
II. Az erdőgazdálkodás története
(Az erdőhasználat, az erdőművelés-erdővédelem, és 

az erdőrendezés története) M
„Az erdőnél rendesen csak a kézpénzen el
adott termékeket veszik tekintetbe. Sőt van
nak, kik az erdei jövedelem meghatározásában 
egyedül a fát, annak is csak kézpénzben eladott 
részét -  a többi termékeket vagy mellékhasz
nálatot pedig épen nem veszik tekintetbe.” 
(Divald-Erdődi Adolf, EL. 1865. 294. old.)

1. Az erdőhasználat
a) Fogalommeghatározások, Tagányi figyelmeztetése
A köznapi szóhasználat (ÉKsz) erdőhasználaton az erdei termékek kitermelését és a 
fogyasztóhoz történő eljuttatását érti. Maga az erdőhasználat pedig főhasználatból vagy 
fahasználatból és mellékhasználatból áll. Az előbbi a faanyag kitermelését jelenti, míg a 
mellékhasználat az ásványi (pl. égetett mész), növényi (pl. erdei gyümölcsök, gombák) és 
állati (pl. erdei vad, hal) termékekre vonatkozik.

Erdőhasználattanon^ pedig a leírt termelési ágazatot ismertető, tárgyaló tudo
mányágat értjük. Korai megszületése is azt bizonyítja, hogy az ember ősidők óta az erdő 
sokféle hasznát kereste és vette. (-* Szefj. 11.) Innen az erdő és a nép szoros kapcsolata, 
mely a régmúlt időkbe nyúlik vissza. Ennek felismerése késztette Tagányi Károlyt, hogy 
már a múlt század végén felhívja az etnográfusok figyelmét: az erdészeti jellegű okiratok 
hézagos adatait az erdőnéprajz művelői által felkutatott és begyűjtött ismereteknek kell 
kiegészíteniük (Tagányi 1896.1. VIII. old.).

Sokáig a székelyföldi erdőgazdálkodás lényegében a népi erdőhasználatban ki is 
merült J3̂ Ennek a ténynek az ismerete pedig csak növeli annak jelentőségét, amit dr. Kós 
Károly: Orbán Balázs Székelyföld leírásának néprajzi tárgymutatója c. írásáról a VI. 
fejezet Jegyzetek [13]-ben említünk.

b) A székely népi erdőhasználat legrégebbi forrásáról
Oroszhegyi Mihály nevével könyvünkben már találkoztunk. Lelkesen szerény soraiért, 
ügybuzgalmáért a zetelaki költő-szakíró személye és munkája az erdő- és a szakmaszeretet 
jelképévé vált. Az alábbi két idézet a XVII. századra vonatkozóan székely népi erdőhasz
nálat jeles bizonysága:

„76. Midőn sok járással azokat [a zsindelynek való fát] feltalállyák, 
Ródaló fejszévelW az után le-vágják, 
a héját [kérgét] el-hántván [lekérgezvén] 
nagy bajjal el-róják [darabolják],
Vonó marháj okon viz mellé vontattyák ” (Oroszhegyi 116. old.)
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„78. Tsudálkozhatnának kik ezeket látnák,
Mikor az sok fákat az ár-vizbe [Küküllöbe] hánnyák,
Mely veszedelemre ö magokat adgyák
Kik az Fenyö-fáikat vizen alá-hozzák. ” (Uo. 117. old.)

Oroszhegyi Mihály 95 négysoros és 5 háromsoros versszakaszt tartalmazó -  a XVII. 
század eleji unitárius költőknek mesterségdicsérő énekéi utánzó -  költeményéből, miután 
a mutatóul adott szemelvényt megismerhettük, Vámszer Gézának köszönhetően betekin
tést nyerhetünk egy közös nagybirtok kezelési módjába. A Csíki Hétközség havasának 
gazdálkodásról a csíkdelnei Kánya Imre, 80 éves öreg székely, a néprajztudósnak elmon
dotta (Vámszer 1938):

„Én még értem -  mondotta az öreg -  a Szellő havasának közös használatát. Ana  jól 
emlékszem, hogy a Hétközség gyűlésének kik voltak a tagjai: minden község elöljárói, a 
bíró és albíró, 3 esküdt, 6-6 választott képviselője, továbbá 6-6 virilise mindegyik 
községnek. Ez a gyűlés 3 évenként választott magának megye gondnokot, aki irányította 
az egész birtokközösséget. [...]” (59. old.)

Hasonlóképpen a jelzett terület népi erdőhasználatának megismerését szolgálják falu
törvényeink is (Imreh I 1983.) -  amint már arra az I. 3. alfejezetben is utaltunk. Például 
az egykori falvak által használatos fakitermelési módokról is tájékoztatnak. Szokásos volt 
ugyanis mind „lábon” -  nem ledöntve -  kiosztani a levágandó erdőt; mind együtt 
ledönteni, legallyazni és „kaszalyba” (rakásba) hordani a kitermelt fát és azt osztani szét 
az érdekelt lakosok között. (-* Uo. Az erdőhasználat rendje 246-252. old.)

c) Orbán Balázshoz fordulva
Könyvünk korlátolt terjedelme nem teszi lehetővé, hogy egy külön terjedelmes fejezetben 
mindazt a szépet, jót és tanulságosat átadjuk, amit Orbán Balázs -  napjainkban különféle 
megoldások révén újból ismeretessé vált halhatatlan munkájában -  az erdővel kapcsola
tosan közkinccsé tett. Ezért csak válogathatunk, élve a szakirodalom már jelzett segítsé- 
gével15*: „Itt-ott eregetők fehérlő, kicsiszolt vonala kígyózik le ezüst szegélyként a 
hegyoldalak zöld szőnyeges lejtőin. Eregető, de hát mi az? [...]” (Orbán III. 65. old. 
Tusnád). És a válasz: „oly száraz csatornák, melyeken a szekérrel, de még gyalog is 
bajosan megközelíthető hegytetőkön termő büszke fenyőtörzseket leeresztik a völgybe.” 

Itt a nagy néprajztudós minden kíméletet mellőző közelítést -  faanyagmozgatást -  
tapasztalt. Reményét, hogy a létesülendő ipar egyben gazdagságot is fog jelenteni -  
amikor már a kíméletes fakitermelés fog uralkodni - , a csíki fahasználattal kapcsolatosan 
e sorral zárta: „Addig pedig a fával kíméletesen kell bánni, kedves atyafiak, hogy a 
jövőnek kamatozó tőkéje ne legyen idő előtt elfecsérelve.” (Orbán uo.)

A Tusnádon tapasztalt és leírt erdei munka (Orbán III. 65-67. old.) pár soros bemuta
tását kövesse a vízifurészekről (deszkametszésről) és a tutajozásról szóló -  Orbán Balázs 
által is sokkal részletesebben ismertetett -  tájékoztatás.

Az „[...] a hat év, melyet a mű létesítésére szentelék”, írta Lengyelfalván, 1868-ban 
munkájának előszavában Orbán Balázs, az a korszak volt a vízifűrészek történetében, 
amikor már a kutatott területen is több típusa terjedt el J6J Az ún. parasztfűrészek (közön
séges, román vagy szimplafűrészek)^ mellett már korongos -  vagyis áttétellel működő-  
vízifűrészekkel is találkozhatott.^ (Vo. Orbán I. 14. old., Oláhfalu, I. 129. old., Korond,
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II. 28. old., Csík, II. 53-54. old., Kászon, II. 111. old., Gyergyószentmiklós, II. 138. old., 
Toplica stb.) Valamint volt alkalma megtekinteni azt az „álladalmi műfűrész”-t (II. 139. 
old.) is, „hol a sóhajokhoz való 12 öles deszkákat [közel 23 m hosszúakat]” metszettek, 
melyről Teleki József 1799-ben így számolt be: „Hurdugás Toplitza mellett. Nevezetes itt 
az királyi kettős fűrészmalom. [...] a’ víz egy Canalison le hozza a tőkéket a ’ havastól a’ 
fűrész malomhoz: a mellynek hossza 26 klafter [öl]. Innen machinák által könnyen fel 
teheti két ember is a nagy tőkéket az úgy nevezett szekérre (Wagen) a mellyet a viz eléb 
hajt [...], minek utánna [a fűrész] le vágott egy deszkát, le veszik a szekérről és ki húzzák 
a canalis mellé. És a mikor a viz megnő, a vizre eresztik, ez le viszi a Marosig. Ezen le 
menyen Marosvásárhelyig, innen Fejérvárra, a hol hajót csinálnak belőle. Az egész 
machinát három ember dirigálja. [...]” (Teleki 39. old.)

Ugyancsak élményt jelentett a vidéket járó Orbán Balázs számára a hurdugási nagy 
„zárgát"W, valamint az itten\ fasínpálya, amit ő „gerendasínen futó vasútinak nevezett. 
Tett „ezen a sajátságos mozdonyon” egy leutazást is, megjegyezve: „önsúlyok által 
nyomatva, oly gyorsan rohannak, hogy az ember szédül belé.” (II. 139. old.) Tudatos 
polihisztori ismeretei hozzásegítették ahhoz, hogy népszerűsítőjévé váljék az erdőfeltárás 
gondolatának is. Ezért tudott olyan lelkesen írni arról, amit a Hurdugás völgyén tapasztalt: 
„Mindezek bámulatos művei az emberi leleményességnek, s csudás nagyságát mutatják 
a combinált emberi és elemi erőknek” (uo.).

d) Adatok a tutajozás történetéhez (-* VI. 6. is)
A Maroson folytatott tutajozás természetesen elsősorban nem székelykérdés volt, hanem 
a vizsgált területen a fa vízi szállításának legfontosabb módja. Ezért vált szükségessé, 
hogy a jelzett alfejezet kiegészítéseképpen kronológiai sorrendben bemutassuk fontosabb 
eseményeit. (Időrendi áttekintésünk történetének legfontosabb adatait tartalmazza, a 
teljességre való törekvés nélkül.)
1638. Agyergyói tutajozásra vonatkozó legrégibb írásos emlékJ9!
1654. Gyergyóben megjelennek az örmények, nagyobb számú beköltözésük azonban 

Apafi Mihály fejedelem idejére esik (1672)J101 „[...] örményeink közül sokan a 
későbbiekben tutaj kereskedésit [is] adták magukat” (Orbán II. 104. old.).

1678. Gyulafehérváron tartott országgyűlésnek a tutajozásra vonatkozó határozata: „a 
folyóvizeken alá s fel hajókázhatik s tutajozhat mindenki, vámfizetés nélkül” (Dósa
II. 182. old.).

1714. A „19. diaetalis Articulus” [országgyűlési törvénycikk] meghatározza, hogy minden 
molnár a gátrontásért vám fejében csak 1 polturát vehessen egy tutaj után (Orbán
II. 137. old., Vitos 76. old.)

1728. Csíkszék kéri a főkormányszéket, hogy a tutajok vámját szállítsa le egy polturára 
(SzO VII. 338. old.).

1732. A gyimesi és a piricskei (gyergyószentmiklósi) vámhivatalokon át a Tatroson vízen 
kiszállítandó tutajgerendákról tanúskodnak okleveleink. (SzO VII. 363. old.)^^ 

1749. Agyergyói tutajosokat sanyargató malomgáttulajdonos birtokosok mellett már jelen 
voltak a monopóliumra törekvő szászrégeni tutaj kereskedők isJ12̂

1769. Az első erdélyi földmívelő egyesület egyik gyűlésén Kemény Simon a tutajozás 
érdekében a „zaklató” malomvámok eltörlését javasolta (MGSz V. 1898.300. old.).
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1799. Teleki József megírja úti jegyzeteit (Teleki), melyet 1937-ben Domokos Pál Péter 
tett közzé. „A kereskedésnek Vásárhellyt három fő ágon vagyon: első a ’ tutaj...” 
(15. old.) olvashatjuk ebben.

1806. Piricskéről a vámot Gyergyótölgyesre helyezték. Jelentőségét az itt folytatott 
tutajozásnak köszönhette.!13̂

1810-es évek. Sámuel Meltzl régeni nagykereskedő megkezdi a tőkeerős szászrégeni 
tutajkereskedelmet. (Binder 1973. 3. sz.)

1811. A főkormányszék a tutajozás feltételeit szabályozza, az 1791. évi országgyűlés e 
tárgyra vonatkozó rendelkezéseit ismételve meg (Lombosy 1218. hasáb).

1820. Urbarialis Conscriptio (úrbéri összeírás). Az alábbi két idézet a tutajozás jelentő
ségére utal:
„ACommunitás [Gyergyóalfalu faluközössége] Erdeje osztatlan lévén határozatlan 
[tetszés szerinti] annak erdőlése, [...] nem különben tutaj fát is határozatlan [tetszés 
szerint] vágni és el adni, melly a szántás vetést fellyül halagya” (Conscriptio Gy. 
Alfalu, 1820. 3.)
„A Gyergyai Nép a Maros Vize Segedelmével a Külső fátlan Helységekre Tutalya- 
kát Szállítani Szokván, a kinek jobb módgya vagyon benne Tutalyakotis készíthet 
és a Maroson le vivén, haszonnal adhattya el, akinek pedig magának modgya 
nintsen, hogy tutaljakat készíthessen, és azokat eladás végett a Maroson le Szalit- 
hassa, tehát már tutalyozó gazdák mellé béresnek bé Szegődik bizonyos fizetés 
mellett a tutalynak le vitelére nézve” (Conscriptio Szárhegy, 1820. 6.)

1820. Az alábbiakban az ingyen tutajozásra utalunk, mellyel a jobbágygazdák tartoztak 
a földesúrnak:
„Conscriptio Szárhegy, 1820: [...] ezeken kívül egy tutalyas bérest is a rendes 
szolgálaton kívül egy Esztendő alatt minden gazda MVásárhelyig adni köteleztetik, 
de amely beresnek az az udvar ahhoz egy fél véka gabonát szokott adni” [2]

1824. Orbán Mihály, telek nélküli, marhátlan zsellér, a tutajozással szerzett jövedelméből 
a magyarói ref. egyháznak a torony felépítésére 1400 rajnai forintot adott kölcsön, 
igazolva azt, hogy a tutajászat -  ha szerencsével is járt -  jelentős jövedelmi forrás 
volt (Palkó 204. old.).

1831. Szigethi Gyula Mihály szerint a Nagy-Küküllő Zetelakától tutajozható volt 
1836. Téglási Eresei József a Nemzeti Társalkodó hasábjain megemlíti a „ Víg András 

kővé”-1 és a hozzá fűződő hagyományokat (114. old.) (-* VI. 6.) (10. táblázat.) 
1838. és 1839. A  Nemzeti Társalkodó hasábjain több jelentős írás jelent meg, bizonyítva 

azt, hogy a tutajozásnak volt sajtója.!151 
1842. Kőváry László kiadja Székelyhonról c. munkáját (Kőváry 1847.12. § is)
1848 előtt Magyarrégenben -  ma Régen egyik része -  csak Éltető Dániel foglalkozott 

tutajkereskedéssel J161
1852. A  marosszentkirályi gátnál keletkezett „romlás” több mint 20 tutajos életébe került. 

(Binder 2. közi.) „[...] néha fennakad egy tutaj, a sebes ártól ragadott többi tutaj arra 
ráfut, utánna a többi, azok ott feltomyosulnak, egymásra sodortatnak s Isten legyen 
irgalmas a rajta levőknek, [...]” (Orbán II. 137. old.).

1859. Megalakult a Wermescher tutajozási társulat, több szászrégeni, egy gyergyói, két 
toplicai és hat lippai vállalkozó részvételével. (Orbán II. 137. old., Binder 3. közi.)
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1860-as években a marosi tutajozás végállomása a bánsági Bulcs falu volt!171 (Binder 3. 
közi.).

1856. A Kolozsvárt megjelenő Korunk politikai hetilap a Maroson folytatott tutajozásról 
statisztikai adatokat közölt. (11. és 12. táblázat.)
Néhány szerencsétlen év -  Orbán Balázs szavaival élve -  megbuktatta gr. Lázár 
Mórnak az ötvenes években alakult tutajozási vállalkozását, melyet Biedermann 
bécsi bankárral hozott létre, hogy letörje Vermes és társai egyeduralmát (Orbán II. 
137. old.).

1866. Megalakult az Első Szászrégeni Tutajkereskedő Társulat -  a „Flosskompanie” 
(Gociman 1929, 55-59. old.) Az „Erste Szászrégener Flosshandelsgesellschaft” 
azaz „Compania Saseasca” 1908. január 24-én a „Társas Czég-jegyzék”-ben (ÁLvt. 
Mvh. 5/354. lap, 262/1. isz.) Szászrégeni Erdőipar Részvénytársaság néven jegyez
tetett be. A cég a korszerű régeni fűrészipar megalapítója is, ugyanis 1872-ben egy 
kétkeretes víziturbinás műfűrészt létesített, mely 1888-ig működött (Palkó 204. 
old.)

1869. Orbán Balázs művének második kötetében ismertette a Kis-Besztercén folytatott 
tutajozást is (II. 131. old.) Megemlítette néhány választék (árbocfa) nevét és 
legfontosabb jellegét: trinket (legkisebb keresztárbocnak való fa), katarcsel (19 öl 
hosszú), katarcs (22 öl hosszú) stb.

1871. Megjelenik Divald Adolfnak Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről c. munkája. Ez 
tartalmazza a kutatott terület első ismert erdészeti térképét, továbbá a rendkívül 
értékes erdészeti technikai számításokat, valamint a szászrégen-soborsini tutajbér
re vonatkozó kalkulációkat. (13. táblázat.)

1872-ben a tölgyesi szoroson 1 490 249 köbláb volt a tutaj- és a tűzifakivitel (EL 1874. 
93. old.)!181

1873-ban befejeződött a Görgény patak szabályozása, a Fancsal- és a Székelypatakon a 
duzzasztók építése, egy gereb!191 és faraktár, valamint utak és épületek létesítése, 
azok a 217 000 forintot kitevő korszerűsítési munkák, melyek lehetővé tették, hogy 
ez év április 6-án a Herbus-i alsó rakodóra érkezzen a 320 szálfából összeállított 
első óriástutajI201

1874. Kezdetét vette a tutajfáknak köbláb szerinti számítása -  addig darabszám alapján 
történt az eladás. (Mkikj 1894. 95.)!211

1877. Megalakult a Marosi tutajozást előmozdító társulat (Vitos, 768. old.), melynek célja 
a Kőváry László (Kőváry 1842. 188. old.), Orbán Balázs (II. 137. old.) és sokan 
mások által leírt rendkívül mostoha tutajozási feltételeken segíteni. Az így megja
vult vízi úton aztán lehetővé vált a tutajfáknak („gerendáknak”) természetes hen
geresformájukban való tutajoztatása, ami sokkal gazdaságosabb volt (Mldkj 1894. 
95. old.)1221

1899-ben a Maroson tutajozott fa értékét 2-4 millió koronára becsülték (Binder 3. sz.). A 
tutajozás olcsósága folytán gazdasági szempontból versenyképes volt a vasúttal. 
Ezzel magyarázható, hogy még 1909-ben is, a Maroson a Tisza-menti fűrészekig 
kb. 250 ezer köbméter fát tutajoztak le (Mkikj 1908. 27. old.)!231

1913. Csortán József 1979-ben, 87 éves korában „az egykor sokaktól megcsodált remetei 
tutajozásásról” számolt be.!241 Az ő életében a tutajozás 1913-ban ért véget. 1979- 
ben méltán illették „az utolsó remetei tutajos” megtisztelő címmel.
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e) Amire az erdőnevek és a fahasználattal kapcsolatos szóanyag utalnak
Már említettük: az erdők használata a régi időkben elsősorban az élelmiszerszerzés 
(vadászat, halászat, gyűjtögetés), a legeltetés és makkoltatás útján történt; valamint a helyi 
tüzelésre és építkezésre szükséges fa kivágására szorítkozott. Erőteljesebb volt a hozzá
férhetőbb erdőterületek igénybevétele, mint például a vízi utak mentén elterülő erdősége
ké. (-► Tutajozás)

A sajtó, a közvélemény a vasút megjelenéséig a székelyföldi erdőket sokszor „passzív” 
tőkének tekintette.^  Ezen vélemény alól kivételt jelent az erdő g ya p ja ^  kifejezés. 
Forrásaink (SzT III. 286. old.) két székelyföldi példamondattal is szolgálnak, melyek 
közül az 1846-ból kelt, a marosszéki JCó/ból származik: „ezen erdők’ gyapja iránti betsű... 
folytattva Kurta patak nevű helyen... gyapja betsültetett 100 Rf [...]”.

Ismeretes, hogy a fő közlekedési utak végleges kiépítése mennyire elhúzódott.^ (Vo.
7. táblázat.) Önkéntelenül felvetődik a kérdés: a közutakon kívül az egykori erdei utak 
létezéséről vannak-e ismereteink? Igen, de feltehetően azok inkább csak egyszerű közelítő 
nyomok voltak, hol a húzató állat éppen hogy járhatott. Forrásunk: SzT. III. 291. és 292. 
oldala siet segítségünkre az erdőlő címszó által:

-  erdőlő közút (1830. Hídvég Hsz),
-  erdőlő szegeletőt (1760, Jedd MT),
-  falu erdőlő útja (1748, Koronka MT) stb.
A Tár (SzT) bőséges erdészeti anyagában találunk az egykori erdőhasználatot vala

mennyire is bemutató más vonatkozású adatot is. Gondolunk elsősorban a fakitermelés 
és erdei fafeldolgozás székelyföldi népi eszközeire, melyek közül -  rövid áttekintésünk 
korlátolt terjedelmét figyelembe véve -  csak a fejszét tárgyaljuk.

f) Hányféle „fészit” használt a székely?
Az 1781-ben II. József által Erdély részére kiadott erdőrendtartás (-*■ 1.5.) a fa döntésénél
-  amint említettük, fatakarékossági szempontokra hivatkozva -  a fűrész használatát 
szorgalmazta (EO II. 449. old.). Több mint kétszáz év telt el a rendtartás jóindulatú 
ajánlásai óta, és a kétkezes erdei fűrész -  a székelyek harcsafűrésze -  lassú térhódítása a 
két világháború között tetőzött. Napjainkban a benzinmotoros láncfűrész vette át a helyét, 
miközben a fejsze az erdei munkás nélkülözhetetlen eszköze maradt továbbra is.

E rd ő ln i^  egy fejszét vittek. (Idézzük adatközlőinket megállapításunk alátámasztásá
ra: László Lőrinc, Gyergyóremete Sz. gy., Portik János, Gy. Sz. gy., Lőrincz Pál, Orosz- 
hegy Sz. gy.) Ennek a fejszének a neve is innen származott: erdőlőfészi. És nem azért 
dolgoztak így, mintha nem tudtak volna a többféle fejsze nyújtotta előnyről, hanem mert 
a munkába menő erdei munkásnak még a rönkmozgatáshoz szükséges „nyisztor”-1 
(Gy.)l29! -  később helyette a capint -  és a súlyos „pakk”-ot is kellett cipelnie, amint arról 
Zsigmond József kitűnő dolgozatában (Zsigmond 221. old.) így emlékezett meg:

„Prémondázás [a heti élelmiszer-vételezés] után teljes lett a havasoló ember (erdei 
munkás] pakkja. Akitömött 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 munkahelyig.”
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Az erdőlőfészi a döntésen kívül a gallyazáshoz -  az ágnyeséshez -  is alkalmas kellett, 
hogy legyen, mert tudott volt: „csapoláshoz [gallyazáshoz] akármilyen fészi nem jó, a 
csapolófészinek [gallyazófejszének] keskeny a lapja”;!30! „«csapolni [gallyazni] nem lehet 
nagy fészivel, mert összehasadt az ember keze” (Boldizsár Lajos, Sz. gy. Kászonimpér). 
(Vó. Kádár 1988.)

A leírtak is már azt érzékeltetik, hogy a székelynek nem csak egy fejszéje volt. Erről 
tanúskodik az a gazdag szakszókincs is, amelyből nehány szakszót az alábbiakban 
bemutatunk:

-féligelő fejsze (Varga Péter Sz. gy. Magyaró), ezzel döntöttek. A döntő fejszét hívták 
még: nagy fejszének (Lukács Sándor Sz. gy. Homoródkarácsonyfalva), ródaló fejszének 
(közi. Goldner József: EL 1887. 585. old.) Gy., róvófejszének (Bíró Benjámin Sz.gy. 
Nyárádselye) is;

-  ródaló fejsze sem volt mindig csak döntő fejsze. Az erdei fűrész (keresztvágó fűrész) 
megjelenése előtt ezzel darabolták a ledöntött fát. Haáz Ferenc könyvében (Haáz 21., 48. 
old.) daraboló fejszének is nevezte (Fenyéd);

„s nagy rodalló Fejsze kinek éle vékony; 
hogy az Fenyő-fában légyen haladékony ”, 

emlékezzünk ezúton is az első ismert önálló erdészeti munka szerzőjére (Oroszhegyi) ;
-favágó fejsze (1626 EOE VIII. 341. old.);
-  csapozó (Varga Péter, Magyaró Sz.gy.), csapolófejsze (Csinádi Lajos, Görgényüveg- 

csűr Sz.gy.) stb. a gallyazófejsze helyi nevei. ^

g) Az erdőnéprajz nyújtotta segítség
Tagányi reménye, hogy a jelenkori és a történeti erdőnéprajz besegít az erdészeti okiratok 
hézagos adatainak tényekkel, ismeretekkel való kiegészítésében, a kutatott terület erdé
szettörténetére vonatkozóan részben teljesült. És ha a helynévkutatás és a magyar erdészeti 
szaknyelv népi elemeinek erdészettörténeti hasznosítása lehetőségére is gondolunk, az 
előszóban már megemlített minimális forrásanyag összeállt. (Természetesen egy pillanat
ra sem feledkezve meg az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárxó\ -  Szabó T. Attila főművéről

továbbá Imreh István talán valamennyi kötetében, dolgozatában fellelhető erdészettör
téneti anyagról.)

Sokat elárulnak a népi erdőgazdálkodásból a begyűjtött szakmai tájszavak, hiszen nem 
egy mögött a „történelem” húzódik meg. Példaként, a kezdetet jelentő, annak a Kovács 
Ferencnek 1934-ben megjelent úttörő írásában^32! szereplő „várda felől” valódi szakszót 
említjük meg, mely az egykori német katonai szolgálati nyelv emléke, és döntés előtt 
figyelmeztetésül kiáltották, kiáltják ma is. (Die Warte: várta, őrhely szóból ered.) (Vó. 
Szabó T. Attila: A homoródi székely fűrészmalom szókincse. MNy 1939. 125-127. old., 
vö. Kádár 1988.)

Természetesen könyvünk szerzője nem vállalkozhatott arra, hogy a Székelyföld népi 
erdőgazdálkodásit ismertető valamennyi szakmunkát -  akár vázlatosan is -  bemutassa, 
és még kevésbé arra, hogy közöttük valamilyen rangsort állítson fel. Mégis, kivételt kell 
tennie Tagán Galimdsánnak Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon (Néprajzi Érte
sítő, XXXV. évf. 1943., 32-55. old.) c. dolgozata és Tarisznyás Márton (1927-1980) 
esetében. (Haáz Ferenc könyvének méltatása az előző részekben megtörtént, dr. Kós
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Károly irányító szerepe a témánkkal kapcsolatos néprajzi kiadványok megjelenésében^33! 
közismert.)

Tagán Galimdsán terjedelmes írása úttörő jellegének, előtanulmányának, kimerítő 
szókincsének, gazdag ábraanyagának köszönhetően tekinthető példaképnek. Tarisznyás 
Mártonra gondolva, mindenekelőtt intelemnek is felfogható sorait idézzük: „Az erdő 
néprajza, az erdőgazdálkodás története [,..] A klasszikus néprajzi kutatási formák mellett 
ugyanakkor alapos történeti, levéltári, műszaki, etnobotanikai, sőt nyelvészeti és régészeti 
kutatások is szükségesek ahhoz, hogy teljességében értékelhessük az erdő és az ember 
viszonyának alakulását a történelmi századokon át a mai gondokig [...]” (Műv. 1978. jún.) 
Ha a fukar sors meg is akadályozta abban, hogy fő munkáját (Tarisznyás 1982)- melyben 
az erdőnéprajz jelentős helyet foglal el -  kézhez vehesse, az általa létesített Gyergyói 
Néprajzi Múzeum maradandó emléke szorgalmának, ügy- és szülőföldszeretetének.

Mottóként idézve Szomorú Miklós magyarói erdei munkás, majd erdőkitermelési 
mester 1941-ben leírt és kéziratban maradt sorait: „Az iskolát még el sem végeztem / A 
havasi munkát már akkor meg kezdtem”, erdőnéprajzosaink sorát Zsigmond Józseffel -  
élettörténetével és erdészettörténeti dokumentumnak is tekinthető dolgozatával (Zsig
mond) -  kell folytatnunk. Korán megismerte az erdőmunkások életét, megtanulta mind
azokat a munkákat, melyek hozzá tartoztak a havasoláshoz. Tizenegy éves korában már 
barakkor -  azaz a kutatott terület szokásos szóhasználata szerint kájmán volt. Azután 
csemeteültető, cserkészút-készítő, rúdvágó, mérő-átvételező; majd capinnal dolgozó csá
kány oslegény eregetésnél, kocsiterhelésnél és ürítésnél; vezetett 32 emberből álló csapatot 
mint munkavállaló (partifiller). Tudásvágya, állandó önképzésre való hajlama végül is 
alkalmassá tette arra, hogy a szovátai erdőipari vállalat igazgatójaként fejezze be a 
gazdasági életben folytatott tevékenységét.

Hasonlóképpen tanulságos, dokumentumjellegű Szőcs István egykori főtechnikus pá
lyafutásának áttekintése is. A betöltött munkakörök megnevezése a két világháború között 
a kutatott területen használatos „erdős” szóhasználat figyelembevételével történt: 1915- 
ben, 13 éves korában kalapácsos (számozó kalapáccsal bélyegző), majd mérő (kluppás, 
azaz hosszalóval és kluppával -  vagyis átlalóval -  mért), 14 évesen, 17 éves koráig 
rönkterhelő, 20-dik évétől pedig vízicsatorna-kezelő. A katonai szolgálat után gőrpálya- 
kezelő (fasínpálya-), 1926-tól vágtérkezelő (patakfelelős, manipuláns), majd segéderdő- 
kezelő. 1928-1929 között iparvasúti állomásfőnök Az 1929-1932 közötti gazdasági 
válság időszakában egy leállított fűrésztelep őrségfelügyelője. 1932. december 13-án 
történt balesete következtében terepi munkára alkalmatlanná vált. Ennek következtében 
átképezte magát, és „fás”, azaz fűrészipari műszaki tisztviselő lett.

Visszatérve az erdőnéprajz művelőihez, ̂  Garda Dezső szociológus történésznek a 
gyergyóremetei erdőmunkások életével foglalkozó dolgozatát (Garda) emeljük ki, mely
nek különösképpen a napjainkban ismét időszerűvé vált elvándorlással-kivándorlással 
foglalkozó részét tartjuk kivételesen értékesnek. (Növeli a tanulmány értékét gazdag népi 
szakszókincse is.)

Csergő Bálintnak köszönhetően különösképpen többet tudunk a Nagy-Küküllőn foly
tatott tutajozásról, a tőkemetszésról (a rönkök felfűrészeléséről), a székely szekerességjől, 
a kutatott területen folytatott gyantatermelésről -  a szurkászásról -  és főleg a faragóba 
járásról, vagyis a fenyőfa faragásáról stb. (Csergő).
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A Székely keresztúri Múzeum 1974-ben kiadott Emlékkönyvében jelent meg Molnár 
Kálmán ismertetése a Hargita -  Kápolnásfalu -  népi erdőgazdálkodásáról (Molnár), az a 
szakmunka, melyre a továbbiakban még visszatérünk.

Kiemelkedő dokumentuma az államosítás előtti korszak székelyföldi erdőhasználatá
nak Gazda József könyve, egy a régi falu emlekezetéről tudósító kötet (Gazda). Munká
jának számunkra különösen „Az ingyen táplálék vót” és az „Erdőlők” c. fejezetek 
jelentenek „tárgyi” bizonyítékot, de „Ahogy a fecskék rakják a fészküket”, vagy a 
„Kapuállítók” soraiból is kicseng az erdő, a fa megbecsülése, jelentősége a havasalji nép 
életében:

„Valamikor gyermekkoromban édesapámtól hallottam -  emlékezett vissza Olosz Jó
zsef kovásznai, 1909-ben született adatközlő -kovásznai viszonylatban az erdő arany volt. 
Mert az erdőt nem kellett kapálni, ajég nem verte el. Kovásznának az erdő búza volt. Ha 
például egy gazdának máról holnapra szüksége volt pénzre, [...] levágott egy tere fát, estére 
hazahozta, bevitte a gyárba, s abban a pillanatban kapta a pénzt a kezibe” (Gazda 269. 
old.).

Alfejezetünk tárgya: az erdőnéprajz művelőitől nyert forrásanyag, a székely népi 
erdőhasználat vázlatos megismertetése. Természetesen már más természetű információt 
nyerünk pl. Páter Ernő erdőmérnöknek, a Gődemesterházi Uradalom és Grassel Erdőipar 
Rt., Palotailva cég egykori igazgatójának, az Erdészeti Lapok 1941. évfolyamában meg
jelent dolgozata (Páter) révén. Az írás célja: rövid áttekintést nyújtani a két világháború 
közötti időszak erdélyi fenyőtermelésének fejlődéséről, tárgyilagosságát pedig a szerző 
azon megállapítása bizonyítja, mely szerint az erdélyi fakitermelésre jó hatással volt a 
bukovinai gör. keleti egyházi alapítvány fejlett és rendszeres erdőgazdálkodása. A tőtől 
való vontatással kapcsolatosan pedig Páter Ernő megjegyezte: „Ebben is a székely 
fuvaros bizonyult a legtanulékonyabbnak” (161. old.).

Mielőtt zárnánk a székely népi erdőgazdálkodás megismerésének forrásáról írt rövid 
áttekintésünket, és ismételten felhívnánk az olvasó figyelmét arra a felbecsülhetetlen 
értékű erdőnéprajzi anyagra, amit Orbán Balázs művében megtalálhatunk (Kós Károly 
segítségével, pl. a szénégetésre vonatkozókat: Selye, IV. 80. old.), szükséges megjegyez
nünk: az idézett dolgozatok a különféle módszereket egyidejűleg alkalmazó kutatások 
eredményei. Értékük többek között ebben is rejlik. (Vo. Zsigmond József idézett közle
ményét, ki felhasználta a Felső-Maros vidéki Magyaróra vonatkozó számos levéltáriadat 
mellett egykori emlékeit, erdőnéprajzi gyűjtéseit stb. Ennek köszönhetően közölhette azt 
az 1720-1721. évi statisztikai adatot is, mely szerint akkor a Déda-Maroshévíz közötti 
szakaszon 27 fűrészmalom működött, amelyek egyenként évi teljesítménye 1200-1600 
szál deszka között változott.) (Zsigmond, 213. old.)

2. Az erdőművelés és az erdővédelem
„Hasznos penig a határba élő
fákat ültetni [...]” (Apáczai Cs. J. 338. old.)

a) „Erdőnek, ítéletileg kiadandónak fája azt illeti, ki azt nevelte” 
(Corpus I. 81.)
Mikortól beszélhetünk a kutatott területre vonatkozóan az erdők telepítéséről -ú j  erdőnek 
magról vagy csemeték illetve dugványok kiültetésével történő létesítéséről -  és ápolásá
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ról? Amint még a helyhatósági jogszabályok tárgyalásakor említjük (—► I. 4.), a Maros- 
vásárhelyen 1611-ben kelt statutum, a címben mottóként is használt idézettel elismerte az 
erdőnevelés (-ápolás) és ezzel egyben az erdőművelés korai tényét. Amit annál inkább el 
kell fogadnunk, mert Connert János egyik munkájában (Connert 12. old.) egy hasonló 
jellegű adatot közölt 1497-ből, egy saját kezűleg „plántált” erdőről emlékezve megJ35!

Ismeretes, hogy -  az erdészettudományok kárára, a matematika nagy hasznára - Bolyai 
Farkasnak 1820-ban nem sikerült az erdélyrészi országos főerdőfelügyelői állás elnyeré
se; pedig mind elméletig36! mind gyakorlati^37! téren képzett erdész volt, valamint erdő- 
birtokkal is rendezett. (A legjelentősebb matematikai munkáját, a Tentamen-X azután írta, 
hogy a nagyon jól fizetett állást nem sikerült elnyernie, és a 30 pályázó közül egy galíciai 
kincstári erdőmestert neveztek ki.)

Mint szakmai kuriózumot, érdemes megemlíteni, hogy Bolyai Erdészeti csonkamun- 
kájábanI36! találkozunk egy vetés által keletkezett mezőségi erdő történetével, mely az 
alábbi félreértésnek köszönhette létezését: „Gubernátor Gróf Bánfi Györgynek az atyja 
diktálta ősszel örmény esi tisztjéhez intézett levelében, hogy bizonyos láb földet jó maggal 
vettessen be s az íródeák nem magyar lévén a maggal helyett makkalt írt s mikor a 
következő nyár fele jószágát megtekintette, aratás helyett kicsírázott erdőt találván, 
meghagyta s innen az örményesi [mező-] szép erdő a Mezőségben” (17. lap)J37̂

Hol találkozhatott Kőváry László az első mezőségi fásítás tanújelével, mikor e szavak
kal örökítette meg, amit itt tapasztalt: „Sehol egy fa, csak egy pár vetett erdő.”!38! Talán 
éppen Örményesen?

b) Erdőművelési ismeretek Apáczai Csere János és Baróti Szabó Dávid 
írásaiban -  Fűzfatelepítés
Szakmai tanácsokra az erdészet körében is szükség volt. Ezzel magyarázható, hogy az 
erősen természettudományos Magyar Encyclopaedia!39! is tartalmaz erdészeti havi teen
dőkre vonatkozó ismereteket, például az alábbi ajánlást: [...] Április Sz[ent] György hava. 
[...] 5. Afűzfákot is most ültesd, nyesd, minden negyedik esztendőben egyszer (353. old.).

Már sokkal többet nyújtott az egykori erdőművelőnek -  az erdőtelepítésre buzdítva, a 
fűz megbecsülését sem elhanyagolva -Baróti Szabó nak Pozsonyban és Kassán 1779-ben 
megjelent Paraszti Majorság c. munkájaJ40! (Vo. Kádár 1990. XI.)

A „hat lábbal mérsékelt magyar versbe foglalt” tanköltemény alábbi sorai, az erdő 
esztétikai hatásának kiemeléséről sem feledkezett meg:

„ Elsőbben magyarázni fogom, mint kelljen az erdőt 
Vetni, ’ s minő formája legyen: mert disze majornak 
Abban áll fő-képpy, ha setéjt berek adva van hozzá.
Szánd rá hát magad\ és á jövö századra tekintvén,
Vess el Tölgyet: ha már éVted vénségbe közelget [...]” (116. old.)

Költőnk erdészeti szakirodalmi működésével kapcsolatosan szólnunk kell az erdélyi 
fűzfatelepítés történetéről is. 1683-ban ugyanis Teleki Mihály erdélyi kancellár utasította 
uzdiszentpéteri tiszttartóját, hogy „minden esztendőben bárcsak háromezer karókat ve
ressen az [Maros] gátak körül” [EO I. 604. old.).
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A fűz hasznosságának bizonyítása természetesen Baróti Szabó átdolgozásából sem 
hiányozhatott: „[...] A' bé-nött gyökerek víztől meg-védnek határt-is, / Hogy, fő-képp’ 
mikoron ki-dagad, bellyebbre ne rágja” (uo. 120. old.). Hasonlóképpen Kantafalva 
székely falu 1720-ban kelt törvényére is hivatkozhatunk, keresve a fűztelepítés létjogo
sultságának igazolását, melyben „az határnak nagyobb oltalmáért” fűzek ültetését rendel
ték el (MGSz VT. 81-83. old.) Vagy bizonyságul említhetjük Aranyosszék erdőrendtartá- 
sát: „minthogy kicsiny székünkben a már érintett móddal eső erdészet oly csekély, hogy 
szükségeinket félignyére sem kielégítő, meghatároztatik, hogy mindenki fűzfátplántáljon, 
[...]” (EO III. 452. old.) (Másodszor idéztük e számunkra több szempontból is szép sorokat, 
hátha ezáltal azok is elolvassák akik a munkába csak belelapoznak!)

c) Tallózás kopárfásítási adatainkban
Az egyik legszebb -  és egyben legnehezebb -  erdészeti feladat a kopárfásítás, vagyis az 
olyan területeknek facsemetékkel történő sikeres beültetése, melyeknek talaja vagy még 
nem alakult ki, vagy az erózió következtében részben vagy egészben lepusztult, és ezért 
növénytakarója nincs vagy csak foltokban található. (Vo. ELex 396., 398. old.)

A kutatott terület mezőségi részén keletkeztek elsősorban nagykiterjedésű kopárok, 
melyeket gazdaságilag értéktelen lágyszárúak és -  jó esetben -  cserjék borítottak. Hasz
nosításukra erdősítés által csak a múlt század utolsó harmadában került sor.

A mezőségi kopárfásítás lelkes híve és tapasztalt szakembere volt a XIX. század 
közepén Tisza László. Gyakorlati észrevételek az erdőültetés körül c, írását a Kolozsvári 
Nagy Naptár 1866. évfolyama közölteJ41!

Tisza László az akác szerepét: „mely nálunk a Mezőségen csaknem legfontosabb, s a 
nagybani szaporítást szintúgy megérdemli, mint a ráfordított munkát bőven meg is 
jutalmazza” különösképpen hangsúlyozta.!421 Munkájának közzététele után tíz évvel, 
ugyancsak Kolozsvárt jelent meg Fekete Lajos erdészprofesszor könyve: A Mezőség 
kopárainak befásítása. Az ötven arannyal jutalmazott pályamunka szellemi útmutatása 
volt a későbbiekben annak a sikeres kopárfásítási tevékenységnek, melyről pl. „Az 
erdészet 1892. évben” c. jelentés tájékoztatta a közvéleményt. Ezek szerint csak Maros- 
Torda vármegyében 12 birtokos területén -  az államtól kapott ingyen csemetével -  497. 
k.hold kiterjedésű kopárfásítást végeztek, Háromszéken pedig ugyanakkor 26 birtokon 
170 k. holdat ültettek be ilyen címen.

Visszatérve Péch Dezső munkásságának méltatására: 15 évig, azaz 1885 és 1900 között 
teljesített szolgálatot Maros-Torda megyében. Első vezetője volt az 1885-ben megalakult 
marosvásárhelyi erdő gondnokságnak, első igazgatója 1893-tól, az akkor létesített, gör- 
gényszentimrei erdészeti szakiskolának (Gliga), és egyidőben vezetője a szabédi kísérleti 
telepnek. Hátrahagyott, jelentős szakírásairól a nagyközönség is tudomást szerzett J43l

Péch Dezső itteni sokoldalú munkássága révén, mely kiterjedt a külföldi facsemeték 
tenyésztésére is, maradandó hatást gyakorolt mind a görgényszentimrei dendrológiai 
park}u \ mind a szakiskola 1893-1900 közötti életére^45!. Mint kopárfásítási szakemberről, 
hátrahagyott írásai l46l tanúskodnak. A Maros-Torda megyei szervezett erdészeti tevékeny
ség úttörője volt, a szó legteljesebb értelmében. Negyvenhét éves volt, amikor itteni 
eredményekben gazdag tevékenysége megszakadtJ47l
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d) Egy útmenti fásításról
Orbán Balázs az 1850-1860-as években Erdőszentgyörgy és Havadtő között létesített 
útmenti fasorokat látva, halhatatlan művében ismét tanújelét adta a fa -  az erdő -  iránti 
szeretetének: „mily szép lenne, ha ezen útszéli beültetést másutt is megtennék.” (IV. 1870. 
31. old.). Majd amikor mindezek pusztulását kellett észlelnie, annak okát abban látta, hogy 
a nép még a jót sem akarta elfogadni ellenségétől, a Bach-rendszertől, tudva azt: ebben a 
korszakban erőszakolták az „útszélek beültetését” És ezzel a régi „népi bűnök” feleleve
nítésével visszakanyarodtunk az erdőpusztítások bizonyságaihoz (Szefj. 7. és 11. fej.), 
azzal a céllal, hogy most már -  ha mindjárt csak dióhéjban -  az erdővédelemről mint 
erdészeti tevékenységről számoljunk be.

e) Az erdő megóvása a károsításoktól
„Mint veres kupola, borulnak össze a menekü
lők fölött a lángok. Alig van már oxigén a 
levegőben. Akinek zsebkendője van, azt, aki
nek nincsen, ingéből leszaggatott rongyokat 
márt futtában a patakba, s orrába, szájába gyö
möszöli. Ezen keresztül szívja a levegőt, hogy 
a füst kiszoruljon a lélegzetéből [...]” 
(Kemény János: ítéletidő 1936. 208. old.)

Miután nehány sor erejéig, a „valamikori havastulajdonos” novellájából idézve, egy 
nagykiterjedésű erdei tűzről alkotott kép tárul elénk, melytől mindenkor leginkább kellett 
óvni az erdőt, ki mással folytathatnánk -  a teljességre való törekvés nélkül -  azok 
megemlítését, kik a szó fegyverével szolgálták az erdő megóvásának nemes ügyét, mint 
Oroszhegyi Mihállyal. Ismerte a fenyvesek másik nagy veszedelmét: a vihari, éppen ezért 
a már bemutatott mesterségdicsérő éneké ben így könyörgött: „Tőlem is áldott légy, 
Fenyö-fás völgy és hogy ne meny szél-vész azokra” (Oroszhegyi)

Ha a középkori jogszokások értelmében sokáig mindenki annyi erdőt irthatott, 
amennyire ereje volt (SzO II. 283. old.), a XVIII. század végén ezt az elvet már a 
közvélemény sem tartotta általános érvényűnek. így születhetett meg Baróti Szabó Dávid 
idézett kötetének^40! talán legszebb sorai:

„ Dolgozó akár-hogy mint légyen: biztasson hazádnak 
Földje mi-képpen bár; ne botsásd a ’ régi Ligetnek 
Orotásra [irtásra] kezed’: tetejek, jaj! mennyi hegyeknek 
Tar, szomorú minden részről! melly szűke vagyon már 
A'fáknak! [...]” (32. old.)

Bencze Gergely (1854-1925) -  Fekete Lajos és Csiby Lőrinc után -  lenne a harmadik 
és Téglás Károly (1864-1916) a negyedik székelyföldi erdészprofesszor. Utóbbi sokolda
lú szakíró is volt. Neve elsősorban az 1893-ban megjelent Erdővédelem c. kötetének 
köszönhetően maradt fenn, mely évtizedekig egyedüli ilyen tárgyú önálló magyarnyelvű 
szakkönyv volt.
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Acsády Ignácunk, a jeles történetírónak 1896-ban leírt alábbi sorait tartjuk szükséges
nek kiegészíteni: „A polgárosodás alacsony fokán a küzdelem az erdő ellen, az erdőirtás, 
a polgárosodás magasabb fokán a küzdelem az erdők fentartásáért, az erdővédelem teszi 
az emberi tevékenység egyik főmozzanatát.” És ezek után még újabb írásokat említhetünk 
meg az erdők oltalmazásáról, amelyek az oltalmat gyakran -  Acsády kifejezétést átvéve
-  erdővédelemnek írnak.

Közvetlenül az első világháború után, az irodalmár orvos Osvát Kálmán szerkesztette 
Zord Időkben jelent meg Kapusy Imre Erdőpusztítás c. munkája (1920. 522-531. old.), a 
tollfogatók szép kiállása az erdésztársadalom tevékenysége mellett. Ötvenhét év telt el 
azóta, hogy Orbán Balázs halhatatlan sorai: „[...] és miért e gyászos, e rendszeres 
pusztítása az erdőknek? [...] mert a völgyben, hol még kaszálók keletkeznek az irtások 
nyomán, hol az eke, a földnek ezen polgárosító eszköze megjelenhet, ott még van értelme, 
de a meredek, csaknem megmászhatatlan hegyoldalakon az ily pusztításnak semmi [... 
értelme]” (II. 77. old.) napvilágot láttak, és figyelmeztették a társadalmat az értelmetlen 
erdőpusztításra, melynek még pillanatnyi haszna sem v o l t ;^  és dr. Kapusy Imre, maros- 
vásárhelyi kereskedelmi iskolai tanár, egy más természetű veszélyre kellett, hogy felhívja 
a már más körülmények között élő társadalom figyelmét. Aveszedelmet ekkor a klasszikus 
kapitalista erdőhasználat jelentette, melynek lényege: a növekedést meghaladó „ többter- 
melés” kíméletlen erőszakolása („Az a többtermelés ez, amely nincs tekintettel az erdő 
természeti és szociális rendeltetésére”, idézhetjük Kapusy tanár sorait.)

Hosszú sora van azoknak az intézkedéseknek, jogszabályoknak és írói megnyilvánu
lásoknak, melyek erdővédelmi célkitűzések érdekében születtek. Az 1946-ban megjelent 
dr. Vasile Sabau erdőmérnök által írt erdészettörténet (Sabau) számos olyan történeti 
anyag bemutatására vállalkozott, mely igazolja: 1918 előtt -  sokáig csak igazgatási és jogi 
eszközökkel -  Erdélyben végül is „elfogadható” eredménnyel védték az erdőt. (Ezt 
bizonyítja annak a túlméretezett fűrésziparnak (Szefj. 8. tábl.) további működését lehetővé 
tevő hatalmas fakészlet, mely az imperiumváltozáskor még „lábon” állt. És ennek a 
ténynek az igazolása érdekében íródott a következő alfejezet is.)l49J

f) Az irtásról és annak további szabályozásáról
„Az erdőletarolás [erdőirtás] miatt verejtékes 
munkájának silány gyümölcsét [az igen so
vány termést] szemlélve, a rákosi [Cs] székely 
bujának a következő, egyszerűségében is 
megható versben ad kifejezést:
«Hargitának híres neve,
De keserű a kenyere.»”l5°l

Mielőtt a fenti idézet magyarázatára sor kerülne, szükségesnek véljük az irtás (orotás) szó 
jelentéséről tájékoztatni az olvasót. Az ÉKsz szerint a szó erdészeti értelmezése: „Erdőt 
irt: az erdő fáit kivágja, ill. tuskóstól kidönti, és gyökerestül eltávolítja. Irtás: 1. Az a 
cselekvés, hogy valamit irtanak. 2. Irtvány: irtással más művelési ágra alkalmassá tett 
erdőterület.” Vagyis erdőirtás esetében a fák tarra vágása után azok tuskóit és vastagabb 
gyökereit is kiszedik a talajból, illetve magát a fadöntést úgy végzik, hogy egyben a
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tuskóirtás és vastagabb gyökerek eltávolítása is megtörténjék, mégpedig: faanyagnyerés, 
fafajcsere vagy „mezőföldekké” való átalakulás érdekében. (Tehát, ha valaki kinéz a vonat 
ablakán és egy tarra vágott erdőt lát, hol a tuskók -  a csutakok -  rnég jelen vannak, nem 
mondhatja szomszédjának: „Be kár, hogy ezt az erdőt kiirtottál?.)

A más művelési ágra történő meggondolatlan áttérés késztette a csíkrákosi székely 
panaszos szavainak megszületését, és Imre Dénes erdőtanácsos alábbi sorainak leírását, 
melyek a Csíkmegyei Füzetekben (Vitos) jelentek meg:

Jrtás  [...] ez a buzgóság túl ment a kellő határon [...] vájjon eléggé megműveljük-e 
földeinket, el kell ismernünk, hogy bizony nem, s kellő míveléssel a fele földből ugyanazt 
a termést lehetne kicsalni, mint most az egészből” (Vitos, 582. old.)

Számos székely oklevél foglalkozott az irtás szabályozásával. Ezek közül kétségtelenül 
kivételes jelentőségénél fogva a legismertebb -  és ezért a rá való hivatkozás indokolt -  az 
alábbi 1569-1571-bői származó intézkedés, mely szerint: „Ezen kjwl mind zeginekmind 
gazdagnak zabad volt Irtani, az a keossegnekis” (SzO II. 283. old.).

A Csíkszentmihály „megyéje” falutörvényét -  kelt 1622-ben, pótoltatott 1639-ben -  a 
SzO VI. tartalmazza. Ebből idézzük az alábbi előírást: „17. A falu erdeit penig senki tűzzel 
ne irtsa (vö. Imreh I 1983. 300. old.), és ezzel az erdőégetés rendkívül káros 
gyakorlatát elevenítjük fel ismét.

Elődeink az irtás engedélyezését vagy tiltását falunként mérlegelték. E helyes gyakor
latot bizonyítja Udvarhelyszék 1808-ban kelt felirata a főkormányszékhez, melyben a 
falvak erdősültségé re is utaló, rendkívül értékes besorolást is találunk (EO III. 5-9. old.). 
(A 14. táblázat a szék 128 helységét -  amint látjuk -  három osztályba sorolta.)

Könyvünk korlátolt terjedelme nem teszi lehetővé, hogy az erdőirtás egy sajátos 
változatáról, az aszalás történetéről egy külön alfejezetben bővebben írjunk. A fa kérgének 
lehántásával vagy más módon élő fát lábon kiszárítva elpusztítani -  még a múlt század 
második felében is -  gyakran alkalmazott módja volt a székelyföldi erdők -  sokszor 
engedélyezett -  irtásának. Ezért írhatták 1894-ben Csíkban: „még sokan emlékeznek arra, 
mikor a lakosság hivatalból erdőaszalni kirendeltetett” (Vitos, 581. old.)^51̂ Mindezekről 
az irtásnevek (pl. Irtvány, Irtovány, Kopac, Mező, Orotás, Orotvány, Vágás, Vágott tető 
stb.) mellett az egykori aszalásra utaló helynevek is emlékeztetnek: Aszalás: Aszalás 
pataka, Aszalmány, Aszaló, Aszal vány stb. (Vö. Csíkjenőfalva erdőrendtartása 1838. július
8. Imreh I., 1983. 497. old.) (-► 15. táblázatot is.)

g) Újabb feladatok az erdővédelemben
A múlt század utolsó két évtizedétől kezdve az erdészeti közigazgatás megszervezése és 
az erdészeti tudományok fejlődése lehetővé tették az erdővédelmi tevékenység kiterjesz
tését. Már nemcsak a „praevaricator” -  az erdőrontó -  (EO II, 1804. old.) ellen vehették 
fel elődeink -  elsősorban a törvény fegyverével -  a harcot, hanem a fejlődő technika 
segítségével a rovarvilág károsítását is igyekeztek mérsékelni.

Az „apácza rovar” (apácalepke, Lymantria monacha) 1891-1893 közötti fellépéséről 
nemcsak levéltári adataink (ALvt-Mvh, 1892. 48. alap 1038.) tájékoztatnak, hanem a 
korszak jelentős gazdaságtörténeti forrása (Mkikj, 1891.72. old.) és a Csíkmegyei Füzetek 
(Vitos 576. old) is. Az „ apácza gyaponc” irtásának egyik módját a „Maros-Torda várme
gye közigazgatás erdészeti bizottságának jelentése a vármegye területén fekvő erdőkről s
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az erdőgazdasági viszonyokról az 1892. évet illetőleg” c. kiadvány ismerteti; míg a 
„flacherie (bélkorhadás, renyhekor) betegségének mesterséges úton” való terjesztéséről 
és a hernyóknak általa való irtásáról levéltári adataink számolnak be (ÁLvt-Mvh., uo.).

Hasonlóképpen tájékoztatnak a rovarkárosításokról -  az Erdészeti Kísérletek (EK) c. 
folyóiratban megjelent szakdolgozatok isJ52̂ Általuk tudjuk, hogy pl. 1903-ban Maros- 
Torda megyében már 78 községben lépett fel a „sárgafarú lepke” -  mai nevén aranyfarú 
pille (Euproctis chrysorrhoea) és azt is: milyen irtási eljárásokat alkalmaztak (EK IX. 
évf. 130. old.).

3. Az erdőrendezés
Levéltári adataink szerint Udvarhely várme
gyében 1892-1915 közötti időszakban az er
dészeti szervek -  az állami erdőkezelés szabta 
számtalan hivatali feladat mellett -  326 rend- 
szeres üzemtervet készítettek, melyeknek cél
ja: a kihasználás tartamosságának biztosítása 
volt. (-* [61])

a) A rendszeres erdőhasználat kezdetei, annak műszaki és gazdasági 
feltételei

„erdőlés, hol semmi rend a pusztításban” (Kő
váry 1842. 137. old.)

A szakszerű elvekhez ragaszkodó erdőgazdálkodás szabályait az évszázadok során -  ha 
nem is mindig tudományosan megfogalmazva -  az erdészeti szakembereken kívül mások 
is szavakba öntötték. Ezek közé tartozott Bocskor J á n o s ^  is, kinek alábbi két „tanácsa” 
nagy gyakorlati szakértelemről és előszeretetről tanúskodik:

„1 szőr. Minden közönség [faluközösség] közelebbi, és több nyilakig [vágásterületekre] 
osztandó fenyveseit, a’ majd évenként sorral használhatókat, tartsa legszorosabb [legszi
gorúbb] tilalomban, és neveljen idő ’ múltával tutajra alkalmas, egyszersmind a ’ közel 
létei miatt könnyebben, hamarább haza szállítható fenyőket; [...]

2 szőr. A’ már nyilakra osztott, és nagygyá nevelkedett fenyőkből senki se vágjon 
évenként több szálakat, mint a’ mennyit egy télen eladás végett bizonyosan haza hordhat. 
[...]”l53l (II. 28. old.).

Annak a megállapításának a szükségessége, hogy évenként egy erdőből mennyit, 
honnan és kinek az engedélyével vágjanak, a kutatott területen is vidékenként különböző 
korban jelentkezett. Adataink szerint például Peselneken -  a későbbi Kézdikőváron -  egy 
1749-ben kelt intézkedés ebben a kérdésben így határozott: „[...] itt lakó Possessor 
[birtokos] Uraknak, és a Falunak [faluközösségnek] egygyezésiből mennyit, és honnan 
adjanak, a le-dölt és fekütt fákot a tilalmasokban annuatim [évenként] osszák fel”. (Corpus 
1,1749. 430. old.)

A gyakorlati igény megkövetelte szükségességre válaszolva, az erdészettudományok 
egyike, az erdőrendezéstan1541 vállalkozott azoknak az elméleteknek és gyakorlati mód
szereknek a kialakítására, melyek úgy állapítják meg az erdőből kivágandó fatérfogat
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helyét és mennyiségét, hogy az hosszabb időn keresztül (állandóan) évről évre mennyiség 
és minőség tekintetében (közel) egyenlő legyen. Az erdőnek ezt a teljesen rendezett, 
eszményi helyzetét nevezzük szabályos állapotnak.

Az erdők rendezése -  „a nagyapák hibáinak [az erdőgazdaságban] az unokák érdekében 
való helyreigazítása” (Vitos 572. old.) -  a kutatott területen, elméleti síkon, a XVIII. század 
végén vette kezdetét. BenkőFerenc (1745-1816) kézirata^55! ugyanis a „ feltáblázás ”-tó\, 
azaz a vágásszabályozás (az erdőrendezés) kezdeti formájáról 1781 -ben már említést tett, 
ugyanabban az évben, mikor//. József császár Erdély részére kiadott erdőrendtartásában 
(-* I. 5.) ez irányban is intézkedett.

Az erdőknek Kőváry László által 1842-ben ismertetett -  mottóként idézett -  rendezet
len állapota, nehány kivételtől eltekintve, nem is változott meg az 1879-es erdőtörvény 
életbe lépéséig, amiről Dániel G á b o r^  1875-ben így emlékezett meg: „Sehol sem tudok 
a Székelyföldön kitáblázott községi erdőt [...]” (74. old.). (Arról, hogy miért csak községi 
erdőt említett, feleletet könyvünk III. fejezetében igyekezünk adni.)^57l

Miért volt szükség II. József jóindulatú intelmei után még egy évszázadra az üzemterv 
szerinti erdőgazdálkodás valóra váltására? Mert hiányoztak bevezetésének a feltételei. 
Először is késett az erdők felmérése, az erdőtérképek elkészítése, habár a szakmai felké
szültség ebben nem képezett akadályt í59l Másodszor: az üzemterv szerinti erdőgaz
dálkodási csak az 1879. évi XXXI. te. -  az erdőtörvény -  írta elő. (Kivételt képeztek a 
magánerdők.) Harmadszor: az ezzel járó magas költségek, melyek a tulajdonos erdőbir
tokost terhelték, hátráltatták az erdőgazdasági üzemtervek elkészítését, hiszen -  amint 
már említettük -  az erdő fájának sok helyen nem volt értéke, mert utak hiányában nem 
lehetett elszállítani, és többnyire hiányzott a piac -  az eladási lehetőség -  is.

b) Az erdőgazdasági üzemtervekről és néhány alapfogalomról
Levéltáraink a kutatott területre vonatkozóan nem egy példányát őrzik ezeknek a 
„hosszabb időre érvényes erdőgazdasági termelési tervieknek. Erdészettörténeti értékük 
felbecsülhetetlen, elsősorban annak köszönhetően, hogy az üzemtervi u ta sítá s^  nemcsak 
az üzemterv készítésekor fennálló állapotok leírását, hanem a múltra vonatkozó visszate
kintést -  az „eddigi gazdálkodás” ismertetését -  is előírta.

Az Erdőtörvény 17. §-a szerint az üzemtervek készítésénél tekintettel kellett lenni az 
erdőbirtokos szükségleteire, biztosítva ugyanakkor az erdők jó karbantartását és a hasz
nálatok tartamosságát, meghatározva azt, hogy egyes erdőrészletek milyen sorban -  mely 
évben vagy években -  jönnek egymás után vágás alá.

Tekintettel arra, hogy az üzemtervek elkészítése a Székelyföldön akkor jelentett 
számottevő többletkiadást, amikor még a vasúttalanság miatt a fa értékesítése továbbra is 
nehézségekbe ütközött (-* Szefj. 11.2.), a rendszeres, üzemterv szerinti erdőgazdálkodás
ra történő áttérést sokan az érdekeltek közül ellenezték. Éppen ezért volt szükség arra az 
erkölcsi segítségre, amit többek között pl. Kozma Ferenctől kapott az államerdészet azzal, 
hogy könyvében (Kozma) a jeles szakíró az erdőrendezésre vonatkozó véleményét e 
szavakkal fejezte ki: „Önkéntelenül azon vadak jutnak eszünkbe, kik a fákat levágják, 
hogy gyümölcsét megehessék; mi is a jövő nemzedéknek fájának gyümölcsét esszük. 
Értsük meg jól: a kapitálist fogyasztjuk egyfelöl s veszni engedjük másfelöl.” (Kozma 265. 
old.)
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Természetesen az erdőgazdasági üzemtervek elkészítésének szükségességéről a közvé
leményt elsősorban az erdőakadémiát végzett erdőtiszteknek, majd az erdőmémököknek 
kellett meggyőzniük. Ebben a felvilágosító munkában élen járt Fekete Lajos (-*■ Név- és 
tárgymutató), ki az Erdélyi Gazda 1880-as évfolyamában, egy képzeletbeli falusi bíró 
kérdésére, a legszükségesebb erdészeti ismereteket e tárgykörből az alábbiak közreadá
sával kezdte: „Mindenek előtt fel kell mérni és térképre vinni minden erdőt s az erdőn, 
valamint a térképen minden területet kijelölni s körvonalazni [főbb vonásaiban vázolni], 
a melyen a fanem, a fák kora és a termőhelyi jóság jelentékenyen különbözik a szomszédos 
területektől. [Ezt a műveletet nevezték régen osztagozásnak és képezte (képezi) az 
erdőrendezés alapját.] Miután ekként a terület nagyságát, termőhelyi jóságát, fanemét, a 
fák korát és a holdankénti fatömegét a becslő meghatározta, egy lajtsromba [feljegyzésbe, 
erdőleírásba] állítja össze. Ezen a más munkálatok alapján meg kell határozni az évenként 
vágható fatömeget [...]” (Fekete Lajos: Beszélgetés az új erdőtörvényről. VI. rész. 245. 
old.) (Az idézett szöveg tájékoztató szemelvény az üzemtervek elkészítésére vonatkozó
an. Az alábbiakban nehány fogalom ismertetésére is rátérünk, melyekkel a nem erdőmér
nök erdészettörténész is találkozhat búvárkodásai során.)

Ismeretes, hogy elsősorban utak hiányában a fakitermelés sokáig a lakott helységekhez 
közel fekvő erdőségekre korlátozódott. Itt a túltermelés, a gyakran megismételt vágások 
révén a sok fiatal erdő volt a jellemző, míg a feltáratlan távoli részeken a túltartás vált 
általánossá. E rendszertelen használat következtében az erdőbirtokok állapota nem volt 
szabályos, vagyis állandóan (évről évre) mennyiség és minőség tekintetében nem voltak 
képesek egyenlő fatérfogatot (régi szóhasználattal: fatömeget) szolgáltatni.

A fentiek szemléltetésére, az egykori székelyföldi önálló erdőbirtokok levéltári anya
gából (ÁLvt Mvh. Maros-Torda vm közigazgatási erdészeti bizottság 48. alap) felhasz
náljuk az 1894-ben összeállított „Köszvényes-Remete nagy község erdejének rendszeres 
gazdasági üzemterve” néhány adatát:

-  az erdő összes területe 212,63 k.hold, amiből
61-80 és több éves 94,32 k.hold,

- Szabályos fordulószaki terület 213,62: 4 = 53,405 k.hold, vagyis a 80 éves vágásforduló 
mellett kezelt erdőbirtok akkor lett volna szabályos állapotban, ha 1-20, 21-40, 41-60, 
61-80 (és több éves) erdők mind 53,405 k.hold kiterjedésűek lettek volna. (Példánkban a 
szabályos évi vágásterület: 213,62 80 = 2,67 k.hold.)
-  Ezzel szemben

41-60 éves 
21-40 éves 
1-20 éves

79,80 k.hold,
39,50 k.hold,

-  (vagyis nincs rajta fa).

61-80 
és több

41-60 21-40 1-20 összesen

éves erdőkből kataszteri hold

több van 4_0L9 15

kevesebb
van

26,395 67,31

13,905 53,405 67,31
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Amint említettük az 1.7. alfejezetben, a XIX. század nyolcvanas éveiben -  magánerdők 
kivételével -  a székelyföldi erdők állami kezelésbe vétettek, ami rendszeres gazdasági 
üzemterv szerinti gazdálkodást jelentett. (A törvény 17. §-a szerint ez a rendszer az állami, 
törvényhatósági (megyei), községi, egyházi, közalapítványi, magánalapítványi, hitbizo
mányi, közbirtokossági -  a volt úrbéresek tulajdonába átment erdők is ide tartoznak - , 
részvénytársulati erdőkre vonatkozott.) (16. táblázat) Az üzemtervek elkészítését az állam 
magára vállalta azzal a kötelezettséggel, hogy az 1894. év végéig valamennyi, az erdőtör
vény 17. §-a alá tartozó erdőbirtok legalább jóváhagyott ideiglenes gazdasági terv szerint 
lesz kezelve (17. táblázat.)1611

Az állami erdőkezelés lehetővé tette azoknak az adatoknak a begyűjtését is, amelyek 
elsősorban a Bedő Albert szerkesztette erdőstatisztikában láttak napvilágot (Bedő 1885., 
1896). Ezek közül megemlítjük az állami kezelésbe átvett erdők fakészletére és évi 
fahozamára vonatkozókat (Bedő 1896).

M egye , A jelenlegi A szabályos (eszm ényi)
szám <1

fakészlet évi fahozam fakészlet évi fahozam

Csík 81 30 239 927 661 381 52 720 992 1 201 039

Maros-Torda 470 3 609 978 82 286 3 972 968 122 001

Udvarhely 318 15 732 238 294 351 14 287 561 357 599

Háromszék 344 28 108 067 318 333 29 894 452 728 674

Összesen: 1 213 77 690 210 1 356 357 100 875 973 2 409 313
(77%) (57%) (100%) (100%)

A fakészlet és az évi fahozam m3-ben értendő.

A kutatott négy megyében 1895-ben 1215 erdőbirtokot (2-öt Marosvásárhely területén) 
kezelt az állam, az 1 366 298 k.hold összterület 69%-át. (-► III. fejezetet is) Kereken 78 
millió m3-re becsülték az állami kezelésben levő erdők fakészletét, melynek évi növedéke 
mintegy 1,4 millió 3 volt. (Vagyis ennyit lehetett kitermelni azélkül, hogy a fakészlet -  
Kozma Ferenc szavaival élve a „kapitális” -  ne csökkenjék. Mindezekhez hozzá kell adni
-  az állami és magánerdők fakészletén kívül -  az erdőnek nem minősített fás legelők 
(havasok) és havasi kaszálók igen jelentős fatérfogatát. A „jelenlegi” (1895-ös) és a 
szabályos (ideális) fakészlet szembeállítása pedig annak a hiánynak a nagyságát mutatja, 
amely elsősorban abból származott, hogy az erdők záródása nem volt teljes. (Tehát az 
erdők sűrűsége nem érte el a 100%-ot.)

Végül, a 18. táblázat adatait elemezve, arra a következtetétsre jutunk, hogy 1930-ban
-  a már mintegy négy évtizede tartó -  kapitalista erdőkitermelés hatásai a kutatott terület 
4 megyéjében jól kivehetők: a vágásérett erdők (a 100 év körüliek) aránya érezhetően 
megfogyatkozott, a fiatal erdőké (pl. Csíkban) nagyon is szembetűnő, Háromszéken pedig 
még mindig jelentős kiterjedésű túltartott erdők voltak. (Itt 45 363 hektár 101 évnél 
idősebb erdő volt, a mintegy 41 ezer hektár fiatal erdővel szemben.)
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Jegyzetek
[1] Már az Előszóban jeleztük: a fogalommeghatározások és a tudományágak történetének 

besorolása során figyelembe vettük a Csőre Pál munkájban (Csőre) alkalmazott 
szempontokat. PL az erdőrendezés történetét az erdőgazdálkodás történetének kere
tében tárgyaltuk.

[2] Az erdészeti tudományos irodalom megteremtőjének, Duhamel du Monceaundk 
érdeme az első, nemzetközileg is elisemrt erdőhasználattan tankönyv megírása (Páris, 
1764). Magyar nyelven pedig 1884-ben Szécsi Zsigmond erdőakadémiai tanár adta ki 
Az erdőhasználattan kézikönyvét, melynek Il-ik kiadása 1894-ben már 754 oldalon 
tárgyalta ezt a rendkívül fontos erdészeti tudományt. 1895-1903 között Selmecen az 
erdőhasználattani tanszék tanára és vezetője Csiby Lőrinc (1849-1903) volt.

[3] 1978-ban jelent meg Budapesten Hegyi Imre A népi erdőkiélés történeti formái c. 
kötete, melynek alcíme: „Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz 
évben” jelzi azt a szoros kapcsolatot, mely a századok folyamán a népi erdőkiélés és 
az erdőgazdálkodás között létezett.

[4] A rodaló fejsze itt döntő fejsze értelemben szerepelt. Amint Oroszhegyi is állítja, ezt 
a fejszét darabolásra is használták. A ródal szakszót a vizsgált területen „vagdal” 
értelemben is alkalmazták. (Közi. Máthé János: Nyr 94, 1970. 216. old., Magyarher- 
mány.)

[5] Kós Károly: Orbán Balázs Székelyföld leírásának néprajzi tárgymutatója. Aluta' l 
Sszgyörgy 1969. 339-351. old.

[6] Tarisznyás Márton posztumus kötetére (Tarisznyás 1982) hivatkozunk, és annak A 
deszkametszés múltjából (134-146. old.) c. fejezetére; „Tölgyes-Putnán 1863-ban 23 
fűrész közül 16 volt korongos és csak 7 volt szimpla” (142. old.). A vízifűrészek 
elterjedésével kapcsolatosan Zsigmond József dolgozatára hivatkozunk (Zsigmond 
225. old., mely szerint 1568-ban Magyarón már két fűrészmalom létezett. (A magyar 
nyelvben a „fűrész” szó előfordul már a XIII. század elején is, ami azt bizonyítja, 
hogy a bárdolt, faragott deszka helyett korán megjelent a vágott, fűrészelt deszka.) 
Későbbi időszakra vonatkozó adatok: Gyergyóban és Csíkban 125-125 fűrészmalom
ról tájékoztatnak (Kozma 1879); Háromszékre vonatkozóan Nagy Gyula 1884-ben 
160-200 vízifűrészről írt a Marosvásárhelyen 1884-ben kiadott emlékkönyvben (Nagy 
1884.) Ugyancsak ebben a kiadványban olvashatjuk: „Udvarhelymegyében nagyobb 
mérvű fafogyasztás azon 60 fűrészmalomban történik, a melyek termékei Segesvár 
és Medgyes felé egész Nagyszebenig jutnak el” (79. old.)

[7] Pausinger József (1828-1894) neves erdészeti szakíró (Pausinger), 1878-ban a román 
vízifűrészTŐl így emlékezett meg: „[...] alig fél méter átmérőjű, gyorsan forgó kereke
ikkel munkaképesség, tiszta vágás és olcsóság tekintetében az újabb keletű műfuré- 
szekkt\ állhatók egy színvonalra [...]. Ilyen keretek egy perez alatt közönségesen 
170-180 vágást tesznek; s ha egy szegélyező s két kettős keret dolgozik együtt, egy 
év alatt 6-7000 köbméter fát fűrészelnek fel.” (EL 1878. 746., 747. old.)

[8] „Zárgát” helyett a szakirodalom vízgyűjtőgát szakszót használja. A kutatott terület 
népi elnevezései: 1. duga (Kriza 426. old.) dugács (Gazda Klára: Pásztorkodás az 
esztelneki gyermek életében. Aluta 1974-1975. 251. old.) dugaj (Kriza 426. old.)
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dugás (Portik János Sz. gy.) Gy. J. Giurescu: dugasuri in Transilvania (249. old.) 2. 
gát (vö. Szécsi 378-404. old.)

[9] Tarisznyás Márton: Gyergyó néprajzi megismerésének múltjából. KE 1979. 291. old.
[10] Bíró Vencel: Erdély XVI-XVII. századi kereskedelmének történetéhez. In: Emlék

könyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. B. 1957. 64-77. old.
[11] A piricskei vám 1607-ben létesült. A gyergyószentmiklósi örmény tempóm mellett 

levő kapun át vezetett az az út, mely a piricskei vámon keresztül Tölgyes és Békás 
felé vitt. (Tarisznyás Márton: Adatok Gyergyószentmiklós településtörténetéhez. A 
Csíki és Gyergyói Múzeum közleményei, 1957. 35., 37. old.)

[12] Garda Dezső: Gyergyói tutajosok a XII-XV1II. században. Műv. 1981. 5. 52. old.
[13] Kőváry László: Erdély földe ritkaságai Kvár, 18^3, 59. old.
[14] Szigethi Gyula Mihály: Nemes Udvarhely-Szék Statisztikai leírása. NT 1831. 40.; 

46-48.; 53-56.; 62-71.; 73-78.; 81-85. old.
[15] Idesoroljuk Bocskor János (NT 1838. 4. és 5. szám) és Vándor (NT 1839. 141-145., 

151-154. és 159-164. old.) írásait; majd a D.FA-val (NT 1839. 103-104., 109-111. 
old.) és Gy.Gy.~vQ 1 jelzett közleményt, mely utóbbi a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi 
Híradóban látott napvilágot, az 1845. szept. 23. 601. és okt. 17. 658. számban (Vo. 
Czeglédy János: Tutajozás a Maroson a múlt században. Eth, LXXX. évf. 1969. 2.,
3. és 4. szám)

[16] Koós Ferencz: Életem és emlékeim. 1828-1890.1 és II. Brassó, 1890. 77. old.
[17] A Krassó-Szörény megyei Bulcs (Bulci) falu Zám és Lippa között nagyjában félúton 

fekszik.
[18] 1 bécsi köbláb = 0,0316 m3
[19] Gerebek segítségével fogták fel vagy terelték el az úsztatott fát, miközben azok a 

vizet átbocsátották.
[20] Ismertek erdei és folyami óriástutajt. Az előbbi mozgókötésű, az utóbbi feszeskötésű 

volt. A Görgényen 450-500 méter hosszúságban, 400-650 m3 fenyőszálfa volt lazán
-  éspedig 32-36 talpban -  gúzzsal összekötve. A 44 kilométeres utat Laposnyától 
Herbusig 5 1/2-6 óra alatt tették meg (Szécsi 479. old.). Pausinger szerint 13 év alatt
-  vagyis 1873 és 1885 között -  410 000 m3 fenyőfát szállítottak le óriástutajként a 
Görgény vizén (Pausinger 848. old.). Ez a vízi szállítási mód a Görgényvölgyében 
1905-ig, az erdei vasút üzembe helyezéséig volt használatos.

[21] Abban az évben, amikor az 1874. évi VIII. te. „A métermérték behozataláról” alapján 
hivatalosan bevezették a méterrendszert -  a köbméter szerinti számítást -  az 1766- 
ban elrendelt bécsi hüvelykrendszer helyett.

[22] A Marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara fenti jelentéséből (Mkikj) kitűnik, 
hogy a Maros medrének a társulat által történő kitakarítása és kikotrása előtt -  amiért 
minden tutaj után 30 krajcár vámot szedhetett - , a tutajfa nem gömbfa, hanem 
kétoldalt megfaragott gerenda volt, ami tetemes faanyag veszteséget jelentett.

[23] Marosvásárhely alatt -  MalomfalvánéA vagy Kerelőszentpál után -  volt a váltás, 
amikor a négy fertály (fertálj) vagy negyedtutajből egy feszes kötésű folyami vagy 
egész tutaj készült. Tizenkét ilyen egész tutaj általában egy lippai tutajegységet 
képezett. (Binder 2. közi.) (-* 10-13. táblázatokat is)
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[24[ Székely László: Az utolsó remetei tutajos. Műv. 1981. 7.42-43. old. Egyes esetekben 
a marosi tutajozást a két világháború között is folytatták. (Portik János Sz.gy. Gy), 
sőt adataink az 1945-ös májusi tutajozásról is tanúskodnak (Palkó 212. old.)

[25] A Székely Néplap egyik írásában például rátapintott a lényegre: a feltáratlan erdő igaz, 
hogy „veszteséges” vagyon, de ezért elsősorban a tétlen ember a felelős, és nem az 
erdő. (1867. IV. 13. 114. old.) Napjainkban az erdőnevek ismeretében mindezt még 
inkább elfogadj uk (vö. SzT III. 283-286. old. is), mert az erdőnek mint „holt” tőkének, 
számos esetben értékre, vagyonra utaló neve is volt: bárdos azaz szálerdő, cseres 
(cserzőkérget adó), eleven (élő), épületre való, karónak való, kertnek való vagyis 
karót adó; maJckoló, makkos, makketermő stb., vagyis az úttal rendelkező erdő 
értékesíthető, eladható volt, élő tőkét jelentett.

[26] erdő gyapja: „erdő kitermelésre eladandó (eladható) adott faállománya (anyaga)” 
(SzT III. 286. old.)

[27] A Maros folyó felső -  havasok által körülvett -  szakasza mentén az útépítés 1867-ben 
igaz, hogy elkezdődött, de a jó közlekedési utak Gyergyóig csak a kilencvenes évek 
elején alakultak ki (Mkikj, 1894, 94. old.)

[28] Szerző Erdő és nyelv (Válogatás a Keleti-Kárpátok belső hajlata erdőgazdálkodásá
nak magyar szókincséből 1988) c. terjedelmes kéziratban az erdői szakszó alábbi 
értelmezését adta (400. old.) a) „erdőre megy szekérrel, levág egy szálfát s haza viszi 
a szekeren” (Köz Nagy Lajos: Nyr 3, 1874. 324. old.) Hsz. b) „fát vág, v. gyűjt az 
erdőn és szállít onnan haza” (Szinnyei József: Magyar Tájszótár I. 1893-1896. 497. 
old.) Um. c) „erdőre jár” (Köz Gencsy István: Nyr 34, 1905. 82.) Gy. d) „az erdőről 
fát hoz” (Cs. Bogáts Dénes: Háromszéki oklevél-szójegyzék. Kvár. 1943.) e) „erdőt 
vág, irt” (Nemes Zoltánné és mások: Torjai szójegyzék. Sszgy.f) szálalás útján erdőt 
kitermel.

[29] nyisztor: mintegy 2 m hosszú, egyik végén görbített hegyű „vaspapuccsal” ellátott 
eszköz, melyet -  „amint bejött a csákányvilág” az első világháború előtt -  már nem 
használták többé (Portik János Sz.gy. Gy.).

[30] Sylvester Teodóra: A komandói fakitermelés és fafeldolgozás szakszókincse. Ad, 
1966. (Vó. Kádár 1990. IX.)

[31] Dr. Kós Károly és mások Kászoni székely népművészet c. munkájának 9. ábrája a 
fészitartót különféle fejszékkel mutatja be.

[32] Szerző sokévi székelyföldi erdészettörténeti búvárkodása alapján úgy véli, hogy 
Kovács Ferenc 1934-ben megjelent dolgozata (Kovács F.) jelenti azt a kezdeménye
zést, mely Orbán Balázs nyomdokait követve, a székely népi erdőgazdálkodás 
bemutatására vállalkozott.

[33] A Népismereti Dolgozatok 1978 kötetről -  szerkesztette dr. Kós Károly és dr. Faragó 
József-emlékezünk meg, kivételesen gazdag erdőnéprajzi anyagának köszönhetően. 
Csergő Bálint (Csergő), Molnár Kálmán (A Hargita népi erdőgazdálkodásához), 
Tarisznyás Márton (A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban) és több 
más erdészettörténeti jelentőségű dolgozat jelent meg ebben a számban.

[34] A marosi tutajozás rendkívül vonzó és gazdag története napjainkban többek tudo
mányos érdeklődését is felkeltette. Palkó Attila, Binder Pál -  —► Rövidítések jegy
zéke - , Garda Dezső: Gyergyói tutajosok a XVII-XVIII. században (Műv. 1981/5.)
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és Agyergyóremetei tutajosok a XIX. században (AH 1980.85-95. old.) c. dolgozatok 
azok a munkák, melyek erdészettörténetünk tutajozással kapcsolatos gazdag forrásai.

[35] Mégis, rendszeres és folyamatos erdőművelési és erdővédelmi tevékenységgel -  az 
általánosan elfogadott vélemény szerint -  a kutatott területen csak a XVIII. században 
találkozunk.

[36] Bolyai Farkas nemcsak előkelő támogatókról gondoskodott a főerdőfelügyelői állás 
elnyerése érdekében, hanem közben alaposan felkészült leendő foglalkozására. Át
tanulmányozta a marosvárárhelyi Teleki-Téka állományában levő 16 erdészeti szak
könyvet, megismerkedve Georg Ludwig Hartig (1764-1837), Wilckens Henrik Dá
vid) 1763-1832) -  ki 1809-től 23-ig az egyetlen tanszékből álló Selmecbányái 
Erdészeti Tanintézet tanára volt -, Heinrich Cotta (1763-1844), Duhamel du Mon- 
ceau (1700-1781) stb. munkásságával, miközben 1820-ban magyar nyelven egy 
átfogó erdészeti munkát írt. Ennek a saját kezével írt kéziratnak eleje és vége 
elveszett, közepét pedig Koncz József tanár, Bolyai Farkas első legterjedelmesebb 
életrajzának írója, csak 1886-ban találta meg, és 1911-ben jegyzetekkel ellátva 
Kintses József erdőtanácsos adta ki.

[37] Erdőtelepítéssel Bolyai Farkas domáldi gazdálkodása idején foglalkozott. Atyjáról 
birtokos társai mondották: „ha Bolyai Gáspár sokáig élne, amennyi kopár hegy van 
Bolyában, mind zöldellővé tenné.” (Kintses József cikke az EL 1942. 11. füzetében, 
501. old.)

[38[ Kőváry László: Erdély földe ritkaságai Kvár, 1853. 255. old.
[39] Apáczai Cs. J. 355: „SEPTEMBER [...] Ennek közepiben a holdfogytára és a ő fenn 

nem lételekor levágott fák sokáig megmaradnak.” A „ hótfotta ”-ra -  azaz holdfogyat
kozásra -  vágott fára vonatkozóan idézzük Haáz Ferenc Rezső 1932-ben megjelent 
sorait: „Arra igen vigyáz [a székely], hogy az eszközfát ősszel vágja és kizárólag 
hótfottára, mert az újságkor (újholdkor) vágott igen súlyos és hasadó.” (Az udvar
helyszéki székely szekér. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője. 
1. füzet. 10-19. old.) (Vo. Seres András: Erdővidéki szuszékok. Nd 1978. 118-128. 
old.) (Vo. Gazda József: Erdőlők. 1976. 536. old.)

[40] A latinul író francia Vanier Georgicon-utánzatának lefordítója, az „erdélyi Baróthi 
Szabób Dávid?', könyvének címlapja szerint akkor „A Kassai Fő Iskolákban a’ 
szelidebb Tudományonak Első Királyi Tanítója” és „Esztergom megyebeli pap” volt. 
Egyazon évben Szebenben is kiadtak egy ugyancsak Vanier nyomán versben írt 
fordítást, Miháltz István munkáját.

[41] „[...] mint mezőségi gazda roppan érzem a fahiányt” -  írta Tisza László, figyelmez
tetve olvasóit, hogy a kopárok befásításánál eredményt csak kitartással, türelemmel 
lehet elérni. (Visszatérve Cserei Mihály Históriájára- Szefj. 11.9 alfejezet- abból 
megtudhatjuk, hogy a mezőségi kopárok 1702-ben már léteztek. 308. old.)

[42] Az akác szerepére vonatkozóan, hasonló véleménye volt Péch Dezsőnek, a szabédi 
kísérleti telep első vezetőjének is, ki az Erdészeti Kísérletek c. folyóirat I. évfolya
mában, 1899-ben megjelent írásában, az 1893-1899 időszak itteni eredményeit 
összegezve, a kopárfásításra felhasználható fafajok ajánlott alkalmassági sorrendjét
-  az általa használt megnevezésekhez ragaszkodva -  az alábbiakban látjuk: közönsé
ges akác, mezei szilfa, párás szil, fekete dió, szürke dió stb. (78. old.)
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[43] Szinnyei Jószef: Magyar írók élete és munkái X. kötet (1905) adatai szerint Péch 
Dezső 1853-ban Osztrauban (Morvaország) született. 1903-ban jelent meg Akülföldi 
fanemek hazánkban való telepítéséről c. könyve, melynek összeállításánál felhasz
nálta a görgényszentimrei szakiskola keretében folytatott ezirányú tevékenységét.

[44] A görgényszentimrei erdőőri szakiskola dendrológiai parkját 1840 körül a Borne
missza család alakította ki. Tagjai 1734-től 1870-ig zálogképen bírták a görgényi 
erdőuradalmat. Aparkban 1904-ben 187 őshonos és egzotikus (külföldi) fafaj létezett, 
1973-ban pedig -  C. Gliga erdőmérnök-igazgató közlése szerint -  21,59 hektár 
összterületen összesen 343 fásszárú növényfaj volt, melyből tűlevelű 59.

[45] A görgényszentimrei erdőőri szakiskolában 1894 és 1914 között 21 évfolyam, azaz 
524 tanuló végezte el a kétéves időtartamú tanfolyamot. Ezek közül 46 született a 
kutatott területen (Gliga).

[46] Péch Dezső: A „Mezőség” kopárai befásításának kérdéséhez. EL 1894. 702-728. old.
[47] Visszaemlékezve Péch Dezsőre -  az akác itteni népszerűsítőjére -  az írás szerzője e 

sorokkal fejezte be terjedelmesebb újságcikkét (Kádár 1990. X-XI.): „Ősz van ismét! 
Mi mással adózhatnánk Marosvásárhely és környéke első erdőgonőoka-Péch Dezső
-  emlékének mindazok, akik napjaikban a városunkat környező erdőket felkeresik, 
mint Kiss Jenő Fákról című verse alábbi szakaszának felidézésével: Ha a vén akác 
elejt / egy-egy sárga levelet, / valami úgy megragad -  / jön, hogy odafuss és feladd.” 
(1948).

[48] 1848 után az erdőkért is adózni kellett, abban a korszakban, mikor az erdőségeknek 
egy része még nem jelentett pénzben érzékelhető hasznot. Ezért aztán gyakran az 
adózó nép azokat felgyújtotta, mert a használatlan területért nem kellett adót fizetnie.

[49] Sajnos mind az 1981-ben kiadott nagyszabású tanulmánykötet, a Padurile Romaniei 
(Románia erdői) (PR), mind D. Ivanescu munkája (Ivanescu) figyelmen kívül hagyta 
V Sabau erdészettörténetét. Ezzel szemben C. Giurescu akadémikus kötetében 
(Giurescu) az említett szerzőre való utalással többször találkozhatunk.

[50] Hankó Vilmos: Székelyföld. Bp. 1896. 253. old.
[51] Több szempontból is értékes az SzT I. alábbi adata: „1627: Uy ueszbe(en) [Új 

vészben] Lazar András vala (Ditró Cs; LLt)” (454. old.)
[52[ Roth Gyula: A sárgafarú lepke (Porthesia chrysorrhoea) elterjedése hazánk keleti 

részeiben 1901-től 1906-ig. EK, IX. évf. 1907.
[53] Bocskor János: A’ szép tavasz’ béköszöntésével a’ gyergyói tutajozó székelynek I./ 

fáradtsága, II./jutalma. NT 1838, II, 25-29; 33-37. old.
[54] Erdőrendezés: az erdő célszerű használatára vonatkozó erdőgazdasági [üzem]terv 

készítése és végrehajtásának felügyelete. (ÉKsz) Az erdőgazdaságnak ez a hosszabb 
időre kiterjedő szabályozása pedig a tartamosság biztosítása érdekében történik, 
amikor a hozadék (hozam) -  az a fatömeg (fatérfogat), amelyet a fahasznáaltok során 
az erdőből nyerünk -  hosszabb időn keresztül állandóan biztosítva van.

[55] „Az Hasznos Gazdaságról, [...]” című kéziratot a marosvásárhelyi Teleki-Téka őrzi.
(Benkő Ferenc legismertebb munkája a Kolozsvárt 1786-ban megjelent Magyar 
mineralógia, [...] c. könyve.

[56] Dániel Gábor Udvahelyszék utolsó főkirálybírójának jelentős erdészettörténeti írása 
(Dániel) több szempontból is értékes forrás. (A család egyik tagjáról, Dániel István
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ról, ki 1774-ben 90 éves korában halt meg, maradt fenn az a szállóige: „Isten az égben, 
Mária Terézia Bécsben, Dániel István a székben”, mely arra emlékeztet, hogy a 
Daniel-család miközben sok-sok évtizeden keresztül irányította Udvarhelyszék te
endőit, mennyiben volt felelős annak erdőségeiért.)

[57] Benkó Károly Maros-Vásárhely Sz.K város leírása 1862-ből c. kézirata e város 1377 
k.hold 182 négyszögöl erdejének még 1823-1825 között „száz táblákra [való osztá
sáról] ugyan annyi évek alatt egyenként vágandókra vagy tisztítandókra” vonatkozó 
rendelkezéséről tanúskodik. (1862-ben a Tanácshoz beadott „Mérnök Jékeli Sámuel 
Úr” által készített rajz -  erdőtérkép -  a város levéltárában megvolt.) Kőváry 1847-ben 
pedig azzal, hogy az alábbi két esetről említést tett -: „teremi uradalom, mely 30-33 
éven át kerülve vágja erdő tábláit, a n.enyedi collegium, melynek 80 éves táblái 
vannak” - , végül is szintén az erdélyi részek erdőrendezésének korai dokuemntuma- 
ira hívta fel figyelmünket.

[58] A görgényi erdőuradalomnak 1823-ban történő felmérése -  ekkor az egész birtok 
területe 106 446,87 kataszteri hold, azaz 10,64 négyzetmérföld (61 206,85 hektár) 
volt - , az akkoriban még hiányos mérőeszközöket is figyelembe véve, csak dicsérheti 
elődeink szakértelmét és szorgalmát (Pausinger 754. old.)

[59] 1786-ban egész Erdélyben elkezdődött a földek felmérése, mellyel az adófizetés 
módját és rendszerét akarták korszerűsíteni. (Benkő K. 1862. 148. old. [57] A 
telekkönyvi nyilvántartások azonban csak 1860-ra készültek el (Erdély története 
1964. II. 148. old.). A kataszter a földadó nyilvántartási könyve volt. Az erdők 
összeírása az 1853. évi kataszter alapján történt, mellyel kapcsolatosan Sebess Dénes, 
a székelyföldi birtokviszonyok elismert szakértője, megjegyezte, hogy ekkor „csak
nem minden erdőn lévő terület erdőnek lett felvéve -  holott azok tekintélyes része 
legelő [erdei legelő] volt” (Sebess 59. old.) Az 1875. évi VII. te. új kataszter készítését 
rendelte el, mely a Székelyföldön 1885-ben ért véget, majd 1903 és 1912 között 
kiigazítására került sor. (VÖ. Kozma 140-150. old., hol az 1874-76 között megszűnt 
székely székek községeinek művelési ágak szerinti területi kiterjedése a régi kataszter 
alapján van feltüntetve.)

[60] A kutatott területre vonatkozó első üzemtervi utasítási 1880-ban a Földművelésügyi 
Minisztérium adta ki.

[61] Az üzemtervek készítése természetesen később sem szünetelt. Erről tanúskodnak a 
Csíkszeredái állami levéltár állományában levő egykori „Udvarhelymegyei rend
szeres üzemtervek” magas száma (326). (43. alap) A 326 1892 és 1915 között készült 
üzemterv közül 112 egyházi, 93 közbirtokossági, 76 községi, 25 iskolai és 20 egykori 
jobbágy közösségek és magán erdőkre vonatkozott. (A vargyasi báró Dániel Lajos 
erdejének üzemterve 1912-ből való.) Céljuk -  amint már említettük -  a kihasználás 
tartamosságának biztosítása volt.
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