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Salamon Ferenc

Mottó: A természetet nem elég csodálni, szeretni, 
meg is kell ismernünk, mert csak akkor 
tárul fel előttünk kifogyhatatlan gazdag
sága. Csak akkor leszünk értő barátai... 
nő vénynek..., csak akkor leszünk képesek 
tudatosan és következetesen megóvni 
attól, hogy egykor pusztasággá váljék. 
(Puskás Attila: A fenyők birodalmában. 
Kolozsvár, 1997.)

ELŐSZÓ HELYETT

1996 júliusában Pápai Gábor barátom - közös dolgaink intézése 
közben - nekem szegezte: „írhatnál már valamit a háromszéki erdőkről 
is...”. Gyanútlan válaszomra („... én inkább az erdő poézisét imá
dom...”) ragadozóként csapott le, nem hinném, hogy igazad lenne, 
mert aki ennyi kuriózumot ismer a háromszéki erdőkkel kapcsolato
san, annak vétek nem közkinccsé tennie.

így született meg e tanulmány megírásának gondolata, lehetőségét 
pedig az Ember az Erdőért Alapítvány teremtette meg.

Köszönet illeti azokat is, akiket név szerint nem említek, említhe
tek meg, hiszen az ő érdemük is, hogy a fakitermelés titkait belülről 
megismerhettem.
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I. TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS

1. Általános bevezetés

Az erdő a fás- és lágyszárú növények többszintű társulása. Titokza
tos világ: hiedelmek, legendák és mondák bölcsője, éléskamra, sze
relmi légyottok és tragikus kimenetelű balesetek színtere, színhelye. 
Történelmünk viharos évszázadaiban az erdő életmentő hely, nemcsak 
az egyszerű embernek, hanem királyainknak is. A történelem mélyré
tegeiből a futásfalvi legenda tűnik fel. Kun László korában a Hamar 
család kegyvesztetté vált, s ezért a Sajgó-patakot övező rengetegekbe 
költöztek, mely terület a birtokukat képezte. Később a királyt is meg
futtatták, aki segítséget éppen a Hamar családtól és fegyverforgatóitól 
kapott.1 E vadregényes hely tőszomszédjában, a kereszténység felvéte
le után is bálványozhattak őseink Bálványosváron. Háromszéken a 
régi utak mind az erdőn keresztül kötötték össze a településeket. A 
Szlávok útja Altoija, a futásfalvi Sikókert - Ikafalva - Alsócsemáton - 
Kézdialbis - Dálnok - Maksa - Besenyő érintésével szinte párhuzamo
san halad a Bákó - Brassó műúttal. A honfoglalás kori települések 
túlnyomó többsége patakok mentén, dombok és őserdők között alakul
tak falvakká. A végváraink, lakótornyaink ma is erdőben dacolnak az 
idő vasfogával: Borzvára (Kisborosnyó), Tündérvár (Kovászna), 
Ikavára (Csemáton), szentkertekbeli kerített templomrom és kolostor 
(Felsőcsemáton), pálos kolostor (Dálnok), Emrekápolna (Futásfalva), 
Toijavára és Bálványosvár (Torja), Gémvára (Sepsiszentgyörgy), 
Venetumé vára (Bereck), Királykő vára (Bodza-szoros), Herecz-vára 
(Málnás), Kincsásvár (Bodok), Vápavára és Alsósólyomkő 
(Sepsibükszád), Várerősse (Lemhény), Réka vára (Felsőrákos) és a 
Rákóczi-vár (Ojtozi-szoros).2
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2. Az erdővel borított Háromszék

Köváry Lászlótól nem sokat tudunk meg a háromszéki erdőkről, 
bár leírta: „Hagyományos tapasztalás mutatja, hogy mérsékleti égal
junk alatt, hatodrész földnek erdőtől kell borítva legyen, hogy a levegő 
egészséges, a föld termékeny, a vizek dúsak és jóízűek legyenek. Ha
zánk (és itt Kőváry László Erdélyre gondol - megj. tőlem: Salamon 
Ferenc) e részben is felyül múlja gazdaságával az 1/6 részt.”3 Köváiy 
László megállapítása még 1898-ban is igaz volt. A háromszéki erdők 
kiteijedése 4 211 443 kataszteri hold volt, vagyis a megye 60 %-át 
még erdő borította. Ez az állapot jórészt 1948-ig megmaradt, bár 
1890-től megkezdődik a módszeres erdőkitermelés, melyben nagy 
segítséget nyújt a háromszéki „vaspálya” megnyitása (1892).4

Románia, illetve a román állampolgárok már Trianon előtt is ká
rosították az itteni erdőket: a berecki erdőgondnoksághoz tartozó Só
lyomtár nevű havasból Románia polgárai 42 szál hangszerfát loptak el, 
majd a megye birtokjogát is megkérdőjelezték. 1889-ben Románia 
1600 hold fenyőerdőt akart „legombolni” Kézdivásárhely erdőterülete
iből. Az évekig tartó per a városnak sokba került (800 forint és 5000 
frank), ám a nemzetközi úton való ... orvoslás” sem váltotta be a 
hozzá íüzött reményeket: a szóban forgó területet meg kellett osztani.9

Romániának 26,7 %-át napjainkban is erdő borítja. A Kovászna 
megyei (lényegében a régi Háromszék) arány az országos átlag felett 
van: 45 %. Megyénk erdei a közép-európai jellegzetességeket tükrö
zik. A fajok százalék szerinti megoszlását az alábbi kimutatás szemlél
teti: 40 % bükk, 37 % fenyő, 13 % tölgy, 7 % gyertyán, 3 % puhafa.

3. Birtokviszonyok

A székelység a magyar államban kiváltságokkal rendelkezett, me
lyek megcsorbítása a mohácsi vészt követő évtizedekben mindinkább 
nyilvánvalóvá vált. Ennek ellenére a XVII-XVIÜ. századokban eleink 
még úgy használták erdőrészüket, mint a végleges letelepedés korá
ban: kinek miből mennyi kellett. Az első korlátozás: „Az erdők pusztí
tásának megakadályozásáról” szóló, 1790. évi LVII. törvénycikk. Úgy 
tudjuk, ekkor készült el Csíkországban Kelet-Közép-Európa legna
gyobb mértékű lajtoijája (értsd: létra), s székely küldöttség érkezett
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Bécs városába (nem tudni, hogy csavaros eszű háromszéki atyánkfia 
volt-e tagja eme csoportnak), hogy törvényesíttesse óhaját. A székely- 
ség kérelme az volt, hogy mindig csak annyi fát vághassanak le, 
amennyi a létra útjába kerül, ha netalán át akaiják vinni az erdőn. 
Gyanútlanul és hivatalosan rábólintottak. Ezután a hosszú létrát ke
resztben ott vitték át az erdőn, ahol a legszebb fák nőttek. Innen a 
szólásmondás: Keresztbe, mint a csíkiak.

A székelység körében, s így a kézdiszéki falvakban a XVIII-XIX. 
századokban olyan erdőrendtartások voltak, amelyek a maguk korában 
megállták a helyüket. Az erdőt óvó intézkedések, a gazolást rögzítő 
jegyzőkönyvek, a pusztítók büntetését tartalmazó végzések minden 
falu törvénykezésében fontos helyet foglaltak el. Ezek többszörös 
ismétlése viszont arra enged következtetni, hogy a súlyos büntetéssel 
járó tilalmakat régen is áthágták.

Álljon itt ez a példa: „... ezen folljó 1781 ... esztendőben Beke Pál 
középső fija az tetőn fíjatal cseréket meghántott... megbüntettetek két 
magyar forintokra”.6

4. Az 1879, évi erdőtörvény

Az erdőtörvény, az 1879. évi XXXI. te. 1880. július 1-jén lépett 
életbe és megszabta:
-  az erdők fenntartását, helyes használatát és kezelését;
-  a kihágásokról részletesen szólt, mindennemű károsításról, bünte
tésről, illetve a károk megtérítéséről (Hihetetlen, de igaz: 115 év múl
va, 1995-ben egy háromszéki legény fogadásból motorfűrésszel 4 
ámyi területről minden útjába kerülő, álló fát kivágott. Tettét egy birka 
levágásával, s persze „ismeretséggel” megúszta);
-  a kopár területek beerdősítése;
-  szól az erdei termékek gyűjtéséről és szállításáról;
-  az országos erdei alapról ír, s meghatározza, hogy a törvényellenes 
cselekedetekből kapott pénzbüntetések 1/5 részét a községi szegény
alapra, a 4/5 részét pedig erdészeti célokra fordítsák.7
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5. Állami erdőkezelés

A tulajdonképpeni állami kezelés Háromszéken csak 1887-től lé
pett érvénybe. Az állami erdők kezelését a megye területén hat erdő
gondnokság látta el, melyből kettő Kézdiszéken működött:
-  Kézdivásárhely, munkaköre Kézdi járás alsó része, 20 község, 94 
birtokcím és 44 616 kataszteri hold erdő,
-  Bereck, Kézdi járás felső része, 5 község, 28 birtokcím, 63 922 
kataszteri hold erdő tartozott ide.

Az 1890-es években szükség volt a harmadik erdőgondnokságot is 
létrehozni Kézdiszentléleken, ám az összes kataszteri hold nem válto
zott, csak utóbb csatolták ide a Veresvizet.

6. Az állami kezelés főbb irányai

-  Az erdőbirtokok felmérése;
-  a birtokrendezés elősegítése;
-  üzemtervek elkészítése, állandósítása és felülvizsgálása;
-  értékes fanemek ültetésére való fokozatos áttérés, puszták fásítása, 
vízmosások, földcsuszamlások megkötése;
-  az erdei legeltetés szabályozása (Az erdei legeltetést szabályozni 
már régóta kellett volna, mert: „Ezen folytatásban levő esztendő u.m. 
1836 dik Bőjtelő havának 23 dik - délutáni három óra tájban egy re
ménytelen, szerencsétlen - napján tüzgyuladás támadván itten Hatoly- 
kán mely véletlen alkalmatossággal idevaló Hatolykai igen jó Katona 
szolga, egyszersmind Gy. K. káplár Mátis András eö kegyelme több 
szomszédjával edgyüt, de nevezetesebben eö kegyelmének egy csűre 
és ahoz tartozó istálójával, marháival, ökreivel, juhaival és minden 
egész életében összegyűjtött portékáival és jovaival az fejjebb irt időn 
egy szempillantásban szerentsétlen tűz által megemésztetett.” 1836 
őszén a fenti Mátis András újonnan szerzett 11 juhával megbirto
kolta Geletzei Bajcsi Domokos erdejét.” Egy másik okiratból kiderült 
az is, hogy Bajcsi Domokos egyenesen a kézdivásárhelyi General 
Commandohoz jelentette az ügyet);8
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-  csemetekertek létrehozása. Háromszéken 1896-ban kétféle cseme
tekert létezett: az államilag fenntartott és a birtokosok költségén fenn
tartott. Ez az állapot az első világháború befejeztéig volt érvényben;
-  az erdővédelem megszervezése;
-  az erdészet népszerűsítése.

7. Tulajdonviszonyok 1899-ben

A háromszéki erdők tulajdonjoga 1899-ben így oszlott meg:
-  magántulajdonban 141 234 kathold,
-  törvényhatósági és községi erdők 109 735 kathold,
-  egyházi erdők 8999 kathold,
-  iskolai és tanítói erdők 995 kathold,
-  volt úrbéres és közbirtokossági erdők 8873 kathold,
-  nemesi és egyéb magántulajdont képező erdők 151 562 kathold.9

8. Erdészettörténet dióhéjban

A közbirtokosságok működésének sajátos jogi kerete volt Erdély
ben, s így nyilván Székelyföldön is. 1836-tól datálódik az első, erdőre 
vonatkozó törvény, melyet még 1846-ban, 1847-ben és 1848-ban 
szabályoztak. Az arányosítási föld- és erdőtörvény 1871-ben jelent 
meg, melyet lényegében az előbbi törvények folytatódásaként lehet 
tekinteni, és a közösségi vagyon felosztását rendelte el. Ez a törvény 
már szigorúan kitért az erdőkre, legelőkre. Ennek nyomán a kisbirto
koson esett sérelem (a régi törvények a felosztásnál a házhelyek, házak 
számát és nagyságát vették figyelembe). A nagybirtokosoknak megen
gedték, hogy ha 100 holdon felül volt szerzett erdőbirtokuk, azt ki
szakíthassák („kiszakítási jog”). A kisbirtokosok ezután is közös er
dőbirtoklásra kényszerültek. 1895 táján végrehajtották az erdőará
nyosítást. Az új törvény erre aránykulcsot („részesedési arányt”) ál
lapított meg. A kiszakítás után fennmaradt erdő-, legelő és szántóterü
letek további kezelése céljából megalakultak az erdőbirtokosságok 
(közbirtokosságok), legelőtársulatok, a peremvidékeken az úgyneve
zett „szélbeli” vagy „kétágkatonasági” közbirtokosságok. Ezekben a
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részesedési arány szerinti használat dívott. A közbirtokosságok törvé
nyes szentesítést csak 1898. VII. 9-e után élveznek: „A közbirtokossá
gok ... tulajdonában levő ... erdők és kopár területek gazdasági ügyeit 
a birtokosok közös gyűlése intézi” (1898: XIX. te.). Ezek szerint a 
közbirtokosság választotta meg tisztségviselőit (elnök, esetenként 
alelnök, ritkábban titkár, választmány, erdőgazda és pénztáros), és 
szervezte meg az egész közösség életét.12 Háromszéken a közbirtokos
ságok 1890-1911 között alakultak meg, s tevékenységük papíron 
1948-ig tartott. Általánosnak mondható, hogy 1943-1948 között csak 
formálisan léteztek. A közbirtokosságot tulajdonképpen semmilyen 
rendelettel sem szüntették meg, 1998. II. 1-jei határidővel az állam 
nem a közbirtokosságoknak adná vissza az erdőket, hanem a közbirto
kosság tagjainak. Ez nonszens a javából, mert ezek az erdők a széke
lyek birtokában voltak a végleges letelepedés után folyamatosan a mai 
napig. Tehát nem kellett nekik visszaadni.

Igen ám, csakhogy közbeesik még a két világháború közötti idő
szak. A román közbirtokokra vonatkozóan az 1910-es, regáti erdőtör
vény volt a maghatározó, ezt módosították 1922-ben, majd 1923-ban, 
és végül 1929-ben a szövetkezeti törvénnyel. Ezeket a törvényeket a 
gyakorlatban alkalmazni a XX. század végének körülményei között - 
véleményem szerint - képtelenség. Más szavakkal: fogalmazhatnánk 
úgy is, hogy az erdőmémökök a közbirtokosságoknak kellene legye
nek a felelősei, és nem az államnak.10 Mert ha egy közösség nem 
bomlott fel - és az esetek 99 %-ában ez így van -, akkor az erdőva- 
gyont jogilag nem lehetne elidegeníteni. Az erdélyi magyarság célja 
az, hogy ne bomoljon fel a birtokosságok közössége, s a vagyon (jelen 
esetben az erdő) ne kerüljön idegen kézre. A tulajdon jelentőségét nem 
az anyagi gyarapodás reménye adja meg, hanem az, hogy a közös 
erdőgazdálkodás a település egészének életmódjára kihat: összetart.

Bármennyire furcsa, de igaz: Háromszék majd’ minden falujában 
megőrződtek a közbirtokosságok jegyzőkönyvei. Itt jegyzem meg azt, 
hogy a közbirtokosságok megalakulásának időpontjában szinte min
den település önálló közigazgatási sejtként működött.

E tanulmánynak nem célja bemutatni a közbirtokosságok történe
tét, de néhány esetben mégis megtesszük, mivel arra érdemesek.

11



Futásfalva

A település egykori közbirtokosságaival önálló tanulmányban 
foglalkoztam, itt a két névjegyzéket közlöm.11

A Futásfalvi Erdőbirtokossági Társulat tagjainak névjegyzéke 
1906-1947 között:

Név használati
illetőség

szavazat-
szám

1. Ambrus Imréné 3/850 3
2. Ambrus János 8 8
3. Ambrus József 3 3
4. Balázs Béla 6 6
5. Balázs András 4 4
6. Bajka Béniám 5 5
7. Bajka Antal 13 13
8. Bajka András 5 5
9. Balázs Antalné 3 3
10. Balázs Ferenc ifj. 2 2
11. Balázs Ferenc id. 6 6
12. Balázs Márton 5 5
13. Balázs Gyuláné 3 3
14. Balázs Jánosné özv. 5 5
15. Balázs Jánosné ifj. 2 2
16. Balázs Lajosné 2 2
17. Balázs Gézáné 8 8
18. Balogh János 10 10
19. Balogh Józsefiié 6 6
20. Bajcsi Tamás 8 8
21. Bajcsi Márton 3 3
22. Bajcsi József 15 15
23. Bajcsi Vilmosné 4 4
24. Bardocz Béla id. 8 8
25. Bardocz Domokosné özv. 1 1
26. Bardocz Béla ifj. 1 1
27. Bardocz Gábor 1 1
28. Bardocz Ilona 1 1
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29. Bardocz Márton 1 1
30. Bardocz Imréné 3 3
31. Bardocz Lajosné özv. 12 12
32. Bardocz Lajos Ignácné 11 11
33. Bardocz János 3 3
34. Bardocz József örökösei 

Kézdivásárhelyen
4 4

35. Bardocz Ilona 10 10
36. Bardocz Ignácz 8 8
37. Bardocz Jánosné 3 3
38. Bardocz Imre 3 3
39. Bardocz Lajos Balázsné 8 8
40. Bardocz András id. 8 8
41. Bardocz András ifj. 3 3
42. Bardocz Andrásné ifj. 2 2
43. Bardocz Józsefhé Pál Etel 5 5
44. Bardocz Ferenc, id. B. Ferencné 2 2
45. Bardocz Ignác, id. B. Ferencné 2 2
46. Bardocz György 2 2
47. Bardocz Mihályné 3 3
48. Barthos Józsefhé 5 5
49. Borbáth Béláné 1 1
50. Bokor Ferenc 2 2
51. Beke Jenő 30 30
52. Bene István tanító 6 6
53. Bíró József 2 2
54. Bíró Sándor 2 2
55. Dombi János 5 5
56. Dezső Dénes 2 2
57. Dezső Domokos 12 12
58. Dezső Lajos 10 10
59. Dezső Géza 10 10
60. Farkas Ignác 3 3
61. Farkas István 2 2
62. Farkas Andrásné özv. 8 8
63. Fetés Józsefhé özv. 2 2
64. Fetés Imréné özv. 11 11
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65. Fetés János 4 4
66. Fejér Márton 5 5
67. Fejér Mózes 12 12
68. Györgyjakab József 10 10
69. Györgyjakab Ignác 3
70. Györgyjakab Ignácné 1
71. Györgyjakab Pál 3
72. Györgyjakab Simon 3
73. Györgyjakab András 3
74. Györgyjakab Andrásné Pál Júlia ifj. 5
75. Györgyjakab Ferenc Pál 3
76. Györgyjakab Teréz Ikafalva 3
77. Györgyjakab Péter 3
78. Györgyjakab Andrásné özv. 8
79. Györgyjakab Ferencné özv. 8
80. Györgyjakab Antalné 14
81. Györgyjakab Albertné Lukács Irén 3
82. Györgyjakab Albert 4
83. Györgyjakab Antal 4
84. Györgyjakab János id. 6
85. Györgyjakab János ifj. 1
86. Györgyjakab Jánosné ifj. 5
87. Györgyjakab István 4
88. Györgyjakab Ferenc Lajosné id. 5
89.
90. Hamar Albert 1
91. Hamar Albertné 5
92. Hamar Ferenc 8
93. Hamar István és neje 11
94. Kölönte Lajos 3
95. Kovács Imréné özv. 10
96. Kovács Mihály id. 3
97. Kulcsár Antal 4
98. Kerekes Andrásné 1
99. Lukács Sándomé özv. 18
100. Lukács Vencelné özv. 12
101. Lukács Vencel 3
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102. Lukács Károly 21
103. Lukács Tivadar 5
104. Lukács Emma 5
105. Lukács Albertné özv. 3
106. Lukács Andrásné özv. 5
107. Lukács Péter tanító 2
108. Lukács Ferenc 5
109. László Péter 9
110. László Vilma 2
1 1 1 . László Károly 2
112. Lemhényi György 9
113. Mátyás Gyula Ikafalva 11
114. Mátyás Sándor Ikafalva 11
115. Léva Sándor Ikafalva 3
116. Hamar Antal 6
117. Márton Elek 4
118. Mátyás Ágnes 20
119. Makó András 2
120. Makó Istvánné id. özv. 3
121. Makó Istvánné ifj. özv. 4
122. Makó János örökösei 3
123. Márton Károly 3
124. Makó Bálint örökösei 1
125. Márton Imre 9
126. Mike Miklós 8
127. Menyhért József 1
128. Menyhért Antal 1
129. Móricz András 10
130. Pap Sándomé Mátyás Anna 13
131. Páll Lajos 1
132. Páll Simon 2
133. Páll Bálint 4
134. Páll Antalné 3
135. Páll András 6
136. Páll Imréné özv. 8
137. Páll Tamásné özv. 5
138. Péter László 6
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139. Pinti Mihály 10
140. Rákosi Dénes 13
141. Sandi Vilmos 27
142. Sandi Krisztina 3
143. Sandi János Jánosné 6
144. Sandi Antal 1
145. Sandi Ignác Ignácné 1
146. Makó Sándor 4
147. Sandi Magdolna 4
148. Sandi Pál 6
149. Tusa Gergely 5
150. Tusa Elek 2
151. Szánthó János 10
152. Vargyasi József örökösei 5
153. Váradi István 12
154. Balázs Lajos 1
155. Vargyasi Jánosné 1
156. Vargyasi Béláné tanító 6

A 150-156-os szám között csak használati illetőség van feltüntetve, 
szavazati joggal nem rendelkeztek.

Az újabb keletű, ún. csoport erdőtulajdonosok névjegyzéke 1946- 
ból. Azok neveit tartalmazza, akik vásárolt földdel léptek szövetségbe, 
vagy újólag telepedtek meg a faluban.

1. Balázs Lajos 33. Györgyjakab Pál
2. Györgyjakab Imre 34. Györgyjakab Ignác
3. Györgyjakab Antal 35. Tusa Gergely
4. Györgyjakab Albert 36. Bardocz Ignác Ferenc
5. Kölönte Lajos 37. Pinti János
6. Makó Sándor 38. Páll András
7. Balázs Vendel 39. Páll Dénes
8. Bardocz Antal 40. Bardocz Imre
9. Bardocz Dénes 41. Dezső Zsigmond
10. Bardocz András 42. Bardocz László
11. Bardocz Béla 43. Szántó Géza
12. Bardocz Márton Lajos 44.) Györgyjakab Gergely
13. Bardocz Márton D. 45. Márton Benedek
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14. Dezső Vilmos 46. Márton János
15. Páll Antal 47. Makó János
16. Ambrus József 48. Bardocz György
17. Lukács Márton 49. Páll Lajos
18. Balázs András 50. Páll Simon
19. Balázs Béla 51. Bardocz Ignác Lajos
20. Sándi Ignác 52. Balázs Gyula
21. Sándi Antal 53. Bajcsi Márton
22. Sándi János 54. Ambrus Antal
23. Györgyjakab János 55. Balázs Géza
24. Bajcsi Vilmos 56. Balázs Márton
25. Makó József 57. Bardocz Simon
26. Mátyás Antal 58. Györgyjakab Simon
27. Mike János 59. Lukács Árpád
28. Bajka Béni 60. Makó Károly
29. Fábián István 61. Sándor István
30. Bajka Antal 62. Rákosi András
31. Dezső Béni 63.
32. Lukács Vencel 64. Györgyjakab Ferenc.

Köpec

Mivel Köpecnek nem volt elegendő erdősége, más falutól vásárolt 
erdőt. 1899-ben Gyertyánffy Rozália „vargyasi úrnőtől” 50 000 koro
náért 546 hold 1142 négyszögöl terjedelmű erdőt vettek a Rikában. 
1900-ban vásárolták meg Középajtától a most Újerdőnek nevezett 
területet. A falunak hatalmas erőfeszítésébe került, hogy ki tudja fi
zetni ezeket az erdőket. Ebből a vagyonból kétszer forgatták ki: 1921- 
ben és 1948-ban. A köpecieknek ekkor az Ágazatban, a Csihányosban, 
a Szénégetőben, a Hosszúságban, a Hosszúmezőben, a Cinebércén, a 
Felső Kerekdombon, az Alsó Kerekdombon, a Jó- és Rosszborvíz 
oldalában, a Kerekvápában, a Németkalapfejen, a Mirkén, a Bükkben 
és a Kopaccserén volt erdőbirtokuk.12
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Káinok

A kőzbirtokossági dosszié a Régeni Áron- és Ütő András-féle csa
ládi hagyatékból került elő, mely pontos topográfiai térképet is tartal
maz. A kétágiaknak közel 500 hold erdeje volt a: Verőfényoldalában, 
a Vasantában, a Cseretetőn, a Siáton, az Üvegcsűrön, a Cserekúton és 
a Tilalmasnyíren.13

Bikkfalva

A Komán István hagyatékából előkerült Kétágkatonasági 
Erdőközbirtokossági dokumentumban részbirtokosként közel 200 
személy szerepel. Az itteni kőzbirtokossági erdők földrajzi nevei: 
Csulyoz, Csigavára, Medvésárka, Édespatak, Bomás és a Piliske.14

Málnás

„A közbirtokosságok annakidején nagyon jól működtek, az álla
mosítás után minden rend megbomlott, mind leélték az erdőt, 90 %-át 
kivágták” - mondta Szilágyi Dávid. Ebben a faluban külön erdészt is 
tartottak. Málnás falunak az Úrbéresen és a Vásároson voltak erdői.15
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n. ERDŐ- ÉS FAHASZNOSÍTÁS

1. Tűzifa

A háromszéki erdők fatermése 1892-ig kizárólag a házi szükségle
tek fedezésére szolgált.16 A faszükséglet jelentős hányadát a tűzifa 
képezte. A vidék a jelenben is rengeteget „tüzel” - hiszen az éghajlati 
viszonyok ilyenek: olykor szeptembertől május végéig „elbíijuk” a 
tüzet. A háztartások zöme (falun) nem rendelkezik gáztűzhellyel, s így 
egész évben kénytelenek fával tüzelni.

Valamicskét hozott a lakosság konyhájára az a kevés számú vízi- 
fürész, ahol - kezdetleges technológiával - deszkát vágtak. A helyi 
szükséglet fedezése után a kevéske fölösleget Brassóba szállították, 
ahol olyan olcsón tudták csak értékesíteni, hogy mindössze a fuvar és 
a termelési bérek térültek meg.

Érdekes, hogy az erdők mellékhasználata, azaz a legeltetése jutott 
előtérbe, mivel az állatok tartása biztos megélhetést jelentett. így az 
erdők rovására állandóan növelték a legelők területét. E növelés egyik 
legprimitívebb módjától sem riadtak vissza: sok helyen felgyújtották 
az erdőt! Például:
-  Sepsiszentgyörgyön a városi hatóság nagy gonddal, nem kevés 
pénzzel és még nagyobb fáradtsággal az Őrkő kopár oldalát erdeife
nyővel ültette be, s 1891-ben „... valami pásztorsuhancok meggyújtot
ták.” A 15 holdat meghaladó fenyvesből 700 köböl égett el.
-  Csemátonban „A Beke Pál, Kurtabércz és Laborvesszeje nevű 
bércek tűztengerben állanak. Három napja égnek az erdők, a tűz 
csak terjed ..., a pásztorok a tűz okáról semmit sem tudnak.”
-  1891 -ben ismeretlen okok miatt tűz ütött ki Illyefalván, Erősdön és 
Kovásznán, ahol: „...az Őlves nevű erdő jórészt elpusztult”.17

Az „ egészségügyi személyzet ” tüzelőanyaga

„Fa repartitio pro Anno Militari 1811/1812:
-  Kézdivásárhely, Doctor: Kesselbom 6 3/4 kemény tűzifa,
-  Kézdivásárhely, orvos: Borbéli 6 3/4 öl kemény tűzifa.”
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-  „Fa reparticio (ölben) 1825-re, a kézdivásárhelyi patika számára 
Alsócsemátonból 6”. 1826-ban ugyanez a falu, ugyanennek a patiká
nak, ugyanennyi kemény tűzifát szállított.
-  „Fa repartitio pro anno militári 1829, Alsócsemáton a fennírt kato
nai esztendőre az alábbi individuumoknak a tűzifát köteles leszállítani:
-  Kézdivásárhelyre Korponai orvos úrnak 4 ölet,
-  Brassóba protomedicus Ferentzi Josefhek 4 ölet és
-  Brassóba nemes Roydell Ioseph phisicusnak 4 ölet.”

1829-ben: „Fa repartitio”, ami Ikafalvát terheli az 6 3/4 öl, amit 
„Korponai Carolus orvosdoktomak Kézdivásárhely” kellett odafuva
rozni. Ugyanezt a famennyiséget 1831-1833. közötti időszakra 
Kézdivásárhelyen lakó „Szöts (?) doctomak”, Háromszék „rendes 
physikussának” kellett szállítani.

A „II. Székely Gyalog Regiment faszükséglete "

Az ikafalvi erdők múlt századi állományának fogyásához nagyban 
hozzájárult a „II. Székely Gyalog Regiment” faszükséglete. 1811- 
1936 közöttről vannak hiteles adataink: A falut évente 12 1/2 öl fa 
levágása, lepucolása és helyszínre való szállítás terhelte. Nagyobb 
községek (Alsócsemáton, Felsőcsemáton, Dálnok, Maksa, Altorja, 
Feltolja, Kézdiszentlélek, Kézdikővár, Alsólemhény, Felsőlemhény, 
Esztelnek, Bereck és Gelence) „Fa repartitiája” csak a fele volt. 
Ikafalvának más kötelezettségei is voltak: 1824-ben a kászoni részen 
hidat építenek, s az építkezésre beterhelték: „2 darab 4 ől hosszúság
ban 6 col vastagságban kemény cserefa elszállítására.” A „Comissio 
Protocoluma” szerint tartozik a falu a hidakat az alábbi módon csi
nálni:
-  Alsócsemáton hármat, 3 öl hosszúságban,
-  Felsőcsemáton kettőt, 3 öl hosszúságban,
-  Futásfalva kettőt, 3 öl hosszúságban,
-  Feltolja kettőt, 3 öl hosszúságban,
-  Altorja hármat, 3 öl hosszúságban.

Minden hídra kell vágatni 15 darab cserefákat 4 öl hosszúságban, 
6 col vastagságban.
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„Azon építeni való cserefákról, melyeket a 9-dik compagnianak a 
Nemes Regiment 9-dik májusban költ (1824 - megj. tőlem: Salamon 
Ferenc) parancsolatja szerint a Berecki újonnan építendő Kapitányi 
qvartély Ház építésére az alábbi módon adnak az faluk:

-  Alcsócsemáton: 6 öl hosszúságban 20 col vastagságban 4 darabot,
-  Ikafalva: 4 öl hosszúságban 18 col vastagságban 20 darab,

4 öl hosszúságban 6 col vastagságban 12 darab,
6 öl hosszúságban 7 col vastagságban 8 darab,
6 1/2 öl hosszúságban 7 col vastagságban 6 darab...

Aláírja, Bekker Főhadnagy”.

1826-ban Arbutina kapitány a következő famennyiséget rója ki: 
„A Nemes Regiment Commandónak a múlt hónap (február - megj. 
tőlem: S. F.) harmadik napján kőit poroncsolatja szerint tartozik a 
compagnia a Zabolán tanáltató kapitányi és a Létzfalván tanáltató 
főhadnagyi kvartályok renoválására 109 darab cserefát adni, mely fák 
a falukra az alábbi módon repartiáltattak, úgy mint:

-  Felsőcsemáton: 1 darab 4 öles 8 col vastag,
1 darab 3 öles 8 col vastag,
2 darab 4 öles 8 col vastag,
2 darab 2 öles 8 col vastag,
9 darab 1 öles 8 col vastag,
1 darab 2 öles 6 col vastag,

25 darab 3 öles 6 col vastag,
25 darab 3 öles 6 col vastag,
14 darab 3 öles 6 col vastag,
12 darab 3 öles 6 col vastag,
2 darab 1 öles 6 col vastag,
5 darab 1 öles 6 col vastag,
2 darab 1 öles 6 col vastag,
8 darab 2 öles 5 col vastag.”18

-  Alsócsemáton:
-  Ikafalva:
-  Futásfalva:
-  Feltorja:

-  Altoija:
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Tűzifaszükséglet 1892-1893 között

Egyes községek egész évi költségvetésüket a tűzifa árából fedezték

A falu neve Fedezet Szükséglet A pénztári hiányt a
______________________________________tűzifaeladás pótolja
Futásfalva 667,80 fit 6200,76 frt 5533,96 frt 
Ikafalva 754,44 frt 1826,23 frt 1071,79 frt 
Felsőcsemáton 1565,32 frt 3017,05 frt______ 1441,73 frt_____

A Marosvásárhelyen székelő kereskedelmi és iparkamara a MÁV 
Igazgatóság felkérésére szabályos pályázatot írt ki háromszéki fake
reskedőknek és erdőbirtokosoknak tűzifa eladására, 2 év időtartamra 
az 1892-es és 1893-as évekre. A leszállítandó tűzifa évente:
-  9 050 m3 bükk hasábfa,
-  13 400 m3 tölgy vagy cser hasábfa.
A pályázatokat Budapestre (Andrássy út 73. sz.) kellett benyújtani, de 
azok a cégek, amelyek eddig nem álltak szállítási viszonyban a MÁV- 
val, megbízhatóságuk igazolására bizonyító levélért kellett folyamod
niuk a kereskedelmi és iparkamarához, Tauszik B. Hugó elnök vagy 
Törpényi János titkárhoz.19

2. Épületfa

A középkori Háromszéken kőből (várak), kőből és téglából 
(kisnemesi udvarházak, templomok) és fából (keményfából erdővidé
ken, puhafából Sepsiszéken és Kézdiszéken) építkeztek. A XVIII. 
században - Mária Terézia rendeletére - általánossá vált a fából való 
építkezés, hiszen a sorozatos és erős földingásoknak a fa jobban el
lenállt.
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A múlt századi épületfa-szükséglet Ikafalván

A lakók zöme boronaházat épített. Kezdetben a „gombolyag” 
rakófákat nagyméretű terméskőre helyezték. Az épületfa legtöbb eset
ben nyír, nyár, fenyő és ritkább esetekben a rakottya volt. Talpfának 
keményfát (tölgy) tettek.

1855-ben Török István épít, de építés közben elfogy a fája és: „... 
tűz által romlást szenvedvén ... függőben álló épületje tovább rakhatá- 
sa tekintetéből az egyház erdejéből ott szál nyírfát illendő árába kér.” 
Az egyháztanács határozása: „... megyebiró aa. (értsd: atyánkfia) egy
néhány egy ház tagjaival ött szál közepes nyírfát illendő árába jegyez
zék ki.” Sajnos a korabeli egyházi jegyzőkönyvből nem tűnik ki az, 
hogy Török István uram mennyit fizetett az öt szál fáért.

A XIX. század vége felé kezdték használni a négyszögletűre kifa
ragott gerendák farkasfogas összeillesztését. A parasztház (közép
vagy sarokereszes) minden tartozéka fából készült, olyannyira fából, 
hogy a szegek, bolhaszegek is fából voltak. A múlt században épült 
faházak mindenikébe megvolt a mestergerenda. íme néhány beszédes 
darab:
-  „Ezt a házat Törörök (értsd: Török, elírás eredménye) Ádám építet
te Isten segedelméből, az 1821-dik esztendőben május első napján.” 
Mostani tulajdonosa: id. Kirizs András Felszeg utca 131. szám.
-  „... atz Mária Asszony özvegységében az 1856 dik évben Augusz
tus 5 dik napján” A régi mestergerendát beépítették 1913-ban az új 
ház utca felőli szobájába. A mestergerenda bal oldala korhadt lehetett, 
melyből levágták a felirat első részét: „Építtette R ...”, mert Rácz nevű 
család élt a múlt századi Ikafalván, Gyertyánszeg 68. szám.
-  „Ezen házat építtette Dombi István és nője Fetés Trésia az 1896-ik 
évbe”, Gyertyánszeg 78. szám.

A templomépítés faszükséglete

Ikafalván 1856. február 29-én elhatározzák egy új templom építé
sét: „... a templom romlandóvá vált és a N. S. Szent vizsgálat és 
Eclésia az templomot meg vizsgálván úgy tanálta, hogy az Isteni szol
gálatot többé nem lehet tenni, annak következtében az Templom hejett
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mást kell építeni ...” Egy korabeli jegyzőkönyv második pontjából 
tudjuk: „Az Eclésia erdejében levő Cserefák az építésre nézve az 
Tiszteletes Esperest Úr engedelmével történhetik meg, ennek megadá
sa után az Eclésia el adhassa ... meghatározták, hogy a fák eladása az 
környező falvaknak is köztudomásul adasson, hogy a kitűzött napokon 
a vásárosok megjelenhessenek.” 1856. március 28-án ismét gyűlésez- 
nek, s eldöntik: „... az egyház erdejének licitálása meg lévén engedve 
a templom építésének fedezésére.” Az április 4-5-én megtartott licitá- 
ciókor 827 forint gyűlt össze. Egy későbbi gyűlés jegyzőkönyve sze
rint terítékre került egy kényes kérdés: „Megyebiró aa. (atyánkfia, 
Pánczél Mojszes - megj. tőlem: S. F.) úgy értesült hogy a levágott 
cserefák még egyes személyek kezeik között vagyon nagyobb rész
ben”. (Ezt úgy kell érteni, hogy a fát ellopták!) Elhatározzák, hogy 
május 6-ig mindenkinek be kell fizetnie a tartozását a kamatokkal 
együtt, ellenkező esetben „... az illető esperességhez jelentessék fel, 
hogy a Cs. Kir. Járási hivatal adóssága letörlesztésre kötelezhesse”. 
1857. június 5-ig a pénz még mindig nem gyűlt össze (!!!), ezért az 
egyháztanács felsőcsemátoni Vitályos György református papot és 
Bodola Sámuel esperes urat nevezte ki biztosnak, akiknek 1858. janu
ár 17-re sikerült a levágott fa árát összegyűjteni, a kamatokkal együtt 
(991 forint).20

3. Szerszámfa

A székely ember nagyon sok szerszáma fából készült, melyet lé
nyegében a saját erdejéből szerzett be, „természetesen” engedély nél
kül: nyelek, gyalupad, létra, szekéralkatrészek, fejővedrek, kádak, 
csebrek, hordók, kasok, seprűk, fuszertartó nyírfakéregből, különféle 
botok, rudak, habargató, szénvonó, lapátok, villa, gereblye, teknő, 
szita, fakanál, lapító, fatányér stb.

4. Egyéb faszükséglet

,,Az erdei ipar legtekintélyesebb részét a deszka és léc készítés ké
pezi. Számtalan patakok által hajtott apró fürészmalmok vágják a 
deszkát... de a Papolcz határában felállított Gyulafalva fürészgyárte-
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lep által nyert igen szép lendületet. A tölgyfakivitel Romániába történt 
és tengelyen szállították, addig a drága százados tölgyfák egyszerű 
falusi épületekhez felhasználva pazaroltattak” - olvashatjuk egy kama
rai jelentésben.

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1893-ban felhívja 
a fakereskedők figyelmét: A m. kir. diósgyőri vas- és acélgyár részére 
jövő évben szükség lesz:

-  700 m3 jegenyefenyőre,
-  140 m3 jegenyefenyő falécre,
-  12 m3 lucfenyő falécre,
-  510 m3 jegenyefenyő deszkára,
-  240 m3 lucfenyőfa deszkára,
-  12 m3 szurkos fenyőfa deszkára,
-  12 m3 II. minőségű fenyő deszkára,
-  230 000 db jegenyefenyőfa zsindelyre.21

Ennek alapján lehetett aztán a fakitermelési vállalkozóknak megrende
léseket, illetve eladó erdőállományokat szerezni.

5. Erdészeti hírek 1891-1892-ből a Székely Nemzet hasábjairól

1891

-  Az érdekelt körök meg vannak nyugodva és elégedve, s egy jobb 
jövőnek zálogát kezdik látni erdeink jó karba hozásában és fenntartá
sában.
-  A galaci és brailai dokkok megnyitása alkalmából íiják, hogy ott
11 nagy tengeri hajó rakodik fenyődeszkával. Horn Dávid cégének 
(Budapest) vannak fatelepei Brassóban és Háromszéken, ahonnan igen 
jó minőségű fenyődeszkát szállít Palesztinába, Olasz-, Francia- és 
Görögországba. Az ő érdeme, hogy az erdélyi faáru igen keresett és 
kedvelt cikk a keleti tartományokban. Nagy fatelepet rendezett be 
Konstantinápolyban is.
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1892

-  Január 20-án vármegyei gyűlést tartottak Sepsiszentgyörgyön 
Csikay János m. kir. erdőmester elnöklete alatt, ahol jelen voltak a 
megye erdészeti hivatalának tagjai és az erdőkerületek gondnokai. 
A számadásból kitűnik, hogy az elmúlt esztendőben minden tevékeny
ség program szerint valósult meg.
-  A zoltáni Nagy Felfogott nevezetű erdőrészben 10 hold csereerdő
nek a fája szabad kézből eladó. A fák kerülete 1 1/2 m, törzshossza 
15-20 m.
-  185 hold szép fenyőerdő közel az országúthoz (Sepsibükszádról 
van szó), továbbá 500 m3 vágott bükkfa a Büdösdi út mellett eladó, 
érdeklődni lehet a gróf Mikes-féle üveggyár-igazgatóságánál.
-  A szemerjai ev. ref. egyház Középhegy nevű erdejéből a cseretűzi
fát a helyszínen készpénzfizetés mellett elárverezik.
-  A gróf Mikes-féle üveggyárnál állandó foglalkozást nyer mintegy 
100-120 favágó méterölek készítésére,.
-  Sepsiszentgyörgy városa közhírré teszi, hogy a nagyméltóságú m. 
kir. földművelésügyi minisztérium 1890. VI. 15-én kelt 33688-1/2 
számú magas engedélye folytán a városi erdők B. üzemosztályának a 
Lóré és Világlátó nevű erdőrészben 1290 darab tölgytörzs 4010 m3 
tömör tartalommal 1892. IV. 21-én nyilvánosan elárverezik.
-  Illyefalva a Külső nevű erdőrészben 12 hold cserhántásra alkalmas 
erdőterületet nyilvános árverésen, készpénzfizetés mellett el fog adni.

6. Az erdő a szegény ember éléskamrája

Évszázadok óta a székely ember ezerféleképpen használja- 
hasznosítja az erdei fák, cserjék, lágyszárú növények levelét, hajtásait, 
virágait, terméseit, kérgét. Nem a teljesség igényével sorolunk fel egy 
párat:
-  a vadalmafa, a vadkörtefa (egyszerűen kifejezve vackor). A vadal
mafa gyümölcséből ecetet erjesztenek, ritkábban főzik vagy aszalva 
eszik. A vadkörtéből kiváló minőségű pálinkát főznek, mely nem 
tartalmaz ciánt.
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-  a csontfát (valószínűnek tartom, hogy a vörös berkenye népi neve) 
asztalosok és faesztergályosok használják. Ebből a fafajból készülnek 
a létrafogak, a gereblyefogak és a jászol.
-  a közönséges cseresznyéből kompótot készítenek, esetenként 
szeszt öntenek rá, a termése pálinkafőzésre is alkalmas.
-  a galagonya levelét, virágát és gyümölcsét egyaránt gyűjtik, kiváló 
minőségű tea fő belőle.
-  som: gyümölcséből lekvárt főznek.
-  mogyoró: olajtartalmú magja miatt szinte mindenki gyűjti. Fájára 
paszulyt futtatnak, fáját kosárkötésre használják, fiatal ágát kettéhasít
va faházak lécezésére is használják.
-  bodza: virágjából hűsítőt készítenek egy házi recept szerint, a meg
szárított virágot izzasztó teának használják, fekete bogyóit befozik.
-  kecskerágó: fájából cipőszegeket készítenek.
-  szeder: levele teának való, érett terméséből lekvárt főznek vagy 
kisajtolva házibort.
-  málna: gyümölcsét nyersen és befőzve használják, ecetkészítésre is 
alkalmas.
-  csipkerózsa (népi neve: hecserli, peccs, seggvakaró): gyümölcse 
finom teának és ízletes lekvárrá főzhető.
-  fekete áfonya: levele teának, gyümölcse lekvárnak való, teáját 
gyomorrontáskor isszák.
-  vörös áfonya (népi neve: leánykakokojza, fásmeggy): gyümölcsét 
savanyúságkészítésre használják.
-  kökény: gyümölcséből bort lehet készíteni.
-  akác, hárs (népi neve: szádok): méhlegelő és viráguk teafőzésre 
alkalmas.

Erdeinkben a következő gombafajok teremnek meg: tavaszi pe- 
reszke, fügomba, rókagomba, keserűgomba, korallgomba, vargánya, 
lila pereszke, piruló galóca, galambgomba, fenyőaljgomba, 
tőkealjgomba, őzlábgomba, kucsmagomba, laskagomba, ánizsgomba, 
kenyérgomba.

Idős Pál Ferenc 1978-ban 139 kg rókagombát adott le, ugyanebből 
a gombafajtából 1984-ben a következő mennyiséget gyűjtötték be 
emberei:
-  Barthos Zoltán, Ikafalva, 36 kg,
-  Bene Róbert (diák), Futásfalva, 2 kg,
-  Sandy György, Futásfalva, 10 kg,
-  ifj. Pál Ferenc, Futásfalva 12 kg,
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-  Kovács István, Ikafalva, 4 kg,
-  Jordán Péter, Ikafalva, 2 kg,
-  Dénes László, Ikafalva, 2 kg,
-  Jordán Piroska, Ikafalva, 8 kg,
-  Kirizs Sándor, Ikafalva, 4 kg,
-  Gere István, Felsőcsemáton, 3 kg,
-  Balázs Béla és családja, Futásfalva 71 kg,
-  Balázs János és családja, Futásfalva 17 kg.

Idős Pál Ferenc (1962-1990 között volt erdész Ikafalván és Futás
falván: iskoláit Görgényben és Kézdivásárhelyen végezte) 1986-ban 
30 kg, Bardocz Dénes 20 kg, Bardocz Amold 10 kg és Beke Zoltán 10 
kg juharmagot adtak le.

Az erdészeknek más terményeket is le kellett adniuk. Ilyen volt 
például a csipkebogyó. 2 kg csipkebogyóért 1 kg puliszkalisztet adtak. 
Az erdeifenyő tobozát az iskolások zsákszámra gyűjtötték, belőle 
adventi koszorúkat készítettek Kézdivásárhelyen.22
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III. FALOPÁSOK RÉGEN ÉS MA

Mottó: A tolvajszándékúak többnyire éjjel vagy 
ünnepnapokon dézsmálják az erdőt, sértik 
a hetedik parancsolatot.
(Pápai Gábor: Az eb)23

1. Falopások 1879-ig

A falopások „korai” (kora középkor, középkor) kezdeteiről semmi
lyen adat nem áll a rendelkezésünkre. Lényegében nem is állhat, mert 
a feudalizmus korában az erdő mindenkié volt - legalábbis a Székely
földön. A falopás kezdeteiről írott anyag is keletkezhetett, ám a sok 
háború, tűzvész, gondatlanság, no meg a gondos (állami) összegyűjtés 
azokat teljességgel megsemmisítette. Szájhagyományos forrás: 1849- 
ben, amikor a cári csapatok beözönlöttek Sepsiszentgyörgyre, okleve
lekkel tömték be a település sáros gödreit, hogy a szekerek, lovak 
könnyebben tudjanak közlekedni. A faluközösségi határozatok jegy
zőkönyvei is jórészt elvesztek, ha ugyan nem kerültek „állami fennha
tóság alá”, amikor a kormány utasítására az egyházi anyakönyveket 
szedték be. A falubírák jegyzőkönyveiből még itt-ott „bujkálhat” egy 
pár darab, de nem mindenki meri nyilvánosságra hozni, mondván: 
még nem jött el az idő. A közbirtokosságok jegyzőkönyvei így jobbára 
egy közelmúltbeli állapotot tükröznek.

Az ikafalvi egyházi erdőkről 1820-tól vannak pontos adataink. 
1898-ban még meglehetett az a jegyzőkönyv, mely 1767-tel kezdődő
en rögzítette az egyház fontos dolgait, így az erdővel kapcsolatos 
írásokat is tartalmazhatta, sajnos, ez ma már nincs meg.

így egy későbbi iratból idézünk. 1820. V. 7-én: „... úgy tapasztal- 
tatik, hogy némelyek nagyon pusztítják az Eklésia erdejét a Fellsöbb 
rendelések ellenére, erre lett a nemes Eklésiától közönségesen ez a 
határozás: hogy aki ennek utánna opservaltatik, hogy fejszével 
pusztíttaná a N. S. Eklésia akár Csere akár Nyír erdejét, minden sze
mély válogatás nélkül fizessen 6 forintokot, ha pedig ösmét fejsze 
nélkül találtatik akárki aki hasonló módon pusztítaná a már kifejezett 
erdőt az ilyen fizessen 3 forintokot.” Ez a határozás egyben falutör

29



vény is, mely érvényes volt a múlt században. Ugyanezen a gyűlésen 
erdőpásztorokat is választottak. Az egyik név szerint ismert 
főerdőpásztor, Dienes Balázs az „1820-ik esztendő májussá hetedikén 
kelt egyházi törvény” értelmében adja fel 1858-ban Barabás Antalt, 
„kit meg is büntetnek 1 forintra”.

Egyházi erdőpásztorok Ikafalván
-  1820-1825: László Lajos, Fetés András, Deseő József és Mátyás

László;
-  1826-1833: foerdőbíró: Dienes László (és minden tizedik ház

közül az első lakó erdőbíró - nevüket sajnos nem 
ismerjük);

-  1834-1852: név szerint egyetlen fő- és erdőpásztort sem isme
rünk;

-  1853-1854: Pánczél Mózes, 1855-től megyebíró, ezért felmentet
ték ebből a funkcióból;

-  1853-1857: i^abb Dombi Pál;
-  1858-1866: László András és Dienes Balázs;
-  1867-1880: az erdőpásztorok nevei ismeretlenek;
-  1880-1883: Mátyás András;
-  1884-től: Valószínűnek tartom, hogy ez a funkció megszűnt,

mert egyházi jegyzőkönyvek ugyan bőven vannak, 
de az erdőpásztorokról említést sehol nem tesznek. 

1826-ban a törvényt kiegészítették azzal, ha valaki „szekérrel és 
fejszével találtatik az erdőben”, akkor 12 forinttal kell megbüntetni. 
A föerdőbírónak engedelmeskedi kell: „... minden tizedik ház közül az 
első vice Erdő Bíró, ki köteles a maga tizét őrizni”. 1847-ben már 
érdekeltté teszik az erdőbírókat: „... forint megyen a rajtakapóknak”. 
Csakhogy, mivel régen sem volt igazság, azonképpen manapság sincs! 
Álljon itt a következő jegyzőkönyvi példa: „1847-dik Év Februárius- 
sának 11-iki éjjelen Lovas Katona Pánczél Antal két lovával, Szány- 
nyával és mellette levő szolgájával (a szolga nevéről egy szó sincs - 
megj. tőlem: S. F.) az Eklésia nagyon tilos erdeibe tanáltatván, éppen 
akkor á mikor egy jó tere nyírfát el akart orozni, maga ugyan szolgás
tól elszaladott, de Lovait és Szánnyát béhajtottuk á Megye Bíróhoz.” 
A törvény szerinti 12 forintos büntetést Pánczél Antal apósa 
(márkosfalvi lovaskatona Kós István) közbenjárására megúszta 6 fo
rinttal (!), melyet február 16-án be is fizetett Málnási József megyebí
rónak.
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Három hónap múlva: Gyalog Katona Mátyás Mózes az 
Eklésia tilos erdejéből egy szál nyírfát levágván, hogy bé hordozza, az 
Egyházi Tanács meg büntette 5 forintig ...” 1853-ban Dezső Dániel 
került az egyháztanács elé: „...az Egyház erdejében levő csutakokból 
szenet égetett, mit ő is elismert, de tilalmát nem tudta, az mondja”, 
mivel „... a tiltott erdőben merész volt oly tétre menni, hogy szenet 
merjen é g e t n i e z é r t  1 forintra megbüntették.

Az egyház saját pénztára javára többször ad el fát: „A folyó 1857. 
évben nem lévén az egyháznak költőpénze, ... tehát az Eklésia erdejé
ben nyírfa adodjon el litzitaczion melynek ára tétessen az Eklésia 
ládájába”.

A jóízű humor sem hiányzik a jegyzőkönyvekből, persze, csak mi, 
mai emberek derülünk a következő bejegyzésen: „... fel adattanak 
Fetés András, Mátis László és Mátis András, hogy az Eklésia Erdejé
ben méhészvén négy szál cserefát meglyuggattak, hogy a méheket meg 
foghassák. Mind a hármat a Consistorium eleibe állítván megváltották 
tselekedeteiket, azért, hogy minden hirtétel nélkül a fákat 
magvagdalták ..., megbüntette a B. Consistorium Fetést Andrást 1 
forinttal, minthogy tsak egyet jukasztott meg, a más kettőt három fo
rintra, minthogy azok ketten három szálat jukasztottak ki.”24

1851-ben a szotyori református egyháznak 411 köböl erdeje volt 
(az első világháborúig), melyből minden második évben bizonyos 
mennyiséget eladtak. (Ugyanebben a faluban a lelkésznek 230 köböl 
erdeje volt.) Egy bejegyzés az 1852-ből: „az év telén Lovas Katona 
Rápolthy Béla három szekér tserefát szállított haza engedélytétel nél
kül saját udvarházába az egyház erdejéből”. A jegyzőkönyv nem 
szól a büntetésről.25

2. A községi erdők „pásztorai” Kézdiszéken 1697-1884 között26

A községi erdő a faluközösségé volt, ám „erdőlni” csak a falugyű
lésen eldöntött helyen/helyeken és napokon volt szabad. A választott 
falubíró egyszersmind erdőpásztor is volt. Természetesen nem tarto
zott őrizni az erdőt a szó kimondott értelmében, de a faluba behozott 
fát bármikor ellenőrizhette, s adott esetben keményen büntethetett. 17 
kézdiszéki faluban sikerült azonosítanunk a falubírákat. Sajnálattal 
jegyezzük meg, hogy ahol a községi iratok nem kerültek (valami vélet-
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len folytán) egyházi kezelésbe, ott szinte teljességgel elkallódta, el
pusztultak.
-  Altoija: 1794 Mike József
- 1804 Bartha András
- 1813-1815 Márton Ádám;
-  Alsócsemáton: 1826 Lázár Ferenc;
-  Dálnok: 1760 Lázár Ferenc;
-  Feltorja: 1813-1815 Keresztes László;
-  Felsőcsemáton: 1786-1787 Kölönte Sámuel

1793 Ambrus János
1797 Fülöp András
1795 Bajka Péter
1796-1797 Mátyás Márton
1798 Kölönte Márton
1799 Rákosi Sámuel
1800 Beke Péter
1801 Fegyvemeki János
1802-1803 Fülöp András
1804 Kusztos Mihály
1805 Tompa Ferenc
1806 Beke Péter
1807 Kusztos Mihály
1808 Szász Zsigmond
1809-1810 Beke Márton
1811 Kiss József
1812 Szabó József
1813 Rákosi Elek
1814-1815 Rákosi Ferenc
1818 Csíki István
1819 Fegyver Ferenc
1820 Rákosi József
1821 Bajka András
1822 Rákosi József
1823 ifj. Rákosi András
1824 Rákosi Mihály
1826 Beke Ferenc;

-  Futásfalva: 1760 Sandy IstVán
1796 Bardocz Simon
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-  Hatolyka:

-  Ikafalva:

-  Karatna:
-  Kézdialbis:
-  Kézdialmás:
-  Kézdimartonos:
-  Mátisfalva:
-  Nyújtód:

-  Sárfalva:

-  Szentkatolna:

1813-1815 Ambrus Ferenc
1828 Sandy Pál;
1697 Pakó Tamás
1698 Pakó György
1701 Mátis András
1747 Potsa János
1760-1761 Mátis István
1768-1769 Mátis Antal
1770 Pap Pál
1773 Mátis Mihály
1777 Páll István
1780 Bakk Ferenc
1787 Pakó Antal
1797 Mátis János
1799 Páll György
1802 Pap György
1804 Pakó Áron
1819 Pakó Mátyás
1820-1821 Finta Ferenc
1826 Kanabé Mihály
1835 Mátis Zsigmond
1836 Mátis András
1837-1840 György Mihály
1859-1861 Pap Sándor;
1813-1814 Fetés Gábor
1815-1816 Dienes József;
1747 Köntzei Kelemen;
1813 Vajna István;
1773 Kelemen Tamás;
1816 Farkas István
1815 Sántha József;
1747 Jantsó Mihály
1860-1867 Kádár István;
1747 Erős György
1802 Babos János
1816 Kis Mihály
1819 Pakó József;
1747 Fábián Pál
1759 Györgybíró András
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1789-1790 Bálint György 
1795 Fekete Ferenc
1872-1884 Szabó József;

-  Szentlélek: 1869-1872 Tamás Elek.
A falubírák közvetlen felettesei az alkirály- és királybírók voltak.27 

Ők adták át a „passusokat”, s az adott helyzettől függően „circura- 
lisocat” fogalmaztak a közerdővel, a közegészségüggyel, a szórako
zással, bálokkal, építkezésekkel kapcsolatosan. Utasításaik pontos 
végrehajtását ellenőrizhették, büntetést is alkalmazhattak: pénzbünte
tést, pálcaütést, sőt Lázár Dávid „halálbüntetéssel” is fenyegetett. 
Utasításaikat a falubírák nagyon komolyan vették:
-  a pálinkafőző sisakok beszedésénél (1747) „Jakab Tamás nagyon 
... rugodozott ...”, de Jantsó Mihály nyújtódi falubíró úgy is elvette 
tőle, mert a pálinkafőzés sok fát is igényelt.
-  „1826 februariss Havának 19-ik napján Kanabé Mihály (falubíró 
Hatolykán - megj. tőlem: S. F.) setétedés előtt tanálkozott ugyancsak 
Hatolykai Gyalog Katona Pakó Andreassal és ugyancsak Hatolykai 
Gyalog Katona Matis Elekkel akik cserefával megrakott szekereiket bé 
akarták huzatni az udvaron belülre ... helyben 25-25 botütésre Ítélte, 
mert tiltott napon és tiltott helyről hozták bé a fá t... Pakó Andreas a 
19-ik botütésnél elájult...”

3. Erdei kihágások és erdőrendészeti áthágások 1879-1918 között

Az 1879. évi erdőtörvény szerint erdei kihágásnak számítottak a 
más erdejében elkövetett rongálások és lopások. A kihágás kategóriá
jába a 30 frt (60 korona) értékig terjedő esetek, a vétségbe a 30-50 frt 
(60-100 K), míg a bűntett kategóriába az 50 frt (100 K) felettiek tar
toztak.

Az erdei kihágók az erdőtörvény értelmében általában pénzbünte
tésre ítéltettek. Erdei lopás esetében meg kellett téríteni a kár értékét, 
továbbá a kiszabott kártérítést pénzben kellett megfizetni. Ha az elkö
vetők vagyontalanok voltak, börtönbüntetést kaptak, mely azonban 
nem haladhatta meg a 10 napot.

Az 1879. évi erdőtörvény értelmében erdőrendészeti áthágást a 
tulajdonos vagy más, de a tulajdonos engedélyével, jóváhagyásával, 
esetleg hallgatólagos tudomásul vételével, a saját erdejében követett
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el. Ekkor büntetést kellett fizetni, de a bírság kifizetése nem mentesí
tette a tulajdonost a törvényellenes cselekmény abbahagyásának 
(netalán az eredeti állapot helyreállításának) kötelezettségétől.

Paradox módon Háromszéken még a törvény emberei sem tartották 
be a törvényességet. Egy 1891. évi jelentésből szemelgetünk egy pár 
idevágó esetet:28
-  „az erdők fenntartására vonatkozó törvények és intézkedések e 
törvényhatóság területén szorosan megtartva és ellenőrizve lettek (?), 
kevés számban fordult elő törvényellenesség: szabályellenes legelte
tés, falopás és üzemtervek be nem tartása...”
-  „minthogy a törvényhatóság községeinek a népesség arányához 
képest csekély közhatárai vannak, ezért a legeltetés az erdei legelőkre 
van utalva, de a legeltetést szabályozó intézkedések az itteni viszo
nyokhoz képest túl szigorúak, néhol a gazdászatra hátrányosak...”
-  a faúsztatás és a tutajozás kisebbmérvü tutajokkal is megszűnt a 
malomgátak emelkedéséből származott akadályok növekedése miatt.
-  az erdei ipar, mindennemű eszközfát, fa edények, épületfák, desz
kák, lécek, hangszeranyagok, kérgek, kovácsszén stb. inkább csak 
háziiparilag volt előállítva. E téren semmilyen ellenőrző közeg nem 
talált nagymérvű lopást
-  erdészeti áthágás miatt a következő erdőbirtokok, erdőbirtokosok 
ellen tétetett indítvány az eljárás megindítása végett, u. m.:
-  Gelence: szabályellenes favágatás és eladás,
-  gróf Kálnoky Dénes jogutódjai (Káinok), Seethal Ferenc és 
Bemald Jánosné ellen feltétlen erdőtalajon álló erdők irtása, illetve 
ezek beerdősítésének mulasztása ellen,
-  a sepsiszentkirályi ev. ref. egyház ellen üzemtervtől áterdőlés által 
való eltérés miatt,
-  a kálnoki ev. ref. egyház ellen üzemtervtől eltérő favágás miatt,
-  a zoltáni volt Kétág Katonai és Közbirtokosság ellen tiltott favágás 
és az erdők önkényes felosztása miatt,
-  Málnás község: tiltott favágás, tiltott erdőben,
-  a sepsikilyéni Nagy Károly mikóújfalusi véderdőbirtokos ellen, 
tiltott favágás miatt,
-  Sepsiszentgyögy város ellen tiltott legeltetés miatt,
-  zabolai Gyárfás Lajos erdővédő birtokos ellen tiltott favágás eltű
rése miatt,
-  gróf Nemes Jánosné, született Béldy Polixénia ellen feltétlen erdő
helyen kivágott erdőnek hat év alatt be nem erdősítése miatt.
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I. fokú ítéletet hoztak:
-  Dálnok község ellen 125 forint,
-  Gelence ellen 161 forint (marasztaló),
-  Nagybacon község ellen 75 forint,
-  Szentkirály községet felmentették,
-  Gelencei Iskolaszék ellen marasztaló 25 forint,
-  Nagybaconi Iskolaszék ellen marasztaló 25 forint,
-  sepsiszentkirályi ev. ref. egyház ellen felmentő,
-  zabolai Gyárfás Lajos és társai ügyében beszüntető,
-  kálnoki ev. ref. egyház ügyében marasztaló 5 forint.

II. fokú ítéletet hoztak:
-  Barátos község: 30 forint,
-  Futásfalva község: 50 forint,
-  köpeci közbirtokosság ügyében: 30 forint,
-  köpeci ev. ref. ügyében: 30 forint,
-  Málnás község: 75 forint
-  Nagybaconi közbirtokosság: 75 forint,
-  Nagyborosnyói közbirtokosság: felmentő,
-  Zabolai közbirtokosság: 75 forint.
Nagybani eladás (deszka, léc) a papolci és zágoni határban csak Horn 
Dávid és társai által volt lehetséges.

4. A Futásfalvi Közbirtokosság jegyzőkönyvi bejegyzései az erdei 
lopásról, illetve annak megtorlásáról

-  1893. II. 14.: „Elnök Vargyasi András úr előterjeszti, hogy a társa
ság erdeiből a jegyfákat levágták, sok helyen az erdő közt a határt 
megsemmisítették,... javasolja, hogy a károkat fizettessék meg, hogy a 
további csempészésnek (így!) helye ne legyen. Bardocz Mihály és 
Bardocz Ferenc a tettesek közül kettő, beismerik, hogy a nyilak kö
zötti jegyfákat kivagdosták, s ezért 1-1 forintot a kihágásért hajlandó
ak befizetni. Györgyjakab Ferenc beismeri, hogy a bütün a jegyfát 
levágta, s a 30 kr.-t büntetést megtoldja 1 forinttal és a társaság kasszá
jába befizeti. Dezső Dénes beösmeri, hogy Bardocz Györgynek elhoz
ta a három darab nagy cserefáját, melynek értékét (?) visszaadja, plusz 
1 forintot fizet a társaságnak.”
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-  1894. X. 26.: „Eléterjesztetik, miszerint a Társaságnak az erdejé
ben nagy károk vannak a sorozatos lopások által, ... mást nem lehet 
tenni ..., mint csak azt, hogy bizonyos napokon lehessen erdőlni. A 
többi napok kineveztetnek erdötilalmas napoknak. A társaság saját 
kebeléből kinevez három erdőpásztort, akiknek napi díjjul 80-80 kr. 
jár. A kinevezett erdőőrök, erdőpásztorok:
1, Sandy István,
2, Bardocz István és
3, Bajcsi István.”
-  1894. XI. 1.: „Megvizsgálták az erdőlopást, és azt tapasztalták, 
hogy a kár így néz ki:
az I. tíz végén: 7 szál közepes cserefa, 
a II. tíz végén: 27 szál nagyméretű bükkfa, 
a III. tíz végén: 13 szál jókora gyertyánfa,
a IV. tíz végén: 77 közepes szál cserefa hiányzik ... A hijános fából a 
Külső Pusztán Balog István erdőit, miért kéri az elnök a kibékülésre. 
Balogh István hajlandó erre 9 fr. és 20 kr.-t év végéig kifizetni.”
-  1902. II. 2-tól: „E rdőőr Mátyás Gergely..., aki azt mondta ... habár 
egy csatlóért megyen valaki az erdőbe az tilosba jár köteles 
béjelentkezni nálam...”
-  1902. III. 9.: „Lukáts Sándor panaszolja, hogy a csomója körül a 
fájából Györgyjakab András és Bíró László elhozott ... kéri az egyé
neket megidézni és velők a békét megkisérteni, ... s ha nem sikerül 
velők a békét megkisérteni,... akkor a továbbiakat elintézi...”
-  1903. I. 10.: „Bíró László megsemmisült... és tőle per utján sem 
lehet egy fillért se kapni. A Társaság azt határozza közfelkiáltással, 
hogy mindkettejük részét fizesse ki Györgyjakab András.”
-  1905. III. 25.: „Dezső Dénes mivel égést szenvedett ... 8 szál 
irtozatos nagy nyárfát titkon levágott... határozat: fizessen büntetést és 
ráadást.”
-  1908. I. 26.: „Elnök úrúnk Mátyás Ferenc előterjeszti erdőőrük 
jelentését, mely azt tartalmazza, hogy kik tettek kárt az erdőben: 
Lőrincz Lajos 1 szál cserefát,
Györgyjakab Pál 2 szál közepes bikkfát és 
Kalith Elek egy bikkfa csutakot.”
-  1908. IV. 26.: „Előterjesztetik... miszerint altorjai Kalith Elek nem 
hajlandó a bikkfa csutakot megfizetni... jelentessék bé illetékes hely
re.” Érdekes, hogy ha a kárt futásfalvi illetőségű személy követte el, 
bármilyen nagymérvű legyen is az, mindig ki tudtak egyezni a közbir
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tokosság vezetőivel. Ha más faluból volt a tettes, akkor ha az első 
felszólítás után nem fizetett, rögtön következett a perelés.
-  1911. XII. 10.: „Balázs Ferenc egy 20 cm fastag cserefát levágott 
... 2 koronát fizet.”
-  1911. XII. 15.: „A Balázs Ferenc által levágott fára Sandy István 
még rákért 2 szál aszúfának a hozatalát... ”
-  1912. I. 12.: „Erdőörök: László András és Kalith Elek, akik fejen
ként egy évre 50-50 koronát kapnak”. Kalith Elek biztosan elrendezte 
az ellopott bükkfa csutakot, amit 1908-ban lopott el, mert - torjai lété
re - erdőőmek választották. Itt még közrejátszhatott az a tény is, hogy 
lakhelye közelebb volt a Torja Hágó melléki erdőkhöz.
-  1912. II. 12.: „Pál András, Borbándi Lajos és Márton Simon egy- 
egy tere aszúfát hoztak el a Társaság erdejéből. Fejenként két-két 
koronát fizettek.”29

5. Falopások a két világháború között (Futásfalva)

A háborús években az erdőket egyáltalán nem tudták őrizni, min
denki ott erdőit, ahol akart. Még 1918-1923 között is ez az állapot 
uralkodott. A közbirtokosságok jegyzőkönyveinek tanúsága szerint is 
általános „nyugalom” uralkodott: egyszerűen még jegyzőkönyvet sem 
írtak. A román állam 1918 után például nem értette a telekkönyvel és 
mikéntjét sem, mivel ennek előtte Romániában ilyen nem létezett. 
Erdőtörvények főként 1920 után jelentek meg, ám ezek az előbbi 
magyar erdőtörvények lemásolásai volta.

A Futásfalvi Közbirtokosság jegyzőkönyvei a két világháború kö
zött csak az 1927-es évtől kezdődően íródtak. 1927 legelején bizonyos 
Sandy Pált büntetnek meg 500 lejre, de nem tudni, miért. További 
bejegyzések:
-  1929. I. 27.: „... olyan egyének, akik olyan fát hoznak el, amely 
nem volt kiadva, továbbá aki meg nem engedett helyről erdői, bünte
tésképpen 500 leüt köteles fizetni, mely összeget bíró útján is felhajt
hat a birtokosság.”
-  ugyancsak 1929-ben észreveszik, hogy 40 szál, 17-20 cm átmérőjű 
cserefa hiányzik. „A közgyűlés kéri Váradi András erdőőrt, hogy 
jelentse a tetteseket, mert ellenesetben a fizetését nem folyósítják, 
mivel ő a felelős a kárért.”
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-  1929. IX. 29-én ismét terítékre kerül az ügy: „Mi legyen az erdőőr 
által bejelentett egyénekkel, akik 431 szál fát loptak e l ...” (tévedés ne 
essék: ez nem az évszázad lopása ebben a faluban!!!). A 431 szál fát 
László Albert és társai „lovasították meg”, akik összesen mindössze 
2000 leüt hajlandók fizetni. Más szavakkal: ha egy szál fa ára 500 leu, 
akkor ők csak négy szál fa árát fizetnék ki. László Albert cinkosai a 
következő személyek voltak: Győr Miklós, Bartalos István, Szőcs 
András (három szekérrel hozott), Torzsa Andárs (kétszer tért), Zöldé 
Antal, Gál Imre András, Zöldé András (két szekérrel tért), Bartos 
Albert. A „banda” nyolc napi gondolkodási időt kapott, a Társaság 
szekerenként 500 leüt kért. Valószínűleg ezt az összeget ki is egyenlí
tették, mert a további jegyzőkönyvek erről az ügyről már nem tesznek 
említést.30
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IV. FALOPÁSOK 1945 UTÁN

Az erdei lopások büntetései: 300 lej kárig (bármilyen természetű is 
legyen az) 700-2000 lejig terjedhet.

A fenti kihágásért még 2 év börtön is járhat, ha:
-  éjjel követték el,
-  fűrésszel vágták,
-  védett helyen követték el,
-  három vagy annál több személy az elkövető,
-  egy év alatt többször is lopáson kapták.

A fatolvajtól ezenkívül elkobozható:
-  a lopott famennyiség,
-  az összes szerszám (még a ló is),
-  és a lopott fa ellenértéke, ha már eladta.

Nem büntethető, ha:
-  14 éven aluli az elkövető és
-  szellemi fogyatékos.

A fenti törvény 1973-ban az alábbiakkal egészült ki:
-  aki karácsonyfát lop, 1000-2000 lejig büntethető,
-  aki tiltott helyen legeltet, 200-800 lejig büntethető,
-  aki gépkocsiját nem a kijelölt helyen parkírozza, 200-800 lejig,
-  aki az erdőben dohányzik, 200-800 lejig,
-  élő ágak letörése 300-1000 lejig büntethető,
-  erdei jelek megrongálása 300-1000 lejig büntethető.

A károk értéke az erdészeti törvénykönyv szerint, mely a fák kivá
gásából, a gyökerek kivételéből, a lábon álló fák megsemmisítéséből, 
illetve károsításából származik, s amiről az erdész nem tud elszámolni, 
és a kárt neki kell megfizetnie. Az 1948-1989-es időszakban:
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sorszám a törzs mérete a tűlevelű lombhullató 
________ levágásnál cm-ben______ lej/db___________ lej/db

1. 2 cm-ig 6 4

2. 4 cm-ig 10 6
3. 8 cm-ig 15 8
4. 12 cm-ig 20 10
5. 16 cm-ig 40 20
6. 20 cm-ig 60 40

7. 24 cm-ig 90 60

8. 28 cm-ig 140 90

9. 32 cm-ig 190 120

10. 36 cm-ig 250 160

11. 40 cm-ig 320 210
12. 44 cm-ig 380 260

13. 48 cm-ig 440 310

14. 52 cm-ig 510 370
15. 56 cm-ig 570 430

16. 60 cm-ig 640 490
17. 64 cm-ig 720 570

18. 68 cm-ig 790 640
19. 72 cm-ig 880 720

20. 76 cm-ig 970 820

21. 80 cm-ig 1060 930

22. 80 cm-en túl 1200 1000 31

Az erdészet ún. csutakfelméréssel ellenőrzi, azaz időközönként 
(rajtaütésszerűen vagy bejelentve) egy bizottság az erdőt bejárja, s a 
kivágott fák tuskóit felírja, megnézi, hogy azon található-e bélyegző
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(tud-e róla az erdész, bejelentette-e), vagy nem. Ezen eljárás ellen az 
erdész csutakeltüntetéssel védekezik. Megbízható rokonaival, barátai
val az erdészterület átadása előtt vagy a megsejtett ellenőrzést megelő
zően az erdőt bejáija. A nem bélyeges csutakokat a hó távozása után 
újravágják és gyeptéglát helyeznek a felületükre. így az erdészt nem 
lehet felelősségre vonni, mivel az általa korábban észre nem vett csu
takok nem látszanak.

Egy erdész büntetései 1969-1989 között (csak azokat az éveket so
roljuk fel, amikor az erdésznek alapellenőrzése, csutakfelmérése volt, 
és felettesei hiányt találtak):32
-  1969: tölgy, nyers, 20 darab, 20 cm átmérővel,
-  1977: bükk, nyers, 8 darab, 12 cm átmérővel,

6 darab, 8 cm átmérővel,
2 darab, 16 cm átmérővel,
9 darab, 24 cm átmérővel,

tölgy, nyers, 2 darab, 32 cm átmérővel,
9 darab, 16 cm átmérővel.

„Nem tudtam urát adni...” - az erdész mondása.
-  1979: tölgy, száraz, 27 darab 12 cm átmérővel

nyír, nyers, 201 darab 40 cm feletti átmérővel.
„Tanfolyamon voltam.” Rögtönzött párbeszéd:
S. F.: „De ... bácsi, hogy tudott egyszerre ennyit kifizetni?”
Erdész: „Vonták részletekben a fizetésemből.”
A jelen levő feleség: „Úgy vonták, hogy három hónapig egy lejt nem 
kaptunk.” (Megjegyzés: egy havi fizetés 600/700 lej körül mozgott, 
akkor 500 forintnak megfelelő összeg.)
S. F.: ,JMiből tudtak megélni?”
Erdész: „Ne legyen naiv, tanító úr, az erdő kihozta!”
-  1979: tölgy, nyers, 27 darab,
-  1980: bükk, nyers, 6 darab, 8 cm átmérővel,
-  1981: bükk, nyers, 12 darab, 34 cm átmérővel,

tölgy, lábán száradt, 12 darab, 16 cm átmérővel,
-  1982: bükk, nyers, 3 darab 20 cm átmérővel,

rakottya, nyár, fűz, 16 darab, 24 cm átmérővel,
-  1985: bükk, száraz, 2 darab, 8 cm átmérővel,

tölgy, nyers, 2 darab, 12 cm átmérővel,
nyír, nyers, 11 darab, 20 cm átmérővel,
nyár, nyers, 17 darab, 12 cm átmérővel,
rakottya, nyers 2 darab, 24 cm átmérővel.
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A károk értéke abban az esetben, ha az erdész észrevette 
(tettenérte, szállítás közben megfogta, az udvaron lerakva megkapta a 
fát, vagy értékesítés közben elkapta) a fatolvajokat 1990 előtt:

sorszám a törzs mérete a tűlevelű lombhullató
levágásnál cm-ben______ lej/db___________ lej/db

1. 2 cm-ig 8 4
2. 4 cm-ig 15 10

3. 8 cm-ig 25 20
4. 12 cm-ig 30 30
5. 16 cm-ig 60 50

6. 20 cm-ig 110 90
7. 24 cm-ig 180 140

8. 28 cm-ig 280 210
9. 32 cm-ig 360 290

10. 36 cm-ig 480 390

11. 40 cm-ig 620 500

12. 44 cm-ig 750 620

13. 48 cm-ig 870 750

14. 52 cm-ig 990 880
15. 56 cm-ig 1120 1020

16. 60 cm-ig 1260 1180

17. 64 cm-ig 1400 1350

18. 68 cm-ig 1560 1530
19. 72 cm-ig 1720 1730

20. 76 cm-ig 1890 1960

21. 80 cm-ig 2070 2220

22. 80 cm-en túl 2400 2600 33
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A károk értéke 1990 után, amiről az erdész nem tud elszámolni, s 
neki kell megfizetnie:

sor- a törzs mérete a tűlevelű egyéb műfa egyéb lomb
szám levágásnál cm- lej/db (juhar, tölgy, hárs, hullató

ben______________ cseresznye) lej/db_____lej/db
1 . 2,1- 4 306 612 306

2.

001 612 918 612

3. 8,1-12 918 1531 612

4. 12,1-16 1225 1837 918

5. 16,1-20 1531 2449 1225

6. 20,1-24 1837 3368 1531

7. 24,1-28 3061 5511 2143

8. 28,1-32 5205 7654 3980

9. 32,1-36 7654 15614 6735

10. 36,1-40 10103 22655 9797

11. 40,1-44 12858 30309 13165

12. 44,1-48 16532 39187 16838

13. 48,1-52 21124 49290 21124

14. 52,1-56 25717 61536 28472

15. 56,1-60 30615 78374 37963

16. 60,1-64 35513 94294 47147

17. 64,1-68 40412 109602 57862

18. 68,1-72 44698 126440 69190

19. 72,1-76 47759 143278 79905

20. 76,1-80 51739 162566 90927

21. 80 cm-en felül 55107 180628 102560
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A károk értéke 1990 után, amit az erdőtolvajnak kell megfizetnie 
abban az esetben, ha az erdész valamilyen formában rá tudja bizonyí
tani a lopást:

sor
szám

a törzs mérete a 
levágásnál cin

ben

tűlevelű
lej/db

egyéb műfa 
(juhar, tölgy, hárs, 
cseresznye) lej/db

egyéb lomb
hullató 
lej/db

1 . 2,1- 4 1225 1837 1225

2. 1 00 1837 3062 1837

3. 8,1-12 3062 5511 2449
4. 12,1-16 4286 6735 3061

5. 16,1-20 4898 7960 4286

6. 20,1-24 6123 10715 4898
7. 24,1-28 10409 18369 6735

8. 28,1-32 17144 27553 13471
9. 32,1-36 25410 52352 22043

10. 36,1-40 33370 75007 32758

11. 40,1-44 42861 101336 44086

12. 44,1-48 54801 130726 56332

13. 48,1-52 70414 164709 70721

14. 52,1-56 85110 214305 94294

15. 56,1-60 101029 261146 126440

16. 60,1-64 118786 314110 157361

17. 64,1-68 135012 365543 193181

18. 68,1-72 148789 421569 230531

19. 72,1-76 159198 477594 266963

20. 76,1-80 172667 541885 302476

21. 80 cm-en felül 182465 601891 341970 34
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A büntetésekről még tudni kell azt, hogy csak a szekerest büntetik, 
a segítője akármilyen szerszámmal megy, az nem kap büntetést. Az 
erdész által megszabott összeget nyolc napon belül ki kell fizetni, mert 
ha nem, akkor minden napra külön-külön 30 000 lej számítódik rá a 
büntetésre, plusz a kamat. Ezután az erdészet az ügyet átteszi a tör
vényszékre, ahonnan kijön a végzés, hogy „le kell ülni”. Egy napi 
börtön (Csíkszeredán) 10 000 lejnek felel meg. „Általában úgy szok
tam bé osztani, hogy télire kerüljek bé a lerbe. Én már négyszer vol
tam a lerbe’.”35

-  „Aszongyák a faluba’, mikor mán hazakészülődtem, hogy a Laska 
felment két lovával, szekerével s a komájával a Begyenkőre. Gondo
lom magamba’, hogy én ennek a végire járok, s mivel hogy kezdett 
már szürkünyödni, nyújtottam a lépést a Begyenkő felé. Reátértem az 
útra s meghúzódok egy tömött borsikabokor megett. Szivarolgattam, s 
mikor a harmadikra es reá akarok peccinteni szekérzörgést hallok 
fejjelről. Mikor velem egy irányba ért vona a szekér, a lovak eleibe 
szökök, s elkiáltom magam: Állj, megvagy Palacsinta! Elészól az 
ember: Ne túlozzunk, erdész úr, én csak Laska vagyok...”

-  „Hárman léptünk fel, csak úgy estefelé a Közösgyep szélire, tud
tam három lábán asszott gyertyánfát. Ki is kaptuk sebtibe, az ágakkal 
nem es foglalkoztunk. Aszongya az egyik társam: ... hoztam egy liter 
pálinkát s kostoljuksza meg. Mondom én, hogy azzal még elérünk, 
mintha érzettem volna valamit. Alighogy békanyarodunk a Megye
pusztáján, s mán olyan setét vót, hogyha valaki megcsap nem es tud
tam vona megköszönni, aszongya az erdész - én csak a hangjáról 
(ismertem meg - hogy: Hó! Most mondom a szomszédnak, hogy: 
szomszéd hej, most veddsze elé a pálinkát... Elé es vette, de az erdész 
mán erre kitöltötte a jegyzőkönyüt. Kínálgattuk pálinkával, s hát ren
desen megissza. Közbe beszélgettünk, s mondom hogy ezétt a pénzétt 
még egyet jó vóna térni. Aszongya az erdész: jó, de osztán mi nem 
találkoztunk. Bémentünk a faluba s leürültünk, megtértünk, s a Közép- 
fenyősből olyan tere fenyőfát hoztunk, hogy amikor a gazda megkér
dezte, hogy az mennyibe áll, s aszontuk: amit akar ..., hogy amikor a 
markunkba nyomta a pénzt, nem hittünk a szemünknek...”

-  1997. december 13-án dobták piacra a karácsonyfát. Ezeket a fákat 
Gelencéről és Ozsdoláról szállították a megye városaiba. Egy darab 
karácsonyfa ára 10-25 ezer lej között mozgott. Minden évben a váro
sok kijáratánál, úgy december 15-e után, megkezdik a rendőrök a
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teher- és személygépkocsik ellenőrzését. Szállítani szabad, de papírt 
kell felmutatni róla. „Mi nyolcon felül darabját nem adtuk, s elég jól 
kijöttünk...” Arra a kérdésemre, hogy mégis hány darabot adtak el, 
már nem kaptam választ, hiszen nem mindegyikről lehetett papír.

-  Két férfi egy felsőháromszéki faluban két szekér kemény tűzifát 
lopott el. A rendőrök kapták el őket, és az összeállított jegyzőkönyvet 
már a következő héten letették a bíróságra. Fél év alatt hét tárgyalás 
volt, és a következő büntetést kapták: elkobozták a fát, a tetteseket 
fejenként megbüntették 500-500 ezer lejre, és három és fél év börtön- 
büntetést kaptak felfüggesztéssel. Fellebbezési lehetőségük volt, me
lyen csak a felfüggesztés ideje ellen harcoltak, azért mert három és fél 
év hosszú idő, s ha azalatt még egyszer „kormos lesz az orruk”, nem 
kerülik el a börtönt (családosok!).

-  Egyik faluban egy ember több szekér fenyőfát hozott haza papír 
nélkül, s amikor az ellenőrző szervek megkérdezték, hogy honnan van 
a famennyiség, azt mondta, hogy a Közerdőből. A Közerdő felelőse az 
unokatestvére volt, akinek a tárgyalásán a tolvaj „tanúként” szerepelt.

-  1998 januárjában egy felsőháromszéki kis faluban a következő eset 
történt. Egy 20 m3-nyi famennyiségre az erdész sokkal több eladási 
cédulát állított ki. Sőt: meghirdette a faluban, hogy a cédulával szom- 
bat-vasámap is lehet menni. A kijelölt napokon a falucska minden 
épkézláb embere, az összes ló és szekér kiment a kijelölt erdőrészbe. 
Az elején csak úgy ímmel-ámmal keresték a kibélyegzett fenyőfákat, 
de aztán mindenki azt vágta, amelyik neki tetszett. Megrakódtak és 
hazajöttek. Úgy két hét múlva megérkeznek a rendőrök, és kezdik 
ellenőrizni az elhozott famennyiséget, illetve a hivatalosan kiállított 
papírt. Itt derült ki a turpisság: a cédulán azt írta, hogy „fenyő tűzifa”, 
ám mindenkinek az udvarán „fenyő müfa” volt, imitt-amott dupla, 
vagy annál is nagyobb mennyiségben. Az erdésznek nagyon drágába 
került, de mégis megmaradt a hivatalában. Az emberek nagyobb része
- akik addig nem tették - nem vágathatta ki a fát, és mindenkit meg
büntettek. A falu lakói azóta az erdő felé sem mernek nézni...

-  1990 után történt. Egy székely atyafi több rossz traktorból össze
szerelt egy működőképesét, s a traktor után kötötte a szintén a saját 
gyártmányú, de óriási méretű szekerét. Oda ment fát vágni, ahová neki 
tetszett. A rakománnyal szinte minden esetben kénytelen volt az er
dész háza előtt elmenni. Egyszer a felesége észrevette, hogy az erdész
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lépik ki a házból, s felkiáltott: ,jaj, most mi lesz?” A férje ezekkel a 
szavakkal nyugtatta: „Semmi! Ha nem úgy beszél a pofájába verek, s a 
fát úgyis hazaviszem...”

-  Az erdörablók bármilyen fát „kibélyegeznek” az érvényben levő 
100 lejes érmével. Ez a székely csalafintaság egyik beszédes példája. 
Lényege: a (még) forgalomban levő százlejes fémpénz kerülete tökéle
tesen megegyezik a bélyegzőkalapács méretével. A tilosban erdőlők a 
megtévesztésig tudják utánozni a bélyegzést úgy, hogy azt a levágott 
fára, illetve csutakra helyezik, majd az érme peremére ütnek a fejszé
vel (a bélyegzőkalapács száma úgysem látszik!). A csutakra sok eset
ben nem is teszik rá a „bélyegzőt”, hanem földet húznak rá.
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V. BALESETEK

A balesetek zöme mindig valamilyen rendkívüli tényező hatására 
történik, mivel az erdőtolvajok jó „szakemberek”. Zsenge gyermekko
ruktól járják az erdőt, és tizenéves koruktól már segédkeznek a munká
latoknál.

1. Sérülések

-  „A szánnak angyal a járása, ördög a dőlése” - mondta egy 
„illegális fakitermelő”. „A Csordagyüttőn, amikor befordultunk a 
bakóca valami gyökérben megakadt, és éreztem, hogy dőlünk le. 
Leszökni még le tudtam, de a jobb kezemet odaütötte a fagyos fa. 
A testvérem be kellett mennyen a faluba, hogy segítőket hívjon, 
mert egyedül a láncokat sem tudta megoldani. Legalább egy órát 
ültem így a szekér alatt, elvesztettem a mutató és középső ujjamat.”

-  „1992. n. 13-án negyed tízkor indultunk ki a Szalaiba. Csak har- 
csafürészt és fejszét vittünk, egy ikres bikkfát akartunk hazahozni. 
Már feléig béfürészeltük, amikor megcsavarodott, s egy másiknak 
nekidőlt. Jobb kézzel meglógattam, a fa egyet csavarodott s a jobb 
kezemet úgy nekivágta egy gyertyánfának, hogy egyből beleizzad
tam. A következő percben már éreztem, hogy ömlik a vér. A tár
sam nagy nehezen kiszabadította a karomat, s a sáljával elkötötte 
és a legnagyobb vágtával igyekeztünk hazafelé.”

-  „Egy fa nekidőlt a másiknak, lóval, láncfarkon ki akartam húzatni, 
de a ló nem bírta, oldalról hozzáléptem a levágott törzshöz, a fa 
ebben a pillanatban elszakadt, és úgy megcsapott, hogy a bal lá
bam eltörött.”

2. Halálos balesetek

-  ,yA lovak valamitől megijedtek, szaladni kezdtek, a fogatos le akart 
szökni a szekérről, de a szekér kereke feltekerte ... két nap múlva 
belehalt sérüléseibe.
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-  „Cescodar Vasile Árvapatakon egy szél által kidöntött fát pucolt 
le, a fa törzse lehasadt, odaütötte, s azon nyomban szörnyethalt.”

-  „Csáki Levente, 25 éves fiatalember traktorral húzatta a kivágott 
fát, mely beleakadt egy másikba, leszakadt és odaütötte. Azon 
nyomban szörnyethalt.”

-  A fiitásfalvi Nagyerdő falu felőli részén van „Sandy Ignác kereszt
fája” nevű hely, ahol a szájhagyomány szerint halt szörnyet Sandy 
Ignác fadöntés közben.
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VI. AZ ERDŐRABLÓK NYELVEZETE

Az illegálisan fát hozó személyek közül senki nem vallja be, hogy 
ő tolvaj és lop. Ez a szó tabu, ki sem ejtik. A lopás szót körülíiják:
-  „Egyet térünk az erdőben”,
-  „Kinézünk az erdőbe, van-e nekünkvaló”,
-  „Megcsattintottunk egy szekérkével”,
-  „Az erdőt nem tudjuk megijeszteni”,
-  „A mehénket visszük”,
-  „Meglovasítottunk egy szekérkével”,
-  „Fellépünk az erdőbe körülnézni”.

A tilosban járó emberek szótlanok, a „helyszínen” nem beszélget
nek, nem ordibálnak: kézmozdulatokból, jelekből, szemvillanásokból 
tökéletesen értik egymást. A kocsmában is az első pohárnál koccintás 
közben csak súgják egymásnak: „erőt s erdőt”, vagy „erdőt s egészsé
get”. Ha valaki olyan van jelen, aki „leffegtet”, akkor csak kacsinta
nak.

1. Szómagyarázat

bütü = rövidebb oldal, a fa töve
megkísérteni = megkötni, kibékülni
meglovasít = ellop
ler = börtön
kotyma = vizes és sáros gödör
gyermek = bakóca, számbötyök, bötyök
reápeccint = cigarettára gyújt
sebtibe = gyorsan
érzettem = éreztem
megcsap = megüt
aszongya = azt mondja
üsmer = ismer
veddsze = vedd
jegyzőkönyű = jegyzőkönyv
fingosfurész = deszkavágó fűrész
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-  láncfarkon = a késefa lyukán áthúzott lánccal összekötött
facsomó, amelyet egy ló vontat a rakodóhelyre

-  fészi = fejsze
-  hezza = hozzá
-  szárközepe = lábszárközepe
-  feltekerte = felcsavarta
-  mehénk = miénk
-  leffegtet = árulkodik.

2. Az igavonó társak biztatása

Ha netán megakad a vontatott szekér (s ez bizony úttalan útjaikon 
számtalanszor előfordul, bizonyos helyeken nem is az úton járnak) 
emelt hangerővel biztatják a lovakat:
-  „Ej, azt a mindenségit...”
-  „Ej, azt a ..., s mégse...”
-  ,Elúszik? vagy mit csinál?”
-  wNégy lába van, s mégis botladozik”
-  „Én húzzam-e ki?”
-  „Nézze meg az ember, a mocsok, húgyos mit csinál?”
-  „No még egyszer fogjasza meg!”
-  „Utoljára még egyszer!”
-  „Csak hazafelé, kicsi ló.”

Az erdőn a ló nevét soha sem ejtik ki. Például: ha egy lovat Man- 
cikának hívnak, akkor az erdőn - ha minden jól megy! - mindig Jancsi. 
Abban az esetben, ha a biztatás nem hozza meg a várt eredményt, 
akkor következnek a nyomdafestéket nem bíró, kacskaringós károm
kodások.
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VII. SZERSZÁMOK

Legális és illegális fakitermelésnél a következő szerszámokat hasz
nálják:

1. Állati erővel (ló, ökör, tehén) vontatott járművek

-  vasabroncsos (ráfos), négykerekű, lőcsös gazdasági szekér,
-  négykerekű, légtömlős, gumikerekű gazdasági szekér,
-  fergettyűs, csúszós, szán (korcsolya),
-  fergettyűs szán „gyermekkel” (bakóca, szánkölyök, bötyök).

2. Gépi erővel vontatott járművek

-  keskeny vágányú vasút, gőzmozdonnyal,
-  csörlős traktor, trolis traktor,
-  traktor utánfutóval,
-  teherautó.

A fakitermelés technológiai folyamatait kéziszerszámokkal lehet 
elvégezni. Ezek lehetnek főeszközök (fejsze, kézifűrész, motoros 
láncfűrész, kérgezővas, capin, traktor, könnyű drótkötélpályák, szá- 
razcsatomák vagy csúsztatók, hordozható vasutak) és segédeszközök 
(ék, döntőrúd vagy -villa, hasítókalapács, sulykok, bak, kecske, har
csafűrész, emelőrúd, fíngosfurész).

3. A kéziszerszámok használata

A kézi szerszámokat az illegális fakitermelők három munkafolya
matnál használják: döntés-, húzatás- és rakodásnál. Ez a három fő 
technológiai folyamat nagyon kevés eszközzel elvégezhető: döntésnél 
fejszét, harcsafürészt vagy motoros láncfűrészt használnak. Vontatás
nál használják az emelőkarót és a „láncfarkas” vontatást. Rakodásnál 
használják a fejszét, a fűrészt, az emelőkarót és a capint.
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Vm. MUNKAFOLYAMAT

Időtől, településtől függetlenül a tilosban járók felkészülnek a nap
ra: körülkémlelik a falut, nincs-e erdész a terepen, rendőr, vagy nem 
szerveznek-e vadászatot. Az előtte való nap ellenőrzik a szerszámokat, 
megfenik, előkészítik a szekeret, a szánt. Nagyméretű zsákba még 
azelőtt való nap előkészítik az állatok takarmányát. Esetenként olyan 
láncot is feltesznek, amire előreláthatólag nem lesz szükség. Egy két- 
lovas szekéren általában két férfi utazik, de ha a két szekér megy, 
akkor legjobb az, ha öt kemény ember megy. Soha sem mennek azon 
az úton, amelyiken visszatérnek.

A megérkezés után enni adnak az állatoknak, és körülnéznek a te
repen. Kettő vágja a fát harcsafurésszel, kettő pedig láncfarkon húzatja 
a fát, egy előre megjelölt helyre. Egy férfi pucolja az ágakat, illetve 
levágja a fák végeit fejszével. Girbe-gurba, görbe fát le sem vágnak, 
mert az akadályozza a gyors terhelést „csögölésre” (bogok eltávolítá
sa) meg nincs idő. A fa döntésénél semmilyen tisztogatási és munka- 
védelmi előkészítőt nem tartanak. Azt a fát vágják ki, amelyik a leg
jobban tetszik. Követ, korhadt fát a környékéről nem távolítanak el, 
nem veszik figyelembe a széljárást sem, az esetek 90 %-ban a lejtő 
felé döntenek. Lejtős terepen nehéz a dőlésirányt pontosan előre meg
határozni, innen adódik a rengeteg baleset. Sok esetben a lefürészelt 
bütü fennakad, a kivágott fa koronástól a sűrű erdőben nem tud lezu
hanni. Előbb kézi erővel próbálják vízszintes helyzetbe hozni, ha nem 
megy, éket vagy emelőrudat használnak, végül a lovat kötik a fa sú
lyosabb végére. Sokszor előfordul, hogy az első rándításnál a fa meg
csavarodik és odaüti a lovat. A rakodásnál a fákat 4-6 m hosszúra 
hagyják. A fák hossza függ a járműtől, az igavonó erejétől, és az utak 
minőségétől. A fa bütejét a szekér első felére helyezik, ezt a munkála
tot a szekeres irányítja, a többiek csak segítenek. Ez azért fontos, mert 
általában sok lejtőn, meredek oldalakon, vizesárkon kell leereszkedni, 
s a szekér eleje ne mozduljon el. Miután a terhelés megtörtént, a bütü- 
fákat lánccal átkötik, majd a láncba belecsavaiják a gyetyán csatlót, 
megspanolják, a csatlót kifeszítik, aminek a végét szintén odakötik egy 
apróbb szemű lánchoz. A csatló meghúzására legalább 2 kemény férfi 
kell. („X. Y. a csatló végit nem tette jól be a láncba, húzás közben 
kiugrott, és engemet úgy elkapott, hogy a két felső fogam bézergett.”) 
Ha a rakomány hosszú, akkor két csatlóval is átkötik. A fát csak ott
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hon, a helyszínen darabolják fel. A megrakódás után leülnek enni, 
isznak egy-két korty pálinkát, reápeccintenek egy cigarettára, és meg
várják a szürkületet. Szürkületkor indulnak, ez pontosan ki van szá
mítva, hogy sötétedésre már jó, járható úton legyenek, mert lefelé még 
sok veszély leselkedhet: elszakadhat a fék, kilyukadhat a gumikerék stb.
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IX. NÉHÁNY FÖLDRAJZI NÉV MAGYARÁZATA

A háromszéki földrajzi nevek a feldolgozás befejezéséhez köze
lednek, melyet egy sor tanár, mérnök, erdész készített el.36 Az alábbi
akban csak alsó- és felsőcsemátoni, kézdialbisi, ikafalvi és futásfalvi 
(jórészt erdei) helynevekről írunk magyarázatot, melyeket részben 
vagy egészben a szerző gyűjtött össze.

Akácos:

Avas:

Bartafalva:

Cserefark:

Csókásfürdő:

Erdőrész neve a Tőrpatak völgyében, ahol elég 
sok akácfa nő.
Erdőrész neve a Cserében, mely régen az „Apo
rok erdeje” volt. Hatalmas méretű cserefák nőttek 
itt, melyeket az 1700-as évek végén kitermeltek, 
értékesítettek és a begyűlt pénzből újraépítették az 
alsócsemátoni templom tornyát. E to-rony 1774- 
ben égett le, a legmagasabb kapubástya volt az 
akkori templomerődök sorában. A fias-tomyos 
kapubástyát színes levélcserepek fedték.
Erdős terület neve a felsőcsemátoni határban. 
Ezen a helyen 1590-ig falu volt, melyet törökök 
pusztítottak el. A falu lakói a környező falvakba 
költöztek. Viccesen szokták mondani egymás 
között az erdőrablók: „Én nyugodtan megyek 
erdőlni, mert a bartafalvi erdész kiállította a papí
romat.”
Szántó neve a felsőcsemátoni határban. A közép
korban eddig nyúlott le a csereerdő, melyet idővel 
kitermeltek. Egy okiratban 1755-ből ezt olvashat
juk: „... a Cserefarkon az ösvényén fejel...”.
Kénes forrás neve a Nagypatak erdővel borított 
völgyében. E helyhez a következő pogány kori 
hiedelem fűződik: az ember ha ebben a vízben 
megfürdik, kigyógyul minden betegségéből. Igen 
ám, csakhogy ruháson kell fürödni. Fürdőzés után 
a levetett ruhadarabokat a környező bokrok, fák 
ágaira aggatják. Az a hiedelem, hogy a ruhadara
bok átveszik a betegséget. így a környék állandó
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Csipkés:

Emberhányás:

Eregető:

Féregüttető:

Hiuara:

Kicsinyír:

an „feldíszítve van”, a rongyokat senki nem szedi 
le attól való félelmében, hogy a betegség ráragad.
Erdőrész neve a Tőrpatak völgyében. A helybeli
ek kétféleképpen magyarázták a névadást:
- az erdőrész határai csipkézettek, cikk-cakkosak.
- itt él a legtöbb „Csipkefa” (azonosítani nem 
tudtam), mely a helyi nyelvjárásban szabdalt leve
lű cserjét jelent.
Alsócsemáton határában a Szilas nevű erdőré
szen, a málnási határnál terül el. Ezen a helyen is 
szokták legeltetni a juhokat. Réges régen Molnár 
Péter pásztornak volt egy gyönyörűen éleshangú 
harangja, melyet a málnásiak nem egyszer kértek. 
A pásztor semmiért sem adta el, ezért agyonver
ték. A tett színhelyén temették el a nyáj őrzőjét, s 
az arrajárók a sírra mindig rögöt, ágat „ h á n y t a k ” 

(dobtak). A helyhez ballada is föződik (itt az első 
négy sort közlöm):
„Hallották-e a Szilason mi történt?
Megtalálták jó pásztorunk holttestét.
Galág módon agyonverték bú fejét, 
így végezte Molnár Péter életét...”
Irtás neve a Sötétpatak völgyében. A kivágott 
fákat deszkacsúsztatón eresztették le a völgybe.
Erdei út neve Bartafalván. Az út hepe-hupás, 
szakadékos, gödrös, tele van „kotymával”, vízmo
sások szabdalják. Szekérrel óvatosan, elővigyáza
tosan kell közlekedni, mert a szekér odaütheti az 
embert, mint férget a fogó. (A „féreg” a helyi 
nyelvjárásban egeret jelent.)
Erdőnév a Tőrpatak völgyében, szabályos három
szög alakú, s emelkedőre kell menni, mint a pad
lásra. A helyi nyelvjárásban a „hiú” padlást, az 
„ara” orrot jelent.
Tisztásokkal tarkított bokros rész Alsócsemáton- 
ban a Kankókert közvetlen közelében. A múlt 
században nyírfaerdő volt, ez képezte a névadási 
indítékot.
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Körtefaszere:

Kőrizsárka:

Külsősónyalkodó: 

Lábhintó oldala:

Majális puszta: 

Méregtörő:

Mikócsa:

Óvárkertek:

Pillangófa:

Remete:

Erdő neve a Szénakertben. A XVIII. századbn 
óriási „vackor” (vadkörtefa) állhatott, ezt bizo
nyítják az okiratok:
- 1709:„A körtefán alott az patakra menő lábban
- 1743: „... Körtövelly nevű helly
- 1775: „... az körtövélyfa szeribe
Erdőrész neve a Nagypatak völgyében. Valamikor 
sok büdöskőris lehetett, melyen a kőrisbogár élt. 
„A kőrizsbogár szárítva, s megtörve ajjzószer ...”
Erdőrész neve a Tőrpatak völgyében, itt szokták 
kitenni a kősódarabokat, hogy a juhok nyalják. 
Erdőrész neve a Nagypatak végében. Szép kirán
dulóhely fiataloknak, akiknek a század elején 
kedvenc időtöltésük volt a „hintókészítés”, melyet 
két közelálló „Y” alakú fa ágára szereltek fel úgy, 
hogy átfektettek egy rudat, s erre kötelet, láncot 
kötöztek. így hintáztak.
Tisztás neve az Ájjfej nevű erdőrészen. A felső- 
csemátoniak kedvelt kirándulóhelye.
Erdei út neve a Nagypatak völgyében. Az út 
olyan, hogy sok borsot tör az éjszakai fuvarosok 
orra alá.
Erdőrész és legelő neve a Szilason. A földrajzi 
név családnévként a Miklós rövidült tövének ,,-ó”, 
és a ,,-csa” becéző képzős származéka.
A Tőrpatak felső szakaszán elhelyezkedő erdő 
neve. A kora középkorban az ellenség betörésekor 
ide menekültek a csemátoniak. A kerített vártemp
lom nyoma ma is látható.
Erdő neve a Csihányosban. A Pillangófával meg
jelölt helyen hatalmas cserefa áll. Koronája a 
terített szárnyú pillangóhoz hasonlít. Vadászatkor 
egy puskás mindig itt áll.
Erdővel körülvett kaszálóhely a felsőcsemátoni 
határban, a Nagypatak völgyében. A kora közép
korban falu, valószínűbb, hogy kolostor állott.
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Szőrösmái:

Tőrpatak:

Vasútárka:

A falmaradványok jól láthatóak, és sok cserép- 
törmelék kerül elő ma is. A földrajzi név 1755- 
ben a remete mezőnn ...” - alakban fordul elő 
egy adásvételi szerződésben. 1805-ből ezt ismer
jük: „Felső-Csemátoni Alsó Remete nevezet he
lyen egy darab kaszáló helly ... eladó ....”
A falu felett hirtelen kiemelkedő erdős domb neve 
Ikafalván. A földrajzi név utótagja ősi örökség, a 
keleti magyar nyelvterületeken nyelvi kövület. 
Eredetileg a „mell” köznyelvi szavunk ikerpárja, 
melynek jelentése mára teljesen feledésbe ment. 
Háromszéken szinte minden falu határában van 
egy mái: Mái (Alsócsemáton), Rókamái (Dálnok), 
Sötétmáloudal (Kézdialbis), Máltető, Málódal 
(Futásfalva), Mái útja (Csikafalva). 1757-ben 
„Szorosmall” alakban fordul elő Ikafalván. A 
földrajzi név előtagja is beszédes. Az ikafalvi 
Szőrösmái ligetes, bokros, erdős terület. A mai 
népnyelvben a „szőr” a fák vékony ágait is jelenti. 
A tűzifát (kurtafát) vágó ember nem szereti a 
„szőrös fát” vágni, mert balesetveszélyes. Az 
erdőlő emberek tudják: „a kidöntött fát jól le kell 
pucolni a szőrétől”, mert akadályoz a szállításnál.
A patak nevét rendkívüli sebességéről kapta. 
Gyorsan szalad lefelé a szűk völgyben, ahol utat 
kellett „tőr-”nie magának a Hegyes sziklás olda
lában. Esőzéskor hatalmas a vadvíz. A földrajzi 
név előfordul 1812-ben egy „Regiment poroncso- 
latban” a következő megfogalmazásban: „... mely
nek alopján Alsó és Felső Csemáton, Márkos és 
Mátisfalva ... Dálnok és Kézdialbis közönségének 
tudtára adatik, hogy Baláska, Tőrpatak nevezetű 
erdőkből erdőlni nem szabad...”
Záporpatak neve a Nagypatak völgyében. Az 
árokban esőzéskor a víz nagy erővel és -zajjal 
zúdul alá a völgybe. Nagy köveket görget, fákat 
mos ki. Ilyenkor a víz ereje hasonlít a vonat erejé
hez (száraz, aszályos időben kedvelt útja a fatol
vajoknak).
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X. JEGYZETEK (FELHASZNÁLT IRODALOM)

1/ HÓMAN Bálint - SZEGFŰ Gyula: Magyar történet, I. kötet (Bp.,
1931.).

2/ ORBÁN Balázs: A Székelyföld leírása, ül. kötet (Pest, 1870.).
3/ KÓVÁRY László: Erdélyország statisztikája, I. kötet (Kolozsvár, 

1847.) 97-98.
4 /SALAMON Ferenc: A Térrét-Gyulafalva iparvasút kiépítése 

(Kézirat, 1997., a szerzőnél) 11.
5/ Székely Nemzet (Sepsiszentgyörgy) 1891. 44. és 165. szám.
6/ IMREH István: A rendtartó székely falu. (Bukarest, 1973.) 117.
7/ A törvényről lásd részletesen: KLEKNEK Alajos: Az erdőtörvény 

(1879. évi XXXI. t. ez.) magyarázata (Bp., 1881.).
8/ Dálnoki református egyház jegyzőkönyvei.
9 /Háromszék vármegye - Emlékkönyv. Szerk.: PÓTSA József 

(Sepsiszentgyörgy, 1899.) 205.
10/ Asszonylázadás Maksán. Háromszék 1996.
11/A Toijahágó Melléki Közbirtokosság és a Futásfalvi Erdőbir- 

tokossági Társulat jegyzőkönyvei. Magántulajdonban Futásfalván. 
A futásfalvi közbirtokosságokról lásd részletesebben: SALAMON 
Ferenc: Közbirtokosságok Futásfalván. Erdészettörténeti Közle
mények XXXV. (Bp., 1998.) 27-38.

12/ Faluriport Köpecről. Háromszék 1997.
13/ A Kálnoki Közbirtokosság iratcsomója. Magántulajdonban Káino

kon.
14/ Kétágkatonasági Erdőbirtokosság jegyzőkönyvei. Magántulajdon

ban Bikkfalván.
15/ Málnás falu kőzbirtokossági iratai. Magántulajdonban Málnáson.
16/Háromszék vármegye - Emlékkönyv. Szerk.: PÓTSA József 

(Sepsiszentgyörgy, 1899.) 206.
17/ Székely Nemzet 1891.60. és 167. szám.
18/Cseh Ismail községi nótárius jegyzőkönyvei, 1802-1850 között. 

Magántulajdonban.
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19/Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara jelentése 1894-ből 
(Marosvásárhely, 1895.).

20/ Ikafalva egyházi jegyzőkönyvei.
21/A Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara jelentése 1894- 

ből (Marosvásárhely, 1895.).
22/ id. Pál Ferenc nyugalmazott erdész közlése. Futásfalva, 1997.
23/ Erdészeti Lapok (Bp.) 1996. 11:353.
24/ Ikafalva egyházi iratai.
25/ Szotyor egyházi iratai.
26/Altorja, Alsócsemáton, Dálnok, Feltorja, Felsőcsemáton, Futás

falva, Hatolyka, Ikafalva, Karatna, Kézdialbis, Kézdialmás, Kézdi- 
martonos, Mátisfalva, Nagynyújtód, Sárfalva, Szentkatolna, Szent
lélek egyházi levéltárai.

27/ Uo. Fennmaradt nevek a kézdiszéki királybírók közül (1759-1837):
- Kézdiszentkatolna: 1759 „Kurtapataki Tekintetes Török

Antal Nemes Kézdi Szék 
Actualis Vice Királybírója...”, 

-Kézdiszentkatolna: 1826 „Demény István Vicekiróly-
bíró”,

-Dálnok: 1826-1831 „Lázár Dávid Vicekirólybíró”,
-Kézdiszentkatolna: 1832-1836 „Cseh József Királybíró”,
- Altoija: 1836-1837 „Intze Mihály Királybíró”.

28/Nagy Károly ügyvéd évi jelentése: Közgazdasági viszonyok 
Háromszéken. Kézirat. Magántulajdonban.

29/ A Futásfalvi Erdőbirtokossági Társulat jegyzőkönyvei. Magántu
lajdonban Futásfalván.

30/ Uo. A Torjahágó Melléki Birtokosság elnökei:
-1934-1942-ig Sandy József
- 1943-tól napjainkig (!!!) Ambrus Antal.
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A birtokosság helyszínrajza:

3 1 /Gh. LEFTER - Gh. IANCU - St. ENACHESCU: Agenda 
pádurarului (Bucure§ti, 1983.) 72.

32/ Az erdész ragaszkodott ahhoz, hogy nevét ne említsük.
3 3 /Lásd: 31/97.
34/ Lázár László, volt kézdikővári erdész közlése.
35/ A magukat megnevezni nem akaró erdőtolvajok vallomásai alap

ján.
36/ SALAMON Ferenc: Alsó- és Felsőcsemáton, Kézdialbis, Ikafalva 

és Futásfalva földrajzi neveinek állománya. Kézirat, 1975-1997 
(a szerzőnél).
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XL ÁLTALÁNOS KÖNYVÉSZET

A Hét tudományos melléklete, Az erdő, 1987/1, Bukarest.
A Székelykeresztúri Múzeum Évkönyve. Csíkszereda, 1974.
AURORI - PATAKY - PÁTER - LÁSZLÓ - KÁDÁR - NAGY 
JASZERNOVICS: Erdészeti Zsebkönyv. I-II. kötet. Bukarest, 1959.
Az erdő poézise. Líra az erdőről: fákról, fényről, csendről. A verseket 
válogatta: DR. MAJER Antal. Bp., 1993.
BEDŐ Albert: Erdő őr, avagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben. Bp., 1902.
BENKŐ Gyula - FÁBIÁN Ernő: Kovászna. Sepsiszentgyörgy, 1995. 
Brassói Lapok, 1920-1939.
Codex Hungaricus 1897 -1900. Szerk.: LÁNYI Márton. Bp., 1911.
DR. KÓS Károly: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest, 1976.
E. G. NEGULESCU - V. STÁNESCU: Dendrologia, cultura si protec- 
tia pádurilor. Bucure§ti, 1964.
Erdészeti Lapok, 1990-1998.
GAZDA József: Mindennek mestere. Bp., 1993.
KÁDÁR Zsombor: Erdei és mezei utak. Bukarest, 1961.
Népismereti Dolgozatok. Bukarest, 1978.
OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. Bp., 1986.
ST. RUBTOV: Cultura speciilor lemnoase in pepiniera. Bucure§ti, 1961.
Székely Oklevéltár Kolozsvár, 1872-78. I-III. kötet. Szerk.: SZABÓ 
Károly - SZÁDECZKY Lajos.
Székely Újság, 1902-1940.
TOMPA Károly - BARANYAI József: Erdőművelés. Bp., 1952.
VASAS Samu: Erdő és környezetvédelem. Bukarest, 1981.
VOFKORI László: Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Nyíregy
háza, 1994.

A szerző címe:
Salamon Ferenc 

R-4069 ALUNGENI, Nr. 171.
Jud. Covasna, Románia
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Az alábbi erdőbirtokos oknak u>.m. 1 . ,  maksai székelyek ,

2 . ,  maksai vo lt  úrbéresek, 3 . ,  maksai re f .  egyház s t b . 4 . ,
LeczJ alva község, ö . , dalnoki Közösségben m.Jfirt. 6 . ,  Dálnok 
község, 7., kézdialb id i közösségben maradt b i r t . 8., Alsó-  
cserndtoHÍ&llfm'. ^ é ir ? * ^ Í 0 Í ,0nfrejfhorja 2 rfeözség, községi iskola és

tanító , 11., Felsőcsemáton község, 12., F e l to r ja i  r e f . l e l 
kész, kantor és egyház, 13 Felosernáton község, 14., Fel tö r j  a- 
i v , úrbéresek, lő  Ik a fa lv i  re f .  egyház, 16., Fel to r ja i  székely  
birtokosok, 17., Futásj'alva község és  községi iskola, IS ., Al-  
to r ja i  székely  birtokosok/(, 19.,  Futásfalvi k.m. birtokosok,
20., A1 to r ja i  vo lt  úrbéresek, £1 .,  A1 to r ja i  rom. kath . le lk ész  ,
22., A l to r ja i  községi iskola es tani tó, 23., A ltorja  i rom.kath. 
kántor, 24%, A l to r ja i  g .e .  l e lk é s z , 25 .,  A lto r ja i  r. kath. egyház
26*, A ltorja  község, 27 . ,  A l to r ja i  g .e .  kántor es egyház,

28., F e lvo la li  székelyb i r t  okosság ,2 9 . ,  A lvo lá l i  széke ly  b i r to 
kos súg 30., Karatnavolál község , községi iskola és tani tok, 
ö l . ,  Karatnai széke ly  birtokossag, de, Kézdikávári v o l t  úr
béresek, 33, Kezdiszárazpataki v o l t .  úrbéresek, 31 pé lafa lva  
község, 35., Jásztélnek község, 36., Kurtapatak község, 37., 
FsztelneJf, Kurtapatak, Bél aj á l  va és Kézdi szent l é  le k  közösöknek 
is a kérvényükben f e l s o r o l t  s az állami erdőhivatal á l t a l  igaa
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0  Í M  15 C  T  U  L  :
;K-ogiuuoa S ilv io a  2 4 8 —1921. s/,ám  a la tt bem u tatja  az á llam i keze-

kivetett erdőkozelóai járulókokról összeállított kivetési lajstrom okat.

A íőldm ivclesügyi m iniszter u r ,  J.)irocJiunca eo n tra la  a p& durilor Oluj 1921. <5vi 
fe b ru á r  hó 11-én  1 3 2 0 /1 0 2 1 . sz. a latt kelt rondolotévol a O onsiliul D irigentnek az á l
lam  állal kezelt erdők  és kopár te rü le tek re  vonatkozó kozelési já ru ló k  m egállap ítása tá r
gyában  1 0 3 5 4 ^ -1 9 1 9 . sz. alatt kelt rondelését 1921. óvi m á rc iu s  hó 31-évol hatályon 
kívül helyezte s 1921. évi április hó 1 -töt 1922 . évi m árc iu s  hó 3 l - i g  terjedő  id ő 'ta r 
tam ra  27S3U0 (kottószázhetvonnyolcczorhárom száz) lei erdőkezelési á talány t állapított meg.

Ezen kezelési átalány a r ra  való tekintettel lett m egái lap ítva, m ó rt az addigi á l
talány, úgy az álta lános árv iszonyoknak, valam int az erdei te rm ékek  á ra in ak  igen lé 
nyeges em elkedése következtében lé tre  jö t t  jövodoltnozóségnok m eg  nem föleit. K evés
nek bizonyult.

Kzen átalány  alap ján  összeállított kivetési la jstrom  ogyes ad a ta i a  reg iunea  sil- 
vica á lla l a te rü letekre, az osztá lyozásra és a jövődő!m ezőségi o sztá ly ra vonatkozólag 

m e gv izsgálva  lettek és a tényloges állapottal m egegyezőknek ta lá lta tlak . Mim hogy továbbá 
a helybeli pónzűgyigazgatóság m ellé rendelt szám vevőség a kivotési la js trom okat szám  
sze rin t m egvizsgálta és é rvényesíte tte , ennélfogva az 1921 . évi áp rilis  hó 1-től, 1922. 
óvi m árcius hó 31-ig  tarjedő időre  fizetendő erdőkezelési költség já ru léko t az 1899. évi 
1 5 2 1 T m. k ir. töldm. 'm in. rendelet 96 — 103. §*a értelm ében :

1. a sopsi já rá s i adóhivatal kerülőiében fekvő

erdők b irtokosa ira  nézve 108 ,8 3 3  lói 59 báni.
2 . A kovásznál adóh ivata l kerületében fekvő

934 3 khold. l-ső  jöv. osztályú 
24415-7 „  Il-ík.
1 2 4 5 8 ‘G „  Ilí- ik  

. 2 3 2 3 ‘8 „  IV -ik 
erdők b irtokosaira  nézve 54 ,087  lei 14 báni.

3. A kezdivásárholyi adóhivatal korülotébon fokvő
1100 ü khold l-ső  jöv. osztályú 

54G 31Ö  „  I l i k  „

H a t á r o z a t :

33900*5 vkhold, l-ső  jöv . osztályú 
2 1 7 0 2  3 „ 11-ik . „
. 6374-C „ I l l - ik  „

4010 -0  „ IV-.ik „

66



Iv/.ck előre bocHttlrtsa ntíui a kivetési la js tro m  l-ső  példányút a h iro e tiu n ea  een t- 
rala a l 'a d u rilo rn a k  (.'.híjra, a I l- ik  példányát az 190.1. óvi 7<>0:í. F. M, kérre iu lo le ' 2. 
pontjtinak I. és 2-ik  bekezdésében foglalt rendolkezésffkre való utalással a pénzilgyigaz- 
gatóság  m ellé  rendelt szám vevőségnek I l l i k  pé ldányát a kivetéssel kapcsolatos ügyek 
ollátásánál vali) hivatalos használat vi'^ntt a reg iu n ea  .s ilv icának ,^ / lulóljjvutiU onkéM  ki
vonatokat a scpsiszen lgyörgy i, kovászim i ;i kézdivásárhely i vdóh ivalaloknak kiadni 
rondoljük azzal, hogy a kivetett kezelési já ru lék o k n ak  le sz ed ése  iránt az 1899. évi 
15217. b\ M. sz. rendelet HJS. 8-ában  fog la ltaknak  rnngfelolően já r ja n a k  el, iw ní té 
veszteni szóm elől, hogy je len  kivetés 1921 . évi áp rilisaim  f to l  ^ 9 2 2 .  évi ^ná iv iu s  hó 
i l l - ig  te rjedő  időre történ ik  s az eddigi kezelési költségek 11)21. é t i  áp rilis  lió l - ig  te r
jedő időre szólnak . Mihoz képest az eddigi kezelési költségek holyett 1921. évi április 
lió 1 -tö l kezdődőleg ozon uj kezelési költségok Írandók elő. Önként é rle lv én , hogy f. 
évi első negyedévre, vagyis 1921 . ja n u á r  l- tú l 1921. m áivius Mi ig te rjedő  időre a 
tavalyi kivetés, alapján li/.otendő a m u ll  évi já ru lé k  ogy negyedrésze.

M indezekről az  érdekelt erdőb irtokosokai a k ivetési la jstrom  illeló kivonatának 
k iadása m ollett u rog iunea silviea u tján  vevények ellenében azzal értesítjük , lioiry a ki
vetés alapju, m értéke  és já ru lékok  k irovásánál kövololt e ljá rás tek in te tében az ei<tőgond- 
nokságnál szőrözhetnek felv ilágosítást, s hogy továbbá a já ru lékok az 1899. évi 15217. 
l'\ M. szám ú rendelőt 10(>. § -sa  értelm ében  előleges fél évi részletekben és pedig 11)21. 
évi áp rilis  hő 1-én  és 1921 , évi október 1-én esedékesük s ennél fogra az illető a d ó 
hivatalnál az esedékesség  napjátó l szám i toll 15 napon bolől fizetendők ; őzen határidőn 
túl m ég 5 (öl) 0/o késedelm i kam at fog beha jta tn i. Értesítjük még n b irtokosokat, hogy 
az idézett rendele t 101). és 110. g-ni alapján je len  határozatunk á tvéte lé t követő 15 na
pon belől b izottságunk utján  u közig, b írósághoz panasznak  van helye.

M ogkeressük végül a reg iunea  silvicát, hogy jóléti véghatározatnnkat és az ahhoz 
csatolt la js trom  kivonatot az érdekelt erdőb irtokosoknak  vevénvek ellenében sü rg ő sü l 
kézbesítéssé, továbbá a kézbositést igazoló vevényekot összegyüjtvo terjessze vissza a ne
talán hozzáju ttato tt panaszoka t a/. érkezési bélyegzővel lá ttassa  el, úgy ezeket^ valam int 
a b izottságunkhoz lo rjo sz tc lt s  innon vélem ényezésre k iadandó panaszokat, am onnyiben 
nyílt időbon nyu jta ítak  be —  érdem ileg , az azonkivülíokct pedig hivatalból való vissza
u tasításra  —  véloményozze.

Fí véghatározat kiadandó:
1. A. seíJsitfzenigVÖrgyi adóhivatalnak, a kivetési la jstrom  vonatkozó 

kivonatával ogyütt.
2. A kovásznál adóhivatalnak  a k iv d é  la jstrom  vonatkozó kivooá: 

Iával együtt.
3. A kezdivásár helyi adóhivatalnak  a kivetési la jstrom  vonatkozó 

kivonatával eg y ü tt.
4 . A földm ivolésügyi M inisztérium i szám vevőség I-ső erdészeti csoportjának  a ki* 

voté i la jstrom  I.  sz. pé ldányával együ tt.
6. A helybeli pénzügyignzgatóság  melló ren d e lt szám vevőségnek a kivetési la js trom

II .  sz. példányával.
ü . A sopsiszentgyörgyi reg iunea  silv icáhak  a kivetési la jstrom  I I I ,  sz. példá

nyával (csat. G50 d rb . határozat, 650  d rb . kivetési la jstrom  kivonat és G50 d rb , tértivovény^.

Közig. g. bizottság
S f t.-G h e o r  g  li o, 1921. évi m ájus hó 19-ón ta rto tt üléséről :

NEflMTü
Bfllü CRflCKJNV i -i i nrofí'Pt
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7 *—
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől.

16.551/017. szám. I g e n  s ü r g ő s t
cin.

Hivatali elődömnek m. é. november hó 15-én 14940/eln. 1910. sz. n. kelt felhívására, az 
Iskolák néhány hónap alatt ismét nagymennyiségű szedercscrjclevelet gyűjtöttek.

A n»a mAr annyi irányban igénybe vett iskolAk ezen buzgó és eredménye. fáradozásáért 
■ingám részéről is elismerésemet és köszönetemet fejezem ki.

A hadseregnek tcapótló nnyngok irAnt vnló szükséglete azonban újabban annyira fokozódott, 
hogy ma már csak akkor lehetünk igazán és komolyon a hadsereg segítségére, ha az eddig gyűjtött 
mennyiség sokszorosát tudjuk rendelkezésére bocsátani.

A gyűjtés eredménye fokozásának egyik módja az, hogy a szeder cser jelei) eleken feliU 
a  szam óca  (földi eper) és m álna, leveleit is gyüjtjük, a másik módj(i pedig az, hogy az iskolák 
maguk is fokozott odaadással lAtnak a munkához. Ha lehetőleg minden egyes iskola gvüjt, lehetőleg 
minden egyes tanulójával, ha az egyes tanulói csoportok több izben — lehetőleg 4—ö kirándulás alkal
mával — gyűjtenek s ha igy minden egyes iskola gyűjtése meghaladja vagy megközelíti az l mm-t, 
az eddigi eredményt könnyű szerrel és tetemesen megsokszorozhatjuk.

A hadügyminiszter úr a gyűjtött anyag minden mm-áért 8 K. jiU a lo m d ija t fog enge
délyezni. Azon iskolákat illető jutnlomdij, mely iskolák maguk erre igényt nem tartanak, n háborúban 
elesett tanitók, tanárok árváinak Jut, úgyszintén azon zsákok értéke is, melyeknek sem visszakül
dését sem megtérítését az iskolák nem kérik. Az összes gyűjtések befejeztével a legtöbbet gyűjtő 
iskolák általam kiállítandó elism erő oklevélben  fognak részesülni.

Az összegyűjtött leveleket a Szedercser jelevéi gyű jtő  és feldolgozó ka tonai 
d llom ds  fogja a m. kir. szőlészeti állomás telepén létesített üzemében (Budapesten, l)cbrői-ut 16.) 
teává feldolgozni. Ide, az állomás címére kell elküldeni a küldeményeket, valamint az ezekről és a 
költségekről szóló értesítéseket Az iskoláknak hozzám közvetlenül külön jelentést ezúttal tcnniök 
nem szükséges A gyűjtő iskolák nevét és az általuk gyűjtött mennyiséget a fentebb említett állomás 
fogja velem közölni. Ezenkívül azonban összefoglaló képét óhajtom látni annak, hogy mely iskolák 
gyűjtöttek és melyek nem. Ezért jövő év január 10-ig minden iskola, akár gyűjtött, olcár nem, 
jelentést tesz közvetlen felügyelő hatóságához (kir. tanfelügyelő, főigazgató), ha nem gyűjtött, ennek 
okairól, ha gyűjtött, a szeptember hó 1-től jövő évi január hó l-ig gyűjtött anyag mennyiségéről, 
a gyűjtésben részt vett tanulók számáról, a gyűjtést vezető tanitók, tanárok nevéről s a gyűjtés 
céljából szervezett kirándulások számáról. A kir. tanfelügyelő, főigazgató, összesítő kimutatásokban 
foglalják tankerülctenként külön azon iskolákat, amelyek gyűjtöttek s azokat, amelyek a gyűjtésben 
nem vettek részt s e kimutatásokat jövő év február hó l-ig hozzám terjesszék fel.

Alább felsorolom a gyűjtésnél, szárításnál és a szállításnál fontos tudnivalókat. Félreértések 
kikerülése végett közlöm, hogy a szedercserjelevél gyűjtésre vonatkozó minden eddigi rendelet jelen 
rendelet kibocsátásával hatályát veszti.

Végül ismételten arra kérem az iskdlákat, hogy jelen felhívásom vétele után, azonnal fog
janak hozzá, teljes igyekezettel a. szedercserje, szamócza- és málna-levél gyűjtéséhez cs folytassák 
a munkát olyan kitartással, amilyennel e példátlan méretű háború 4-ik esztendejében minden háborús 
feladatunkat végezni kell. Mutassa meg a magyar tanuló ifjúság, hogy vaJamennyiök egyesített 
ódaadó munkájával egész hadseregek szükségletét ellátni képes.

Utmitatás a szedercserje-, szamócza- és málnaiéval szedéséhez, szárításához és szállításához.

1. A szedercserje,- szamócza (földieper) és málnaleveleket külön-külön kell szedni, szárítani 
Í6 csomagolni.

2. Lehetőleg fiatal, zsenge, szép zöld szinü levelek gyűjtendők, mert ezek szolgáltatnak 
különösen jó teát.

3. A levelek kizárólag száraz időben gyűjtendők.
4. Különösen ügyelni kell arra, hogy idegen levelek, különösen mérges növények levelei 

pl. nadragulya (Atropa Belladonna) vagy farkas boroszlán (Daphne Mezereum L.) levelek ne kerül
jenek a gyűjtött teába. Nem szabad továbbá poros és földes leveleket gyűjteni, célszerű evégből 
a gyűjtésben résztvevőket friss növény bemutatásával a gyűjtendő levelekről kioktatni.

f i  elemi (mindennapi és ismétlő) népiskolák, gytnnáslnmok, reáliskolák, felsőkereskedelmi, /első 
. r f... i. Hnitá-hnitónokénzo és óvónőképző intézetetek
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