
8. ADATOK A NÉPI ERDŐGAZDÁLKODÁSHOZ

8.1. Egy kötetre való irodalom

8.1.1. A kezdet

Szükséges hangoztatnunk Oroszhegyi Mihály deák által 1655-ben kiadott, Az fenyő 
fának hasznos voltáról. . . c. verses munkájának erdészettörténeti jellegét, mert vannak 
olyan vélemények is, melyek idesorolását" némi túlzás"-nak vélik. /vö. Grétsy László 1968. 
156-165./ Szükséges azt is megemlíteni: a költő célját nagyon helyesen nem a fakitermelési 
szabályok és zsindelykészítési eljárások népszerűsítésében látta. Ő a fenyőt dicsőítette és 
hasznát bizonyította, mert úgy látszik már akkor is elsősorban erre volt szükség. /—>7. és 9. 
fejezetek, az erdővel szembeni ellenszenv témaköre.//-»12. ábra/

A vers technikatörténeti jellege 
is kézenfekvő. Bizonyítja, hogy a 
döntést csak fejszével végezték -és 
nem akármilyennel, hanem “róda- 
ló”-val a fűrészt csak a zsindely
készítésnél használták. Először 
kérgezték és utána daraboltak, a 
szabad úsztatást gyakorolták stb. 
/76. versszak./

8.1.2. Az eregetés Orbán Balázs 
leírásában /Orbán B . , III. 65. /

“Itt-ott eregetők fehérlő, kicsi
szolt vonala kígyózik le ezüst sze
gélyként a hegyoldalak zöld 
szőnyeges lejtőin. Eregető, de hát 
mi az? kérdheti a székely szójárást 
nem értő idegen, miért annak ma
gyarázatával tartozunk. Az erege
tők oly száraz csatornák, melyeken 
a szekérrel, de még gyalog is bajo
san megközelíthető hegytetőkön 
termő büszke fenyőtörzseket le
eresztik a völgybe. [...]”

Orbán figyelme mindenre kiterjedt. Fontosnak tartotta az erdei munka megismertetését 
/pl. Alfalu, II. 145.; Tusnád, III. 65. stb./, de nem elégedett meg a látottak leírásával, 
véleményének is helyt adott. Népe iránti szeretete, féltő gondoskodása sehol sem nyilvánult 
meg annyira, mint eppen a tarra vágott meredek hegyoldalak láttán: “[ ...]  hol a fenyvesek 
a fejsze csapása alatt lehullanak, ott többé nem fenyő, hanem apró nyírerdő nő, s midőn 
lassanként így kivesznek a fenyvesek, akkor a csíki székely ezen csaknem egyedüli 
jövedelemforrása is kiapad, [. . .] Oh, de ne tüzzük ide a jövőnek sötét képét [. . .]; 
munkámnak czélja nem az, hogy leverőleg, hanem hogy emelőleg hasson [ . . . ] ” /III. 65./

8.1.3. Kovács Ferenc dolgozata

A Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Múzeum hasábjain indult el 1934-ben az Erdei fameg
munkáló eszközök Gyergyócsomafalván c. írás közlésével az a lassú folyamat, mely végül

Zsindelylevél IA/1 -foka; hornyolás v.fánc;3- 
ék; b-trályozott /kihegyezetti zsindely.
Rajz Haáz Ferenc Udvarhely széki 
famesterségek c. Kolozsvárt 1942-ben megje
lent munkájából, mely máig is tankönyv mind
azok kezében, kik a székely népi faiparral 
megakarnak ismerkedni./
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is polgáijogot biztosított a népi erdőgazdálkodás ismertetésének. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy eddig is a hírlapok gyakori témájaként az erdő nem szerepelt és a szépirodalmi 
folyóiratok elvétve nem közöltek ilyen tárgyú cikkeket. /Megemlíthetjük a marosvásárhelyi 
Zo>-d Idő-ben megjelent Erdőpusztítás c. írást, Kapusy Imre munkáját. 1920.522-531./

8.1.4. Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon

ANéprajzi Értesítő 1943-as évfolyama közölte Tagún Galimdsán nagy szakértelemmel 
és alapossággal megírt terjedelmes dolgozatát /XXXV. évf. 32-55./. Gazdag ábiaanyagá- 
nak, történeti bevezetésének is köszönhetően, mindmáig mintaként áll azok előtt, kik a népi 
erdőgazdálkodás témájához nyúlnak.

A jó mag termékeny talajba került. A Népismereti Dolgozatok évfolyamai -Dr. Kós 
Károly néprajztudós szellemi irányisásával- azóta több, a székelyföldi népi erdőgazdálko
dás tárgyköréből vett írást közöltek, Tarisznyás Márton, Molnár Kálmán, Csergö Bálint 
munkáit. A Korunk Évkönyv 1979 Zsigmond JózsefHavasólás és Palkó Attila Tutajozás a 
Maroson c. írását tette közzé. /Mindezek történeti jellegünknél fogva a vizsgált időszakra 
vonatkozó adatokat is közöltek./

A modem élet hatása alatt pusztuló erdészeti-faipari kulturánk maradványainak meg
mentésében etnográfusaink dicséretes munkát végeztek. Szakirodalmi tevékenységüknek 
köszönhetjük azt is, hogy az erdő és a nép közötti egymásrahatásról többet tudunk mint ami 
az okiratokból kitűnik. /-^Forrásjegyzék- Rövidítések is/

8.2. Népi ismeretek a faanyagról, a fáról

Amit a szókincs elárul

Egy szakma szavainak összessége jól jelzi annak fejlettségi fokát. Ez a megállapítás 
vonatkozik annak elbírálására is, hogy a nép mennyire ismerte az általa űzött foglalkozá
sokat, a mi esetünkben az erdőgazdálkodást. Kiragadva a székelység szókincséből a 
fásszárú növényekre vonatkozóak közül csak a koronával, a gallyal, a hajtással kapcsola
tosakat, gazdag ismeretanyagról győződhetünk meg. Nevet adott olyan esetekre is, mire a 
köznyelvnek nics megfelelője. Mindez jó megfigyelő- és szóalkotó képességére vall. 
Vegyük pl. a fenyőgally népi megfelelőit: 1. bojt, 2. bojtág, 3. csap, A. fenyőbojt, és annak 
különleges eseteit:

-csapág, ha vastagabb “A csapágakat el kell szedni, mert máskülönben baja történik a 
lónak” /Gazda J., 1976. Kovászna/,
-csapos, ha fiatal, még ruganyos /Nyr. 72,1948.96./
-csereklye, ha száraz hulladék/Köz. Paál Gyula: Nyr 5,1876.515./,
-csetenye, ha újulás /Tsz, 1838. Köz. Kállyai/ stb. stb.

A faanyag tulajdonságairól

Szívósság. Rokon értelemben használatosak voltak: cséplyésf MTsz, 1.291./  szíjos /SZD, 
73./, szijjos/Eresei J., 1844.88./ szilánkos /Lőrincz K., 1861.350./. Tölgyes E., 1978:szijjas 
fa “Az a jóu köürizsfa, amelyik joú szijjas, a kell a járomnak. ’TErdővidék/

Magyarhermányban

Seres András Erdővidéki szuszékok /Nd, 1978. 118-128./ c. dolgozatából idézzük: “Azt 
tartották, hogy erdőből fát szuszéknak csak szeptemberben, vagyis Abdol napja után lehet vágni. 
Az ilyen fából készült szuszékba « n e m  ül bele a szú » . Ha a fát Abdol napja körül vágták, 
ágait csak egy hónap múlva nyesték le, majd kezdték meg a fa feldolgozását. ” /120./
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Újság: újhold

Elterjedt vélemény, hogy nem elégséges csak a nedvkeringés szünetelése alatt dönteni 
a fát, annak minőségére nagy hatással van a hold állása is. “[ . . . ]  az újságkor [ . . . ]  vágott 
fa igen súlyos és hasadós”, írta 1932-ben Haáz Ferenc Rezső Az udvarhelyszéki székely 
szekér c. dolgozatában. Hasonló nézetét egy adatközlő így fogalmazta meg: “újságra ne 
vágj fát, még tűzifát sem” /Sz. gy. Kóvács Mózes, Felsősófalva//-18. Nép és szakszókincs. 
Apáczai Csere János/

Részletesebben foglalkozott e kérdéssel kapcsolatosan a kápolnásiak /Kápolnásfalu 
Hargita megye/ véleményével Molnár Kálmán. E szerint: “újság után való második héten 
legjobb a fát dönteni”. /Molnár K., 1974.312./

Három fahiba

tőkeveres: “egézséges törzsű, de korhadt tövű fa” /Sylvester T., 1966. Komandó/, “Mán ez 
es tőkeveres, né met a dereka hiába egészséges, ha a töve putrigájos!”

taplóbogos: “korhadt belű” /Zsigmond J., 1979. 220. Magyaró/, “A —fa nem deszkának 
való.”

tarha, torha: “buja, kövér növésű, törékeny szövetű növény, fa” /Nyr. 94,1970.217. Közi. 
Máthé János. Magyarhermány/. És sok-sok más rendellenességre talált a nép megfelelő 
kifejezést, igazolva ezáltal is faanyagismereti jártasságát.

Áfa erdei választékai

Vizsgáljuk a hasábfa gazdag szókincsét: 

blán, cserefa -/Szabó T. 1978/1813. Koronka/

blána /Sz. gy. Bocskai Lőrinc görgényüvegcsűr/ “blána ölbe rakták” /Cs. Bogáts, 1821./

cseter /Kolumbán L. 1903. 101. Hétfalu/; -fa /Szabó T. 1978/1962. Görgényszentimre/ 
“négy darabba hasítva síma eszközfának való bikfa” /Tsz, 1838./

cseterek /Haáz F. 1942.33. Siklód/

csetert /Nyr 16,1887.478. Hétfalu/ “2-3 öl hosszú hasított fa” /Nyr. 3,1874.524. Hétfalu 
/; -fa/Sz. gy. Kovács Mózes Felsősófalva/“aggy egy cseterfát”; csötört/SzL 1866.35./ 
“Más falunkból veszi a fenyő csötörtöt, /Abból csinálgatja a kártyát, s a csöbröt” /id. 
Gálfi Sándor: Fortos-Váralja/; tsötört /PP 1708./ “P. Paris székely szó”

félfa /Tölgyes E. 1978. Nagybacon/ “kettőbe hasított gömbölyű fa”

hasábfa /Tsz, 1838/ “hasított fa. Székely szó.”

hasáb-karó /MA, 1604./

hasogatott tőke /PP 1708./

kaszajfa /Nemes, 1874. Torja/ stb. Váltakozó neve arra is utal, hogy felhasználása külön
böző alakban és méretben történt.

Más erdei választékok /ágfa, dorongfa, épületfa, fürészrönk stb. /hasonlóképpen a népi 
erdőgazdálkodás sokrétűségét bizonyítják, melyet a szokásjog íratlan szabályai 
irányították.
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8.3. A fakitermelés tervezése és szervezése

8.3.1. A faosztás két módja az egykori székely faluban

Miután a falugyűlés a vágásterület helyét és kiterjedését jóváhagyta, vagy mindenkinek 
kijelölték a “lábon álló fabéli jussát, és azt kellett idejében hazaszállitania”/pl. Árkos, 
1830./, vagy a kitermelést együtt végezték el, és a “kaszaly”-ba /rakásba/ hordott fát 
osztottál el. /pl. Zalán, 1785./ A szemerjaiak 1771-ben a faelosztás mindkét módozatát 
gyakorolták. /Imreh I., 1983.250./

A lábon való faosztás részleteire vonatkozóan Árkos falutörvénye 1830-ban így intéz
kedett: “[ ...]  3-tio. Minekutána mindenütt elnyilaltatik [vagyis a vágásterületet kijelölték] 
és tizedekre [falurészekre] maga között úgy felossza, hogy a mai naptól fogva öt napok alatt 
minden ember maga fáját úgy letakarítsa, hogy az öt nap betelésével, ha mindjárt fája ott 
maradna is, marad communitásnak [faluközösségnek]” /Imreh I., 1983.478./

Az együtt kitermelt anyag kiosztása sorshúzással történt. A rakások egy-egy “részt” 
képeztek, ezek pedig számot kaptak. A“sors szerint jussolt fát” aztán mindenkinek idejében 
be kellett hordania. /Imreh I., 1983.250./

8.3.2. A tizes beosztáson alapuló osztási mód Kápolnásfaluban

Molnár Kálmán Adatok a Hargita népi erdőgazdálkodásához c. dolgozatában a fakiter
melés e rendkívül fontos részéről az alábbiak szerint tájékoztat: “Kápolnásfalu négy tízesre 
/falurészre/ volt és van felosztva. [. ..]  Minden tízhez 145-150 házszám tartozott, illetve 
tartozik most is. A közbirtokosság vezetősége, amikor a fakitermelés ideje elkövetkezett, 
az osztás előkészítésére meghívta a közgyűlést. Ezen alkalommal minden tizes választott 
egy osztót. A választás szótöbbséggel történt. Ezután a négy osztó kiment a meghatározott 
erdőrészbe és az abban található fákat a már említett osztályozási szabályok [I-IV. o. 
fürészrönk, építési fa /gerendának és szarufának való/] szerint felleltározta. [ . . . ]  A négy 
osztó közül egyik volt a listyás, aki felírta a fanemeket, másik kettő viszonértékelte a fákat, 
azokat fészivel sorra megcsapta /megkopogtatta/, majd egy lehasított kéregfelület helyére 
ráírta a megfelelő számot vagy betít. A negyedik osztó viszont azt ellenőrizte, hogy egyetlen 
fa se maradjon ki a leltárból -tarvágás esetén-. /Gyéreiés alkalmával azt ellenőrizte, hogy a 
15-20 cm-nél kisebb átmérőjű fák ne kerüljenek leltárba/. Az osztók a közbirtokosság 
pénztárából az osztás idejére napszámot kaptak. Miután az erdőrész leltározásával végez
tek, a listyát a közbirtokosság vezetőségének átadták. Az elnökség ennek alapján állapította 
meg, hogy a kijelölt erdőrészben az egyes faféleségekből mennyi áll rendelkezésre. Ezt 
követően elrépárciálták /elosztották/ a fát. A falu lakosságáról házszám szerint listát 
készitettek, s minden család, vagy minden személy után beírták, hogy a különböző osztályú 
fákból kinek-kit hány darad illet. Egy nap alatt 50-60 részt osztottak ki. A kijelölt napon 
mindenkinek át kellett vennie a maga részét, és a fáira egy fejszével a saját fajegyét rá kellett 
koccantsa. A fajegy lehetett egy vagy több koccantás=bevágásy szorzójel, kereszt, s 
ezeknek változatai, csoportosításai vagy éppenséggel névfelírás is. [ . . . ] ” /309-310./

A faosztásra vonatkozóan Imreh István A törvényhozó székely falu /Bk. 1983/ c. 
könyvében megemlíti, hogy ez a székely székekben eléggé korán rendszeressé vált. 
Továbbá emlitésre méltó az is, hogy “ 1586-ban Szentdemeter és Nagykend «tűzre való» 
erdejéből a birtokos is csak «része szerint»” hordhatott. /Imreh I., 1983. 250./

8.3.3. Az erdőlés rendje

A székely falutörvények számos adata utal a fakitermelés megszervezésére. Erdőid 
napokat jelöltek ki /pl. Árkos, 1824/, a felkészített anyag elhozatalát az erdőbírónak be 
kellett jelenteni /uo/. A fa kitermelését időben korlátozták : “minden tíz maga között úgy
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felossza a vágásterületrészt, hogy a mai naptól fogva öt napok alatt minden ember maga 
fáját úgy letakarítsa, hogy az öt nap bételésével, ha mindjárt fája ott maradna is, marad a 
communitásnak.” /uo./ /Imreh I., 1983.478./

Csíktaploca erdőrendtartása /1842/ az “szükséges eszközfának cédula melett való 
adása”-t rendelte el, a fa ledöntése csak az erdőpásztor jelelétében történhetett /Imreh I., 
1983.500./

A háromszéki Papok  falutörvényei /1733., 1759., 1822/ a “patrónus urak és az egész 
falu akaratjából” hasonlóképpen tartalmaznak az erdőlés rendjére vonatkozó intézkedése
ket. A “kiszakasztott rész” tarra vágását követelték meg, ezáltal elejét véve a csak java 
törzsek kitermelésének. A gyérítések módjának megszabásával is takarékossági és erdőne
velési célok elérésére törekedtek: “A több felfogott helységek pedig idővel a haszontalan 
fáktól megtisztítassanak [ . . . ] ”. /Imreh I., 1983. 371., 372./

Eregető napról emlékezett Gazda Józsefnek gyergyószárhegyi adatközlője: “Akkor vót 
eregető nap, egy héten kétszer. A fát megtisztítsák küjjel a hegy tetejin, csákánnyal 
[capinnal] meghúzítsák, s bészalad a patakig. Csak úgy magába. Akkor szánnal felmenni 
az erdőbe nem volt szabad. Mert ha felment, nem felelt senki érte. Ha elütjék, jónapot. De 
nem, eregető nap vót, a akkor eresztett fát bé, s elüttetett valakit, állatot vagy valamit, meg 
kellett fizesse. Emberáldozat es vót sokszor." /Gazda J., 1980.272./

8.3.4. A szegények pártfogása

A XIX. sz. elején a háromszéki Étfalva úgy kedvezett a szegényeknek, hogy a “gyalog- 
szeresek”-nek megengedte a száraz fa szekér nélküli hordását, bármely nap. /Imreh I., 1983. 
2A9J Papolcfalutörvénye pedig úgy intézkedett, hogy a fogattal nem rendelkezők/mondták 
e társadalmi kategóriának marhátlanok is/, “felibe az idevalókkal” részüket a kijelölt 
vágásterületből behozhatták. /Imreh I,. 1983. 371./

Össszegezve a fakitermelés népi megszervezésére vonatkozó ismereteinket, Imreh István 
kolozsvári történészprofesszor szavai állanak előttünk: “őseink tudtak a jövendőre gondol
va élni”. Közvagyon volt az erdő és sokáig tartalékföld is. Gazdálkodni kellett tudni vele. 
Erre utal a vágásterület kijelölésére vonatkozó alábbi gazdag terminológia is, az “erdő- 
rend”-et tartó székely falu alkotásai:

erdőt oszt /Szabó T. 1978/1791.216. Szentháromság Msz/,
felnyilal /Imreh I., 1973.114. Árkos/
kijelez /Bözödi Gy., 1979/1937.10. Bözöd/,
kiszakaszt /Lőrinc Pál Sz. gy. Oroszhegy/,
szakaszol /Lőrinc Pál Sz. gy. Oroszhegy/,
szakaszt /EO. 1.638. Marosszék/
vágtér kiszakítás /Miklós Márton Sz. gy. Csikmadaras/ stb.

8.4. Fakitermelési eszköz és karbantartásuk

8.4.1. A fejsze

Ismeretes, hogy n. József Erdély részére kiadott erdőrendtartásának 9. pontja a fa 
döntésénél a fűrész használatát szorgalmazta/EO. II. 449./.

k  fejsze alkalmazásának korlátozását a rendtartás az alábbiakkal indokolta: “Hogy ha 
továbbá a fejsze helyett fűrésszel vágatik a fa, mind a munka könnyebb, mind a fában sokkal 
több haszon lesz, mert midőn a fák vággattatnak, darabonként a forgács szélyel szökdesvén, 
sok semmiben mégyen és vész el belőlük.” /451./
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“Fészi” -Fejsze, l/tábla, 2/orra, 3/sorka, 4/éle, 5/foka, 6/nyaka, 7/nyele /Molnár K.,
1974.K ápol násfalul

Több mint kétszáz év telt el a rendtartás jóindulatú ajánlásai óta. Akétkezei erdei fűrész, 
a székely harcsafűrész elterjedése azonban nagyon lassú folyamat volt, térhódítása csak a 
két világháború között tetőzött. Napjainkban pedig már megint alig használatos, mert a 
benzinmotoros láncfűrész vette át helyét, de a fejsze továbbra is az erdei munka nélkülöz
hetetlen eszköze maradt.

Hányféle “fészit” használt a székely? Erdőlni egy fejszét vittek /László Lőrinc Gyergyó- 
remete Sz. gy.. Portik János Gyergyó Sz. gy., Lőrinc Pál Oroszhegy Sz. gy./. Neve is innen 
származott: erdőlőfejsze. Nem azért, mintha nem tudtak volna a többféle fejsze nyújtotta 
előnyről, de a munkába menő erdei munkásnak még a rönkmozgatáshoz szükséges “nyisz- 
tor”-t /emelőkarót végén vaspapuccsal//Gyergyó/ és a súlyos “pakk”-ot is kellett cipelnie: 
“Prémondázás [a heti élelmiszer-vételezés] után teljes lett a havasoló ember [erdei munkás] 
pakkja. A kitömött átalvető [vállon kétfelé átvetve hordott tarisznya] mellé vállra került a 
fahúzócsákány [capin], ennek nyelére húzva a karéjba kötött keresztvágófűrész [erdei 
fűrész] és a csákány nyelét tartó karra akasztva a fejsze. Ilyen megterheléssel cammogtak 
fel a patakok mentén a havasi munkahelyekig.” /Zsigmond J., 1979. 221./ /—> 13. ábra és 
MNLII. 1979./

Az erdőlő fészi a döntésen kívül a gallyazáshoz -az ágnyeséshez- is alkalmas kellett, 
hogy legyen, mert tudott dolog volt: “csapoláshoz akármilyen fészi nem jó, a csapolófészi- 
nek [gallyazófejszének] keskeny a lapja” /Sylvester T., 1966. Komandó/: “csapolni 
[gallyazni] nem lehetett nagy fészivel, mert összehasadt az ember keze” /Boldizsár Lajos 
Sz. gy. Kászonimpér/.

A fentiek is már azt érzékeltetik, hogy a székelynek nem csak egy fejszéje volt. Erről 
tanúskodik -ismét- az a gazdag terminológia is, melyből kivonatosan - az erdei faragás 
eszközeit mellőzve az alábbiakbann idézünk:

-féligelö fejsze /Varga Péter Sz. gy. Magyaró/, ezzel döntöttek. A döntő fejszét hívták még 
nagyfejszének /Lukács Sándor Sz. gy. Homoródkarácsonyfalva,/, ró dal 6 fejszének /Goldner 
József EL. 1887. 585. Gyergyó/, róvófejszének /Biró Benjámin Sz. gy. Nyárádselye/ stb.

- ródaló fejsze sem volt mindig csak döntő fejsze. Az erdei fűrész /keresztvágófűrész/ 
megjelölése előtt ezzel darabolták a ledöntött fát. Haáz Ferenc könyvében /Haáz F., 1942./ 
daraboló fejszének is nevezi. /21. 48. Fenyéd/. Idézhetjük Oroszhegyi Mihály versének
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76-ik szakaszának első kél sorát is: "Midőn sok járással azokat [a zsindelynek való fát] 
fel-talállyák, /Ródaló fejszével az után le-vágják,” /Oroszhegyi M., 1655.//Adatközlőink 
még ismerték a “ródaló fejsze” elnevezést. Erdőlő fejszének tartották. /Mezei András 
Sóvárad, Lőrincz Pál Oroszhegy/. Mások azonban úgy emlékeztek vissza erre a fejszeféle
ségre, hogy azzal a"favágásnál nagyolást végeztek. /Kovács Mózes, Felsősúfalva/;

- favágó fejsze. Régi elnevezés: “ 1626 : Egy jó öreg favágó fejszét harminczkét p. ” /EOE. 
VIII. 341. /; -csapozó- /Varga Péter Magyaró Sz. gy. /, csaplófejsze /Csinádi Görgényüveg- 
csür Sz. gy. , Barabás Árpád Gyergyószentmiklós Sz. gy. /  a gallyazó fejsze székelyföldi 
elnevezései.

8.4.2. Az erdei fűrész

Említettük, hogy az erdei fűrész lassan terjedt el. Ennek az oka elsősorban drágaságával 
magyarázható, meg a karbantartása is igényes. Pedig ajánlásában nem volt hiány: Kiss 
József tordamegyei erdőfelügyelő 1816-ban, az erdők "hathatósabb megóvása” érdekében 
-többek között- javasolta a vastagabb fák döntésénél és a darabolásnál a fűrész használatát.

"Egyfokú harcsafürész". lllap, 2/fogazat. 3lnyéltartó. 4/nyél /Molnár K., 1974. Ká-
polnásfalui

“Még kisgyermek koromban -századforduló- fejszével rótták a fát, nem volt harcsafű
rész” /Bíró Benjámin, Nyárádselye Sz. gy/ A tíz évvel fiatalabb másik idős adatközlő pedig 
így emlékezett vissza: “Gyermekkoromban -XX. század első évtizede- már volt.” /Lőrinc 
Pál, Oroszhegy Sz. gy./ Es egy harmadik, a fegfiatalabb adatközlő a jó minőségű erdei 
fűrészekkel dolgozó idegen /olasz, szlovén/munkások nyújtotta jó példamutatásra hívta fel 
a figyelmet: “Dolgoztunk taliánokkal, Gráner fűrészük volt” /Kovács Mózes Felsősófalva 
Sz. gy./

Harcsafürészt említettünk, mert az erdei fűrészt a kutatott területen többnyire így 
ismerik. /Nevét bizonyára onnan kapta, hogy halhoz is hasonlít. /Tóth Vince Hilik, Sz. gy./ 
/->14. ábra és MNLII. 1979. 65./

A székelység szóalkotó képességét dicséri az erdei fűrész számos más elnevezése i s :

-keresztfilrész /Antal S., 1975. Maroshéviz/,
-keresztvágófűrész /Zsigm ondi, 1979. 221. Magyaró/
-kétkézfűrész /Szász L„ 1971. 227. Gyergyócsomafalva/
-kézifűrész /Csinádi Lajos Görgényüvegcsűr Sz. gy./
-metélő vas, német vas /Jakócs Imre, Zeteleka Sz. gy./
-nagyfürész /Boldizsár Lajos Kászonimpér Sz. gy. Benedek Gábor Csíkmegye, Parajd Sz. gyJ 
-ostorfűrész /Nyr 14,1885. 288. Olasztelek Közi. Kolunbán Samu/
■ráspoj/Antal S., 1975. Maroshévíz/

69



-szaggatófürész /Kós K. 1972. 48. Kászon; Nyírő J„ 1938. 231./
-szakasztófürész /Horváth I., 1971. 425. Magyarózd/
-tőkemetélö fűrész /B. Nagy M., 1973. Csíkkozmás 1688/stb.

Sajátos szakszókincs alakult ki az erdei fűrész karbantartásával kapcsolatosan is:

-mekfenés: élesítés/Szász L., 1971. 227. Gyergyócsomafalva/,
-foghányás /Potrik János Gyergyó Sz. gy./, fűré szószt ás /Lőrincz Pál Oroszhegy Sz. gy./, 
megosztás /Szász L., 1971. 227. Gyergyócsomafalva/, melyek helyett a szakirodalom a 
terpesztés-1 használja;
-foghányó /Portik János Gyergyó Sz. gy./Jürészosztó /EL 1887.585./ MT. Goldner József/, 
osztó /Kovács E, 1934. Gyergyócsomafalva/, szakszók melyeknek értelme: terpesztővas: 
-stócolás'. “az erdei fűrész foghegyivének kiegyenlítése” /Szász L., 1971. 227. Gyergyó
csomafalva/ stb.

8.4.3. A capin

Neve az olasz zappo, a karintiai zappin, a szlovén capin közvetítésével alakult ki. A 
székely nyelvjárás szívesebben alkalmazza erre a rendkívül jelentős fakitermelési eszközre 
a régi csákány szót.

“Capi” -"csákány" -capin. lton , 2/füle, 3/foka, 4/kontya, S/nyelve, ólmakkja /Molnár
K.,1974.Kápolnásfalul

/Innen aztán a húzató csákány -Kurkó Gy., 1970. 124-, tőkehúzócsákány -Jakócs Imre Sz. 
gy.-, vagy a legáltalánosabban használt fahúzó csákány /EL. 1887. 585 Gyergyó Goldner 
József- elnevezés. //Hogy régebb a csákány általánosan használt eszköz volt arra utal az 
alábbi 1594-ből származó adatunk is: “Chjutak István zépvízi, urunk jobbágya megesküdt, 
hiti után [ . ..]  Pál verte egy csákánnyal a felperest ”. Sándor I. 1939.41./

Hogy mekkora fejlődést jelentett a népi fakitermelés történetében is a capin elterjedése, 
arról Gazda József egyik, 1900-as születésű adatközlője így emlékezett vissza: “Mikor én 
már gyermek vótam, akkor capina vót, de azelőtt még előttem, hallottam, nem es vót capina, 
s rudakkal mesterkedtek; de hát capinával sokkal könnyebb vót. Ne menjek messze, mikor 
én már kezdtem erdőlni, a szörcseiek rudakat hoztak, s úgy felemelték az öklibe, s úgy tették 
a talyigába a fát. De hát amit ök megcsináltak négyen, én egyedül megcsináltam capinával." 
/Gazda J., 1980. 270. Köz. Kovács Samu Kovászna/. 15. ábra

Egyes vidékeken /pl. Magyaró környéke/ a capin előtt nyisztort használtak, egy emelő
karót, melynek meghegyezett végére “görbített hegyű vaspapucs”-ot rögzítettek. /Zsig- 
mond J„ 1979. 218.//16. és 17. ábra/
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Rönk- és deszkahordó szekér, l/elsfl kerék, 2/rud, 3/előágas,4! tengely, 5/felhérc,6/ké- 
sefa, 7/fergettytt, 8lrókonca, 9/hátsó kerék, 10/utóágas, II/tengely, 12/rókonca, 
13lnyujtó,14llöcs, 15lkerékfej, lólfentők, 17/kerékfal, 18/ráf, /Molnár K.,1974. Kápol- 
násfalul

Az erdőlésnél használt bakszán IFenyédl. a.Szarvasmarha részére;1 -orcok; 2-kereszt- 
fa; 3-szánnor; 4-szánáll; 5-talpalás; 6-eplény; 8-fergettyü; 9-lábak. b.Ló részére: 1- 
fergettyü; 1-eplény; 3-szánáll; 4-kisafa; 5-kisafa kankó; 6—szánorr; 7-keresztfa;
8-csatlóvas; 9-rud /Haáz F.,1942./
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8.5. A fakitermelés végrehajtása

8.5.1. Aközelítés

1764. január 7. Madéfalvi veszedelem.
Az akkor elmenekült székelyek vetették meg a bukovinai magyar telepek -Fogadj isten, 
Istensegíts, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva- alapjait. /18. ábra/

Az egykori öt magyar falu Bukovinában /Sebestyén, Á.,1972.1

Az alábbi pár sor Sebestyén Ádám A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története 
Madéfalvától napjainkig /Szekszárd 1972./ c. munkájából vett idézet, hű képe annak a 
veszélynek amit az erdei húzatást végzők, a tőkézők kiálltak: “A tökézök elbeszélését még 
hallgatni sem jó. Hajmeresztő borzalmak között dolgoztak. Rettenetes magasságból, a 
legnagyobb hegyekből, egy-egy helyen mintha perengöbe /mély szakadék/ zuhannának, 
úgy jöttek le rikójtozva /kiabálva/, így figyelmeztették egymást, így hívták fel a figyelmet 
a veszélyre, és így szólították fel egymást a kitérésre. [ ...]  Bár az utat állandóan szórták a 
sziklából égetett kőtörmelékkel, és sok helyen tört kősóval a síkosság ellen a felfogadott 
mokánok /hegylakók/, de így is a lovak, amelyek erős nyak- és farhámmal voltak felsze
relve- alig tudták tartani a mögöttük nyomuló nehéz terhet. [.. .] /59./

A közelítés néhézségei Kemény János leírásában

A rosszul kijelölt erdei nyomok, a kiépítetlen húzató utak okozta veszély keservessé tette 
az egykori fogatosak életét. Idézünk Kemény János felejthetetlenül szép erdész-fás regé
nyéből, a Viziboszorkány-ból: “Nem volt kicsi feladat nap mint nap éjfél után egy órakor 
útra kelni, hogy estére visszaérkezhessenek a tizenöt-húsz méter hosszúságú, súlyos gömb
fákból álló rakománnyal a völgybe. A fuvarosok hősies küzdelmet folytattak a hóval, 
faggyal [. . .] A meredek vontatóösvényeken nemegyszer megszaladt a száncsó [vontató

72



szán], s a béres erdei bérmunkás csak úgy kerülhette el a veszedelmet, hogy felvetette magát 
a járom alfájára, s belekapaszkodva az eszeveszetten lefelé rohanó, csúszó ökrök nyakába, 
lelkét az Isten kegyelmére, testét a sorsra bízta. [ . . . ] ” /Kemény J., 1979. 116./

8.5.2. Kurkó Gyárfás regénye

Méliusz József a. Nehéz kenyér előszavában a filológus, a néprajzos számára kimeríthe
tetlen kiscsesbányának nevezi Kurkó Gyárfás regényét. A műnek hasonló mondanivalója 
van azok számára is, akik érdeklődésükkel a csíki népi erdőgazdálkodás felé fordulnak. Az 
idézett sorok az alig tizenkét éves hős és bátyja András falopáson ért történetét eleveníti 
fel: “A második tökének róttuk az oldalát, amikor vagy száz méternyire tőlünk megjelent 
az erdőgazda. -Kik vagytok, hé? Mit kerestek a falu erdejiben? Hol a bárcátok? [. .] 
Elvégeztük a nyesést [gallyazást]. András a húzató csákánnyal egyet-kettőt billentett a 
tökén, s az úgy megindult, mintha puskából lőtték volna ki. [ ...]  /Kurkó Gy., 1970. 124./

8.5.3. “Én nem az erdészetet tanoltam volt...

Gazda Jószef így tudom, így mondom c. könyvének előszava egy Farkas Árpád idézettel 
vezeti be az olvasót a régi falut megismertető világba: “csak lábujjhegyen, halkan!: /ápáink 
hűlő, drága arcán járunk. ” A falu régi életformájához tartozott az erdő, a fa is melyről sokan 
és sokat mondóan vallottak. Veress Gyula kovásznai adatközlő címként választott, gondo
latokat ébresztő sora egy a sok közül. Önmagát is becsülte, mikor az erdőlés tudományáról 
beszélt, és azt nem magától értetődő, mindenki által eleve ismert tevékenységnek tekintette. 
Ezzel nem tagadta meg a múltat sem, híven a költő gondolatához. /Gazda J., 1980. 270./

Más adatközlő /Olosz Károly, sz. 1898/ a fadöntés szabályait hatásos tömörséggel így 
adta elő: “Én oda vágtam a fát, kérem, ahova akartam. Ahova nekem legjobban imponált. 
S egy helyből fészivel es levágtam. Két ódáiról. Tudja! Met egyről nem jó. Két oldalról. 
Fészivel es bérottuk, s mégpedig olyan élen, hogy egy nagy kő tetejin vót. S alig lehetett 
egyedül es megállni. Ledőlött szépen a fa. Mert úgy vágtam, aszontuk: «Az inára ügyelj, 
ne vágd el.» Met ha elvágja egyik inát, akkor a húzása odakap, s akkor nem oda esik a fa, 
ahova kell. Tudni kellett azt es. Belé kellett jőni abba es. Gyermekkorától kezdve, /uo. 271./

Vizsgálatra alávetve az idézetet, sokmindent megtudhatunk: az egykori erdőlő ismerve 
a csak fejszével való döntés szabályain kívül, a fa dőlésének irányítására vonatkozó 
tudnivalókat is. /A törési léc /  ín, innya/ meghagyása olyan szabály, melyre pl. Magyaron 
mondás is keletkezett: “Ha elvágtad az innyát, megölted apádat”. /Varga Péter Sz. gy./. 
Érdemes felfigyelni arra is, hogy a kovásznai idős adatközlő az ismertebb behajkol helyett 
a beró kifejezést használta. /A hajk v. halk, hajkol v. halkol szerepel Kriza János 1863-as 
tájszótárában is, valamint az Erdészeti Lapok 1887-es évfolyamában közzétett jegyzékében, 
mint gyergyói népi szakkifejezés./ A kutatott területen a beró és a behajkol /béhalkol, 
meghalkol/ mellett használatos a beféligel is /Zsigmond J., 1979. 219. Magyaró/, kevésbé 
a ródal /roudal//Murádin L., 1965. NyírK IX. Siklód./

8.6. Faragás az erdőben

8.6.1. Faragóba járás

A fenyőfafaragóknak Csergö Bálint A vörösfenyő [lúcfenyő] Küküllőkeményfalva népi 
növényismeretében c. írásával állított emléket /Nd, 1978.40-50./. Sokminden volt szüksé
ges ahhoz, hogy a hat hétig tartó faragóba járás sikere biztosított legyen. Ennek felsorolását 
a dolgozat szerzője az alábbiakban adta meg: “darabolófésze [nagyoló faragófejsze], 
palonkács [bárd, faragó-], rész [reszelő], fénkő [fenőkő], harcsafűrész, [erdei fűrész], 
sújtócéma [piros festékkel megkent zsinór a faragásnál], vaskapcsok, cólstok [zsebmérő-
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vessző]; puliszkafőző, üst, rántólábas, fazék, plétángyér, plécsipor, kalán, villa, vizeskártya 
["hosszúkás, fazékalakú fa-vizesedény"; Nyr 5,1876. Hsz], dobonka ["víztartó faedény"; 
Nyr. 9.1880. Erdővidék] stb. Szerző feltevése szerint a távoli erdei faragás az 1800-as évek 
harmadik harmadában kezdődött.

8.6.2. Az erdő volt a munkalehetőség akkoriban

“Az erdő pénzt hozott” /Gazda I., 1980. 277./ A csíkmadarasi adatközlő mikor Gazda 
Józsefnek így nyilatkozott, a fuvarozásra gondolt. De az erdő talpfát is adott, “hogy 
faraghasson és fuvarozhasson sok száz kenyérkereső” /Balogh E„ 1979/1942. 29.; ->12. 
fejezetet is/, a XIX. sz. hetvenes éveitől kezdve, mikor a vasút megközelítette a Székelyföld 
határát. A sipér v. sliper/n. Schlipper/ faragása újabb ismeretek elsajátítását követelte meg. 
Ide tartozott a talpfapoligonnal kapcsolatos számítás is, “mert ha nem adta ki a 2, 60 m 
hosszat, levágtuk a végét 2 ,40-re, ennek azt mondtuk, hogy csankapaligon”, /Varga Péter, 
Magyaró. Sz. gy./ Akisvasúti talpfának mondták kicsi siper, de neveztékfilkónak is /"volt 
filkó és normál", Sebestyén István Zetelaka Sz. gy./, és faragták tölgyből, bükkből elsősor
ban az erdei vasutak szükségletére.

8.6.3. Egy adat a dongafára vonatkozóan

Az erdély Magyar Szótörténeti Tár a dongának való fával kapcsolatosan közli: “ 1840: 
Bölkény Marhássai Donga fát hordtak a Motsárból az udvarba. Gyalagassai Dongát 
faragtak” /Szabó T., 1978.465./. A népi erdőlés egyik fejlettebb megnyilvánulási formája 
volt ez, hasonlóan a fenyő épületanyag vagy erdei faragásához.
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