatok adott helyhez
kötése) vezetett oda, hogy a Barcaságban kiterjedt kopárok, csupasz
hegyoldalak nem keletkeztek. Mindezen folyamatból kiemelte a hétfalusi
csángók erdőhasználatát, amit elképesztően rombolónak, pazarlónak
tartott.
ZAMINER úgy látta - és ezt táblázatokkal is dokumentálta -,hogy a
vidék erdőállományainak zöme (tölgynél 77%, bükknél 70% és fenyőnél
80%) 80 éven felül van. Következésképpen jelentős kihasználható
fakészletek állnak rendelkezésre, amelyeknek az értékesítését nem az
erdészeti szakmai, hanem a közgazdasági szempontok fogják befolyá
solni. Ezt hangsúlyoznunk kell, mert a vidék, elsősorban Brassó és
környéke faszükségletét a Székelyföldről és a Zernest körüli erdőkből
tudta fedezni. A saját erdők kitermelésére csak fokozatosan, a faárak
emelkedése után, illetve a különböző adókötelezettségek emelkedésével
párhuzamosan gondolt. A bevétel növekedéséből aztán nemcsak az
említett kötelezettségek kiegyenlítésére futotta, hanem tudtak a gazdaság
- benne az erdőgazdálkodás - fejlesztésére is fordítani.55
Brassó megyében 1885-ben
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló
erdő
nem feltétlen erdőtalajon
álló erdő
Összesen
Fafajok szerint
tölgy
bükk és más lombfa
fenyő
Tulajdonosok szerint
törvényhatósági és köz
ségi
egyházi
magán

a következő erdőket találták:56
35 209 kh
(20 263 ha)
69 844 kh
(40 195 ha)
4 948 kh

(2 848 ha)

110 001 kh

(63 306 ha)

14 521 kh
67 987 kh
27 463 kh

(8 357 ha)
(39 127 ha)
(15 822 ha)

108 860 kh

(62 649 ha)

1 119 kh
22 kh

(644 ha)
(13 ha)
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Az 1913-ban készített kimutatás szerint pedig a megyét a következő
erdőterület-adatok jellemezték:57
14 482 kh
(8 335 ha)
véderdő
feltétlen erdőtalajon álló
91 469 kh
(52 640 ha)
erdő
nem feltétlen erdőtalajon
1 267 kh
(729 ha)
álló erdő
107 218 kh
(61 704 ha)
Összesen
Fafajok szerint
(8 306 ha)
tölgy
14 433 kh
bükk és más lombfa
65 286 kh
(37 572 ha)
fenyő
27 499 kh
(15 826 ha)
Tulajdonjog szerint
községi
105 803 kh
(60 890 ha)
egyházi
1 331 kh
(766 ha)
magán
84 kh
(48 ha)
Mielőtt továbbhaladnánk, a közölt megyei statisztikai adatokból
feltétlenül ki kell emelnünk a községi erdők túlsúlyát. A községi erdők
megyei aránya (eltekintve most Beszterce-Naszódtól) a következő
képpen alakul (1885. évi adatok):
Szeben
Nagy-Küküllő
Fogaras
Brassó

84%
75%
64%
99%.

A községek és magának a szász nemzeti egyetemnek az erdei a modern
erdőgazdálkodás kiépítésének egy sajátos, elsősorban csak a Szászföldre
jellem ző alapot biztosítottak. Vizsgáljuk meg, hogy mindezek közepette
az 1879. évi erdőtörvény előírásait miként sikerült érvényesíteni.
4.2 Erdőkezelés, szolgálati viszonyok
Az erdőtörvény életbe lépte után a Beszterce környéki erdők a
kolozsvári, a Szeben megyeiek a nagyszebeni, míg a Nagy-Küküllő,
Fogaras és Brassó megyeiek a brassói erdőfelügyelőség fennhatósága alá
kerültek. Az erdőtörvénynek megfelelő vármegyei erdészeti szervezet
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kiépítéséről pedig az érdekelt megyék közigazgatási bizottságának
erdészeti albizottsága gondoskodott.58 Természetesen itt számítottak
azokra az erdészeti szakemberekre is, akik már ezt megelőzően a
Szászföldön dolgoztak.
Beszterce vidékén a korábbi rendszer szerint a szász községekben az
erdőkezelés feladatait két erdőtiszt látta el. LAITNER Elek már
korábban idézett, 1882-ben kelt jelentésében59 a megyében alkalmazott
erdőtisztek számát négyről kilencre kívánta emelni, de a vármegyei
erdészeti bizottság csak hathoz járult hozzá. Ebből két erdőtiszti kerület,
a besztercei és a nagysajói lényegében a Beszterce-vidéki községekre
terjedt ki. Az általuk igazgatott községeket és azok erdőterületét itt
közöljük is, hogy a teljes Beszterce vidékéről legyen áttekintésünk. (Az
üzemtervezés során az erdők területét természetesen még pontosították,
de az itt bemutatott értékek a jó közelítés lehetőségét megadják.)
Besztercei erdőtiszti kerület
Beszterce város
Jád
Pinták
Aldorf
Nagydemeter
Csépán
[SzászlTörpény
Felsőbalázsfalva
Alsóbalázsfalva
Kajla
Szépnyír
Windau fVinda]
Aszúbeszterce
Kusma
Besenyő
Királynémeti
Szeretfalva
Harina
fSzászlLekence
Vermes
Szászszentgyörgy

kh
1 925
6315
1 075
1 236
1 719
1 186
505
144
955
480
925
1 800
1 996
190
876
349
397
817
1 357
453
337
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(ha)
(1 108)
(3 634)
(619)
(711)
(989)
(683)
(291)
(83)
(550)
(276)
(532)
(1 036)
(1 149)
(109)
...
(504)
....... (201)
(229)
..
(470)
(781)
(261)
. (194)

[Szász] Bon gárd
Tacs
Összesen:
Nagysajói erdőtiszti kerület
Sófalva
Bilak
M alomárka
Szászbudak
Kisbudak [Alsóbudak]
Simontelke
[KislZsolna
Felsőfszászlújfalu
Petres
[ÓIVárhely
Kisdemeter
’Románbudak [Felsöbudak]
*Rágla
Sajósolymos
Árdány
Friss
fSajólFelsősebes
Alsósebes TSajósebesl
*Kissajó
*Monor [falva]
*Gledény
Nagysajó
Berlád
Sajószentiván
Seriing
TSajól Nagy falu
Zselyk
Nec
fKis] Fejéregyház

76
120
25 233

(44)
(69)
(14 522)

kh
116
1 030
376
507
218
198
945
1 980
1 546
265
4 293
6 250
154
44
248
431
1 044
49
133
738
471
1 182
267
52
391
113
596
344
954

...........(ha)
(67)
(593)
(216)
(292)
(126)
(114)
(544)
(1 140)
(890)
(153)
(2 471)
(3 597)
(89)
(25)
(143)
(248)
(601)
(28)
(77)
(425)
(271)
(680)
(154)
(30)
(225)
(65)
(343)
(198)
(549)

* -gal jelöltek Naszód-vidékiek.
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Dipse
Összesen

775
25 980

(446)
(14 952)

Ez a szervezeti keret a Naszód-vidéki erdők állami kezelésével
módosult, s gyakorlatilag az egykori Beszterce-vidék erdeit egy
erdőgondnok (járási erdőgondnok) kezelte. 1898 után a besztercei m. kir.
állami erdőhivatalban a besenyői és a jádi erdőgondnokságok zömében a
szász községek erdei ügyeit intézték.60 Ugyanakkor Beszterce városa a
kötelező állami erdőkezelés bevezetése után is megmaradt önálló városi
erdőtiszt alkalmazása mellett.
Szeben megyében az erdőtörvény életbe léptekor a mintegy 270 ezer
kh-nyi (kb. 155 ezer ha) erdőterületből csak 225 ezer kh-t (130 ezer ha)
kezelt szakértő erdőtiszt. A vármegyei közigazgatási bizottság erdészeti
albizottsága aztán 1880-ban kidolgozott egy javaslatot, amely szerint „az
erdővel bíró községek négy erdőszövetkezetbe egyesíttessenek
szolgabírói járások szerint.” A községek így közösen alkalmaznának
egy-egy erdőtisztet, aki aztán nemcsak a szakértő erdőigazgatást, hanem
az üzemtervek összeállítását is elvégezné.61
A javaslat így mégsem valósult meg. A Központi járáshoz, továbbá a
Szelistyei és az Újegyházi járásokhoz tartozó erdőtiszti állásokat 1884ben mégis meghirdették, míg Nagydisznód, Resinár és Szászsebes
önálló erdész alkalmazása mellett döntött.(Szászsebes az erdőtiszti állást
összekötötte a városi mérnöki poszttal.) Az erdőtiszti, majd pedig 1891től a kerületi (a vármegye által alkalmazott) erdőőri állások betöltéséről
pontos adataink nincsenek.62 Tény azonban, hogy míg az előbbieket az
üzemtervek készítése, az utóbbiakat pedig a nagy őrzési kerület - mint
mindenhol az országban - riasztotta el. És akkor még nem is beszéltünk
az erdőkezelési hozzájárulás személyes behajtási kötelezettségéről és
egyéb nehézségekről.
Szeben megye a felmerülő problémák ellenére sem adta erdeit 1898
előtt állami kezelésbe, hanem csak az 1898. XIX. te. rendelkezései
alapján.
Az állami erdőkezelés bevezetésekor jó néhány birtokos község
féltette az erdőt az „államosítástól” Ekkor írta a nagyszebeni erdőhivatal
vezetője: „néhány tudatlan és még inkább rosszakaratú ember a néppel
elhitetni akarta azt, hogy az állami kezeléssel tulajdonjoguk is meg fog
szűnni, illetve erdőhasználatuk anélkül, hogy az erdőhöz kötött igényük
tekintetbe vétetnék, legnagyobb szigorúsággal fog korlátoltatni” Az
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erdőhivatal vezetője, SÜMEGH Ignác szerint azonban a megfelelő
felvilágosítás, a meggyőzés meghozta az eredményét, és a kezdeti
idegenkedés megszűnőben van.63
A nagyszebeni erdőhivatal alá hét járási erdőgondnokságot
szerveztek; a nagydisznódit, a nagytalmácsit, a nagyszebenit, a
szászsebesit, a szelistyeit, a szerdahelyit és az újegyházit.
A kötelező állami erdőkezelés alapvetően természetesen nem
változtatta meg a szász községek korábbi erdőgazdálkodását, csak
bizonyos feladatokra fokozottabban ráirányította a figyelmet. így például
az erdőfelújításra és a kopárfásításra. Ez utóbbi cél elérése érdekében igaz, csak 1914 nyarán - már kimondottan kopárfásítási feladatok
megoldására toboroztak erdőőröket a nagyszebeni, a segesvári és a
fogarasi erdőhivatalokba.64
Mivel a Szeben megyei erdészek nyelvhasználatával kapcsolatban
maradtak fenn dokumentumok, így itt célszerű erre a kérdésre is kitérni.
A nagyszebeni erdőfelügyelő, TÓTHI SZABÓ Sándor egy
minisztériumba írt levélben panaszkodott kollégájára, CONRÁD
Gusztáv járási főerdészre. Az 1887-ben kelt iratban az erdőfelügyelő
kérte a minisztert: CONRAD Gusztávot „utasítani szíveskedjék, hogy
beadványait, illetve szakvéleményeit ezentúl mindég a hivatalos nyelven
terjessze be, minthogy azt eléggé bírja.”65
Ezt a kérést 20 évvel a magyar nyelv hivatalossá tétele után egy
állami hivatalnok leírhatta, de a levélnek erre a részére a
minisztériumban egyáltalán nem reagáltak. A nyelvi kérdésekben a
kormány túlságosan szabadelvű volt? Minden bizonnyal. Hiszen
foglalkozott a szászok németül írt kérvényeivel, fellebbezéseivel is. A
járási erdész meg nem is volt állami alkalmazott. Az erdőfelügyelőnek
viszont abban igaza volt, hogy CONRAD kolléga tudott magyarul,
hiszen Resinár üzemtervét (-javaslatát), magyarul állította össze. Talán
csak dacból nem akart a magyar királyi erdőfelügyelőséggel, ráadásul
annak „türelmetlen” főnökével magyarul levelezni? Ez ma már nem
állapítható meg, csak maga a jelenség érdemel figyelmet.
Szintén ebből a megyéből, mégpedig Oltszakadát községből az
erdőőrök jogállásával kapcsolatba van egy érdekes esetünk.
A községi erdőőr ugyanis megtagadta a községi közmunkában való
részvételt. Erre a falu képviselő-testülete elmarasztalta, amely büntetést a
vármegyei közgyűlés is jóvá hagyott. Az erdőőr azonban a belügy
miniszterhez fellebbezett. A belügyminiszter aztán - meghallgatva a
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földművelésügyi miniszter véleményét is - 1912-ben arról értesítette a
megye „közönségét”, hogy a községi erdőört a korábbi két fórumon
jogtalanul ítélték el. „Mert a községi erdöőrök, mint községi alkal
mazottak az 1890. évi I. t-cz. 49.§-ának h/ pontja szerint úgy a kézi, mint
az igás közmunka alól fel vannak mentve, miből folyólag kétségtelen,
hogy a községi lakosok által az 1886. évi X X II.t-cz.l33.§-a alapján
teljesítendő természetbeni községi közmunka kötelezettség alól is
mentesek.”66
Tehát a település lakosaival való szembenállásért, ami az erdő
károkkal kapcsolatban előbb-utóbb bekövetkezett, az erdőőrök nyertek,
mert a községi „megmozdulásokban” nem kellett részt venniük.
Az erdőtisztek számára és képzettségére Nagy-Küküllő megyéből
van adatunk.67 A kimutatás szerint 1881-től 1885-ig összesen nyolc
erdőtisztet eskettek fel, akik közül hárman magánerdőkben teljesítettek
szolgálatot. A többiek közül ketten Segesvár város, egy fő Medgyes
város alkalmazásában volt, míg egy fő a volt nagysinkszéki erdőket, a
másik pedig a megyében lévő községi erdőket kezelte. (Ez utóbbiak
voltak a széki, illetve megyei erdészek, akik beosztása az új erdészeti
közigazgatás fokozatos kiépítésével megszűnt.) Az említett öt erdőtiszt
közül csak ketten végeztek felsőbb iskolát (a dressigi, illetve a
mariabrunni akadémiát), és ugyancsak ketten tettek erdészeti
államvizsgát; 1862-ben és 1866-ban Kolozsvárott. Érdekes, hogy az
egyik erdőtiszt akadémiai végzettség nélkül államvizsgázott, s így most
már az 1879. évi erdőtörvényben előírt képzettséggel rendelkezett. A
nem államvizsgázott erdőtisztek viszont az erdőtörvény után nem
épülhettek be - legalábbis erdőtisztekként nem - az erdészeti
közigazgatásba. Feltételezhető, hogy a széki, illetve vármegyei erdőtiszti
intézmény felszámolásának - az anyagi szempontokon túl - a
szakemberhiány is oka lehetett.
Egy későbbi, 1912. évi adat szerint a vármegye területén összesen 8
erdőtisztet, 52 erdőőrt és 188 erdőszolgát alkalmaztak.68 Tehát az
erdőtisztek száma gyakorlatilag nem nőtt, legfeljebb a képzettséget
szerezték meg.
A Nagy-Küküllő megyei erdőket 1897-ben adták állami kezelésbe,
amely alapján öt járási erdőgondnokságot szerveztek; a segesvárit, a
kőhalmit, a medgyesit, a nagysinkit és a szentágotait.69
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Vissza kell még térnünk a vármegye által alkalmazott járási
erdötisztek működésére. Ebből a megyéből fennmaradt egy ilyen
erdőtiszti beszámoló, amit célszerűnek tartunk idézni.70
A medgyesi járási erdőgondnok, HERMANN Károly 1886. évi első
félévi tevékenységi jelentéséből érdemes a kezelése alá tartozó
erdőbirtokokat tételesen is felsorolni. (Lásd a 2. számú mellékletet.) Az
erdőterület-adatok összegzése tulajdonosok szerint:
-politikai község 33 23 117 kh 1 150 Dől (13 304 ha)
86,2%
-különböző felekezetű
egyházközség
33 3 585 kh 1 269 Dől (2 064 ha)
13,4%
-felekezeti iskola
3
45 kh 1 110 Dől
(26 ha)
-más intézet
összesen

2
53 kh
74 26 802 kh

300 Dől
(31 ha)
619 Dől (15 425 ha).

} 0,4%

Az erdőgondnok jelentése szerint jóváhagyott rendszeres üzemterve
egyik birtokosnak sincs, de ideiglenes tervvel 50 birtokos rendelkezik.
Az üzemterveket az erdőgondnok folyamatosan állítja össze, a
birtokosok azonban nem tudnak vagy nem akarnak fizetni, ezért azokat
kénytelen visszatartani. Sőt az újabbakhoz való hozzákezdést is
halogatja, mert elég gondot okoz neki a kezelési költségek behajtása. (A
táblázat adatai szerint egyébként az erdőgondnok félévi illetménye 600
frt volt.)
A gondnok másik feladatát, a vágásterület-kijelöléseket 36
birtokosnál 182,12 kh (104,81 ha) nagyságban végezte el, míg négy
erdőbirtokos önhatalmúlag kivágott 11,62 kh (6,69 ha) erdőt. Ellenük a
megfelelő feljelentést megtette. A jelentésből kitűnik, hogy fokozatos
felújító vágásokat jelölt ki, de néhány birtokos esetében túlvágás fordult
elő. Ezt azzal magyarázta, hogy eddig általában tarvágással dolgoztak,
így számukra egyelőre még idegen az, hogy jó néhány fát bent kell
hagyni. 10 erdőbirtokos esetében, összesen 71,0 kh-on (40,9 ha)
felújítóvágást jelölt ki. Mindezek érdekében aztán a legeltetést nagyon
erélyesen tilalmazni kellett. Bár - miként megjegyezte - „találtatnak
azonban még most is egyes erdőbirtokosok, a kik részint haszonlesés,
részint erély hiánya miatt elmulasztják a törvény ebbéli határozmányait
követni.”
Az erdőfelújításokat 24 birtokos 71 kh-on (41 ha) makkvetéssel
kezdte el. (A makkot foltokba, illetve lyukakba vetették, ősszel.) Az
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eredmények azonban - részint a rossz makkból, részint a rossz vetésből
következően - csak 15 kh-on (9 ha) jók, míg 12 kh-on (7 ha) semmi
sikert nem mutatnak, a többi helyen pedig általában csekélyek. Az
erdőgondnok itt külön is hangsúlyozza: hiába adott megfelelő
felvilágosítást, utasítást, ha a helyiek azokat nem tartották be. Minden
összefügg a következőkkel.
A községek az erdők védelmét a mezőőrrel oldják meg. Ez az eljárás
azonban nemcsak a tényleges őrzési munka hatékonyságát kérdőjelezi
meg, hanem a községi mezőőrök az erdészeti szakmai munkákban sem
tudnak az erdőgondnok segítségére lenni. HERMANN Károly pedig
ennyire sok birtokos esetében nem tud mindenhová, ráadásul egyszerre például a felújítás idején - eljutni. A korszerű, ha úgy tetszik, a belterjes
erdőgazdálkodás megvalósítása tehát megbukhat a hozzáértő erőőrök
hiányán.
Jelentése végén a várható magterméseket elemzi, továbbá ismerteti a
tavasszal előfordult négy tűzesetet. (A négyből három helyen fiatalos
égett le.)
Az erdőgondnoki beszámolóból látható, hogy a csemeteültetéstől a
birtokosokkal való kapcsolattartásig minden kérdést magának az
erdőtisztnek kellett megoldania. Ráadásul ebben a munkában segítsége
se nagyon volt. Majd csak az állami erdőkezelés bevezetése mentesítette
őket például a kezelési illeték beszedésétől. Helyzetükön ugyanakkor a
vármegye által alkalmazott szakképzett, hatósági esküt tett erdőőrök
megjelenése is lényegesen javított, aminek következtében haté
konyabban tudtak a szakmai feladatokkal foglalkozni.
Fogaras megyében az erdőtörvény rendelkezéseinek - eltekintve az
ottani kincstári erdőktől - egy megyei erdész alkalmazásával kívántak
eleget tenni.71 A brassói erdőfelügyelő, NAGY Gyula úgy látta, hogy
különösen a volt törcsvári uradalom községeinek erdeje van nagyon
rossz állapotban.72 A megalakuló erdészeti albizottság aztán az ottani
erdők kezelésére mindenképpen külön, a megyei erdőtiszttől (aki
egyébként időközben meg is vált a hivatalától) elkülönülten dolgozó
erdészt kívánt alkalmazni, de az érintett községek neki csak évi 600 frtnyi fizetést szavaztak volna meg. (Megjegyezzük, hogy az előbb idézett
medgyesi járási erdőgondnok évi 1200 frt-ért látta el a feladatát.) Végül
aztán a megye ezt 900 frt-ra emeltette fel, és Fogaras, továbbá Zernest
székhellyel hirdették meg az erdőtiszti állásokat. Ezt az 1890-es évek
elején követte a megyei erdőőri szervezet kiépítése is. Az 1898. évi XIX.

35

te. alapján pedig az erdőket állami kezelésbe adták, és Fogarason erdő
hivatalt hoztak létre. A fogarasi erdőhivatalhoz a következő járási
erdőgondnokságok tartoztak: a fogarasi, az alsóárpási, a sárkányi és a
törcsvári.73
A kötelező állami erdőkezelés fogadtatásával kapcsolatban a fogarasi
erdőhivatal vezetője bizonyos félelmekről számolt be. Az erdőbirtokosok
egy része ugyanis attól tartott, hogy az állami erdőkezelés a korábbi
birtokrendezések folytatását jelenti. A birtokrendezését, amelyek során
erdőik egy részét elvesztették, s most itt egy újabb erdőket érintő
rendelkezés, amelynek esetleg még a maradék erdejük is áldozatul
eshet.74 A továbbiakban azonban ezen a vidéken is az állami erdőkezelés
biztosította a korszerű gazdálkodást - függetlenül attól, hogy a kezelésbe
vett birtokok milyen eredetűek, milyen történelmi előzményekkel
rendelkezők voltak.
Brassó megyében az erdőtörvény életbe léptetése után Brassónak
(Hétfalunak) volt külön erdészeti szervezete, míg a következő községek
és községcsoportok alkalmaztak külön „pagonyerdészt” :
-B arcarozsnyó, Keresztény falva;
- Feketehalom, Szászvolkány, Szászújfalu;
-K rizba, Földvár, Vörösmart, Szászmagyarós, Apáca, Botfalu,
Szászszentpéter, Szászhermány;
-Prázsm ár.
(Szászhermánynak és Prázsmárnak Háromszék megyében is volt
erdőbirtoka.)75
Brassó megyében bemutathatjuk az erdőőri járások megszervezését és a
megye által alkalmazott erdőőrök kötelezettségeit, azaz az erdészeti
igazgatás kiépítését16
A vármegye 1891-ben elfogadott szabályzata szerint az 1879. évi
erdőtörvény 17.§-a alá tartozó erdők „lehető jutányos és czélszerű
módon való megőrzése végett” őrjárásokat és erdőőri állomásokat
szerveztek. Az összesen 18 őrjárásban 19 erdőőrt alkalmaztak, akik az
erdőtörvény 38. §-ában előírt hatósági esküt letették. Lakást az őrjárás
központjában kaptak, és a különböző természetbeni juttatásokon kívül az
évi bérük 300 forint volt.
Egy-egy őrjárásba változó nagyságú, 2-15 ezer kh-ig (1-8 ezer ha) (ez
utóbbi helyen két erdőőrt alkalmaztak) terjedő erdőbirtok őrzését,
kezelését látták el. A vármegyei szabályrendeletben utaltak rá, hogy az
erdőbirtokosok a megye által alkalmazott, fenti számú erdőőrön kívül
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saját hatáskörükben tarthatnak erdőőröket, de a közös költségeket amelyben az erdőőrök bére is benne van - akkor is fizetniük kell.
Az erdőőrök az erdőtisztek felügyelete, vezetése mellett kötelesek
voltak
„az őrzésükre bízott erdőbirtokokat minden kár és
veszélytől lehetőleg megvédeni”, ezért az egész őrjárást
hetente legalább egyszer bejárni;
a felfedezett károkról rovatos erdei naplót vezetni,
arról az erdőtiszteknek beszámolni;
a lefoglalt zálogtárgyakat (bizonyítékokat) a községi
elöljáróságoknak átadni (az erdei kihágásokat első fokon
azok intézték);
„az erdőkezeléssel, műveléssel, ápolással, a határ és
tilalmi jelek fenntartásával járó mindennemű külső
teendőket az erdőtiszt utasítása és meghagyása
értelmében a legnagyobb szorgalommal, hűséggel és
pontossággal teljesíteni, illetőleg felügyelni arra, hogy
úgy az erdőbirtokosok, mint a rendelkezésre bocsátott
munkások az erdőtiszt részéről kiadott szakbeli
utasítások értelmében teljesítsék az esetenként felmerülő
munkákat”;
az erdőtiszteket hivatalos útjuk során az őrjárás
területén elkísérni;
az erdőégéseket lehetőleg megakadályozni, tűz esetén
pedig a községi lakosokkal az oltásban „erélyesen
közreműködni”
A szabályzat utalt még az erdőörök jelvény-, jelzőbalta- és fegyverviselésére, -használatára is.
Ugyanezen szabályzatban intézkedtek a vármegye által alkalmazott
erdőszolgákról is, akiknek a száma 24 fő volt. Itt is megjegyezték
azonban, hogy az erdőbirtokosok a saját költségükön ennél többet is
alkalmazhatnak.
Az erdőszolgák közvetlenül az erdőőrök alárendeltjei voltak, így
feladatukat külön nem részletezték. Mi azonban megjegyezzük, hogy az
erdőszolgák - mivel nem tettek hatósági esküt - nem minősültek
hatósági közegnek, így intézkedési körük lényegesen kisebb volt, mint az
erdőőröké. A Brassó vármegyei szabályrendeletben azonban utaltak rá,
hogy „az erdőszolgai állomások olyan egyénekkel töltendők be, akik az
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erdőőri szakvizsgát képesek letenni, hogy belőlük az erdőőri
személyzetet idővel kiegészíteni lehessen”
Az erdőszolgák is kaptak lakást, természetbeni juttatást és évi 216
korona (108 frt) bért.
A Brassó megyében lévő, közösen kezelt és őrzött 80 516,89 kh (46
337,47 ha) erdőterületen tehát 19 erdőőr és 24 erdőszolga teljesített
szolgálatot, akiknek a munkáját két erdőtiszt, a barcarozsnyói és a
feketehalmi járási irányította. Ez a létszám a későbbiekben, a hétfalusi
erdők állami kezelésbe adását követően aztán változott. 1913-ban pedig
a megyében már 10 erdőtiszt, 41 szakvizsgázott erdőőr és 24 erdőszolga
teljesített szolgálatot.77
A hétfalusi erdőket 1892-ben állami kezelésbe vették, míg a többi
község csak az 1898. évi XIX. te. után fogadta el az állami erdőkezelést.
A megszervezett brassói állami erdőhivatalhoz a következő erdőgond
nokságok tartoztak: brassóvidéki, földvárvidéki, hétfalusi, fekete
halmi.78
A kötelező állami erdőkezelés kiterjesztése után az erdőhivatal
vezetője, TÉGLÁS Károly 1900. évi jelentésében beszámolt arról, hogy
„főleg politikai természetű aggályoktól” vezérelve a szász községek egy
része azt bizalmatlanul fogadta. Az erdőhivatal és az erdőfelügyelőség
szakértőinek azonban sikerült a szász birtokosokat is meggyőzni, hogy a
fokozott állami szerepvállalás nem jelenti az erdők „államosítását”
TÉGLÁS Károly beszámolóját végül így zárta: „Az a tény azonban,
hogy Rozsnyó község a külön erdőtiszt tartása iránt hozott határozatát az
állami
erdőtiszti
személyzet működésének
megismerése után
egyhangúlag hatályon kívül helyezte, és hogy Feketehalom község
elöljárósága külön erdőtiszt tarthatása iránt mindjárt kezdetben - az
állami kezelés mivoltának megismerése előtt - benyújtott kérelmét
szóbelileg már többször helytelen lépésnek jelezte, s most azzal
vigasztalódik, hogy a képviselő-testület által megállapított javadal
mazásért úgy sem fog erdőtisztet kapni - kétségtelenül igazolja, hogy az
erdőbirtokosok bizalmatlanságát a brassói m. kir. járási erdőgondnokság
kerületében is sikerült teljesen megszüntetni.”79 Végül aztán Feketehalom mégis megmaradt az önálló erdőtiszt alkalmazása mellett.80
Az 1916. évi román betörés alkalmával a brassói erdőfelügyelőséget
Kolozsvárra, míg a nagyszebeni erdőhivatalt Aradra, a fogarasit pedig
Nagyenyedre menekítették. Majd csak a vész elmúltával, 1917-ben
kerültek vissza az eredeti helyükre.81
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4.3

Birtokviszonyok

A vizsgálat alá vont négy megyében, továbbá Beszterce vidékén a
szászok ősfoglalásából következő közös erdőhasználat volt a jellemző,
amely aztán a polgári értelemben vett tulajdonná, községi és a szász
nemzeti egyetem tulajdonává vált. A szászok betelepedése óta eltelt
századokban azonban a szomszédos területekhez való viszony, illetve
magán a Szászföldön belüli birtoklási rend is bizonyos átalakuláson ment
át. Bár itt ezzel részletesen nem foglalkozhatunk, de néhány, a XIX.
század második felében is gondot okozó tényre azért rámutatunk:
1. A török háborúk utáni határkiigazítások, a revindikált havasok
kérdése;
2. Brassó birtokszerzései a törcsvári uradalomban, illetve a
hétfalusi csángók tulajdoni/használati kérdései;
3. A határőrség megszervezése Beszterce vidékén és Szeben,
Fogaras vidékén;
4. Az 1876 után Dél-Erdélyben kialakított megyeszervezetekbe
került volt jobbágyi jogállású községek lakosainak erdő- és
legelőilletősége;
5. Az egykori erdélyi kincstári (fiskális) vagyon magyar államra
történő átruházása, megszerzése.
Mindezekhez a külső hatásokhoz még egy belsőt is felsorakoztathatunk.
Ezek pedig a Szászföldre is jellemző míívelésiág-változások és
tagosítások során felmerülő erdészeti problémák lehetnek.
Az 1. pontban említett kérdésre a szász hétbírák erdőbirtokának
részletes ismertetésekor fogunk kitérni, míg a 2. pontra a hétfalusi
csángókkal foglalkozó fejezetben. Az 5. pontra vonatkozó kincstári erdőgazdálkodással egy korábbi kötetünkben részletesen is foglalkoztunk.82
Itt csak annyit említünk meg, hogy Fogaras vidékén nemcsak kincstári
erdészeti szervezet, hanem a fogarasi ménesbirtok is rendelkezett némi
erdővel.
A volt határőrökről (3. pont) Beszterce vidékén külön dolgozatban
számoltunk be.83 A Dél-Erdélyben kialakított I. román határőrvidékre a
naszódiaktól, sőt a bánságaiktól is bonyolultabb viszonyok voltak
jellemzők. Itt ugyanis a határőrközségek, sőt több helyen maguk a
határőr jogállású lakosok a nem határőri községekkel, illetve -lakosokkal
éltek együtt.84 így a polgárosítás után is sok, itt, a szászoknál nem
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részletezhető probléma is felmerült. Csak egy, a Fogaras vidékére
jellem ző példát említünk meg.85
Illény község volt határőrei a felettük lévő, a Fogarasi-havasokba
felnyúló határral rendelkező Kopacsel községhez tartozó részeken
gyakorolták a faizási jogukat. Az erdőtörvény életbe lépte után azonban
Kopacsel ezen erdőire ideiglenesen üzemtervet készíttetett, mivel a
rendszeres (kereskedelmi célú) fahasználatnak ez volt a feltétele. Igen,
de az illényi volt határőrök ezt egyáltalán nem vették figyelembe, hanem
továbbra is a régi rend szerint - mivel azt a határőrség feloszlatásakor
napiparancsban kapták - használták az erdőket. így Kopacsel község lett
a felelős az általuk okozott károkért is, illetve Kopacsel kénytelen volt
tudomásul venni, hogy erdejében 1890-től mindenféle fahasználatot
megtiltottak. Egy olyan ügyért szenvedett hátrányt, aminek pedig
egyáltalán nem ő volt az okozója.
A példa mindenképpen arra utal, hogy a volt határőrök jogaikat
sokkal erőszakosabban, sokkal hatékonyabban tudták érvényesíteni, mint
más községek. Ezen szerzett és vélt jogoknak a megfelelő mederbe
terelése ezen a vidéken sem ment könnyen.
A 4. pontban említett, a jobbágyi- és egyéb, a volt földesurakkal
közösen használt erdők elkülönítésére szintén egy Fogaras-vidéki példát
idézünk.86
A fogarasi kincstári erdőgondnokság kerületében a vádi boér
családok a margineni határban lévő „Vacaria” havasi legelőt még az
1880-as években is a korábbi jogaik alapján használták. Mind a kincstár,
mind az érdekelt 128 család azon volt, hogy ezt a helyzetet
birtokelkülönítéssel oldják meg. Az első birtokelkülönítési per 1886-ban
nem hozott eredményt. A kúriáig eljutott ügyből annyi mégis kiviláglott,
hogy a kincstár erdőilletéket nem, de legelőilletéket mindenképpen
köteles a boér családoknak kiadni. Erre a fogarasi erdőgondnok a boérok
ügyvédjével peren kívüli egyezséget kötött: az ósinkai határban 200 kh
(115 ha) erdőt ajánlott fel. A boérok a legelőváltást így, erdőben kiadva
elfogadták, amihez a kincstári ügyészség is - némi formai kiegészítés
után - hozzájárult. Azt természetesen nem tudjuk, hogy a juttatott
legelőilletőségű, „Fatia Dealu Strimbi” nevű erdőből mi lett, megmaraate erdőnek, de látjuk: a kincstár is kénytelen volt legelőilletőségként erdőt
kiadni. A bonyolult fogarasföldi viszonyok tehát még a XIX. század
legvégén is különböző birtokmegosztási, -elkülönítési perekhez vezettek.
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A szászok belső birtokváltozásai, a művelési ágak átalakítása
különösen a tagosításokkal kapcsolatban gyorsult fel. Ezek a munkák
Dél-Erdélyben jórészt a XIX. század második felében végbe mentek,
míg Beszterce vidékén a XX. században is zajlottak. A tagosításokat az
1908. évi VII. törvénycikkben ismét szorgalmazták, s nekünk erről az
időszakról van egy példánk.87
Jád község (Beszterce-Naszód m.) 1908-ban kérte a tagosítás
végrehajtását, amit azonban néhány lakos eleve ellenzett. Ezért a
tényleges felmérések és munkák csak 1913-ban fejeződtek be, s az új
határbeosztás 2 év múlva, 1915 februárjában lépett életbe. A tagosítással
összefüggésben 1912-ben kérte a község, hogy 77,25 kh-t (44,46 ha) az
erdőből kivegyenek, és azt mezőgazdasági célra használhassák. A
miniszter ehhez a művelésiág-változtatáshoz csak úgy járult hozzá, ha a
község ugyanekkora területet más művelési ágból az erdőhöz csatol.
A jádi járási erdőgondnok ehhez képest 1913-ban azt látta, hogy a
község az erdőből csak 19,19 kh-t (11,04 ha) vont ki, máshol viszont 260
kh 1378 Dölet (150,0 ha) legelőnek adott át magánosoknak, míg a
községnek 3 kh 1468 Dölet (2,2 ha) rétnek. A legelők ráadásul
szétszórva, magánosok szántói köré beékelődve, tehát legeltetésre egyál
talán nem alkalmas módon lettek az erdőkből kiszakítva. Ezen területek
egy részén pedig véghasználati korú, jó erdő állt, tehát az új művelési ág
kialakítását ez is (sőt elsősorban ez) ösztönözhette - vélte az erdő
gondnok. A jogellenes eljárásra a helyszínen hiába figyelmeztette a
községi bírót, aki a tagosítás előrehaladott voltára hivatkozott, illetve az
erdő majdani (legelőből történő) kiegészítésére.
Időközben a besztercei királyi törvényszék meghozta a tagosítást
lezáró ítéletét, s az nem vette figyelembe - ellentétben az erre vonatkozó
1908. évi IM-utasítással (500/1908. IM.) - , hogy a tagosítás során az
erdészek véleményét, illetve a erdészeti üzemtervi adatokat is meg kell
hallgatni, a terveket pedig meg kell vizsgálni. Ezért a besztercei
erdőigazgató a földművelésügyi miniszterhez fordult, hogy itt az
erdőterület csökkent, illetve nem az 1912. évi engedélynek megfelelő
területcserét hajtották végre.
A miniszter - miután a vármegyei bizottságnál is tájékozódott - a
pénzügyminisztertől kérte a nem megfelelően végrehajtott tagosítás
módosítását. A pénzügyminiszter válaszában a 260 kh 1378 Dől és 3 kh
1468 Dől erdőként való bejegyzését a „telekkönyvi átalakítás során való
színűleg teljesíthetőnek” tartotta, de a kialakult ügyért az erdészeket tette
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felelőssé. Azok ugyanis - vélte - nem közölték a törvényszékkel az
erdőterület-cserére vonatkozó, 1912. évi miniszteri engedélyt. (Bár ezt az
erdőgondnok cáfolta, mivel az a tagosítási jegyzőkönyvben szerepelt.)
Jád községben - amiről egyébként az egyik korabeli beszámoló
megemlíti, hogy „lakossága sok marhát és lovat tenyészt”88 - tehát a
hatóságok „orra előtt”, azokat kijátszva tudták az erdőterületet
csökkenteni.
4.4 Erdőrendezés
A szász községek erdészeti szempontú áttekintéséből kiderült, hogy az
1852. évi osztrák erdőtörvény alapján elkezdett, sőt a nagyobb szász
városokban már a XIX. század első felében meghonosodó belterjes
erdőgazdálkodás mindenekelőtt az erdők üzemtervezését, majd a
meghatározott vágássorrend betartását és az erdő felújítását jelentette. A
szászok ezen törekvése annál is inkább dicsérendő, mert Erdély-, sőt
egész M agyarország-szerte a fokozódó faigény legelőször a tölgyesek,
majd a fenyvesek, végül pedig a bükkösök kitermeléséhez vezetett. A
szász települések zöme pedig a tölgyesek övében feküdt, tehát a községi
erdők tervszerű kihasználása és felújítása, azaz megfelelő üzemterv
szerinti kezelése a leginkább veszélyeztetett tölgyerdőkben kezdődött el.
Lássuk, hogy ebben a folyamatban az 1879. évi erdőtörvény
rendelkezései milyen változásokat jelentettek.
Beszterce vidékén is érvényesült az az országos folyamat, amelynek
során az üzemtervezésre kötelezettek a terv összeállítására időhaladékot
kértek, továbbá a terv készítésének anyagi fedezetét az erdők fokozottabb
kihasználásából kívánták előteremteni. Például Nagyrebra 1886-ra
ideiglenes tervet állíttatott össze (még német nyelven, de itt sem
ragaszkodtak a hatóságok az állami közigazgatás nyelvének az azonnali
érvényesítéséhez), és a rendszeres gazdasági terv elkészíttetésére a
következő év végéig kért haladékot.89
A továbbiakban az üzemtervezés anyagi fedezete előteremtésére
hozunk példákat.
Nagydemeter község 1884-ben 10 kh (5,6 ha) erdő rendkívüli
kitermelésére kért és kapott engedélyt. (A községnek egyébként
tekintélyes, 1686,25 kh - 970,44 ha - erdőterülete volt.)90
Felsőszászújfalu szintén ebből a célból kért rendkívüli fahasználati
engedélyt 20 kh (11,5 ha) bükkerdőre. Az erdőfelügyelő ugyan mindezt
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-hozamszabályozási szempontból - túlzásnak tartotta, de kénytelen volt
megállapítani: „a községnek erre [ti. az üzemterv költségeinek
fedezésére] pénze nincsen másból.”91 Kisfehéregyház és Zselyk esetén
ebből a célból a meglévő ideiglenes tervben meghatározott évi
fahasználat kétszeresét engedélyezték.92
Máshol, például Sajósolymos erdejében az üzemtervezési költségek
előteremtésére kért rendkívüli fahasználat magának az erdőnek
kimondottan jót tett.93 Nevezett község ugyanis azt kérte, hogy a
hangszerfatermelők által már „megkóstolt” fenyőfáiból 300 törzset hadd
dönthessen le. Ezt az erdőfelügyelő is pártolta, mert „tekintve azt, hogy
ezen megsértett fák egy része most még értékesíthető, míg pár év alatt
egészen értéktelenné válik, tekintve továbbá azt is, miszerint ezen hibás
törzsek kiszedése a szú terjedésének megakadályozása czéljából is
előnyös.” A kérvényhez a közigazgatás bizottság erdészeti albizottsága,
majd a minisztérium is hozzájárult, de kikötötte: „a levágandó törzsek
törvényszerű minősítéssel bíró erdőtiszt által, tekintettel a kellő zárlat
fenntartására, jelölendők ki.”
Beszterce vidékén is gondot okozott a legelők kérdése. Ez következett
az erdők helységekhez közeli fekvéséből, illetve magából a vidék
előhegységi jellegéből. A legelők tehát elsősorban csak az erdők
rovására terjeszkedhettek. De az erdő és a legelő összefüggéséhez még
más tényezők is járultak.
Például Vinda község 1882-ben három évi fatermés kihasználására
kért engedélyt, mert 160 kh (92 ha) legelőt kívánt vásárolni.94 Mivel a
község 1800 kh (1036 ha) erdejére ekkor már ideiglenes üzemterv
létezett, a kihasználást a miniszter engedélyezte. A legeltetéssel kap
csolatban természetesen itt is felmerült a legelőerdő üzem.
Petres község 1455,6 kh (837,7 ha) erdejéből 1886-ban 30,0 kh-t
(17,3 ha) ki akart irtani, de azt az erdőfelügyelő nem javasolta.95 A
terület ugyanis feltétlen erdőtalajnak minősült, így a község nagy
legeltetési igényének kielégítésére csak egyetlen megoldás kínálkozott; a
legelőerdő üzem. „Megengedem
- írta a község kérvényére a minisz
ter -, hogy nevezett község a kérdéses erdőterületet mint külön üzem
osztályt fás legelőnek használhassa. Oly feltétel mellett, hogy a terület
erdőjellegének megtartásához és a talaj termőképességének megóvá
sához szükséges és mindenkor legalább 0,4 zárlatban fenntartandó
faállományon kívül a csuszamlásoknak kitett területeken jövőre a teljes
faállomány lesz fenntartandó.”
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Szeben megyében az 1879. évi erdőtörvény életbelépésekor egyedül
Nagyszeben városának volt üzemterve, amelyet azonban a törvény
előírásainak megfelelő módon szintén át kellett dolgozni. A többi
üzemtervezésre kötelezett birtokosnak a vármegye igyekezett segíteni.
Az üzemtervezést nemcsak a szakképzett erdőtisztek csekély száma
hátráltatta, hanem a műszaki, adminisztrációs lehetőségek is. Itt
legnagyobb gondot a térképek hiánya okozta. A Szelistyei járás erdeivel
kapcsolatban írták 1886-ban: „A régi szász »Királyföld«-höz tartozott
Szeben megyében úrbéri viszony soha nem állott fenn, közvetve úrbéri
rendezések sem történtek, s így az erdőbirtokos községek erdeikből
semmiféle térképekkel nem rendelkeznek.” Ezért az erdőfelügyelő azt
javasolta, hogy a katonai térképek háromszögelési pontjait használják az
erdészeti térképekhez is, bár itt óriási távolságokkal és - a
térképnagyításból származó - pontatlanságokkal kell számolni. A
minisztériumban - miként Erdély más részeit illetően is - ezt az érvelést
elfogadták, és a pontos térképek készítését a kataszteri felmérések
befejezése utáni időkre halasztották.96
Feltehető, hogy a nem megfelelő nyilvántartás, főleg pedig a
használható térképek hiánya okozta a következő esetet.
Bojca község97 az első üzemterv elkészülte után, 1885-86-ban kérte,
hogy 350 kh (201 ha) erdőt legelővé alakíthasson. A minisztériumi
elutasítás után, 1887-ben kérésüket újból megismételték, és az erdészeti
adminisztráció azt újból támogatta. Ebben a második kérvényben leírták,
hogy a jórészt marhatartásból élő községnek csak havasi legelője van,
így a napi tejet onnan nem tudja lehozni, tehát szüksége lenne a faluhoz
közeli legelőre is. Ezért az említett erdőt kívánják legelővé átalakítani.
A járási erdőgondnok szerint: „tekintetbe véve a község által
előhozott, igazságon alapuló indokokat, újabb kérvényének hely adandó
volna.” A nagyszebeni erdőfelügyelő ezt még azzal is megtoldotta, hogy
a község „az erdőtörvény intézkedéseit mindeddig kiváló figyelembe
vette - a mi a megye határszéli községeinek nagyobb részéről el nem
mondható.” A kért terület jelentős része pedig nem feltétlen erdőtalajon
áll, tehát a faállomány kiirtható. Ez utóbbi kitételre aztán BEDŐ Albert
országos főerdőmester igen kemény választ adott. Korábban, az előző
kérvényben ugyanis az erdőfelügyelő ugyanazt az erdőt még feltétlen
erdőtalajon álló erdőnek látta. Azóta megváltozott az erdőtalaj? Nem, de
sem az erdőgondnok nem akarta a már elkészített, elfogadott - ezek
szerint nem minden községi erdőre vonatkozó - üzemtervet „újból
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munkába venni”, sem az erdőfelügyelő nem szeretett volna ismét a
kérdéssel foglalkozni. BEDŐ ezt átlátva írta: „figyelmeztetem a m. kir.
erdőfelügyelőséget, hogy a törvény világos rendelkezésében össz
hangban nem álló javaslatoktól a jövőben tartózkodjék.” Tehát: a
térképeket, nyilvántartásokat pontosítani; az erdők talajminőség szerinti
besorolását nem évenként megváltoztatni; és az üzemtervet a kimaradt
erdőre is elkészíteni.
Nagy-Küküllő megye területén - miként láttuk - zömében tölgyesek
álltak. Ezek kezelése, az első erdőfelügyelői véleményben kifejtettek
alkalmazása, illetve elvetése a következőkben az erdőtörvényben előírt
üzemtervekben követhető nyomon. Példaképpen tekintsünk át egy-egy
ilyen üzemtervet, illetve a hozzá fűzött szakvéleményt.
Homoród község erdeiről NAGY Gyula brassói erdőfelügyelő 1885
októberében készített szakvéleményt, amely több szempontból is
becses.98 Ennek alapján ugyanis bepillantást nyerhetünk egy szász
közösség erdőhasználatába. Ugyanakkor láthatjuk azt az erdészeti
törekvést, amely az erdészettudomány és a jogi szabályozás mód
szereivel igyekezett a birtokosok hagyományos erdőhasználati igényét
kielégíteni, egyben pedig a hosszú távú, lehetőleg minél nagyobb értéket
termelő erdőgazdálkodást meghonosítani. Ez utóbbira annál is inkább
szükség volt, mert a vasút áthaladt a vidéken, tehát az értékes tölgyesek
piacra jutása biztosított volt, sőt csábító lehetőség a kiterjedt
fahasználatokra.
NAGY Gyula leírta, hogy a község 1766,5 kh (1016,6 ha) erdeje több
dűlőben fekszik. A „Grosswald” 449,251+420,175+437,148+58,990 kh
(785,88 ha) (amelynek egy része a kőhalmi „Thurzon nevű külterületen”
található), a „Petersbusch” 29,500 kh (16,980 ha), míg az „Eichenwald”
150,540+219,145 kh (212,76 ha). Ezek mindegyikében a kocsányos és a
kocsánytalan tölgy az uralkodó fafaj. „Használatuk idáig abból állott írta NAGY Gyula
hogy az évenként szükségelt nehány darab közepes
méretű épület-, mű- és szerszámfa az Eichenwald nevű dűlőből szálal
tatott, míg ellenben a tűzifa a Grosswald nevű dűlő északi feléből
táblánként letaroItatott, helyenként nehány darab szebb minőségű
tölgyfát hagyva a letarolt 20-30 éves elegyes erdőből a jövő fordára.
Ezen dűlőnek a déli része, valamint az előbb említett Eichenwald és
kőhalmi határban fekvő Thurzon nevű rész is állandóan legeltetés alatt
állott, mely utóbbi ezen kívül még részint tarolás, részint pedig folytonos
gyérítés folytán sokat szenvedett a közelmúltban történt birtokrendezés
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és kihasítás előtt.” Mindezek alapján az erdöfelügyelő úgy látta, hogy az
1272 fő lakosú, 308 házzal rendelkező község (ahol egyébként a határ
32%-át foglalták el az erdők) faszükségletét és legeltetési igényét a
következő módon lehet megtervezni. A 308 házra házanként évi 12 m3
tűzifát (ez összesen 4004 m3-t jelent) és összesen 150 m3 épületfát lehet
számolni. Ugyanakkor mintegy 500 növendék- és felnőtt szarvasmarha
és körülbelül 250 sertés legeltetésére is kell lehetőséget biztosítani.
NAGY Gyula a cél elérése érdekében két üzemosztály alakítására tett
javaslatot. Az elsőbe 370 kh (213 ha) tölgyerdő kerülne, amelyet 120
éves vágásfordulóval kell kezelni. Innen lehet a község épület- és
műfaszükségletét fedezni. Az így létesített 6 fordaszakban mindig a
legidősebb állományok kerülnének kitermelésre.
A „B” üzemosztályba tartozó többi erdőben 30 éves átmeneti fordát
javasolt. Ennek a kezelésnek az volt a célja, hogy a túltartott, kigyérült
erdőket minél előbb fel lehessen újítani, azaz „átadassák újból a
tulajdonképpeni erdőgazdaságnak, másfelől pedig az, hogy az eddigi
szokáshoz képest jövőre is lehetőleg [eljláttassék az arra jogosult és
igényt tartó lakosság az általa már megszokott és múlhatatlanul
szükségesnek tartott elegyes minőségű tűzifával is” NAGY Gyula két
vágássorozat alakítására tett javaslatot, s remélte, hogy a gyorsított
kitermelés után ezekben az erdőkben is át lehet majd térni a szabályos,
120 éves vágásfordulóra.
A legeltetést a felújítás előtt 5 évvel, a felújítás alatt és a 20 évnél
fiatalabb állományokban tiltandónak ítélte. A tölgyesek felújításában
pedig elkerülhetetlennek tartotta a mesterséges erdősítést. Ezt az
erdősítést - vélte NAGY Gyula - a tisztásokon, a már letarolt állomá
nyok helyén egy éven belül meg kell kezdeni.
Az erdőfelügyelő mindezen munkákban jelentős szerepet szánt a
kőhalmi járási erdőtisztnek. Mellette azonban a községnek is meg
kellene oldania - írta NAGY - „legalább egy állandó és kellőleg díjazott
erdőőrnek alkalmazását ”
Longodár község ideiglenes üzemtervét 1888-ban szintén NAGY
Gyula készítette." Ezt az üzemtervet is érdemes egy kicsit
részletesebben megvizsgálnunk, mert ennek révén bepillantást
nyerhetünk a vidék erdei állapotába, illetve az erdők további kezelését
tartalmazó erdészeti elképzelésekbe.
A község erdejének összkiterjedése 537,5 kh (309,3 ha) volt,
amelyből azonban 513,12 kh-on (295,3 ha) álltak fák, a többi tisztás. Az
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üzemtervező a területet öt nagy csoportba osztotta. Valamennyi
csoportba tartozó erdőt tölgyfák alkották, csak korukban és
záródásukban voltak eltérések.
I. csoport
II. csoport
III. csoport

384,6 kh (221,3 ha) 120 éves 0,6 zárlatú állomány;
77,36 kh (44,52 ha) 80 éves, 0,8 zárlatú;
33,32 kh (19,18 ha) „igen kiritkult és túlkoros tölgyes,
holdankint átlag 7 darab törzzsel”;
IV. csoport
27,8 kh (16,0 ha) 4-7 éves, 0,9 zárlatú állomány;
V. csoport
24,4 kh (14,0 ha) tisztás, „kivéve azon egynéhány törpe,
elcsenevészesedett bokrot, mely a legeltetés daczára
eddig fen[n]tartotta magát.”
A község ezen jellemzőkkel leírt erdejében a gazdálkodás célja volt
nemcsak a lakosok faszükségletének a kielégítése, hanem a
marhalegeltetés biztosítása is. Ezt pedig úgy lehetett legjobban elérni, ha
a tölgyeseket szálerdő üzemmódban, lehetőleg 140 éves vágásfordulóval
kezelik. Ilyen magas vágásforduló mellett ugyanis az erdőben sokáig
lehetett legeltetni és makkoltatni, ugyanakkor a faszükségletet - akár az
épületfáét is - a nevelővágásokból nyerhették. Ennek az ideális
állapotnak az elérése érdekében azonban egy 70 éves átmeneti fordát
kellett meghatározni, hogy a kiritkult, túlkoros állományok helyett minél
előbb új fák nőhessenek. Az üzemtervező az erdőkben lévő tisztások
beerdősítését csak a környező állományok kitermelése után látta
megvalósíthatónak. NAGY Gyula fokozatos felújítást írt elő azzal, hogy
a fel nem újult helyeken és az említett tisztásokon kocsányos- vagy
kocsánytalantölgy-csemetéket kell ültetni. A felújítás érdekében
legeltetési és makkoltatási előtilalmat említett, amelynek a mértékét
(évét) azonban nem határozta meg. Az üzemterv minisztériumi
jóváhagyásakor 5 évi elő- és 20 évi utótilalmat írtak elő. Ugyanakkor az
átmeneti fordát 70 évről 80 évre módosították, így az évente
kitermelhető 7,33 kh (4,22 ha) 6,7 kh-ra (3,9 ha) csökkent.
Az üzemtervből főleg azt emeljük ki, hogy annak összeállítója a
legeltetés biztosítását nem legelőerdő üzem megvalósításával (hiszen
1888-ban ez még csak szűk körben volt ismert) kívánta előírni, hanem a
tölgyesek vágáskorának felemelésével. Mindezt alátámasztotta a
tölgyeseknek kedvező termőhelyi viszonyokkal is.
Végül megjegyezzük, hogy az erdőfelügyelők üzemtervezésbe
történő ilyen mély és alapos beavatkozása nem volt általános. NAGY
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Gyula viszont tényleg a szívén viselte az erdők ezen problémáját is.
Útmutatására pedig talán azért is fokozott szükség volt, mert a legelső
üzemterveket itt vállalkozókkal csináltatták. (1884-ben hat vállalkozó is
működött a m egyében.100) A helyi viszonyokkal kevésbé ismerős
erdészek útbaigazítását tehát az erdőfelügyelő ilyen módon is segítette.
Az 1890-es évektől kezdődően aztán a járási, majd 1899-től az állami
erdőtisztek készítették az üzemterveket.
Szintén itt érdemes kitérni a következő kérdésre is. Az 1880-as
években sok helyen kerestek üzemtervező erdőtiszteket. Ennek aztán az
lett a vége, hogy az erre vállalkozók sok helyen szerződést kötöttek a
tervek elkészítésére, de magát a munkát már nem csinálták meg.
Gyakran azért, mert máshol kedvezőbb ajánlatot kaptak, gyakran meg
azért, mert úgy általában is megbízhatatlan, züllött alakok voltak. Az
ilyen kellemetlen helyzetek kialakulásának a minisztérium úgy
igyekezett elejét venni, hogy körrendeletben szólította fel az
erdőtulajdonosokat, illetve a vármegyei elöljáróságokat, hogy a nem
megbízható üzemtervezőket jelentsék be. A róluk összeállított névsort
aztán közzétették, hogy őket mások ne alkalmazzák, ne járjanak velük
pórul.101
Fogaras megyét illetően az üzemtervek összeállítása kérdésében még
a szakértő erdőtiszteknél vagy a hiányzó alaptérképeknél is nagyobb
gondot jelentett a tulajdonviszonyok rendezetlensége, illetve a nem
megfelelő birtoknyilvántartás. Ez ugyan a vidék történelméből
következett, de maguk az erdészek is megpróbáltak ebben a kérdésben
rendet tenni, legalább az erdészeti nyilvántartások szintjén. Hogy ez nem
mindig volt sikeres, arra Újsinka község példáját hozzuk fel.102
A községi erdőkre 1886-ra készült el egy ideiglenes üzemterv,
amelyet azonban a vármegyei erdészeti (al)bizottság nem hagyott jóvá,
így a minisztérium is elutasított. Az erdők törzskönyvében ugyanis a
község nevén 4038 kh (2324 ha), az ottani közbirtokosságén pedig 587
kh (338 ha) erdő volt bejegyezve. Ehhez képest a községi erdők
üzemterve 3951 kh-ra (2274 ha) készült el, miközben a terv területi
kimutatásában arra utaltak, hogy ebből is csak 2556 kh (1471 ha) az
erdő, míg a többi tisztás. Ráadásul ezen tisztás is csak részben a községé,
jórészt pedig magánosoké. Az üzemtervben községi tisztások területét
aztán hol 50 (29 ha), hol 30 kh-nak (17 ha) jelzik, ami már önmagában is
ellentmondás. Ennek alapján az üzemtervet a minisztériumból a
következő kérdésekkel küldték vissza:
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1) „Mennyit tesz ki pontosan Új Sinka község erdőbirtoka?
2) Ezen erdőbirtokból mennyi van beerdősülve, s illetve a községi
erdőállományból összesen milyen nagy területet foglalnak el a
tisztások?
3) A községi erdőkben előforduló és az erdőállományhoz tartozott
tisztásokból mennyit bír a község és mennyit az egyes »községi
lakosok«?
4) Ezen utóbbi tisztásokat minő tulajdonjogi alapon bírják
»egyesek«?”
5) Egyes (az üzemtervi számozás alapján felsorolt) erdőrészletek
kinek a tulajdonát képezik?
A kérdésekre az üzemtervet készítő erdész nemigen tudott válaszolni,
mivel a kataszteri nyilvántartások is pontatlanok, még bíróság által talán
nem is véglegesítettek voltak.
Fogarasra szintén jellem ző volt az időhaladék kérése. Érdekességként
jegyezzük meg Zernest községet, ahol az időhaladék-kérést a sok
erdővel indokolták.103 A mintegy 10 000 kh (kb. 6000 ha) községi erdő
üzemtervezésére 1885-ben kaptak is haladékot, de természetesen azzal a
feltétellel, hogy az érvényes terv elkészültéig mindenféle fahasználatot
szüneteltetni kell.
Brassó megyében az új erdőtörvénynek megfelelő üzemtervezési
munkákról szintén célszerű egy község példáját idézni.
Földvár község ideiglenes üzemtervét PORUBSZKY Károly járási
erdőgondnok 1887 novemberében állította össze.104 Az addigi
erdőgazdasági tevékenységgel kapcsolatban írta, hogy az erdő a lakosság
épület- és tűzifaszükségletét, az Olt folyó partvédő műveinek karban
tartását, továbbá a legeltetést és a makkoltatást szolgálta. Az 1870. évben
pedig 1000 darab jó minőségű tölgyfát adtak el vasúti talpfának. Ezen
korábbi használatok ellenére - írta az erdőgondnok - az erdő jó
állapotban van, s „az tulajdonítandó az elöljáróság kellő gondozásának
és kímélésének, mellyel az erdő iránt viseltetik.”
Az üzemtervező a 976 kh-nyi (562 ha) erdőt három üzemosztályba
sorolta. Az „A”-ba 129 kh (74 ha) került, amelyből 114 kh-on (66 ha) 5
éves tölgy sarjerdő állt, míg 15 kh (8 ha) volt a beerdősítendő tisztás.
PORUBSZKY úgy ítélte meg, hogy itt kell kijelölni mintegy 13 kh (kb.
7 ha) területet, ahonnan az Olt partvédelméhez a vesszőanyagot
termelhetik.
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Az 560 kh (322 ha) területű „B” üzemosztály szolgálná a tölgy
épületfát, ahol jelenleg is 100 éves tölgyes áll. A „C” üzemosztály (287
kh - 165 ha) adná a tűzifát, ahol az erdőrendező sarjerdő üzemet kívánt
megvalósítani, 40 éves vágásforduló mellett. A vármegye erdészeti
bizottsága azonban ezt a területet még 1884-ben véderdőnek jelölte ki,
mivel a bükk elegyes tölgyes meredek, kőgörgeteges talajon állt. így az
üzemterv készítője csak szálalást írhatott elő, de a 40 éves
vágásfordulóhoz ragaszkodott.
Az üzemterv jóváhagyása során a brassói erdőfelügyelő, NAGY
Gyula ez utóbbi megoldást elvetette. Helyette - írta - ezen „üzemosztály
80 éves fordában, rendszeres szálaló üzemmód szerint szálerdőképpen
kezeltessék oly módon, miszerint: az egész terület 40 egyenlő (7,12 kát.
hold) vágás területre osztassék; s ezek közül minden évben 1-1 vágás
térről a járási erdőtiszt kijelölése és útmutatása alapján szakszerűen évi
hozamterületnek megfelelő fatömeg; vagyis: legfennebb annyi, hogy
annak folytán a visszamaradó fák korona záródása 0,5-nél kevesebb ne
legyen soha.” Tehát az erdőfelügyelő a záródás nagyobb megbontását
nem engedte, amit azután az üzemterv minisztériumi jóváhagyása során
is helyben hagytak.
A község erdeivel kapcsolatban talán még azt emelnénk ki, hogy a
három erdő, a „Haselrücken” („A” üzemosztály), a „Pflegewald” („B”
üzemosztály) és a „Heldengraben” („C” üzemosztály) három különböző
rendeltetésű volt, amely rendeltetés minden valószínűség szerint az
évszázadok során alakult ki. Mindez megfelelt a termőhelyi viszonyok
nak is, bár a korábban csak a „Haselrücken” erdőben gyakorolt
sarjaztatással a magasabban fekvő „Heldengraben” erdőbe is feljutottak.
Az üzemtervezéssel azonban sikerült az igényeket megfelelő módon
kielégíteni, a talajt megvédeni. A véderdő fogalmának törvényi meg
alkotása mindenesetre óriási lehetőséget adott a közigazgatásnak és az
üzemtervezésnek az ilyen feladatok megoldására is.

4.5 Fahasználat, fakereskedelem, szállítási viszonyok
A fahasználat természetesen a szászok esetében is ott kezdődött, hogy a
szabadfoglalás idején minden lakosnak szabadságában állt mind tűzi-,
mind épületfát vágni. A török háborúk vagy egy-egy nagyobb tűzvész
(például Brassóban 1689-ben) persze ezt a faszükségletet jelentősen
emelte. Mivel a szász települések a tölgyesek övét foglalták el, kezdettől
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fogva a kocsánytalan (és helyenként kocsányos) tölgy állományok estek
ennek a rendszertelen, esetenként azonban nagyon jelentős fahasználat
áldozatául. A leírásokból kitűnik, hogy a tölgyesek, főleg pedig az
elsősorban tűzifának használt bükkösök helyén - különösen a magas
hegyek lábánál fekvő Brassó környékén - az aprómagvú nyíresek és
lucfenyvesek jelentek meg.
Mind az erdők általános fogyása - amihez leginkább a hegyvidéki
legeltetés járult hozzá - , mind az említett fafajbeli változás elvezetett a
fakitermelés korlátozásához. A szászoknak úgy általában tiltották a fával
való kereskedést, de a XVIII-XIX. század fordulóján Brassóban már a
tölgy- és lucfenyőfák kivágását is taxafizetéshez kötötték. (Ezt 1808-ban
udvari rendelet is megerősítette.) A közös építkezésekre természetesen
ez nem vonatkozott, ugyanakkor viszont a faszükséglet biztosítására
városi (községi) faraktárakat létesítettek. Innen részben a városi
hivatalok, részben a polgárok szükségletét elégítették ki. Brassóban
például a faraktár (amely 1787 óta fennállt) és az erdőbeni - szabad,
majd taxafizetés melletti - „polgári” fakitermelés csaknem egy
évszázadig egymás mellett élt. Az erdőben a lakosok természetesen már
meghatározott „vágásterületeken” termelhették ki a megjelölt fát, illetve
kisebb parcellákat válthattak. Ebben a rendezett fahasználatban
meghatározó szerepe volt az erdésznek. Brassóban egyébként a polgárok
erdei ténykedését az 1840-es években szüntették meg, aztán már csak
faraktárakban
lehetett fához jutni, ami végül elvezetett a
fakereskedelemhez. A városi faraktárat ugyanis már nemcsak a városi
erdőkből, hanem mondjuk, a Székelyföldről töltötték fel - mert onnan
olcsóbban tudták a fát beszerezni.105 Nagyjából hasonló folyamat
játszódott le a többi település esetében is, bár a kisebb városok, illetve
községek még a XIX. század végén is fából önellátóak voltak, mivel sem
piacuk nagysága, sem a közlekedési viszonyok nem voltak olyan
kedvezőek, mint például Brassó esetében. A fakereskedelembe azonban
előbb-utóbb - elsősorban mint eladók - bekapcsolódtak, mert a közös,
sőt az egyéni beruházások fedezetét részben az erdőkből származó
jövedelmekből biztosították.
Ezek után nem lesz érdektelen áttekinteni, hogy az említett, a
kiterjedt fakereskedelem előtti időszak hogyan is változtatta meg a XIX.
század második felére, az üzemterv szerinti gazdálkodás idejére az erdők
képét. Ehhez rendelkezésünkre áll ZAMINER Ede 1885-ben készített
beszámolója.106
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A tölgyesek (és cseresek) és a fenyvesek tehát évtizedekig szigorú
tilalom alatt álltak. A tölgyesekből kizárólag épületfát lehetett igényelni.
Az igénylő a kiutalt fát természetesen válogatva, a legszebb tölgyeseket
kitermelve vette ki, így az állományok - írta ZAMINER - a „sugár
növésű törzsdús fákban egyre szegényebbek lettek.” A bennmaradó
fákon vízhajtások, esetenként csúcsszáradások léptek fel. Ugyanakkor
növekedett a fák makktermése, ami az így kigyérülő erdőket becses
disznólegelővé tette. A ritka állományban a fű is felverődött, úgyhogy ott
a szarvasmarha is jó legelőt talált. így a makkoltatás és legeltetés vált az
erdőben a főhaszonná, a fatermelés pedig mellékessé, azaz a tölgyesek
faállományukban leromlott állapotban érték meg a rendszeres
üzemtervek készítésének időszakát.
A szintén kímélet alatt tartott fenyvesekben a helyenként kivágott fák
foltjaiban a legeltetés nem okozott kárt. A fenyvesek közti tisztások
aljnövényzete ugyanis rossz legelőt ad, ráadásul a pásztorok sem
szívesen hajtották a marhákat a fenyvesekbe - féltették a ragadozóktól,
így a fenyvesek rendszertelen szálalásának egyedüli következménye az
lett, hogy az üzemtervezés időszakában a jól megközelíthető erdők nem
voltak egykorúak. Bennük a legidősebbtől a néhány éves magoncig
minden korú fa előfordult - akár az őserdőben.
A bükkösök helyenkénti leromlását ZAMINER a következőkkel
magyarázta.
A községi elöljárók a lakosság tűzifa szükséglete fedezésére a
bükkerdőt „vágó erdő” és „tilalmas erdő” nevezetű részekre osztották. A
vágható részen aztán a lakosok ugyan figyelemmel voltak a kijelölt
vágásterületekre, de oda egyre gyorsabban visszatértek. Míg az elején
50-60 évenként került sor ugyanarra a területre, a lakosság
szaporodásával, illetve a tűzifaigény növekedésével a forda már csak 510 év volt. Ez pedig gyenge anyagot, legfeljebb rozsét adott, tehát újabb,
addig tilalom alá vett erdőt kellett felszabadítani. A helyenként meglévő
csepőtések, nyárfával, nyírrel, rekettyefűzzel elegyes bükkösök tehát írta ZAMINER - ennek a korábbi erdőhasználatnak a nyomai. Mindezek
ellenére azonban - vélte - a szász székek szigora mentette meg a vidék
hegyoldalait az elkopárosodástól, még akkor is, ha a rajtuk álló erdők
nem a legjobb minőségűek.
A fakereskedelem „hőskorával” kapcsolatban hadd szóljunk még a
szállítási lehetőségekről is.
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KŐVÁRY László „Erdélyország statistikája” című, 1847. évi
munkájában a Nagy-Küküllőt említi, ahol tutajozás folyik „Ha a folyón
áradás van”, akkor Medgyesig 5 öl (kb. 10 m) hosszú tutajokat
úsztatnak, s „addig mind elkél”. A Szeben- és a Cód-patakokon úsztatást,
míg az Oltón hajózást em lít.107 Ez utóbbi folyó hajózásra és tutajozásra
való berendezése többször is felmerült,108 de aztán a folyó nyomvonalát
kővető vasút megépítése a vízi szállítás ezen módját háttérbe szorította.
A Szászok Földjén ugyanis - hasonlóan Magyarország legtöbb
vidékéhez - az igazi fakereskedelem kifejlődéséhez a vasútépítések
megkezdése vezetett el.
Beszterce vidékén a kiterjedt fakereskedelemre a Számos-völgyi
vasút 1880-as évekbeli megépítése adott lehetőséget. Az, hogy a vasút
viszonylag későn érte el ezt a vidéket, a tölgyfa árában mutatkozott meg.
Hiszen az ország más területein az értékes tölgyeseket már jórészt
kitermelték, amikor a szász községek - a vasút révén - bekapcsolódtak a
faüzletbe. Hogy aztán ennek milyen hatásai voltak, arról célszerű egy
1902. évi kamarai jelentést idézni.109 A „legnagyobb részt szász
községek birtokában volt tölgyesek - írták Kolozsvárt - a vasút
megnyitása után rohamos kitermelés alá kerültek. A vasút hiánya miatt
csaknem értéktelen erdőségek árai a vasút megnyílta után hihetetlen
emelkedést mutattak s a faeladások oly tőkéhez juttatták az egyes
községeket, melyek kamatjai a községek közigazgatási költségeit örök
időkre fedezik. Az utolsó nagyobb tölgyfaeladás (...) Beszterce
városában volt, mely alkalommal a 150 holdnyi erdő fakészletéért a
Neuschlosz ezég 398 ezer, tehát holdanként 2653 korona horribilis árat
fizetett. Ilyen árakat Erdélyben még sohasem fizettek. Ezen erdő kiváló
fakészleteinek legnagyobb része feldolgozatlan állapotban mint rönkfa
Svédországba szállíttatik ki.”
Eltekintve attól, hogy az említett feldolgozatlan állapotban való
export nemzetgazdasági szempontból előnytelen volt, a XX. század első
évtizedében a tölgy alapanyag ára tényleg a csúcson volt. Ahhoz
azonban, hogy a tulajdonos községek erdejükért tényleg a lehető legjobb
árat érjék el, szükség volt az erdészek közreműködésére. Az erdészek
voltak ugyanis azok, akik minden egyes, a kitermelésre kijelölt erdőben
lévő törzset megmértek. A mérések alapján egyedenként megállapították
az adott fa térfogatát. Fontos feladat volt még a választékbecslés is.
Ennek során a még álló fa jellemzői alapján állapították meg a törzsből
kihozható rönkök, esetleg vasútitalpfa-alapanyagok, a tűzi- és gallyfa
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mennyiséget. Minden egyes választékot a vidéken szokásos (a fapiacon
érvényes) árral beszorozták, ami az egyes fa értékét adta. Az egyes fa
értékének összeadásából pedig kikerekedett mind a köbméterenkénti,
mind pedig az egész eladandó erdőrészletre vonatkozó ár.
Az említett választékbecslés az árverésen megjelenő, pályázó
fakereskedőknek rendelkezésére állt. Ok esetenként abban bízhattak,
hogy saját szakembereikkel, ügyesebb választékoló munkásaikkal jobb
iparifa-kihozatalt érnek el. így a becslő erdész által megállapított
választékok arányát az értékesebbek felé tudják eltolni. A legfontosabb
kockázat azonban mégis a piaci árban volt, azt lehetett leginkább
figyelembe venni. Hiszen a fapiacon akár az árverés kitűzése utáni 1-2
hétben is következhettek be változások, ami aztán a fakereskedők
licitálását befolyásolták. A licit előtt egyébként nemcsak a rendelkezésre
álló becslési jegyzőkönyveket nézték meg, hanem a vidék szállítási
viszonyairól, esetleg munkaerőbeli kérdéseiről is tájékozódtak. Igaz, a
szász községekben helyi fakitermelő munkásokra, sőt fuvarosokra se
igen akadtak, azt a fakereskedők más vidékről hozták magukkal. (A bérés fuvarköltségeket természetesen maguk kalkulálták ki.)
Az árverési feltételeket, illetve a szállítási viszonyokra utaló
felvilágosításokat az árverést meghirdetők általában hirdetményükben
közölték, sőt lehetőséget adtak az eladandó erdő esetleges (kísérővel
történő!) helyszíni megszemlélésére is. Egy ilyen hirdetést a 3. számú
mellékletben közlünk.110 Felhívjuk a figyelmet, hogy itt nem
erdőrészletenként, hanem már törzsenként folyt a licitálás - miként a
világhírű szlavón tölgyek esetében.111 Ez nemcsak arra utal, hogy Jád
község erdeiben igen értékes törzsek voltak, hanem a tölgyfa iránti óriási
keresletre is. így a becslő erdész valószínűleg nem vállalta az összes fa
értékének az összesítését - ami mindenképpen néhány átlagos fához
viszonyított lett volna - , hanem úgy gondolta, hogy minden egyes fáért
„küzdjenek meg” az árverezők.
A tölgyet általában télen termelték ki, és az eladók ragaszkodtak
hozzá, hogy a gallyakat és a kevésbé értékes részeket is a kitermelést
követő egy éven belül el kell szállítani. A téli kitermeléssel, majd az
említett gyors vágástakarítással a felújítást kívánták elősegíteni.
Szeben megyében szintén a vasútépítés élénkítette meg a tölgyerdők
kitermelést, a fakereskedelem fellendülését. A mellékletben (4. számú
ban)112 közlünk egy „vasútra váró” fa eladásáról szóló hirdetményt.
Kiemeljük, hogy a vasúttal együtt az építkezések megélénkülését
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(például a vasúti őrházak, állomások építése), illetve a távolabbi
szállítások olcsóbbá válását is várták. Tehát az ipari célokra nem
használható faanyagra helybeli téglaégetési lehetőséget is kínáltak.
Utalunk még a „bánatpénz” jelentőségére, amely az árverezők
szándékának komolyságát volt hivatva biztosítani, és általában a ki
kiáltási ár 10%-ában határozták meg.
A megyében található tölgyerdők állapotát talán két adattal
világíthatjuk meg. Szelindek község 1906-ban 510 kh (294 ha) területen
4144 darab tölgyfát bocsátott árverésre. Ez kát. holdanként 8 tölgyfát
jelent, míg hektáronként 14 darabot.113 Ennél is rosszabb állapotban
lehetett Vurpód község erdeje, ahol a 1150 darab tölgyfa 546,5 kh-on
(314,5 ha) állt. (2 db/kh és 4 db/ha.)114 A korábban említett, ZAMINER
elemzéséből kiderülő okok tehát ide vezettek.
Itt utalunk a Szászföldre is jellemző - különösen az erdőtörvény
bevezetésének évtizedére, tehát az 1880-as évekre - rendkívüli
fahasználati kérvényekre.
Például Szebenrécse község (német nyelvű levelében) 1887-ben 15
kh-nyi (9 ha) terület rendkívüli fahasználat alá vonását kérte.115 Ezt a
vármegyei erdészeti albizottság 5 kh (3 ha) erejéig engedélyezte, mivel a
község máshonnan nem tudott tűzifát beszerezni, sőt a leégett községi (?)
gazdasági épületek újjáépítéséhez is fára volt szüksége.
A minisztériumban azonban a kérést nem tartották teljesíthetőnek, bár
az 25 kh (14 ha) erdő megyei szintű engedélyezését kénytelenek voltak
tudomásul venni. (Azért figyelmeztették őket, hogy a továbbiakban az
erdőfelügyelő véleményét is szerezzék be. Egyébként pedig a további
akban ilyen engedélyt semmilyen indokra hivatkozva ne adjanak ki.)
Ráadásul arra is rákérdeztek, hogy a község nevén vajon hogyan lehet
524 kh (302 ha) olyan terület, amely friss vágásnak, alig 10 éves
faállománynak van feltüntetve. (Az ideiglenes terv az előző évben
készült el.) A kivágandó 15 kh ugyanis ilyen területbe esett. Tehát:
közvetlenül az erdőtörvény életbe léptetése előtt milyen indokkal
pusztították ott el a faállományt? A minisztériumi kérdésre adott választ
nem ismerjük, de az eset mutatja, hogy itt is leromlott, feltehetően
nyárral és nyírrel felverődött ciheresek kerülhettek az erdők
nyilvántartásába.
Az 1879. évi erdőtörvény szerint a tengelyen való szállítás esetén
„minden földbirtokos tartozik megengedni, hogy idegen erdei termékek
bármely mívelési ághoz tartozó földjein, illetőleg magánútjain
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átszállíttassanak, ha azok az erdőből különben - vagy éppen nem, vagy
csak tetemesen nagyobb költséggel lennének elhordhatók, azon feltétel
alatt, hogy a termékek szállítója a netalán okozandó károk, költségek és a
használt magánutak és hidak előbbeni jó karba helyezésére szükséges
kiadások megtérítésére nézve (...) pénzbeli biztosítást tesz le.” (178.§.)
Hogy ez milyen ellentmondásos helyzeteket oldott fel, egy példán
mutatjuk be.
Felsőporumbák község (Fogaras m.) a „Facza Varului” nevű erdejét
csak akkor tudta kihasználni, onnan a fát kiszállítani, ha a szomszédos
Felek (Szeben m.) község útját használja (amit évtizedek óta amúgy is
használ).116 Felek azonban 1878-ban útkarbantartásra pénzt, továbbá
kézi- és igás napszámot kért. Ezt a vármegyei közigazgatási bizottság is
jóváhagyta, sőt Felsőporumbákkal a bizottsági szakértő kiszállási díját is
megtéríteni szándékoztak. A község a vármegyei határozat ellen azonban
a belügyminiszterhez fellebbezett. A kérdéssel kapcsolatban viszont a
minisztériumban tanácstalanok voltak. Az osztrák erdőtörvény ugyanis
csak az úthasználattal okozott kárról intézkedik (24.§), itt pedig a kár
közvetlenül nem mutatható ki. A belügyminisztériumból a földművelés-,
ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez írtak át, ahol csak tanácsot, de
nem határozattervezetet tudtak adni. (Az erdőtörvény meghozatala előtti
időben vagyunk!) Ezek szerint az úthasználati díjat talán „természetben”
kellene megváltani, azaz kézi- és igás napszámmal hozzájárulni az út
karbantartásához. A vármegyei tisztviselők pedig a kiszállási díj
megállapításakor legyenek szerényebbek (ti. 401,20 frt-ot követeltek
Felsőporumbáktól). Végül arra a problémára, hogy a község
tulajdonképpen „erdőpusztítást” végez, csak annyit jegyeztek meg, hogy
azok az erdők túlkorosak és 5 év alatt úgyis ki kell majd használni őket.
(Ezt egyébként az említett vármegyei szemle is megerősítette.) Tehát
egyedül az úthasználat kérdése maradt függőben, amit később az
erdőtörvény az idézett módon rendezett.
Szintén Felekkel kapcsolatos egy úthasználati, ismét 1879. évi eljárás
is.117
A helyi üveggyáros, Porsche Emil a községtől bükk tűzifát vett meg,
amit 4 láb (1,26 m) hosszúságú darabokban kívánt a Reu Mosi-, Reu
Szibri- és Reu Mari-patakokon leúsztatni. Az utóbbi patak síkságra való
kilépésénél, a „La epure” nevezetű helyen szerette volna az úsztatott fát
kifogni. A község azonban - hivatkozva arra, hogy a „La epure”
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marhaitatóhely - ehhez nem járult hozzá. Az ügy úgy került a
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumba.
A miniszter a kérdés kivizsgálására megyei bizottság felállítását
javasolta (mivel még nem voltak erdőfelügyelők, hogy azoktól kérjen
véleményt!). A megyei aljegyző biztossága alatt kiszálló bizottság aztán
különösen a „La epure” kifogóhely körül kialakult vitát igyekezett
megoldani. A vállalkozó az új helyet nem akarta elfogadni, mert az a
gyártól 1 mérföldre van, s odáig tengelyen kell a fát átszállítania. A falu
vezetősége pedig a „La epure”-t, a gyárhoz (és a faluhoz!) közelebb
fekvő kifogóhelyet azért nem akarta engedélyezni, mert az esetleges
fatorlódás vízvisszaduzzasztást, így árvízveszélyt is jelentett volna.
A miniszter ebben a helyzetben mégis a „La epure” nevezetű helyet
jelölte ki, de az esetleges újabb bizottsági jelentés, netalán újabb javaslat
elől sem zárkózott el. Ugyancsak fenntartotta magának a jogot, hogy a
most 25 évre megadott úsztatási engedély tartalma alatt más fakitermelő,
fakereskedő vállalkozónak is engedélyezhessen ugyanazon a patakokon
-term észetesen Porsche Emil érdekei figyelembe vételével - szállítást.
(Az erdőtörvény 182. paragrafusa szerint egyébként az vízhasználati
jogot később is a minisztériumban, nem pedig a megyében intézték.)
Végül rendelkezésünkre áll néhány Szeben megyei faeladási adat az
1912. évből:118
Község,
birtokos

Guraró

Ár (összes)
K
K /m ’
72 500
5,78

tölgy

286

tölgy
11 000
10 880
1 700
3 716
tölgy
70 000
716 000
tölgy
20 494
3 100
tölgy
21 100
1 900
tölgy
luc- és jegenyefenyő,
bükk
50 000
15 594

Vurpód
ev. egyház
Vurpód
132,9 (76,5)
Szászorbó 15,4 (8,9)
Holcmány 303 (174,3)
Ujegyház 46,3 (26,7)
Kisdisznód 9
(5,2)
(164,6)

Fafaj

Fatérfogat
3
m
12 550

Erdőterület
(ha)
kh
185,5 (106,8)

0,99
2,19
10,23
6,61
11,11
0,31.

Látható, a vasúthoz közel fekvő, könnyebben megközelíthető vidékek
tölgyerdei a községeket komoly bevételhez juttatták.
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Nagy-Küküllő megyét illetően szintén a vasút meghatározó szerepét
emelhetjük ki. A „magyar keleti” vasút építésének idején, már 1870-ben
Alsórákoson bécsi vállalkozó gőzfűrészüzemet létesített. Előbb csak a
vasútépítéshez szükséges faanyagot (lévén maga is vasútépítési
vállalkozó) termelt, majd - az 1876. évi tulajdonosváltást követően külföldre is szállított hordódongát, sőt a legkülönfélébb épületfákat is,
amelyeket az említett gőzfűrészüzemben már félkésztermékké dolgoztak
fel. A francia tulajdonosok Nyugat-Európába is szállítottak; vasúton
Galacig, onnan pedig dunai, illetve tengeri hajókon M arséille-be.1,9
A vasút által nyújtott kedvező távolsági szállítási lehetőségek
azonban a helyi nehézségeket egyre kevésbé oldották meg. A tölgyesek
kitermelése ugyanis a nehezen megközelíthető, rosszul hozzáférhető
részek felé haladt.120 1910 körűire a vágható korú, -állapotú tölgyesek
szinte már elfogytak, így a bükkösök is fejsze alá kerültek. Itt is
próbálkoztak kisebb, 500, sőt akár 100 négyszögölnyi területek fakész
letének eladásával,121 de erre az igazán jelentős fakereskedők nemigen
licitáltak. Nekik ugyanis csak nagy vágásterek, jelentős famennyiség
egyszerre történő megvétele volt az érdekük; arra lehetett szállító
pályákat építeni, ahhoz lehetett munkásokat toborozni stb.
Itt rá kell mutatnunk a helyi fafogyasztó iparosság és az említett fa
kereskedők érdekellentétére. Az üzemtervi előírások, továbbá a józan ész
is azt diktálta, hogy árverésre viszonylag nagyobb erdőterületeket
hirdessenek meg. Ilyen esetben azonban a kádárok vagy asztalosok a
licitből eleve kimaradtak, hiszen nekik nem több ezer törzsre, legfeljebb
százra volt, lett volna szükségük. Ha pedig parcellákra osztva, netalán
egyedileg, minden egyes fára külön-külön folyt az árverés, ismét
hátrányba kerültek. Az a fakereskedő ugyanis, aki négy-öt parcellát már
megvett, egy-két parcella faanyagáról nem mondott le csak azért, hogy a
környékbeli fafeldolgozó kisiparosok is alapanyaghoz juthassanak.
Ebben a helyzetben két megoldás kínálkozott. Az egyik a kádárok,
asztalosok stb. megfelelő beszerző (akár alkalmi) szövetkezetbe való
tömörülése. (Erre a kamarai jelentésekben nem találunk példát, mindig
csak kívánságként vetődik fel.)122 A másik lehetőséget a kisebb
vágásterek áruba bocsátása jelentette, amit itt-ott figyelembe vettek,
például a rendkívüli fahasználatok (széltörések stb.) árverésre történő
meghirdetése során.
A fakitermelés, különösen pedig a szállítás nehézségeinél tartva nem
hallgathatjuk el a fakereskedők panaszait sem. Nemcsak az volt a baj,
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hogy - miként 1884-ben írták - „az erdőtulajdonosoknak nemigen van
érzékük egy, csak félig-meddig járhatóvá tett erdőlő út, egy jobbacska
híd vagy vízelvezetés iránt”,123 hanem az erdei szállítás idejének a
meghatározásával is. A tölgyesekből kikerülő faanyag szállítását
áprilistól októberig általában nem engedélyezték (az újulat miatt). Pedig
a dombvidéki, illetve előhegységi utak ekkor lettek volna a legjobban
járhatók. Télen hol a nagy hó (amikor a fuvarosok is vonakodnak
munkát vállalni), hol a sár, a latyak akadályozta a munkát. A fakeres
kedőket ráadásul az is irritálta, hogy „a drága pénzen megvásárolt áru fél
esztendőn át az erdőségekben hever anélkül, hogy azt értékesíteni
lehetne.”124 Sőt maga a faanyag is károsodik. Mégis belevágtak a tölgy
faüzletbe, hiszen ezt az értékes anyagot egyre nehezebb volt
beszerezni.125
Fogaras megyét illetően legelőször egy érdekes, a régi, az
erdőtörvény előtti világra jellemző rendkívüli fahasználati kérvényt
idézünk
Lupsa község 1886-ban 4 nősülendő fiatalember számára kért
fejenként 60, összesen 120 darab tölgyfa kivágására engedélyt.126 Ennyi
fából lehetett ugyanis egy lakóházat és a szükséges melléképületeket
megépíteni. Ugyanakkor a község más lakosainak szintén kértek 80-100
darab tölgyfa kivágására engedélyt, amelyből szán, rúd, borona és egyéb,
a mezőgazdaságban használatos eszköz készült volna. Az erdőfelügyelő
leírta, hogy az ideiglenes tervben kijelölt vágásterületen ilyen, a fenti
célokra alkalmas törzsek már nincsenek, de lehetne találni olyan
erdőrészeket, ahol holdanként 1 darab méretes fát ki lehetne vágni. A
minisztériumban azonban úgy határoztak, hogy addig, amíg a rendszeres
gazdasági terv el nem készül, azaz 1886 végéig nem adnak ki rendkívüli
használati engedélyt.
Fogaras megyében a kezdeti időkben a fakereskedelemre csak a helyi
fafogyasztás adott némi lehetőséget. Több üvegcsür, továbbá a fogarasi
szeszgyárak bükk tűzifát kerestek. A Fogarasi-havasok bükk- és
fenyőerdőit azonban maga a kincstár sem tudta nagyobb mértékben
piacra vinni. A már említett domborzati viszonyok ugyanis jelentősen
megdrágították a fakitermelést, főleg pedig a szállítást. Amíg a fakeres
kedők könnyebben hozzáférhető, így olcsóbban kitermelhető erdőkhöz
jutottak, nem keresték ezeket az erdőket, így azok továbbra is csak a
helyi fafogyasztást szolgálták.127
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Más volt a helyzet a Törcsvári-szoros környéki erdőségekkel,
amelyek Brassó megye, illetve maga Brassó városa felé gravitáltak. Itt a
fenyőerdőket először, az 1880-as évek elején, helyi fakereskedők vették
meg, akik aztán a Törcsvári- és Barca-patakokon leúsztatott fát
Brassóban értékesítették.128 Nagy, ezer holdat is meghaladó erdők
fájának eladásra történő meghirdetésére - Zernest község részéről majd csak 1917-ben került sor.129 Magáról az eladási szándék
megvalósulásáról azonban részleteket nem tudunk, de feltételezhető,
hogy a világháború negyedik évében egy ekkora faüzletre kevés esély
volt.
Brassóban és környékén egyébként - a törcsvári uradalomból
függetlenül is - általában mindenféle fanemből felesleg volt. A brassói
piacra Erdővidékről tölgyfát, Háromszékből bükköt, míg fenyőt
elsősorban a saját és a hétfalusi erdőkből, na meg az említett törcsvári
uradalomból vittek. Ugyanakkor a város ipara és kereskedelme
biztosított annyi jövedelmet, amely évtizedekig nem tette szükségessé a
fából való bevétel megragadását.
A vidék és magának a város fakereskedelmében döntő fordulatot a
Tömösi-szorosban történő vasútépítés hozta. 1876-80-ban egyedül a
vasút nyomvonalának a kitermelése mintegy 26 ezer m3 fenyőfa piacra
kerülését jelentette. Ez kezdte felborítani a korábbi „piaci egyensúlyt”,
tehát távolsági fakereskedelemre kellett berendezkedni. 1880-ban már a
romániai Sinaia királyi kastélya építkezéséhez adtak el fát, majd pedig (a
hétfalusi csángókkal való egyezkedés során, illetve az újonnan
érvényesített üzemtervek adta fakitermelési lehetőségekkel élve) a
brassói cégek is egyre jobban bekapcsolódtak a fakereskedelembe.110
A szállítási viszonyok az egész megyében kedvezőek voltak, de mivel
itt elsősorban az igás közelítés és kiszállítás volt megvalósítható,
esetenként gondok jelentkeztek. Az egyik szentágotai vállalkozó
Galíciából volt kénytelen fuvarosokat hozni (1901), míg 1902-ben a
száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlat, 1904-ben pedig a
takarmány hiány akadályozta a m unkát.131 Az árverésen elért eredmények
- még a fenyőfát illetően is - azonban nőttek.
A faárak emelkedésére bizonyíték Brassó városának 1904 végén tett
faeladása, amely a kikiáltási árral szemben 50%-os, az előző éviekhez
képest pedig 100%-os bevételi többletet eredményezett.132
A megye települései közül különösen Feketehalom rendelkezett sok
tölgyessel és bükkössel. A községnek fennmaradt egy faárverési
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kimutatása, amelyet az 5. számú mellékletben közlünk.133 Ugyancsak
érdemes tudni, hogy itt fás legelő nyerése céljából is adtak el fákat;
224,5 kh-on (129,2 ha) a tölgyek felét kiszedték.134 (Feketehalmon
egyébként fűrészgyár is dolgozott.)
DORNER Béla a barcasági tanulmányút során arra hívta fel a székely
gazdák figyelmét, hogy Feketehalom község 8 millió koronás községi
vagyonát jórészt „okos erdőgazdálkodással teremtette.” 135 Egy másik
forrás szerint pedig „a Barcaság 13 községének 5 millió korona értékű
erdeje volt, s csak a faeladásból 174 ezer korona bevételhez jutottak.” 136
Itt azonban nem tudjuk, hogy ez az összeg rendszeres évi bevételt
jelentett-e (amit egyébként feltételezhetünk) vagy több évre vonatkozó
adat. Az viszont egyértelmű, hogy okos gazdálkodással, a tartamos
erdőgazdálkodás igényeinek megfelelően kezelt erdőkkel a barcasági
községek komoly bevételhez jutottak.

4.6 Erdőművelés, kopárfásítás
A szászföldi fakitermeléseket követően természetesen jelentkeztek az
erdőfelújítási feladatok, míg a korábban kitermelt, kopárosodásnak
indult részeken pedig a kopárfásítási teendők, egyszóval az erdőművelés.
A krónikák már az 1753-as évben tölgyvetésről szólnak.137 Ennek
ellenére tény, hogy az erdők évszázadokig a Szászföldön is elsősorban
természetes úton újultak fel. A rendszertelen fahasználat ezt egyébként
elősegítette, hiszen a területen mindig maradtak magtermő fák. A kijelölt
vágásterek kihasználása során, azaz a XIX. század elején-közepén is
mindig maradt lehetőség a természetes felújulásra. Ennek ellenére a már
idézett, ZAMINER által leírt módosulás, fafajcsere elindult. Az erdész
megfigyeléséhez érdemes még néhány egyéb leírást is hozzátenni,
idézni.
A Beszterce-vidéki M agurával kapcsolatban írják 1901-ben, hogy
az ott lévő tölgyerdőket teljesen kiirtották. „Helyén ma egy menedékes
és patakok által sokszorosan megszakított szép fön[n]sík terül el, amely
1891-ben a hadgyakorlatok színteréül szolgált.” 138 Erdők helyett jó
katonai gyakorlótér - ez lenne a kultúra térhódítása? Bizonyára nem, de
azért még dél-erdélyi példákat is hadd idézzünk.
Az ottani szászokat a XIX. század végi filoxéravész - miként az
ország többi részén élő szőlőtermesztőket is - igen-igen készületlenül
érte. A szőlőpusztulás után aztán nem is kísérleteztek az újratelepítéssel,
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amit többek között az erdők keveskedése következtében létrejövő általuk vélt - éghajlatváltozással is indokoltak. Az igazság az, hogy a
Szászföldre egykor jellem ző fás hegytetők közül valóban sok elvesztette
„erdőkoszorúját.” Az is igaz, hogy az erdőnek valóban van befolyása a
helyi klímára. Ez különösen a „határtermőhelyeken” - amilyennek a
Szászföld a szőlőtermesztés szempontjából számított - erősödik fel.
Mindezt azonban nem lehetett a szőlőművelésről való lemondás egyedüli
okaként megjelölni. Sokkal inkább a bérmunka megdrágulására, sőt a
fogyasztói szokások átalakulására, így a sör kelendőségi viszonyainak a
javulására kell gondolnunk. Ez utóbbival függ össze a komlótermesztés
növekedése, amihez viszont szívesen vették az akácfák ültetését. A
kopárfásítás ezen fafaja ugyanis a komlóültetvényeknek jó és tartós
támkarókat szolgáltatott. (Korábban erre fenyőt használtak, de a fenyő
egyáltalán nem volt tartósnak mondható.)139 Végül még érdemes
megjegyezni, hogy a kipusztult szőlők helyett gyakran legelők, bozótos,
igen-igen külterjesen kezelt területek keletkeztek. A kopárfásítások során
aztán ide erdőket, nagyon sok esetben pedig gyümölcsösöket igyekeztek
visszahozni.
Az erdőtörvény életbelépése után, az erdőfelügyelőségek felállítását
követően a miniszter elrendelte, hogy az erdőfelügyelők a kerületükben
elmaradt erdőfelújításokról tegyenek jelentést. Dél-Erdélyben a
nagyszebeni és a brassói 1891. évi jelentések az általunk most vizsgált
vidéket is érintik.140
TÓTHI SZABÓ Sándor nagyszebeni felügyelő az 1880 óta kihasznált
és fel nem újított területek élén a nagydisznódi (Szeben m.) községi
erdőt említette meg. A község 6 kh-nyi (3,5 ha) elmaradásban volt, de
„eziránt a tárgyalás foly[ik].” A kellően, tehát az erdészettudományi
szempontokból is kifogástalanul végrehajtott erdőfelújítások elmaradását
szinte minden településnek felrótta. Rámutatott, hogy több tulajdonos
esetében két-három alkalommal is el kellett indítani az erdőrendészeti
áthágás eljárását, mire a település vezetősége a szükséges pótlásokról
intézkedett.
Külön
is kiemelte Simon községet.
Simon a
birtokelkülönítés során a kincstártól mintegy 8000 kh (kb. 4600 ha)
erdőterületet kapott. A peres eljárás és a birtokelkülönítések
foganatosítása idején azonban jó néhány lakos az erdőben irtásokat,
foglalásokat tett (tehetjük hozzá: jó határőrvidéki szokás szerint), ami
ellen az erdőfelügyelő szintén erdőrendészeti eljárást indított meg.
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NAGY Gyula brassói erdőfelügyelő Nagy-Küküllő megyét illetően a
következő erdőkben látott felújítási elmaradást:
12
20
22
15

Rádos község
Oláh- (Felső-)tyúkos
Netus község
Netusi evangélikus egyház

kh
kh
kh
kh

(7
(12
(13
(9

ha)
ha)
ha)
ha).

Megjegyezte azonban, hogy ezek ugyan tényleg erdőfelújítási
elmaradások, de részben még az erdőtörvény életbe léptetése előtti
időkből származó, erdőégetésekből és legeltetésekből eredő problémák.
Az üzemtervezések és üzemátvizsgálási munkák során kell majd
tisztázni, hogy azok egyáltalán erdő művelési ágban maradnak-e.
Fogaras megyében elsősorban magánerdőkben, továbbá Porta
(Páró?) község erdejében látott felújítási elmaradást. Ez utóbbi helyen
75,2 kh-nyi (43,3 ha) volt a hiány. Brassóban pedig - a hétfalusi
területeken kívül - Botfalu szerepelt 82 kh-dal (47 ha).
Ezen elhúzódó erdőfelújítási hiányok mellett aztán jelentkeztek
aktuális, az évente keletkezett vágásterületekből következő elmaradások
is. Itt a sikertelenségeket gyakran a magtermés elmaradására, időjárási
jelenségekre, továbbá a munkaerőhiányra vezették vissza. Erdő
felügyeleti szempontból veszélyt csak akkor jelentettek, ha az elmaradás
az erdőtörvényben előírt 6 évet meghaladta. Hogy ez lehetőleg ne
következzék be, az erdőtulajdonosokat csemetekertek létesítésére,
csemetenevelésre igyekezték ösztönözni. Például Nagy-Küküllő megyé
ben az 1897-ben létesítendő csemetekerteket a földművelésügyi minisz
térium 2500 frt-tal tám ogatta.141
Az 1912. évi erdőfelügyelői jelentésekben kitértek néhány ilyen
aktuális erdőfelújítási elmaradásra, amelyeket most idézünk:142
Beszterce-Naszód megye
Szeben megye
Nagy-Küküllő megye
Fogaras megye
Brassó megye

466
2061
1110
764
43

kh
kh
kh
kh
kh

(268
(1186
(639
(440
(25

ha)
ha)
ha)
ha)
ha).

Megismételjük, hogy az adatokból messzemenő következtetéseket
nem kell levonni. Egy tényre azonban mindenképpen rámutathatunk: a
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fenyőerdők kihasználása minden megyében az erdőfelújítások elhúzó
dásához, elmaradásához vezetett. Ennek okait ugyan már a korábbi
kötetekben igyekeztünk megvilágítani, de talán nem lesz érdektelen itt
újabb adatokkal is szolgálni.
BODOR Gyula az Erdészeti Lapokban 1896-ban számolt be az általa
végzett lucfenyő-felújítási kísérletekről.143 Az ő beszterce-naszódi meg
figyelései ugyan elsősorban a naszódi részekhez kötődnek, de egész
Erdélyre, sőt a Kárpát-medence összes magashegységi részeire
érvényesek.
BODOR abból indult ki, hogy a lucfenyő felújításakor a természet
útmutatásait kell követni. Ezért a magot legelőször, minden különösebb
előkészítés nélkül, a régi vágásterületen kapa alá vetették el. A vetést a
vágástéri gyomok nyáron a napsütéstől zárták el, télen pedig a hó
ráhajtotta őket a csemetékre, amik aztán a következő tavaszon el is
pusztultak. Nem tudtak ugyanis a gyomok közül kitörni. A következő
alkalommal BODOR a kevésbé gyomos részen vetett magot, amelyeket
azonban a madarak (pintyfélék) még keléskor, majd a nyári tűző nap
végképp tönkretett. Ez aztán el is vette a kedvét a magvetéssel való
kísérletezésektől, mint ahogyan az Erdély más részein sem vált be.
A csemeteültetés - amit először 2 éves csemetékkel kezdett - sikerét
szintén a vágásterületen felverődő gyomok óriási mennyisége hiúsította
meg. Erre BODOR komolyabb talajelőkészítést; dombos ültetést
végeztetett. Ezt azonban a tavaszi felfagyás tönkretette, a csemeték
zömét kiszaggatta. A továbbiakban a dombos ültetést kombinálták a
talajtakarással, ami azután végül sikerre vezetett. A csemetéket pedig
nem 2, hanem 3-4 éves korban próbálták meg kiültetni - miként azt
Erdély más vidékein is tették. Tehát a fenyőfelújítás 3-4 éves
fenyőcsemeték gödrös ültetésével volt megvalósítható.
Vizsgáljuk meg ezek után a szászok kopár/ásítási tevékenységét.
Az előbb idézett, 1912. évi erdőfelügyelői jelentésekben BeszterceNaszód megyével kapcsolatban az erdőfelügyelő 146 ezer db kiadott
facsemetéről számolt be.144 Ezzel 16 kh-t (9 ha) ültettek be, illetve azt a
korábbi fásítások pótlására használták fel.
Szeben megyéről ugyanezen erdőfelügyelői jelentések között írták:
„Kopár területek erdősítésére az állam által ki lett osztva 809 ezer darab
különféle fájú csemete, mellyel összesen 186 kh kopárság lett beerdő
sítve, átlag 80%-os sikerrel. Ingyencsemetékben részesíttetett 25 erdő
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birtokos, kik közül 18 részére ezenkívül 10 564 K állami segély is ki lett
osztva.”
A Szeben megyei kopárfásítások szép példáiról az erdészeti szaksajtó
hasábjain is jelent meg írás.145 FEKETE Zoltán 1912-ben számolt be
Vále község vízmosáskötéseiről, erdősítéséről. A legeltetett és kavicsbányászattal is bolygatott hegyoldalon - melynek a területe mintegy 41
kh (kb. 24 ha) volt - rőzsefonatú fenékgátakkal és fásítással igyekeztek
az eróziót meggátolni. Akácot, erdeifenyőt és égerfát ültettek, illetve a
felverődő nyírt, nyárt és fűzet is ápolták. A község a munkát saját
erejéből kezdte el, de az állam is segítette. Összesen 5570 koronát, azaz
holdanként 140 K-át kaptak állami segítségként, amely a sikeres munka
biztosítékát jelentette. Ugyanitt Szebengálos és Tilicske községek is
végeztek kopárfásításokat, amelyeket az állam kopárfásítási (500 és 1000
koronás) jutalmakkal segített. (Lásd a 7. számú mellékletet.)
Nem a szoros értelemben vett kopárfásításhoz tartozik ugyan, de itt
kell megemlítenünk Nagytalmács község gyümölcsösét. A nem feltétlen
erdőtalajon álló erdőből ugyanis 35 kh-nyi (20 ha) részt a helyi
erdőgondnokság vezetőjének, HENR1CH Győző irányításával alakítottak
át. Az állami kezelés alatt álló, előbb a faállománytól megfosztott, majd
8x8 m-es hálózatban almafaoltványokkal beültetett hegyoldalt a községi
lakosoknak parcellákra osztva adták bérbe. A bérlő a fák elültetéséről,
gondozásáról köteles volt gondoskodni; a fák termőre fordulása után
azonban annak teljes jövedelmével rendelkezett. A telepítés költsége így
kát. holdanként 123 koronát (214 K/ha) tett ki. Az erdészek
mindenesetre Nagytalmácsot követendő példának tekintették, hiszen a
letarolt erdők helyett nem a kevésbe belterjes legelőt, hanem az intenzív
gazdálkodást jelentő gyümölcsöst honosították meg.
A 6. számú mellékletben bemutatjuk Felsőpián község kopárfásítási
tervét. A szabályszerűen letárgyalt tervet 1918-ban küldték be
jóváhagyásra a minisztériumba, ahol azonban 1919 áprilisában a
következő m egjegyzéssel látták el: „Háborús állapot és megszállás
miatt érdemleges intézkedés nem tehető, miért is az ügyirat ideiglenesen
irattárba helyezendő.” 146 (Lásd az 1-19. fényképmellékletet.)
Nagy-Küküllő megyében a kopárfásítások terén szintén értek el jó
eredményeket. Egy, az első világháború után készített kimutatás szerint e
megye területén 1890-1910 között 1425,5 hektár területen végezték el a
kopárfásítást.147 Az eredmények ismeretében célszerű áttekinteni a
munkát ösztönző tényezőket.
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A kopárfásítást nemcsak az erdőtörvény 165-177.§-ai, hanem az
1885. évi XXIII. te., a vízrendőri törvény is előírta. A mezőgazdaságról
és a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. te. szintén tartalmazott ilyen
irányú utasításokat, de a felsorolt törvények a kiterjedt vízmosáskötési,
kopárfásítási munkákhoz önmagukban kevésnek bizonyultak. Ha a
közigazgatási hatóságok nem szorgalmazták, akkor még a megkötendő,
befásítandó területek összeírásáig sem jutottak el, nemhogy a tényleges
munkákig.
Ennek ellenkező példája lehet Nagy-Küküllő megye Kőhalmi járása.
Itt a járási erdőtiszt és a főszolgabíró fellépésének hatására 27 községben
összeírták az elvégzendő munkákat, arra üzemtervet készítettek, és
igyekeztek a költségek fedezetét is előteremteni. „A nép kezdetben - írta
1901-ben a járási erdőtiszt, BABÓS József - különösen a munkákkal
karöltve járó legelési tilalom miatt sok ellenszenvet mutatott, most már,
az eredményeket látva, kezd több kedvvel és jóakarattal látni a
munkához, s nem egy esetben többet végez, mint amennyi arra az évre
elő volt irányozva.”
BABÓS az Erdészeti Lapok hasábjain Kóbor község vízmosáskötési
és kopárfásítási tervét ismertette. Kiemeljük belőle, hogy a feladatokat az
elöljáróság vezetésével, az erdőőrök irányításával, községi közmunkában
végezték. A patakok medrét rőzsegátakkal igyekeztek megfogni. A
mederben és környékén tiltották a legeltetést, a fafajokat illetően pedig
ezt írták: az árok „omlásos részei ákáczcsemetével, medres része
füzdugvánnyal beültetendő.” 148
A község határában az „Oláhok tója” nevű részen a vízmosáskötés és
kopárerdősítés olyan jól sikerült, hogy 1912-ben a 35,7 kh-nyi (20,6 ha)
terület erdővé nyilvánítását kérték. 14 A járási erdőgondnokság vélemé
nye alapján azután az említett határrészt az erdők törzskönyvébe is
felvették - mint gyümölcsöst, mert a kopárfásítást gyümölcsfákkal
végezték. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a község nemcsak a
sikeres erdősítés miatt kérte a gyümölcsös erdővé nyilvánítását, hanem
azért is, mert egy másik helyen 209,66 kh (120,66 ha) erdőt kívánt
legelővé alakítani. Az erdészeti szakvélemény szerint a terület egy
részén, 145,36 kát. holdon (83,65 ha) nyír állomány található, amelynek
az értékét (a faanyag értékét) 1500 koronára becsülték. Sem a
vagyonfelügyeleti hatóság, sem az erdészet nem emelt kifogást ezen
gyenge erdő legelővé történő átalakítása ellen, így azt a miniszter
engedélyezte. Annál is inkább, mert a község egyéb helyeken - miként
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arra az előbb utaltunk - sikeres kopárfásításokat végzett. Érdemes még a
segesvári gazdasági felügyelő véleményét is idézni: „tekintve azt, hogy
az egész terület déli
fekvésű,
könnyen
kopárosodásra és
vízmosásképződésre hajló, laza talaj; nagyobb részt 10-20° lejtéssel: a
nyírfákat onnan teljesen kivágni veszélyesnek tartom, és véleményezem,
hogy az egész területen mintegy 8-10 helyen nagyobb és sűrűbb csoport
fák hagyassanak meg delelőnek és a jószágoknak rossz idő elleni
menedék gyanánt, szórványosan pedig az egész legelőn egyes fák
meghagyandók minél nagyobb számban már csak a talaj s kezdődő
vízmosásos árkok megkötésétől eltekintve azért is, mert ha az egész
legelőről az összes fák ki irtatnak ilyen déli fekvésű helyeken lévő fű
száraz nyarakon teljesen kisül, míg ellenben ha ott szórványosan a fát
meghagyatnak, ilyen száraz nyarakon is a harmat képződés sokkal
nagyobb s a fák által okozott árnyékban a harmat tovább tartván, az
egész legelő gyepezete üdébb, kiadóbb és tartósabb lesz.”
Tehát a gazdászok ma is helytálló indokkal támogatták a fá s legelőt.
(A fás legelőt általában legfeljebb 20%-os záródású faállománnyal
jellemezték, míg a legelőerdőn az erdőállomány záródása: 20-80%.) A
Kóbor község határában 10 év alatt megvalósítandó legelő sorsába
azonban minden bizonnyal már beleszólt az első világháború, hiszen az
engedélyt 1913-ban kapták meg.
A megyével kapcsolatos kopárfásítási munkákat illetően végül hadd
emeljük ki a vármegye vezetésének szerepét. 1904-ben egy megyei
szabályrendeletet alkottak, amellyel tulajdonképpen minden községet,
legelő- és erdőbirtokost köteleztek a kopárok megkötésére és
befásítására.150 Az elért sikerekről, a különböző versenyerdősítési
pályázatokról viszont lásd a 7. szám ú m elléklet ezen megyére
vonatkozó adatait.
A kopárerdősítéssel összefüggésben nem kerülhető meg a fafajok
kérdése sem.
A Fogaras megyei K ucsuláta község üzemtervében151 tetten
érhetjük éppen annak a CRAUS Gézának a fafajokra vonatkozó
elképzelését, aki majd Nagy-Küküllőben erdőfelügyelőként és
Fogarasban erdőrendezőként is dolgozik. CRAUS az említett község
legelőjén egy sziklás, vízmosásos területet (amelynek az összes területe
9,70 kh - 5,58 ha - volt) elsősorban feketefenyő-csemetékkel kívánt
beültettetni. Az esetleges pótlásokat pedig - írta - erdeifenyő-, esetleg
lucfenyőcsemetékkel kell elvégezni. A kopár legelőn lefolyó patak
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medrén pedig „annak egész hosszában, s 10 öl szélességben a patakba
érő (...) vízerek mentén 5-5 ölnyi szélességben akáczos létesítendő. Mely
erőteljes megtelepülése után sarjüzemben megfelelő fordával kezelve
nemcsak a birtokot fogja czélszerűen keríteni (...), hanem a birtokosok
szerszám s tűzifahozamait is jelentékenyebben növelni fogja, azonkívül
pedig árnyalásával a szomszéd legelőterületre is befolyással lesz. Ezen
telepítések leghamarább és legczélszerűbben 1-2
éves akácz
csemetékkel eszközölhetők 1 m csemetetávolsággal.”
Tehát az akác, amit például Csík megyében is nagy magasságokba
vittek fel.152 Fontos azonban egy másik fafajra, az erdeifenyőre (és ezzel
együtt a feketefenyőre) is rámutatni.
HAJDÚ János már 1896-ban felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a fát
nem szabad mindenhová ültetni.153 Részben azért, mert csemetéje a korai
és késői fagyokra érzékeny, részben pedig mert a felnőtt fák a
hótörésnek könnyen áldozatul eshetnek. Ezért kopárfásításra is inkább az
Erdély-szerte honos lombfákat, illetve a luc- és jegenyefenyőt, esetleg a
vörösfenyőt ajánlotta. Annál is inkább, mert ez utóbbi fenyők faanyaga
értékesebb, mint az erdeifenyőé.
Szintén a fafajokkal kezdjük a Brassó megyei kopárfásítások
kérdését tárgyalni. A már többször idézett, 1912. évi erdőfelügyelői
beszámolóban ugyanis a megyét illetően 50 db kopárfásítási célra kiadott
csemete szerepel.154 Ez minden bizonnyal gyümölcsfacsemete lehetett.
Brassó megyében ugyanis kiterjedten ültették a legelőkre is a
gyümölcsfákat. Például Feketehalom község „Kirchenwald” nevű fás
legelőjére magastörzsű télialmafajokat ültettek (75 kh - 43 ha).155
Szintén legelőt fásított be Keresztény falva. A község a faeladásokból
befolyt pénz egy részét 36 kh-nyi (21 ha) gyümölcsös létesítésére
fordította. A bozótirtással, kisebb vízmosáskötésekkel egybekötött
talajelőkészítés után 1902 tavaszán 2750 darab, Ceglédről beszerzett
gyümölcsoltványt ültetett el, miket támasztókarókkal is elláttak. Ez
utóbbiak költségét nem számítva a telepítési összeget kát. holdanként
68,44 K-ban adták meg (118,92 K/ha).156
Az erdészek úgy látták, hogy a szászok „haszonelvü” gazdálkodása a
gyümölcsfaültetésben megtalálja azt a célt, amiért érdemes a fásításokra
áldozni. Itt jegyezzük még meg, hogy a települések utcáit és a közutakat
is gyümölcsfákkal igyekeztek befásítani, bár ennek voltak ellenzői is.157
Brassó megyében a fafajokkal való kísérletezés, újszerű megoldások
keresése mellett az ültetési módokat illetően is új, minél hatékonyabb
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módokat próbáltak meghonosítani.
CSEH
Pál
Barcarozsnyó
mészkőszikláin a Mikolás-féle dombos ültetéssel próbálkozott. 2 éves
feketefenyő-csemetékkel ért el jó eredményeket, amit mások figyelmébe
is ajánlott.158 (Lásd a 20-23. fényképmellékletet.)
Brassó 1899-ben, mint az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) új jogi
tagja, azt javasolta, hogy a kopárok és általában a mezőgazdasági célra
kevésbé hasznosítható területek kapjanak adómentességet. Ezzel miként arra az OEE titkára, BUND Károly rámutatott - nyitott kapukat
döngetett, mert volt rá mód, de a tulajdonosok - talán tájékozatlanságból
-nem mindig éltek vele.159
Ebből a megyéből rendelkezésünkre állnak csemetekerti- és
fásításiköltség-adatok is. Ezek szerint 1908-12-ben a megyében 21
állandó (13,6 kh - 7,8 ha) és 7 ideiglenes (3,1 kh - 1,8 ha) községi
csemetekert működött, továbbá Hosszúfalu községben egy állami (5 kh 2,9 ha). Az említettek mellett Brassónak szintén volt saját városi
csemetekertje, amelynek a területe 8,7 kh (5,0 ha). Itt ezer csemete
megnevelési költsége 1908-ban 63 fillérbe, míg 1912-ben már 96 fillérbe
került. Ennek megfelelően az erdősítési költségek is növekedtek, 31
K/kh-ról 41 K/kh-ra (54 K/ha, 71 K/ha).160
Összességében a szászföldi kopárokat igyekeztek a kor isméit
módszereivel,
kiterjedt
módon
beerdősíteni,
megjavítani.
A
kopárerdősítési sikerek azonban összefüggésben vannak egyéb, például a
legeltetéssel kapcsolatos viszonyokkal is.

4.7 Erdővédelem
A szászföldi erdőket fenyegető abiotikus károk közül legelőször az
erdőégéseket kell megemlítenünk. Érdekes, tulajdonképpen a kortársak
által is megmagyarázhatatlan jelenséget, meteor által okozott erdőégést
jegyeztek fel 1882. február 3-án Kiskapus-Kisekemező térségében
(Nagy-Küküllő m .).161
Sokkal nagyobb gondot jelentettek az 1891. évi, Ó- és Újsinka
községek, továbbá még 15 Fogaras megyei község határában, mintegy
3500 kát. holdon (kb. 2000 ha) történt erdőégés. Az október 12-28-a
közötti tűzesetekről a vizsgálatok megállapították, hogy azt maguk a
lakosok okozták: legelőt akartak nyerni. Az erdőtörvény 12. §-a szerint
az erdőégések elfojtásában mindenki köteles részt venni, amit azonban a
környékbeliek megtagadtak. A földművelésügyi miniszter évi
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beszámolójában arra utalt, hogy a községi elöljáróságok egyáltalán nem
álltak feladatuk magaslatán, ezért az elharapódzó tüzet a csendőrség
igénybevételével sem tudták eloltani, hanem oda karhatalmat kellett
kivezényelni. A miniszter a tettesek felkutatására jutalm at is kitűzött, de
hogy a nyomozásnak milyen eredménye lett, azt nem tudjuk.162
HAJDÚ János az 1895 októberében F ogaras megyében
bekövetkezett hótörések hatását vizsgálta m eg.163 Megállapította, hogy
az őszi hónyomásnak leginkább a lucfenyő állt ellen, ugyanakkor a
vörösfenyőben semmiféle kár sem keletkezett. A fás legelőkre jellemző
nyíresek és a patakokat, folyókat kísérő égeresek viszont jelentős
mértékben károsodtak. Ez utóbbiakkal kapcsolatban írta: „A legsűrűbb
zárlatú állabok úgy néztek ki a havazás megszűnésekor, mint a nagy
jégeső után az aratásra váró gabonaföldek. Tőből kicsavart vagy
derékban kettétört törzsek hevertek sűrűn egymás mellett a földön s alig
maradott olyan fa, a melynek az ágazata részben vagy egészben össze ne
töredezett volna.”
HAJDÚ még felhívta a véderdőkre is a figyelmet, különösen a
törpefenyő nagyon erős ellenálló-képességére. Ez a fafaj - szövetkezve a
vörös áfonyával és a Bucsecson a havasi rózsával - igazi védő övét
képez az alatta elterülő lucfenyvesek számára. A Bucsecs nyugati
oldalán látott olyan törpefenyőegyedeket is, amelyek 20-25 cm vastag
„törzsűek” voltak és az ágaik a talajhoz közel 15-20 m-re folytak el.
Az abiotikus károk között meg kell még említenünk a szél által
okozottakat is.
Fogarasban 1912-ben 15,3 ezer m3-nyi széltörést mutattak ki, amely
elsősorban a fenyvesekben jelentkezett.164 A segesvári erdőhivatal
(N agy-K üküllő m .) területén 1913. január-március hónapokban szintén
kiterjedt széltörések voltak.165 Ezek elhárításáról, a károsított faanyag
hasznosításáról a vármegyei erdészeti albizottság áprilisban intézkedett.
A tölgy- és bükktörzsek értékesítése alkalmával (amelyeket egyébként az
erdőgondnokok irányításával ki kellett jelölni) a legtöbb helyen
ragaszkodtak a nyilvános árveréshez.
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Bemutatjuk a szentágotai erdőgondnokság kárbecslési adatait:
A széltörés

Település

Szászapátfalva
község
Magaré
község
Netus
község

Szászzalatnai
volt
úrbéresek

Üzemtervi
adatok

A ledöntött fák

Kárérték
K
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(hó)
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I.
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I.
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„Bohrentahl”
„In
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Kohlé”
„Hinter
dem
Busch”
„Herren
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tölgy

3

6,5
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tölgy

10

bükk

7

53

327,00

tölgy

4

3,0

33,00

I. és
III.

szórvá
nyos

neme

Látható, hogy ekkor viszonylag kis, csak egyes fákat érintő kár
keletkezett. A szélrohamok azonban november-decemberben megis
métlődtek és akkor újabb károk keletkeztek.
Térjünk át a biotikus károsításokra!
„Egy általánosan jellem ző hiba erdőinkben, úgy a székelyeknél, mint
a románoknál (Fogaras megye), sőt a szászoknál is a fentebb fekvő
havasos részekben az: hogy telve vannak otthagyott ágakkal és
magasszárú gyöktuskókkal. Ez által az erdőbeni közlekedés valamint az
utáni sarjadzás nehezítve van, és út van nyitva a pusztító szuférgek
terjedésének, és a tűzveszély is nagyban fokozódik.” 166 Ezt a véleményt
a Brassói Kereskedelmi és Iparkamara 1880-84. évi jelentésében
olvashatjuk, s vannak adataink arról, hogy Szeben megyében a miniszter
addig új (fenyő)vágásterületek kijelölését nem engedélyezte, amíg ott a
megfelelő vágástakarítást nem végezték el.167
Nagyobb gondot okozott a Steganoptycha abiegana nevű
jegenyefenyő-ellenség.168 A Z ernest körüli erdőkben tömegesen fellépő
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rovar ellen KRAJCSOVITS Béla brassói erdőfelügyelő 1895. augusztus
8-án többféle, az erdőkbeni tovaterjedését megakadályozandó véde
kezést rendelt el. így a megtámadott és meg nem támadott erdőrészek
között fogóárkok ásását, a fákon kátránygyűrűk alkalmazását, az
összegyűjtött hernyók megsemmisítését stb. Ide tartozott még a
megtámadott fák elégetése, az erdőrészek füstölése is. Ezeket az intéz
kedéseket azonban néhány nap múlva (28-án) vissza kellett vonni, mert a
kórokozó életmódja - amit a szaksajtó hasábjain HORVÁTH Géza
ismertetett - mindezt nem indokolta. Maga a gradáció - bár Dél-Erdély
terültén több évben is megjelent - aztán összeomlott. Ezek az őserdő
szerű, kevésbé bolygatott erdők ugyanis a támadást hamar kiheverték.
A tölgyeseket több éven át károsította a sárgafarú gyaponc (Euproctis
chrysorrhoea), a búcsús pohók (Thaumatopaea procesionea) és a
gyapjaspille (Limantria dispar). A rovarkárok miatt 1902-ban Király
halma és Kóbor Nagy-Küküllő megyei községek állami pénzsegélyt is
kaptak, amellyel a sikeres kártevőirtási munkákat jutalm azták.169
Az erdőknél nagyobb gondot okozott a csemetekertek erdővédelme.
Nagyszeben város erdőmestere, BINDER József az erdei- és
lucfenyőcsemetéket károsító csemetedőlésről tudósított 1884-ben, ami
ellen a csemetekertek „tiszta” (értsd: lehetőleg fertőzésmentes) talajra
való áthelyezésével próbált meg védekezni.170
Fogarason és környékén az 1916. évi román betörést követően, 1917
tavaszán szaporodott el óriási, korábban soha nem látott mértékben a
mezei pocok (A lakosság ezért is hozta összefüggésbe az „oláh
invázióval” .) A pocok a csemetekertekben, de még a kiültetett fákban is
nagy károkat okozott. Ellene a mezőgazdasági kultúrákban 1917 őszén
szántással egybekötött mechanikus irtással és különféle mérgezésekkel
(Löffner-féle egértífusz-kultúrával és sztrichnines búzával) próbáltak
meg védekezni. A gradáció összeomlása aztán ősszel, illetve télen az
időjárás hatására ment végbe.171
Összességében a biotikus károsítok még az erdőkön kívüli területeken
is elsősorban a természet önszabályozó-képességének estek áldozatul,
nem pedig a „tervszerű” védekezésnek.

4.8 Mellékhasználatok
A különböző erdei gyümölcsök gyűjtése és értékesítése nem a szász
etnikumhoz kötődött, hanem a csángókhoz és a cigányokhoz. Ezt az arra
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alkalmas részeken kiteijedten űzték is, mivel a városok a szamócára,
málnára stb. általában jó piacot kínáltak.172
A cserkéregtermelés elsősorban Nagy-Küküllő megyére volt jel
lemző. A városok tímársága számottevő fogyasztónak számított. így a
cserkéreg eladhatósága mindig a tímáripar pillanatnyi helyzetétől
függött. Távolabbi, netalán külföldi (németországi) piacokra való
szállítás ugyanis nem volt kifizetődő (miként azt egy-két próbálkozás
bebizonyította).173
A taplógyűjtés viszont Brassó környékén jó üzletnek bizonyult. A
bükkfataplót egy helyi cég németországi kivitelre vásárolta fel, ahol a
taplóval a folyami hajók bordahasadékait tömítették.
Érdekes erdei mellékhasználatot jelentett Segesvár környékén a vad
alanyok, a vackorfa és egyéb gyümölcsök csemetéinek (magoncainak)
gyűjtése. Ezt a város szabályozta és engedélyhez kötötte, és így belőle
némi bevételre is szert tett.174
Végül az ásványi mellékhasználatok közül az üveggyártáshoz
szükséges homok és a téglaégetésre alkalmas agyag bányászatát említjük
meg. Az előbbi Fogarasra, míg az utóbbi a szászföldi síkságokra volt
jellemző.

4.8.1 A legeltetés kérdései
Az erdei mellékhasználaton belül kiemelten kell foglalkoznunk az erdők
és a legelők kérdésével. Bár a szászok nem elsősorban állattenyésztők,
hanem sokkal inkább földművelők voltak, a legeltetés a szászföldi
erdőket sem kerülte el. A különböző (tölgy-)erdőleírásokból már
olvashattuk, hogy az erdőgazdálkodást nemcsak a sertésmakkoltatás,
hanem a szarvasmarha-legeltetés is érintette. Ha egy tipikus szász
települést, Földvárt vesszük, ezt a legeltetési igényt nyomon követ
hetjük.175
Földvár lakóinak száma 1880-ban 2121 fő volt. A határ művelésiágbeosztása pedig a következő:
szántó
5836 kh
317 nöl
(3358,67 ha)
57%,
(1409,86 ha)
1324 dől
kert és rét
2449 kh
24%,
legelő
723 kh
604 oöl
7%,
(416,32 ha)
976 kh
567 üöl
9%,
erdő
(561,92 ha)
terméketlen
313 kh
72 oöl
3%
(180,13 ha)
1284 Dől
összesen
10298 kh
(5926,96 ha).
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PORUBSZKY Károly járási erdögondnok 1887-ben a legelőre járó
háziállatokat a következő részletezés szerint adta meg: „igásló - 450,
bivaly és fehér tehén - 700, szarvasmarha - 254, borjú - 646, csikó 110, sertés - 700, juh - 400.” Továbbá még megjegyezte: „A
mezőgazdaság háromnyomásos ugarrendszerben űzetik.” Mi pedig még
hozzátehetjük: kevés napszámos- és gyerekmunkával, annál több
asszony- és saját igás- és kézimunkával. A szász öröklési jog szerint
pedig (amely az összes gyermeknek biztosította a földöröklést - ezért
kellett „kézi születésszabályozással” is élni) egyre elaprózódó parcel
lákban, amelyen csak időnként tudtak tagosításokkal segíteni. Tárgyunk
szempontjából ez azért lényeges, mert a „közföldek” kiterjedt legeltetése
mellé a felszabaduló szántók nyár végi, őszi legeltetését alig lehetett
felsorakoztatni. így maradtak a kimondott legelők (rétek) és az erdők.
Földvár példája mutatja, hogy a legelőre járó állatok száma igen-igen
tekintélyes volt. Ezért aztán PORUBSZKY az üzemtervezés során a
három üzemosztályba sorolt erdők több mint felén, 560 kh-on (322 ha)
engedélyezte az erdei legeltetést. Sőt még további, elsősorban az „A”
üzemosztályban szereplőkben, a már jórészt kiszálait tölgyerdőkben is
lehetővé tette volna, de a minisztérium ott elsősorban a tisztás foltok
felújítására, beerdősítésére hívta fel a figyelmet, miközben a legeltetést
megtiltotta.
Az erdőgazdálkodás szabályozása tehát kénytelen volt elfogadni a
tölgyesek további legeltetését. Amíg azok nem kerültek tömeges
kitermelésre és így nem keletkezett kiterjedt felújítandó vágásterület,
addig az erdészettudomány is hiába rosszallotta; a legeltetést enge
délyezni kellett.
Az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás érdekeinek némi össze
egyeztetésére természetesen a Szászföldön is felmerült a legelőerdő
üzem lehetősége. Ennek egyik nagyon korai jelentkezésére Nagytalmács község 1887-ben tárgyalt (egyébként még német nyelvű)
ideiglenes üzemtervét említhetjük m eg.176 A SCHREIBER Károly járási
főerdész által értelmezett korábbi üzemtervben 290 kh (167 ha) éger-nyír
sarjerdő, a vágásforduló feltüntetése nélkül, legeltetési célokra van
megjelölve. Ezt a nagyszebeni erdőfelügyelő, TÓTHI SZABÓ Sándor
egyértelműen „legelőerdő”-nek írta le és 20 éves vágásfordulót állapított
meg rá. (Az más kérdés, hogy a minisztériumban az üzemtervet ilyen
formában nem hagyták jóvá, de nem az említett legelőerdő üzem
létesítése miatt.)
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A tölgyesek századfordulón lezajló kitermelése aztán mégis elvezetett
a tölgyerdőkbeli legeltetés általános megtiltásához. Erre Segesvárt
hozhatjuk fel példának. A nagy tölgyerdő-kitermelések kezdetén taxafizetés mellett engedték meg a szarvasmarhák és a sertések erdei
legeltetését. Később, a felújítási kötelezettségek jelentkezésekor pedig
már csak a szarvasmarhákét,177 végül pedig a tölgyesekben - mivel azok
csaknem mindenhol felújítás alá kerültek - mindenféle legeltetést
megtiltottak.
A szász községek tölgy-, legfeljebb bükkerdőkben végzett legel
tetésétől függetlenül és meglehetősen eltérő módon vetődött fel a román
és csángó települések legeltetésének kérdése. Itt ugyanis elsősorban
állattenyésztő népek laktak, akik ráadásul főleg juh- és kecsketartással
foglalkoztak. (Kecskét csak a Beszterce-vidéki szászok tartottak.178) A
kis kérődzőkre alapozott pásztorkodás pedig nem is maradt meg az
erdőöv feletti havasi réteken, legelőkön, illetve a téli, a települések körüli
legelőkön, hanem annak határai minden irányba kitolódtak.
Az egyik irány kétségtelenül a „transhumance” névvel illetett
legelőváltó gazdálkodás, amely a téli hónapokban akár a Fekete-tengerig
is elért. Ennek a részletei a néprajzi irodalomból ismertek.179
Tárgyunkhoz csak két kérdésben kapcsolódik. Az egyik a különböző
hajtóutak problémája, amelyek óhatatlanul az erdős területeken keresztül
vezethettek - s az erdők nem is maradtak károsítás nélkül. A másik
gondot pedig a korábbi romániai legeltetési lehetőségek fokozatos
levesztése jelentette. Ez egyébként először a Kápátokon kívüli kiterjedt
legelők felszántásában, majd a magyar törvényhozás és kormány intéz
kedéseiben jelentkezett. Előbb a keleti marhavész és marhapestis idején
korlátozták (1874: XX. te., ill. 9300/1898. FM. r.), később pedig az
1910. évi VI. törvénycikkben végképp meg is tiltották a romániai
legeltetést. így a román (és csángó) gazdáknak csak a helyi lehetőségek
maradtak - gyakran az erdők rovására.
EGÁN Ede 1890-ban az általunk most vizsgált területről
Szeben megyében 85 ezer kh (49 ezer ha)
Fogaras megyében 28 ezer kh (16 ezer ha)
és Brassó megyében
28 ezer kh (16 ezer ha)
meglévő és javítandó havasi rétet, legelőt mutatott ki.180 Ahhoz azonban,
hogy ezeken a legelőkön nagyobb állatlétszámmal lehessen eredményes
gazdálkodást folytatni, beruházásokra, nevezetesen legelőjavításokra, sőt
a téli takarmányozás megoldására lett volna szükség. Ez azonban nem
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volt jellem ző a Szászföldre sem. A szász közösségek is megelégedtek a
legelők bérbeadásából befolyó, ha még oly csekély, bérrel is.
A vidék tipikus juhtenyésztő községének tekinthetjük Resinárt,
amelynek a viszonyaival most részletesebben is megismerkedhetünk.
A község évszázadokig Nagyszeben város, illetve a régi Királyföld
jobbágyközségének számított. A községi (román) lakosok II. Józsefnél
elérték, hogy az megszabadította őket a szász polgároktól függő
helyzetüktől, sőt még önálló határt, -gazdálkodási lehetőséget is kaptak.
(II. József volt egyébként az az uralkodó, aki lehetővé tette, hogy a
Szászföldön románok is szerezhessenek földbirtokot.)181
A századforduló éveiben a mintegy 5000 fős lakosságnak 27 849 khas (16 027 ha) községhatára volt, amelyből 8034 kh (4624 ha) volt a
(hegyi) rét és legelő, míg a szántóföld csak 180 kh (104 ha).182 Ezen a
területen kellett volna - az 1895. évi állatösszeírás szerint - 687 lovat, 71
szamarat, 1264 sertést, 464 kecskét és 15 827 juhot eltartani.183 A
számokból különösen ez utóbbi két állatfajra hívjuk fel a figyelmet. Még
akkor is óriási szám ez, ha elfogadjuk, hogy nem csak a resinári határban
legeltettek, illetve teleltettek.
A „resinárok” (akik egyébként a vidék „cincárok”-nak nevezett népe
közül a legtöbben voltak) állattenyésztésének leginkább és legjobban
természetesen az erdők látták kárát. A nagyszebeni erdőfelügyelő 1887ben ezt így jellem ezte:184 „Resinár község egyike a megye területén
azoknak, ahol az erdők leginkább el vannak pusztítva, sőt a törvényes
eszközök alkalmazása, így legutóbb is 425 frt erdőrendészeti büntetésben
való elmarasztalás eddig kevés javulást eredményezett, az erdők még
mindig nagy mérvben pusztíttatnak, a máris nagy kiterjedésű kopár,
vízmosásra meredek hegylejtők pedig a község belsőségeit komolyan
veszélyeztetik.”
A község erdeire készülő első, ideiglenes üzemterv szerint a 17 725
kh (10 201 ha) kiterjedésű erdő legalább 34 külön erdőrészletben volt
található; a tölgyesek övétől egészen a lucfenyvesekig. Ugyanakkor 852
kh-nak (490 ha) írták le a tisztításokat, amelyek a kataszteri
nyilvántartások szerint viszont erdőkként szerepeltek. S akkor még a két
„fiókközséget” Trainei-t és Riu Sadului-t nem is említették, amelyek
újabb erdőpusztítások kiindulópontjait jelentették. „Az eddigi juh-,
kecskelegeltetés miatt - írta az üzemterv készítője - sok törzs
lecsonkíttatott lombtakarmány és rügyek miatt”, s így az erdők sok
helyen csak 0,2-es zárlatot mutatnak.
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Resinártól eltérően fejlődött ugyan a hétfalusi csángók állattenyésztése, illetve ezzel összefüggésben azok erdőgazdálkodása (amire
még vissza fogunk térni), de az erdőtakaró megbontása és ott házak,
legelők, kaszálók, sőt szántóföldek meghonosítása mindkét helyre
jellemző volt. Azt is mondhatjuk, hogy ahová a szászok „keze” már nem
ért el, ott az állattenyésztés érdekében végzett erdőpusztítások ugyanúgy
jellemzőek voltak, mint Erdély egyéb vidékein. Ugyanakkor hadd
említsük meg, hogy a Szászföldön komoly visszhangot keltettek a
különféle rét- és legelőjavítási akciók is.185 Ezek pedig nem voltak a
„széleken” - a csángók, illetve a resinárok, sőt a fogarasi részeken - sem
hatás nélküliek. Esetenként még a kopárfásítási akciókkal is össze
függtek.

4.8.2 Vadászat, halászat, természetvédelem és turisztika
Az Andreanum a szászoknak biztosította a vadászat és a halászat jogát
is.186 Erről a középkori vadászatról elsősorban azt tudjuk, hogy nagy
gondot fordítottak a kártékony ragadozók irtására. Az új hazában
megtelepülő szászokat ugyanis elsősorban a farkas és a medve „bebeütései” zavarták. A földművelés érdekeit pedig a vaddisznó és a
szarvas kártételei csorbíthatták. Ugyanakkor a vadászat a különböző hadi
tevékenységhez egyfajta gyakorlást is jelentett. Természetesen aztán
egyre inkább szórakozássá vált. Ennek a mind jobban eluralkodott
„szórakozásnak”, de még inkább az 1848-49. évi események követ
kezménye volt, hogy például a szarvas a Barcaság egész területéről
eltűnt.187
A szászföldi szabad vadászat (és halászat) a dualizmus idejében meg
szűnt. Korábban a szászok között is voltak kimondottan vadászattal
foglalkozók, akikre ZAMINER Ede 1886-ban így emlékezett vissza:188
„Ezt az eredeti jó régi szabású vadászembert testhez álló durva daróc
öltözetében, barna vagy fekete zekéjével, s magas báránybőr
kucsmájával, kiállítva tágas borzbőr tarisznyájával a munícziónak s az
eleségnek, és egy gyakran nagyon is szimpla, aggodalmat gerjesztő
puskával, - őtet nem csupán a vadászkedv űzte a fáradalmas
vadászmesterségre; természetes és kérlelhetetlen ellensége volt ő a
nagyobb s kisebb dúvadnak, melylyel ő saját vagyonáért, a maga, és
lakostársai marhaállományáért folytonos hadilábon állt. A vad elejtése
nékie önmaga iránti elégtételt, polgártársai részéről nagy tisztességet, sőt
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nem egy »vékácska« kukoricát vagy rozsot is hozott.” Ezek a vadászok
aztán az általuk elejtett ragadozó bőrét - mintegy diadaljelvényt - a
falvakban körülhordozták, s fáradozásukért az a bizonyos „vékácska”
gabona vagy egyéb ajándék volt a fizetség. így lehetett is főhivatásként
foglalkozhatni a dúvadirtással. ZAMINER egyébként úgy látta, hogy az
1872. és 1883. évi vadászati törvények amennyire elősegítették a
haszonvad szaporodását, annyira gátolták is. Nevezetesen, eltűntek ezek
a kimondottan „dúvadirtó” szász vadászok, ugyanakkor megjelentek az
„ünnepi” vadászok.189 Ez utóbbiak, továbbá a felszaporodott ragadozók
aztán elpusztítanak annyi vadat, amennyi a kíméleti idő bevezetésével
netalán többletként mutatkozott volna.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a haszonvad visszaszorulását
nemcsak a ZAMINER által említett ragadozók szaporodása okozta (amit
egyébként a századforduló éveiben az egyre kíméletlenebb „irtás”
megállított), hanem az élőhelyben bekövetkezett változások is. Elég
utalnunk a tagosítások, sőt a vízrendezések élőhely-átalakító hatására.
(Ezek következtében tűnt el a Barcaságból például a túzok és
fogyatkozott meg a sárszalonka.) De nem feledkezhetünk meg a
lakosság, no és a vadászok számának a növekedéséről, a vadászati esz
közök tökéletesedéséről sem.
Az 1872. évi, főleg pedig az 1883. évi vadászati törvényeket köve
tően vadásztársulatok alakultak, elsőnek a nagyvárosokban, Nagy
szebenben és Brassóban. Az említett vadászati törvények nemcsak a
vadászat jogát szabályozták, hanem a vad kímélését, elszaporítását is
szorgalmazták. Ez a törekvés a szászoknál komoly visszhangra talált,
ami jól tükröződik például a Brassó vármegye 1913. évi vadászati
szabályrendeletében. Ebben előírták a 2000-5000 kh (1150-2880 ha)
közötti nagyságú vadászterületekre egy, az ennél nagyobbakra a két
vadőr alkalmazását, aztán a vadászterület legalább egyharmadának évi
kíméleti területté nyilvánítását, a kopózás február 1-jétől augusztus 15-ig
való tiltását, sőt a pásztorkutyák számának lehetőség szerinti korlátozását
is. (Mezőn pásztoronként 1, hegyvidéken 2, de a kutyákat természetesen
az előírás szerinti kolonccal is fel kellett szerelni.) A rendelet ez utóbbi
kitétele főleg azokat a vélekedéseket igyekezett érvényre juttatni,
amelyek szerint a haszonvad hegyvidéki elszaporodását elsősorban a
pásztorok, illetve az általuk tartott „kuvaszok” akadályozták. Mivel a
hazai vadászat történetében is jelentősnek mondható, ezért részletesen
idézzük a brassói vadásztársaság (ön)korlátozó intézkedéseit m

78

-

1898-ban a fogolyra és az őzsutákra általános vadászati
tilalmat mondtak ki, míg a vadrécevadászatot (köze
lebbről nem meghatározott módon) szintén korlátozták.
A mezőkön kopózni csak szeptember 5-től lehetett;
- 1901-ben Brassó környékén a siketfajdvadászatot meg
tiltották;
1902-ben az önlövő csapdák (-szerkezetek) felállítását
tiltották meg, továbbá az őzbak vadászati idejét csak
május 1-jén kezdték (országosan április 1-jén kezdődött).
A tagonként évente elejthető zergék számát legfeljebb 3
egyedben állapították meg;
- 1903-ban a tagonként naponta elejthető mezei nyulak
számát 2 darabra mérsékelték;
1904-ben a barcarozsnyói pagonyban az őzbakvadászatot
csak golyós fegyverrel engedélyezték;
- 1905-ben a vadászonként elejthető foglyok számát napi 2
darabra korlátozták;
- 1908-ban a tagok által évente elejthető medvék számát
évi 1 egyedben állapították meg, ugyanakkor a medvékre
május 1-jétől szeptember 15-ig kíméleti időt mondtak ki
(országosan a medve korlátozás nélkül volt lőhető, sőt
bármi módon elpusztítható).
A felsorolt korlátozások értékének megvilágításához talán szükséges
még egy-két adalék. így az őz golyóval történő elejtésének kimondása,
amire Magyarországon csak 1945 után került sor. Vagy a teríték
korlátozások, amelyek csak az 1970-es években váltak a hazai vadászok
előtt ismertté.
Végül hadd említsük meg, hogy a szászföldi vadásztársulatok a
századforduló éveiben fogoly-, nyúl- és fácántelepítéseket, -vér
frissítéseket is végeztek. Ezt talán a ma Dél-Erdélybe látogató el sem
hinné, hiszen legfeljebb szarkákat és szürke vaijakat lát a Királyföldön,
illetve a Barcaságon, sőt egész Erdélyben. Ezek a madarak pedig
önmagukban is „temetői” minden apróvad-tenyésztési próbálkozásnak.
Az Andreanumban biztosított vízhasználati és halászati joggal - a
források szerint - inkább a szászok vezetői, a gerébek, majd pedig a pap
ság élt. A reformáció után ugyan a böjti haleledel előteremtéséről nem
kellett gondoskodni, de a szászok a haltenyésztésre továbbra is gondot
fordítottak. A XVIII. században az állattenyésztés fellendülése és a
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földművelés kiterjesztése a halászatot, haltenyésztést visszavetette, így a
halfogás elsősorban a természetes vizekre szorult vissza. Ott viszont
jobbára a románok és a cigányok halászták, a városi polgárok az AlDuna vidékéről hozott je g e lt halat vásárolták.
ORBÁN Balázs kiemeli, hogy a Barcaság „folyamai haldúsak, az
Oltban ritka nagyra fejlődő harcsák, csukák, a havasi patakokban
pizstráng, menyhal nagy bőségben terem.” 191 A helybeli halászattal
kapcsolatban viszont az egyik forrás megemlíti a szászok kíméletes
halászatát. A szászok hálóikkal soha nem rekesztették el az egész medret
- hadd fogjon halat az alattuk lakó is - , ami sem a románokra, sem a
székelyekre, csángókra nem volt jellem ző.192 A földművelés-, ipar- és
kereskedelemügyi miniszter Nagyszeben környékén segéllyel támogatta
a haltenyésztést (hogy „a dunafejedelemségi, most nagymennyiségben
behozott halakat nélkülözhetővé teendi” 193). 1871-ben a brassói városi
erdőmestert, ZAMINER Edét ösztöndíjjal küldte ki a nyugati országok
hal-, elsősorban pisztrángtenyésztési módszerének a vizsgálatára.
ZAMINER Krizba környékén (a Nagypatak-völgyben) valóban el is
kezdett egy nagyobb szabású pisztrángtenyésztést, ami azonban
fokozatosan elhalt. Pedig még a gátak, szaporítótavak betonból történő
megépítéséről is gondoskodtak, illetve Krizba példáját Brassó, Prázsmár
és Barcarozsnyó is követte.194
1874-ben és 1884-ben vármegyei szabályrendeletben igyekeztek a
halászatot szabályozni, a haltenyésztést ösztönözni. Ugyanakkor várták
volna, hogy a szomszédos megyék is hasonlóan megszigorítják az
orvhalászattal kapcsolatos eljárásokat, vagy elősegítik a haltenyésztést.
Ez azonban - még a minisztérium esetenkénti újabb támogatásával sem
- nem következett be. így a Brassó megyei nekibuzdulások is
elvesztették a lendületüket.
A haltenyésztési lendület megtörésével kapcsolatban azonban egy
nagyon fontos dologra kell rámutatnunk. Ez pedig az intenzív
fakitermelés, ami egyáltalán nem kedvez semmiféle „halasítás”-nak.
Még ha nem történik vízen való szállítás, akkor is a munkások hada a
halállományt kipusztítja, az esetleges vízszennyezésről nem is beszélve.
Olvassuk csak! „Az Oltnak vizét - írta DORNER Béla 1910-ben feketére festi ma már a zernesti cellulózegyár piszkos szennyvizével és
messze tájékon kipusztult a halállomány.” 195
A szászföldi természetvédelemmel összefüggésben legelőször a
gyepük kérdésére kell kitérnünk. A természetvédelem történetével
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kapcsolatban ugyanis felvetődött, hogy a gyepük mindenkor a természet
háborítatlanságát biztosították.196 Igen, de az átjárók, az utak mellett ez
nem volt érvényes. Gondoljunk itt a Radnai-, a Tömösi- vagy a
Törcsvári-hágókra. Mindhárom helyen többször megtörtént, hogy a
betörő tatár vagy török hadakat ledöntött fákkal, mélybe vetett sziklákkal
próbálták meg megállítani, illetve az előrehaladásukat akadályozni.197
A szászok földművelése, erdőgazdálkodása, vadászata és halászata,
sőt maga a települések, városok és falvak építése is azt sugallja, hogy a
természettel „együtt munkálkodó” ember legalább a XIX. század
második feléig abban a harmóniában élt, amit a mai természetvédelem
ideálisnak, megóvandónak, megőrizendőnek tart. Természetesen ennek a
kérdésnek a részletes vizsgálata nem tartozik ide. Mégis meg kell
említenünk, hogy a szászok önkorlátozó, kímélő gazdálkodása se le nem
becsülendő, se el nem túlozható. Gondoljunk az előző fejezetekben
kifejtettekre, amikor az erdőkből származó haszonról bizony ők sem
mondtak le. A másik oldalon pedig el kell ismerni, hogy a szászok - akár
önzésből is - a „körüllakó népek”-hez képest valóban nagyobb
előrelátással gazdálkodtak, éltek. S az értékeiknek tudatában voltak.
Amikor ugyanis a XIX. század végén Magyarországon is
kibontakozott a természetvédelmi mozgalom, a szászok elsőkként álltak
melléje, elsőkként jelentették be értékeiket, amelyeket meg akartak
védeni. A legelső , az 1900. évi országos természetvédelmi összeírásból
fennmaradt Nagyszeben felteijesztése.198 Érdemes teljes egészében
idézni (lásd a 8. számú mellékletet), mert ismereteink szerint ennek az
összeírásnak az anyaga az ország más vidékeit illetően elveszett. A
táblázatban felsorolt objektumok közül BINDER József a „királytölgy”et (a német nyelvű irodalomban: „Kaiser-Eiche”) az Erdészeti Lapokban
is bemutatta.199
A Siebenbürgischer Karpathenverein aztán a következő, 1909. évi
természetvédelmi összeírások idején terjesztette be a havasi növények
védelmét kérő javaslatát.200(Ilyen növények - elsősorban a havasi rózsák
és a havasi gyopár - egyébként a Brassó környéki hegyekben, továbbá a
Királykőn voltak.) Ugyanakkor más, erdészettudományi szempontokból
értékes védelmi javaslatokról is tudunk.
A növényföldrajzi megfigyelések idején, előbb 1898-ban, majd 1909ban a Szebeni-havasokból jelentettek be idős, elszigetelten álló
vörösfenyőket. A Lotru-völgyben lévő állományt 1912-ban a neves
erdész-botanikus, BLATTNY Tibor is felkereste, aki a vörösfenyő
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termőhelyének kérte „a természeti emlékek közé való besorozását,
illetőleg oly irányú intézkedés megtételét, hogy e vörösfenyőket
környező erdőterület a letárolás alól elvonassék s körülkerítve az utókor
számára fön[n]tartassék.”201 A szász hétbírák erdőhivatala az említett
vörösfenyőcsoportot mindenesetre körülkerítette és táblával látta el. A
tudományos értéke szempontjából tartották megóvandónak, s így „Tilos”
táblával látták el.202
Erdély: „A felkelő nap földje” - írta HANKÓ Vilmos 1891-ben
megjelent könyvében203 - , s bemutatta az ottani fürdőket és
ásványvízforrásokat. Az általunk most vizsgált vidékről Kőhalom és
Zajzon került bele.
Erdélyben a turistaság, a természetjárás kezdetei a szászokhoz
kötődnek. A már említett Karpathenvéréin, aztán a Nagyszeben és
Brassó körül kialakuló turistautak, a nevezetességek felkeresésére
szolgáló alkalmatosságok szintén a városlakó szászok „találmányai”
A Siebenbürgischer Karpathenverein 1880-ban alakult meg.
Székhelye Nagyszebenben volt, s a „Jahresschrift dér Siebenbürgischen
Karpathenvereines” című évkönyv (az egyesületi híreken kívül) számos
turistaútvonalat
mutatott
be.
Egyéb
kiadványai,
útikönyvei
tulajdonképpen egész Dél-Erdély nevezetességeit felölelték.
A szászok ezen turistaegyesületét a magyar nyelvű kiadványokban
Erdélyi Kárpát-Egyesületként emlegették, míg az 1891-ben alakult
magyart Erdélyrészi Kárpát-Egyletként. Ez utóbbi székhelye Kolozsvárt
volt, s ők is adtak ki folyóiratot, az „Erdély”-t. Az ő kiadásuk volt a már
idézett HANKÓ-könyv is. Mindkét egyesület a szervezett turistákon
kívül a szászföldi turistanevezetességekről a szélesebb közvéleményt is
szerette volna tájékoztatni. így a Brassó körüli hegyek turisztikai leírását
MÉHELY Lajos végezte el.204 A brassói Cenk hegyet 1897-ben
meglátogató selmeci akadémisták útibeszámolójában írták: „A tetőn
»Árpád« emlékszobra áll. A kilátás felséges innen. A város az egyenes
utczáival, a plébániatemplom, a fellegvár, távolabb a Barczaság falvai, a
botfalusi czukorgyár s a hétfalusi községek valami szép látványt
nyújtanak.”205
A Cenk város felőli, északi oldalán többnyire őshonos fákból álló,
egybefüggő erdő volt, míg a déli oldalát a XIX. század végén
megpróbálták teljesen erdészeti kultúra alá vonni. Ennek érdekében
nemcsak erdei- és feketefenyőt ültettek, hanem magas és virágos kőrist
is, sőt duglász- és simafenyőt. A területet ismerő botanikusok azonban az
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erdészek eme buzgólkodását éppen a természetvédelem szempontjából
rosszallották. „A tudomány érdekében - írta RÖMER Gyula 1892-ben kívánatos volna a befásítás terén legalább annyira mértéket tartani, hogy
egyes sziklatömegek és ritka növények leihelyei ezen, különben nagyon
is indokolt befásítás alól kivétessenek.”206 (Lásd a 29. fénykép

mellékletet.)
A városok közvetlen környezetében tehát séta- és pihenőhelyeket
alakítottak ki. így Besztercén a Schieferbergi-erdőt207 vagy
Nagyszebenben a „Jungerwald”-ot. Ez utóbbi helyen majálisokat,
pünkösdi ünnepeket tartottak. Sőt 1884-ben itt ünnepelték a szászok
beköltözésének 700. évfordulóját. Ekkor - miként arról a krónikás
beszámolt - a városiak addig soha nem látott tömegben özönlöttek ki a
zöldbe, ahol 25 kh-os (13 ha) tisztás rész szolgálta a nagyközösség
szórakozását, evését-ivását.208
Bár DORNER Béla azt írja, hogy a szász községek kevésbé fásak,209
mint a románok, ennek ellenére a kortársak mindenhol megcsodálták a
szép utcafásításokat.210 Ezek gyakran „sétautakká” váltak, és a község
„korzójaként” szolgáltak.211 A Brassó megyei településeket egyébként
vármegyei szabályrendelet is kötelezte a közutak gyümölcsfákkal történő
szegélyezésére.212 Fogaras megyében viszont a ménesparancsnokság az
útfeleket jegenye nyárral ültette be. Ezek szintén sajátos hangulatot
kölcsönöztek a tájnak. Mintegy ellentétei voltak annak a tudósításnak,
amely szerint „hegyeiken [tudniillik a volt törcsvári uradalom „kalibás”
románjainak] a sok kipusztított erdő, a lézengő fehér nyírfa feltűnése az
utasra lehangoló hatású.”213
Hadd idézzük még NADLER Herbertet, a vadászírót, akik a két
világháború közötti időszakban többször is járt Nagy-Küküllő megyében
őzbakra vadászni. Az általa leírt kép ugyanis jellemző, általános a szász
vidékekről nálunk kialakult „kollektív tudatra”, s így ma is él. „A
dombtetőn erdő - írta NADLER 1939-ben Riomfalva környékéről - , a
völgyben megművelt földek és rétek. Minden a szászok szorgalmára,
német alaposságára valló példás rendben; még a szekérutak is
kifogástalan karban tartva.”214
A táj és a rajta élő nép eme kölcsönhatása természetesen jelen
vizsgálódásunkon messze túlvezet. Mégis érdemes hangsúlyozni: a
szászok
mezőgazdasági
kultúrateremtő
tevékenysége
sajátos
rendezettséget adott a dél-erdélyi tájnak, amely rendezettség a más
etnikumok által lakottaktól nagyban elütött.
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Végül ismét HANKÓt idézzük: „Bizton hiszen (...) - írta
hogy
eljön majd az az idő is, midőn a nyár nyíltával Európa-szerte mozdulni
kezdő emberáradatnak egy sodra - azon ellenállhatatlan vonzerő
hatására, mely az örök szépnek öröktől fogva tulajdona - erre felé veszi
útját. Az emberek ezrei fognak pihenőt tartani ezen bűbájos, kincsekben
gazdag vidékeken, a melyek mintegy predestinálva vannak arra, hogy
Keletnek és Nyugatnak találkozó, érintkező helyei legyenek.”215

4.9 Munkásviszonyok
„Román lakosságunk a havasokon és a hegyek közt kizárólag
baromtenyésztéssel (...) foglalkozik, míg a hegyvidéki székely inkább az
erdőlést és a fajzást gyakorolja. A szásszal, ki mint teljesen szántóvető, a
völgybe és a síkságra települt, az erdős hegyeken és halmokon jobbadán
csak mint erdőpásztorral találkozunk” - írták a Brassói Kereskedelmi és
Iparkamara 1880-84. évi beszámolójában.216 A legfeljebb „erdőpásztorkodó” szász tehát nemigen vállalt erdei munkát, bár kétségtelen, hogy a
saját szükségletre szolgáló fát részben maga döntötte ki, illetve készítette
fel. A nagyobb fakitermelések megindulásakor azonban a helybeli
lakosságra nemigen lehetett számítani.
Említettük, hogy még a fuvarosokat is távoli vidékekről, akár
Galíciából is, hozták.217 A Szepességből és Máramarosból is kerültek
munkások. Az egyik kamarai jelentés pedig az 1906. évvel kapcsolatban
jegyzi meg a következőket. Mivel az ausztriai és a magyarországi
munkabeszüntetések és bérharcok miatt nagyon nehéz volt megfelelő
munkásokat toborozni, a fatermékek ára is emelkedik; az előző évihez
képest akár 30%-kal is.218
A vállalkozók által alkalmazott munkásokról - természetesen, hiszen
azt részben üzleti titokként kezelték - nem sokat tudunk.
Visszaemlékezők szerint a máramarosi ruszinok az igazán nyomorúságos
viszonyaik ellenére is kiválóan értettek a keményfával kapcsolatos
munkákhoz.219 Szintén a keményfaerdőkben, tölgyesekben dolgoztak a
krajnaiak is. A kincstár viszont elsősorban dél-tiroli munkásokat hozott
be, akik a fenyőerdők kitermelésében, szállításra történő berendezésében
jeleskedtek.
A Cód-völgyben dolgozó Magyar-Olasz Erdőipari Rt. nemcsak
Romániából, hanem Boszniából, sőt Macedóniából is hozott
munkásokat.220 Számukra a szállítópályák állomásainál szálláshelyeket
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építettek, illetve egyéb módon is (munkáskantinok stb.) gondoskodtak az
ellátásukról.
A szászföldi munkásviszonyok eme rövid áttekintése nem lehet teljes,
ha nem emlékeznénk meg a hosszúfalusi „faragász-iskoláról” és a
nagyszebeni „faipariskoláról”.221 Mindkettőben a (kemény)fa helyben
való feldolgozását kívánták elősegíteni, azt oktatták. A hosszúfalusi a
házi faipar igényeit is szerette volna kielégíteni, de az oktató 1895-ben
Brassóba költözött, így a nála tanulók már nem otthon, hanem
elsősorban a városi műhelyekben kaptak munkát.
4.10 Erdőrendészeti kérdések
Erdőrendészeti szempontból természetesen a szászok esetében is a
legfontosabb a birtok megóvásának, háborítatlanságának a kérdése. Az
erdőbirtok megvédése különösen Fogaras vidékén okozott sok gondot,
mivel ott különböző jogállású, ráadásul nem is szász lakosokkal
kapcsolatban kellett a tulajdonuk háborítatlanságáról gondoskodni.
Lássunk erre egy példát.
A szász egyetem még 1864-ben több újsinkai lakos ellen az erdélyi
©kormányszéknél tett panaszt, mert azok a szászok tulajdonát képező
erdőben 6 kh 760 Dől (3,68 ha) területet kiirtottak.222 A főkormányszék a
kérést leküldte Fogaras-vidék elöljáróságának, hogy az a tettesek ellen
jáijon el. Erre ott úgy vélekedtek, hogy több lakos ellen, ha azokat a
szászok nem nevezik meg, nem tudnak eljárni. Vissza a
fókormányszékhez, ahonnan a szászokat ilyen értelemben értesítették.
Sőt arra is felhívták a figyelmüket, hogy az esetleges panaszukkal ne a
fokormányszéket, hanem az első fokon illetékes szolgabíróságot
keressék meg. Hogy ez megtörtént-e, nem tudjuk, de azt igen, hogy a
szász egyetem 1869-ben újabb panasszal élt: a főkormányszéknek a
tettesek „lassú üldözését” rótta fel. Időközben azonban a főkormányszék
illetékessége (sőt maga az intézmény is) megszűnt, így a szászok
panasza a belügyminisztériumba került. Onnan a földművelés-, ipar- és
kereskedelemügyi minisztérium (erdészeti osztályának) felvilágosítását
kérték. S a válasz: az Erdélyben érvényes osztrák erdőtörvény 68.§-a
szerint minden erdőrontási panasszal a helyileg illetékes főszolgabíróhoz
kell fordulni. Ráadásul az eset - miként arra az 1869 végén
megfogalmazott minisztériumi levél utalt - már elévült.
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Szinte az előző ügy folytatását képezi a szász egyetem 1868. évi
feljelentése, amikor az erdőt irtó újsinkai lakosokat (Bukur Chimot és
társait) meg is nevezik, s kérik az általuk kiirtott erdők kárának
megtérítését és az irtásföldek visszaadását. A vádlottak azzal védekeztek,
hogy nem ők, hanem a község „egyetemlegesen” irtott, ők csak a már
kiirtott területeket vették használatba. Ráadásul az - vélték - már 1848
előtt is birtokukban volt, tehát annak tulajdonára is igényt formálnak.
Mind az egyik, mind a másik ügyben csak a határőri javak végleges
elkülönítése hozhatott megnyugvást, s egyelőre a belügyminiszter is csak
arra hívhatta fel „nemes Fogaras vidéke közönségét”, hogy „az
erdőpusztítók ellen a legszigorúbb őrködést és esetleg eljárást
közigazgatási közegeinek szoros kötelességére tegye.”
A fennmaradt levéltári anyagokból még néhány fogarasföldi,
szászságot ért erdőkárosítást fel tudnánk sorolni, de sokkal fontosabb a
következményükre rámutatni: a jobbágyfelszabadítás és a határőrség
feloszlatása minden korábbinál nagyobb erdőpusztításokhoz vezetett.
Ráadásul ezek megakadályozását nemcsak a még végre nem hajtott
birtokelkülönítések, hanem az erdőkkel kapcsolatos egyéb tisztázatlan
kérdések is akadályozták. Ezt ismét egy Fogaras-vidéki példán
mutathatjuk be.
A volt határőrök 1868-ban az orláti kincstári erdőkben fát
tulajdonítottak el, de azzal védekeztek, hogy nekik ott faizási joguk
van.223 A határőrvidék feloszlatása idején meglévő jogaikat ugyanis miként azt napiparancsban kapták - megtarthatták. Ugyanez volt
érvényes az irtásföldekre is, tehát ők nem loptak fát, illetve nem
tulajdonítottak el senkitől semmilyen erdőt, hiszen azt mint határőrök
korábban bírták. Mindezen kérdéssel az uralkodóhoz fordultak, aki az
ügyet a magyar kormányhoz utasította.
A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban ugyan az
erdők megóvása és a tettesek megbüntetése mellett foglaltak állást, de a
kincstár kára megtérítését csak bírósági eljárás útján látták
megvalósíthatónak. Ráadásul a nehézségekre is rámutattak: rongálni
csak idegen vagyont lehet, ha pedig a volt határőröknek az adott erdőben
faizási joguk volt, nem idegenben jártak. A lopás tényét pedig csak
„felkelhető” tárgyak esetében lehet megállapítani. A lábon álló erdő
pedig nem az, hanem „fekvő birtok”, így ezt is nehéz lesz bizonyítani.
A felsorolt példák - eltekintve most a tulajdonjogi kérdésektől mutatják, hogy az erdőtörvény erdei kihágással és ezzel összefüggésben
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az erdőtermények árának a megállapításával milyen komoly, addig
megoldhatatlannak látszó feladatokat rendezett. Mindehhez jött még az
erdőkárosítások tárgyalásának, a tárgyalás rendjének a meghatározása is.
Itt megjegyezzük, hogy a szászoknak már 1832 óta volt ilyen erdő- és
mezeitermék-árjegyzékük, illetve kötelesek voltak azt összeállítani,
annak alapján eljárni. Ugyancsak tudunk arról is, hogy a büntetéspénz
hovafordításáról is intézkedtek. Az 1805-1837 közötti időszakban Brassó
városa a pénz 1/3-át átengedte a kárt felderítő erdőőröknek, míg 2/3-át
sétányok létesítésére fordította. 1875-ben ez úgy módosult, hogy a
behajtott büntetéspénz 30%-a a nyugdíjalapba, míg a többi az allodiális
kasszába folyt b e .24 Az 1879. évi erdőtörvény 208. §-a alapján aztán a
büntetés 1/5-ét á falusi szegény- és betegalapba kellett befizetni, míg
4/5-ét az Országos Erdei Alapba. (Ez természetesen csak az erdei
kihágásokra vonatkozott. Az egyéb bíróságok által megállapított
büntetések más kasszába kerültek.) Az erdőőröket viszont megillette a
„hajtópénz”, amit a tilosban legelő jószágok hajtásáért fizettek, továbbá
az eljárások során ítéltek meg nekik különböző úti- és tanúskodási
díjakat.
Az erdei károk megítélését a megyében érvényes, időről időre
közzétett erdőtermény-árjegyzék tette lehetővé. Az erdőőri vizsga egyik
alapkérdése volt, hogy a jelöltek kárbecslési jártasságát vizsgálják.
Például egy tiltott legeltetés során mind a fákban, mind a talajban
keletkezhetett kár, amihez még a hajtópénzt és az esetleges egyéb
,járulékos” költségeket is hozzá kellett adni.
Nagyon lényeges, hogy erdei kihágást csak az erdőben „létező”, még
feldolgozatlan fának az eltulajdonításánál lehetett elkövetni. Ha ezek
összege, kiszámított értéke nem haladta meg a 30 frt-ot, akkor volt helye
az „erdei bíróság”-nak, azaz az erdőtörvényben meghatározott
egyszerűbb közigazgatási eljárásnak, míg máskor a polgári bíróságokhoz
kellett fordulni. Tehát az erdőn sarangokban, máglyákban lévő fák, vagy
az úsztatott, tutajozott választékok esetében már nem az erdei kihágás,
hanem a polgári értelemben vett lopás történt. Azzal pedig a bíróságok
foglalkoztak.
Az erdei kihágás fogalmán szintén kívül esett a különböző, nem
erdőkben lévő fák rongálása, netalán eltulajdonítása. Ezt annál is inkább
meg kell jegyeznünk, mert a Szászföldön a fák sokszor
birtokhatáijelzőként szerepeltek. A vackorfa meg kimondottan nagy
tiszteletnek örvendett. Olvassuk csak! „A statútumok (...) - íija

87

DORNER Béla - erősen tilalmazták és büntették a vackorfák
bántalmazok, nemcsak azért, mert határjelzők voltak, hanem azért is,
mert a fákat kedvelték és becsülték, gyümölcséből ecetet készítettek,
disznót etettek, árnyékában nyáron megpihentek, széles évszázados
gyökereivel pedig a meredek, szakadozó kopárokat tudták megkötni és
megvédelmezni.” 25
Végül hadd térjünk vissza a „klasszikus” erdei kihágásokhoz, a
falopásokhoz. Ahol értékes tölgyfák álltak, illetve a szállítási viszonyok
kedvezők voltak, ott a falopások is gyakrabban előfordultak. Egy 1883ban kelt erdőfelügyelői jelentés szerint az ilyen erdei kihágás leginkább
Brassó és Feketehalom tölgyes erdeit veszélyezteti.26 Tehát az
erdészeti szervezet kiépítése, a megfelelő erdőőrzés megvalósítása a
nagy, értékes erdőbirtokkal rendelkező helységeknek is elemi érdeke
volt.
A továbbiakban erdőrendészeti áthágásra hozunk fel példákat.
A medgyesi járási erdőgondnok, HERMANN Károly 1887
júniusában Kisselyk (Nagy-Küküllő m.) határában a következőt vette
észre.227 A község a Küküllőn malomgát javításához fogott. Ehhez a
fa(rőzse)anyagot a vesszőtermelésre kijelölt 12 kh (6,9 ha) területen
kívül további 18 kh-on (10,4 ha) is igénybe vette. Ezt az üzemtervtől
eltérő használatot sehová sem jelentette be, hanem arra a járási
erdőgondnok a területbejárása során figyelt fel, amit aztán a bólyaberethalmi főszolgabírói hivatalnak jelentett. A főszolgabíró az esettel
kapcsolatban a vármegyei
közigazgatási bizottság erdészeti
albizottságához fordult. A bizottság az üggyel érdemben addig nem
foglalkozhatott, amíg a tényleges körülményeket nem vizsgálták ki, s
nem hallgatták meg az érdekelt felet sem. Ezért szeptemberre helyszíni
tárgyalást tűzött ki, ahová a községi képviselő-testületen kívül a brassói
erdőfelügyelő, a járási erdőgondnok és a főszolgabíró volt hivatalos.
A tárgyalás során megállapították, hogy a „Grosse Ebene” nevű
erdőrészben valóban nem az engedélyezett 12 kh (6,9 ha), hanem 26 kh
(15,0 ha) területen történt vesszőtermelés. A község a túlhasználatot
(amit egyébként 280 m3-re becsültek) elismerte, de azzal védekezett,
hogy a fára sürgősen és az építkezés során folyamatosan szüksége volt.
Tehát nem lehetett az erdészeti adminisztrációval törődni, annak
utánajárni. A brassói erdőfelügyelő, hogy az erdőrendészeti áthágásban
eljáró vármegyei bizottság megalapozott döntést hozhasson, a kérdéssel
külön szakvéleményben foglalkozott. NAGY Gyula a kárt
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köbméterenként 1 fit-ban, azaz összesen 280 frt-ban állapította meg.
Javaslata szerint a községgel ennek egynegyedét kellene megtéríttetni,
mert a gátjavítással valóban szükséghelyzetben volt. Abban azonban,
hogy a túlhasználatot nem jelentette be, valóban vétkezett, ezért
elmarasztalandó.
Az 1887. december 30-án ülésező közigazgatási bizottság erdészeti
albizottsága a községre 70 írt pénzbírságot és 27,04 frt-nyi eljárási díjat
rótt ki. (Ez utóbbiról egyébként az erdőtörvény 56.§-a intézkedett.) Talán
még érdekességként megjegyezzük, hogy az eljárási díjból az
alerdőfelügyelő, BÁTYKA János, aki a helyszínre kiszállt, 10,68 frt-ot, a
főszolgabíró 8,68 frt-ot, míg a járási erdőgondnok 7,68 frt-ot kapott.
A következőkben egy ennél sokkal bonyolultabb erdőrendészeti
áthágást próbálunk meg bemutatni.
A sárkányi járási erdőgondnok feljelentése alapján az ohábai
(Fogaras m.) községi bíró ellen 1914 őszén indult meg egy
erdőrendészeti áthágás ügyében eljárás.228 Az erdőgondnok ugyanis
októberben észlelte, hogy a községi lakosok nemcsak a kijelölt
vágásterületről, hanem a szomszédos erdőből is hordják a fát. Ráadásul a
száraz, dőlt fa mellett a nyers, frissen vágott fát is. Az erdőgondnok
felszólítására viszont be tudták mutatni a községi bíró nevében kiállított
szállítási engedélyt.
Az erdőgondnok feljelentése alapján az ügyben a brassói
erdőfelügyelő irányításával vizsgálatot indítottak. Az ohábai bíró az
engedélyek kiadását előbb tagadta, de a Jegykiadó” (a szállítási bárcát a
bíró nevében kiállító) falubéli lakos is ellene vallott. Az „erdőlési
jegyeket” ugyanis a vágásra kijelölt erdőrészre a nyári hónapokban
(október 1-jéig) hetente egyszer, télen pedig hetente háromszor adták ki,
amikor lehetett az erdőből a fát hazaszállítani. Az üzemterv szerint ettől
eltérően szabad volt a hullfát is szedni a szomszédos erdőrészekben, de
csak a vágástéren meghatározott „erdőlési napokon” kívüli időpontban.
Az erdőgondnok pedig éppen egy ilyen, erdőlésre kijelölt napon találta a
tiltott helyen szedett és nem csak száraz fát szállító szekeret - szabályos
bárcával felszerelve. Az erdőszolga ezt a tényt szintén megerősítette.
Erre a bíró azzal védekezett, hogy ő az erdőgondnok engedélyével
adatta ki a bárcákat. „Az egész - vallotta tovább - félreértésből történt,
mert az erdőgondnok az ő nyelvét egy szóval sem, ő pedig, sajnálatára, a
magyar nyelvet nem érti. Bármennyire igyekezett megmagyarázni, az
erdőgondnok meg nem értette, s mivel [az ] erdőgondnok nagyon
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lobbanékony természetű, gondolta, hogy majd a hivatalnál lesz
módjában tisztázni a dolgot, de itt még inkább félremagyarázta.”
Az erdőgondnok ugyanis valóban adott engedélyt arra, hogy a korai
(október 8-9-ei) havazás által károsított erdőkből a fát kihozzák. A
községi lakosok a száraz gallyakat és a letört ágakat vihették volna a
rendes erdőlési napoktól eltérő időpontban, míg a ledőlt törzsekre
szóbeli, nyilvános árverést kellett volna tartani. Az erdőgondnok ezen
szóbeli, majd írásbeli intézkedését „értette félre” a községi bíró.
A vármegyei bizottság ezért az erdőrendészeti áthágásért a bírót 100
koronára megbüntette, és kötelezte a 46,19 korona eljárási díj
befizetésére is. A fellebbezés során az ügy a földművelésügyi
minisztériumba jutott el. Mivel újabb tények nem merültek fel - bár a
bíró hivatkozott „a mai rendkívüli viszonyokra” is (ti. a háborúra) - , a
büntetés említett mértékét jóvá hagyták. Annál is inkább, mert korábban,
1912-ben Ohábán már hasonló erdőrendészeti áthágás előfordult. A
büntetéssel azonban - rendelkeztek a minisztériumban - nem a bírót,
hanem az egész községet mint birtokost kell sújtani. Az természetesen
más kérdés, hogy a község az őt ért kárt a bírón - a vármegyei hatóságok
segítségével - ha tudja, behajthatja. (Az 1890. évi 40.912. FM. számú
rendelet utolsó bekezdése szerint ilyen esetekben mindig a község, nem
pedig a községi bíró marasztalandó el.)229
A szövevényes ügymenetből, különösen pedig a birtokosság nevében
intézkedő bírói eljárásból mi csak egy dologra mutatnánk ismételten rá.
Az erdővel kapcsolatos törvényes rendeletek végrehajtása szinte naponta
szült új és új ellentéteket a falu lakosai és elöljárói, alkalmazottai között,
így különösen kiéleződött a helyzet a háború kitörése után, a háború
alatti években. A „boldog békeidők” hangulatát egyre inkább a
nemzetiségek arroganciája, a mind türelmetlenebb megnyilatkozások
váltották fel. S erre az erdészeti adminisztráció egyáltalán - mint
ahogyan az ország sem - nem volt felkészülve.
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