
5 NÉHÁNY NEVEZETESEBB TELEPÜLÉS ÉS 
BIRTOKOSSÁG ERDŐINEK M ODERN KEZELÉSE

5.1 Beszterce

Beszterce város 1866-ban határozta el városi erdész alkalmazását.230 
Ehhez egy bizottság bejárta az erdőket és megállapította azok 
használhatóságát. Ez utóbbi szolgált az erdész fizetése alapjául. A 
bizottság a semmi hasznot nem hozókat úgy vette fel, hogy azok után az 
erdésznek fizetés sem jár, hiszen ott gondozást nem végez.

Ezt látva és tudva a közeli Pinták község elöljárósága úgy gondolta, 
hogy a hasznot nem hozó erdőkről a város végérvényesen lemondott. 
Meghirdették tehát a község határában lévő egyik (szintén az erdész 
fizetésének kulcsául be nem sorolt) erdőt vágásra, mégpedig úgy, hogy 1 
forint lefizetése után minden pintáki lakos annyi fát vágott egy év alatt, 
amennyit akart. Mivel az erdő egyébként fiatalos volt, nem sok fa került 
ki belőle, de annál nagyobb volt a talaj károsodása. Annál is inkább, mert 
az erdő helyét legelőként használták tovább.

A besztercei erdész azonban észlelte és jelentette az esetet, aminek 
nyomán a város 840 frt kárt és csekély (5 frt) kártérítést állapított meg. 
Azt gondolta ugyanis, hogy a községi elöljárók ezen összeget úgyis 
beszedték a „favágási” díjakból. A község a minisztériumba fellebbezett, 
mert továbbra is úgy értelmezte, hogy a fát jogosult volt kivágni, hiszen 
arról a város lemondott. A minisztériumban természetesen Besztercének 
adtak igazat, de az erdőt már ők sem állíthatták vissza.

A város modern erdőgazdálkodása tehát ilyen tulajdonjogi 
kérdésekkel kezdődött.

Az erdőtörvény életbe lépte után LAITNER Elek erdőfelügyelő 1882 
tavaszán tekintette át Beszterce város erdőgazdálkodását.231 „Besztercze 
(...) város -  írta -  erdőgazdászata minden tekintetben kiváló helyt foglal 
el a vidék hasonló gazdaságai közt, s így gazdasági berendezkedése, 
valamint kezelés és az erdővédelem szervezete tekintetében mintául 
szolgál” A városi erdőket 1877-ben üzemtervezték, s ezen üzemterv 
alapján használták. Az üzemtervet az 1879. évi erdőtörvény hatályba 
lépése után azonnal igyekeztek államilag is jóváhagyatni, de néhány 
pótlást még el kellett rajta végezni. Az erdőfelügyelő ezen város

91



erdőbirtokán látta a hosszú távú erdőgazdálkodás törekvéseit 
megvalósulni.

Az erdőtörvénynek megfelelő, átmeneti, ] 883-84-ben készült 
ideiglenes üzemterv fennmaradt,232 így lehetőségünk van a városi erdők 
helyzetét közelebbről is megvizsgálni.

A város összesen 1914,0 kh (1101,5 ha) kiterjedésű, zömmel tölgy- és 
kisebb részben bükkerdőiből 60,0 kh (34,5 ha) volt a véderdő, amelyben 
az ideiglenes üzemterv mindenféle használatot megtiltott. A 848,7 kh 
(488,4 ha) nagyságú szálerdő üzemben kezelendő fenyvesében 120 éves 
vágásfordulót írt elő azzal, hogy évente 7 kh-on (4 ha) lehet a fokozatos 
felújítóvágást elkezdeni. Ugyanakkor utaltak arra is, hogy amennyiben a 
természetes felújulás a vetővágást követő 5 évben sem következne be, az 
addig bent tartott fákat akkor is ki kell termelni és a mesterséges 
felújításról gondoskodni. A vágásterületeken 5 éves elő- és 20 éves 
utótilalmast írtak elő, azaz 5 évvel a vetővágás előtt, a legfeljebb 5 év 
alatti, fokozatos felújítással érintett helyeken, majd pedig a végvágás 
után 20 évig tilos volt az adott erdőrészben legeltetni.

A városnak kétféle sarjerdeje is volt. Az egyiket, a 785,3 kh (451,9 
ha) nagyságút 40 éves vágásfordulóban kívánták kezelni, így itt az évi 
vágásterület 19,6 kh-t (11,3 ha) tett ki. A másik sarjerdő 220,0 kh (126,6 
ha) kiterjedésű volt, ahol a vágásfordulót 15 évben határozták meg. így 
ez utóbbi erdőben az éves vágásterület 14,6 kh-t (8,4 ha) tett ki. Itt a 
legeltetést az erdő minden részében tiltották, míg a 40 éves fordában 
kezelt erdőben 20 éves utótilalmast határoztak meg. A sarjerdőkben a 
tisztásokat és a netalán kivesző tuskók helyét mesterséges úton, vetéssel 
vagy ültetéssel kellett 2-4 év alatt felújítani.

Az ideiglenes üzemterv készítői utaltak rá, hogy ez a terv csak addig 
érvényes, amíg a legkésőbb 1885. február 1-jéig elkészülő rendszeres 
gazdasági tervet a miniszter jóvá nem hagyja.

Megjegyezzük, hogy az 1896. évi erdőtörzskönyvi adatok alapján a 
város nevén 59,70 kh (34,36 ha) véderdő és 1893,08 kh (1089,47 ha) 
feltétlen erdőtalajon álló erdő volt. A fafajok közül pedig a tölgy 1398,34 
kh-on (804,75 ha), a bükk 554,44 kh-on (319,08 ha) fordult elő, míg 
fenyő továbbra sem volt. A számok azt mutatják, hogy a város erdei 
nagyjából az első, ideiglenes üzemtervben leírtak alapján maradtak meg.

A város 1898 után, a kötelező állami erdőkezelést kimondó törvényt 
követően is megmaradt a saját városi erdőtiszt, azaz az önálló 
erdőgazdálkodás mellett.234
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5.2 Szászváros

A város erdőit ide azért vettük fel, hogy a szászföldi viszonyok 
áttekintése az egykori Szászvárosszékkel teljes legyen. (A város és a 
városon kívüli területek egyébként 1876 után Hunyad megyéhez 
kerültek.)

FEKETE Lajos ezen a vidéken 1882 nyarán járt, amikor a következő 
megfigyelést tette: „Ámbár a szász községeknek, kivált a kisebbeknek 
erdeiben is fordulnak elő túlvágások, és mutatkozik különböző alakban a 
szakértelem hiánya és az erdőgondnokság szervezetlensége; mindazon
által ezen erdők legnagyobbrészt igen előnyösen válnak ki a többi 
(magyar, oláh vagy vegyes) községek erdőségei közül.” Itt Kőhalom 
községet, majd Szászvárost említette meg. Ez utóbbiról írta: ,jól kezelt 
és rendesen felújított sarj-, közép- és szálerdői vannak, s ugyanott igen 
jól sikerült mesterséges ertvényeket [felújításokat] és vigályított 
[gyérített] állabokat láttam.”235

A város erdőiről az első részletes erdészeti leírást 1883-ban a dévai 
erdőfelügyelő adta.236 Tudósítása szerint a városi erdők részint dombos 
vidéken, részint a magashegység jellegével rendelkező területen 
találhatók. Az erdő összes területe 6937 kh (3992 ha), amelyből a tölgy 
2745 kh (3992 ha) és a bükk 4192 kh (2412 ha) volt.

A tölgy 1-40 és 130-150 éves korcsoportokra oszlott, a zárlata pedig 
0,7-1,0 volt. A bükk korcsoportjai: 1-40, 40-80 és 80-120 év, tehát 
minden korcsoport képviselve volt. A bükk zárlata: 0,5-0,8.

Az erdő talaját „részint közép mélyrétegű, részint sekélyes, 
televényes, homokos, kövicses agyag”-nak találta, amely csillámpala 
kőzeten alakult ki.

Az elkészítendő üzemtervhez írta, hogy a tölgyest részben sarjerdő 
üzemben, 40 éves vágásfordulóval, részben pedig szálerdő üzemben, 
„egyelőre” 140 éves fordában kell kezelni. A bükkre a 80 éves 
vágásfordulót javasolta.

A város erdeinek további sorsáról csak azt tudjuk, hogy az erdők 
törzskönyvében 1885-ben 2228 kh (1218 ha) tölgy- és 47 kh (27 ha) 
bükkerdővel szerepelt,237 míg az 1896. éveiben csak 2337,2 kh (1345,1 
ha) tölgyerdőről történik említés.238 Ez azért van, mert a városnak a saját 
határán kívül O- és Újsebeshely községben is volt erdőterülete.

Mind a városi, mind az említett községi határban lévő erdőkből 
természetesen itt is legelőször a tölgyeseket, illetve a tölgyfákat adták
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el.239 1 9 1 2-ben azonban már 2520 kh-nyi (1450 ha) „ősbükkös” 
faállományát kínálták eladásra, „a rajtuk előforduló tölgyfát kivéve”. 
Ezen, szintén Ó- és Új sebeshely községben lévő kiterjedt erdőség áruba 
bocsátására, illetve kitermelésére rendkívüli fahasználati engedélyt 
szándékoztak kérni. Nem tudjuk azonban, hogy jelentkezett-e egyáltalán 
vevő erre a nehezen hozzáférhető, nehezen megközelíthető, a Kudzsiri- 
havasokban lévő bükkerdő kitermelésére.

Szászváros az 1898:XIX. te. után sem adta erdeit állami kezelésbe, 
hanem önállóan alkalmazott erdőtisztet.

5.3 Nagyszeben

A város erdőinek, erdőgazdálkodásának legalaposabb ismerője B1NDER 
József, egykori városi erdőmester volt, aki a nagyszebeni erdő 
történetéről könyvet is írt.240 Ugyancsak ő volt az, aki a városi erdők 
üzemtervét 1874-ben, még az erdőtörvény életbe léptetése előtt 
elkészítette. így amikor a nagyszebeni erdőfelügyelő első ízben, 1883- 
ban bejárta és leírta az erdőket, már rendezett viszonyokat talált.241

A város határában a „Junger- és Katharinenwald” nevű erdők ekkor 
1567 kh-at (901,8 ha) tettek ki. (A városi erdők elhelyezkedéséről lásd a 
9. számú mellékletet.) Az erdők „talaja mélyrétegű, homokos, részben 
televényes agyagföld. Az uralkodó fanem a vén állabokban kizárólag a 
tölgy 1,6 köbméter átlagnövéssel, a felújított állabokban pedig az 
uralkodó tölgyfán kívül 1,1 köbméter átlagnövekvéssel nyír, nyár, égerfa 
és az ertevényekben sok erdeifenyő is találtatik.” Az erdőfelügyelő még 
beszámolt arról is, hogy a részint síkságon, részint dombokon álló 
erdőnek egyharmada öreg, túltartott fákból áll, amelyek kitermelése és 
felújítása folyamatban van.

A „Sianta” (magyar nyelvű szövegekben: „Schanta”) nevű erdő a 
várostól távolabb, a Szebeni-havasok oldalán állt. Tengerszint feletti 
magassága 900-1700 m, ebből következően az alsóbb részeken bükk, 
míg a magasabb helyen a lucfenyő volt az uralkodó fafaj. Az összesen
1202,70 kh (692,15 ha) kiterjedésű erdőben a bükköt és a lucfenyvest 
külön üzemosztályban kezelték. A vágásforduló mindkét fanem esetében 
100 év volt. A bükköt fokozatos felújítóvágással, míg a fenyőt 
mesterséges csemeteültetéssel újították fel. A legfelső részen 300 kh-on 
(172,7 ha) véderdőt is kijelöltek, amelyet azonban gyakran értek 
szélkárok. A város központjától mintegy 22 km-re fekvő erdőből
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kikerülő fa köbméterenkénti tőára 1912-ben 6-7 K (lucfenyő) és 3 K 
(bükk) volt. A fát a város saját, házi kezelésben termelte ki, így a 
munkások bérét és a szállítási költségeket maga állta, illetve előlegezte 
meg addig, amíg az a városi faraktárból el nem kelt.242

Itt jegyezzük meg, hogy Nagyszebennek korábban ezen a vidéken 
kiterjedtebb erdőségei voltak. A XVIII. század végén azonban az 
uralkodó, II. József -  eldöntve egy régóta húzódó vitát -  az erdők zömét 
Resinár községnek adta. (Erről már korábban szóltunk.)

A „Branisch” nevű erdő szintén távolabb, a város központjától 
mintegy 20 km-re, északkeletre állt. Ide azonban jó utak vezettek, hiszen 
az erdő is alacsonyan, 500-600 méteren terült el. A 283,00 kh (162,87) 
kiterjedésű erdőben az uralkodó fafaj a tölgy volt, amelynek az uralmát a 
bükk gyorsított kitermelésével is igyekeztek biztosítani. Az erdő könnyű 
megközelíthetősége tette lehetővé, hogy ebben az erdőben a bükkfa tőára 
1912-ben 3,50 K/m3-t tett ki. Közel hozzá, szintén Szelindek község 
határában volt a „Klontzu” nevű erdő. Ennek a tölgyesnek a kiterjedése 
mindössze 24 kh (13,8 ha).

A várostól nyugatra, Szecsel község határában a „Bércül rosu” és a 
„Dumbrava” nevű erdőrészek álltak. Ezek közül az első területe 79 kh 
(45,5 ha), a másodiké 132 kh (76,0 ha) volt. Jó talajú, de idős, kiritkuló 
tölgyesek.

A várostól keletre a „Baumgartner Wald” Bongárd község határában 
volt. A mintegy 700 kh-nyi (kb. 400 ha) erdőben Bongárdnak és még két 
másik községnek legeltetési szolgalmi joga állt fenn, amit csak 
fokozatosan tudtak megváltani.

Szintén keletre, Hortobágyfalva határában állt a „Dealu buksi” nevű 
erdőrész. 54 kh (31,1 ha) tölgyes.

A BINDER által 1874-ben elkészített, majd 1879-ben, illetve az 
erdőtörvényben meghatározottak szerint 1887-ben átdolgozott üzemterv 
alapján a „Junger- és Katharinenwald” tölgyerdeit 120 éves 
vágásfordulóban, a „Branisch” tölgy- és bükk állományait ugyanígy, 
szálerdő üzemben kezelték. A „Schanta” bükk- és fenyőerdő állományát 
100 éves vágásfordulóban, míg a „Dealu Buksi” tölgyesét 40 éves 
vágásfordulójú sarjerdő üzemben kívánták kihasználni.

Az 1889-ben jóváhagyott üzemtervben összesen 3164,21 kh (1821,00 
ha) erőterületet tárgyaltak, amelyből 51,54 kh (29,66 ha) volt a tisztás. 
Ezek makkvetéssel történő erdősítését folyamatosan végezték.
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Az értékes tölgy állományok (a „Junger- és Katharinenwald”, 
„Branisch” erdőrészek) eladása licitálás útján, törzsenkénti egységár 
megállapításával történt. 1885-től kezdődően több mint húszezer törzset 
adtak el, általában 5-től 15 forintig terjedő törzsenkénti áron. Ez a 
faértékesítés a városnak 1907-ig 169 420 forint jövedelmet hozott. 
Mellette csekély mértékű egyéb értékesítés is történt. BINDER 1907-ben 
úgy látta, hogy a város erdeiben még mintegy tízezer vágható, értékes 
tölgyfa található.

A városi erdőmester által irányított erdészeti személyzetet az erdőőrök 
és az erdőszolgák alkották. Érdekességként említjük meg, hogy 
Nagyszeben „Schanta” nevű erdőrészében női erdőszolga is működött, 
aki az 1852-től 1875-ig terjedő években energikusan, minden 
különösebb panasz nélkül látta el a hivatalát. 1906-ban, BINDER 
nyugalomba vonulása alkalmával a városi tanácsban felvetődött, hogy a 
város erdeit esetleg célszerű lenne állami kezelésbe adni. Az önálló 
városi erdőgazdálkodás hívei azonban többséget alkottak, holott maga 
BINDER is gazdaságosabbnak tartotta az állami erdőkezelést. Ennek 
ellenére a nagyszebeni erdők megmaradtak a városi személyzet 
kezelésében.

A selmeci főiskolai hallgatók a nagyszebeni erdőket 1912-ben 
látogatták meg. Az akkor készített bemutatófuzet és FEKETE Zoltán 
leírása243 alapján tudjuk, hogy a városhoz közel eső, „villamos vonattal” 
megközelíthető „Jungerwaldot” járták be. Vezetőik elmondták, hogy a 
„Jungerwaldban” az első, hitelesen bizonyítható erdősítésekre 1799-ben, 
majd 1814-ben és 1826-ban került sor, amikor sorokba rakott 
tölgymakkból várták a felújulást. A vendégek hallhattak arról is, hogy a 
Jungerwaldban most ugyan szünetel a fahasználat -  az előbb említett 
fokozott kihasználás miatt -  , de a nevelővágásokat rendszeresen végzik. 
A jól megközelíthető erdőrészek előhasználati faanyagát ugyanis jól 
tudták értékesíteni. (A tölgy műfáért 20-30 koronát, a tűzifáért 6 koronát 
adtak köbméterenként -  a tő mellett.)

A főiskolásokat megkapta a „Jungerwald”-ot a várossal összekötő 
„Erlenpark” sétaerdeje is. Erről írtak a vezetőfüzet készítői: „az erdő 
iránti szeretet, melyet a német bevándorlók régi hónukból hozták 
magukkal, magyarázhatja meg ama körülményt, hogy az elmúlt 
századokban fennmaradt tölgyfák ma is több mint 100 kát. holdnyi 
területet árnyalnak be kirándulások, majálisok, népmulatságok czéljaira,
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szolgálván fiataloknak és öregeknek szívemelő örömére, még sokáig 
fen[n] fog tartatni.”244

A város egyik krónikása, Schullerus Adolf írja, hogy Nagyszebennek 
a városi erdőkből származó bevétele teszi lehetővé, hogy a városi 
„háztartás” biztos alapokon nyugszik.245 Sőt a jövedelmekből 
vízvezetékek, a Cód folyó vízi erőmű építésére is futja. (Ez utóbbival 
kapcsolatban hadd jegyezzük meg, hogy az az első volt az országban.)246 
Tehát a megfelelően kezelt, hasznosított erdő  Nagyszeben gazda
ságának egyik alapját jelentette.

5.4 A szász hétbírák erdeje

A szászok közössége (miként például a volt határőrök a revindikált 
havasokkal vagy Marosszék székely közössége) közös, a községek 
között fel nem osztott birtokkal is rendelkezett. Ilyan volt a jórészt 
Szeben megyében található hétbírák erdeje (Siebenrichterwaldungen). A 
hétbírák földje alatt -  ahogyan azt az 1876. évi XII. tc.-ben, a Királyföld 
rendezéséről szólóban megfogalmazták -  „Nagyszebennel mint 
központtal (...) a következő hét széket, ill. bírói kerületet” értették: „a 
segesvári széket Szászkézd-del; a szászsebesi széket; a nagysinki széket; 
a kőhalmi széket; a szerdahelyi széket; az újegyházi széket és a 
szászvárosi széket.” A szász hétbírák erdejének (és további vagyon
tárgyainak) jövedelmét az 1876. évi XII. te. 4.§-a alapján „egyedül 
közmívelődési czélokra” lehetett fordítani. Ahhoz azonban, hogy a 
legnagyobb vagyontárgyból, az erdőből megfelelő jövedelem szár
mazzék, azt értékesíteni kellett.241

Az értékesítésre az első kísérletet 1891-ben tették, amelyre két ajánlat 
érkezett be, de csak az egyik vonatkozott az egész erdőség faanyagára, s 
köbméterenként 24-30 fillér tőárat tartalmazott. Sem a birtokosság, sem 
pedig az erdészeti szervek nem tudták azonban felbecsülni, hogy a 
Szebeni-havasok túlsó oldalán, a Románia felé hajló lejtőkön, völgyek
ben végül is mennyi faanyag lehet. Csak egyet tudtak: a Vöröstoronyi- 
szoroshoz kiépített vasútvonal átadását követően (1875) ezek az erdők is 
kitermelhetővé váltak, tehát felértékelődtek. Az első ajánlattevővel 
alkudozások kezdődtek, amelyek nemcsak a tőár körül forogtak, hanem a 
tervezett 60 éves kitermelés, illetve fizetés körül is. A vagyonkezelő 
szervezet végül 1899-ben egy másik ajánlatot fogadott el.

97



A szász, hétbírák vagyonát kezelő szász egyetem közgyűlése ekkor a 
mintegy 36 ezer kh (kb. 21 ezer ha) kiterjedésű erdőterületet egy 
nagyszebeni szász hitelintézet és takarékpénztár által alakítandó 
vállalatnak adta volna 40 évre bérbe. A szászok által felfogadott bajor és 
porosz szakértők ugyanis úgy látták, hogy az évi 70 ezer korona 
haszonbér és az újraerdősítésre még ezen felül kifizetett évi 4000 korona 
az erdő értékének megfelelő összeg. Ezért 40 év alatt a vállalat 
(amelyben egyébként a szász hétbírák közössége maga is részt vett volna 
600 ezer korona alaptőkével) kihasználta volna a most már pontosabban 
ismert, 23 853,63 kh-at (13 727,76 ha) kitevő erdőséget, továbbá 
használhatta volna a legelőket, és gyakorolhatta volna a vadászati és 
halászati jogot. Ezt az eladást azonban a vagyonfelügyelettel megbízott 
belügyminiszter -  meghallgatva a földművelésügyi miniszter vélemé
nyét is -  nem hagyta jóvá.

A földművelésügyi miniszter fahasználatot csak szabályosan 
elkészített üzemtervek alapján engedélyezhetett. Mivel azonban a 
hétbírák erdejének adatait továbbra sem ismerték, a fakitermeléshez nem 
járulhattak hozzá. A vagyonkezelőt pontos üzemterv összeállítására 
utasították, amely üzemtervvel azonban a szászok nem boldogultak. 
Kérelmükre aztán a miniszter KOVÁCS Gábor, volt zsamócai 
erdőrendezőt rendelte ki, aki a munkáját 1904-ben kezdte el. Közben a 
szászok -  még az erdőrendezési eredmények ismerete nélkül -  a 
fakereskedőkkel tovább alkudoztak. 1906 januárjában a Groedl cég 40 
évi kihasználás mellett 10 millió koronát ajánlott az egész erdőért, 
amelyet a tulajdonosok elfogadhatónak tartottak.

Nem úgy a földművelésügyi kormányzat, amely újra kifogásolta mind 
a tárgyalás módszerét (csak árverés útján tett ajánlatot fogadott volna el), 
mind pedig azt, hogy még mindig nem tudták az erdő kihasználható 
területét, fatérfogatát. Az erdőrendező az üzemtervvel 1906 közepére 
készült el. E szerint az erdőnek csak 60 %-a (14 386,42 kh -  8279,38 ha) 
használható ki, amelynek -  a választékbecslés szerint -  a tőára 
15 027 236,40 K. Tehát innen indulhat a licitálás. Ugyanakkor -  
tekintettel a birtok fekvésére és a túltartott állományra -  engedélyezte a 
22 év alatti kihasználást azzal, hogy ezt követően 78 évig a fahasználatot 
szüneteltetni kell. (A vágásfordulót 100 évben határozta meg.)

Az 1906 novemberében megtartott árverésen a legtöbbet ígérő cég a 
Magyar-Olasz Erdőipari Rt. volt, amely a kitermelhető faanyagért 18 
millió koronát adott. (A legeltetési, vadászati és halászati jogokat külön
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értékesítették.) Az erdészeti szaksajtóban azután rámutattak, hogy ez az 
ár -  bár mindenképpen emelkedtek közben a faárak is -  az első eladási 
kísérlethez viszonyítva 1747 %-kal több. A birtokos tájékozatlansága 
miatt a földművelésügyi kormányzat beavatkozására tehát szükség volt. 
Annál is inkább, mert a kormányzat „ezzel irányt szabott a milliókat és 
milliókat érő erdélyi erdők értékesítésének és szilárd alapot a szolid 
fakereskedelemnek. Mert ez az eladás értékre és nagyságra egyedül áll 
Magyarországon s mint ilyen, úgy tömegénél, mint értékénél fogva 
okvetlenül szabályozólag hat az ezutáni eladásokra.”

Nem hallgathatjuk azonban el a következőket sem. A kormányt, főleg 
Darányi Ignác földművelésügyi minisztert a magyarországi fakereskedők 
erősen támadták. Kifogásolták ugyanis a külföldi, olasz érdekeltségű 
vállalat árverési részvételét, sőt üzlethez jutását. Darányi állítólag ezt a 
hazai fakereskedők „összebeszélésének” kiküszöbölése miatt engedte 
meg. A perig eljutó ügy részletei nem tartoznak ide, de kétségtelen, hogy 
az óriási faüzlet óriási erőket mozgatott meg.248

Az erdő- és legelőbirtok pontos adatai a következők:

Erdő Legelő Henyefenyő Terméketlen Összesen 
és boróka

Cód-völgyben
kh 5840,95 1361,71 906,00 44,64 8 153,30
(ha) (3361,47) (783,66) (521,40) (25,69) 4 692,22) 
Lotru-völgyben
kh 18012,68 5221,32 4445,15 128,65 27 807,80
(ha) (10366,30)(3004,87) (2558,18) (74,04) (16 003,39) 
Összesen
kh 23853,63 6383,03 5351,15 173,29 35 961,10
(ha) (13727,76) (3788,53)(3079,59) (99,73) (20 695,61).

Az erdők tehát részben a Magyarország felé hajló Cód-völgyben, 
részben a kifelé hajló Lotru-(Lotár-)völgyben voltak. Az üzem
tervezéskor a Cód-völgyben csak az évi fatermést (ez évente 42 kh -  24 
ha -  erdőt jelentett), míg a Lotru-völgyben -  miként már említettük -  az 
egész vágható erdőt eladták. A 14 386,42 kh (8279, 38 ha) területen 
összesen 2 276 854 m3 fát becsültek és ebből számolták ki a kikiáltási 
árat. Megjegyezzük még, hogy 965 kh (555,4 ha) erdő az 1888. évi
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magyar-román határrendezéskor Romániához került, továbbá az 
összerdőterületből 3640 kh-at (2094,8 ha) tettek ki a véderdők.

A fát megvásárló részvénytársaság (utólagosan) vállalta, hogy a 
kitermelt fá t lehetőleg Magyarországon dolgozza fel. Ennek érdekében a 
faanyagot át kellett hozni a Cód- és a Lotru-patakok vízválasztóján, 
amelyet drótkötélpályával oldott meg. A kor legkorszerűbb technikáját 
képviselő berendezést Németországból hozták. (Lásd a 24. 
fényképmellékletet.) Az összesen 26,3 km hosszú pálya naponta 400- 
500 m3 fát volt képes lehozni az „Iván” nevű állomásig, ahonnan a 
nagytalmácsi gőzfűrészekig 24 km-es keskeny nyomtávú vasutat 
építettek. A gőzfűrészteleptől a normál nyomtávú vasútig szintén 
építettek 1 km-nyi vasutat, így a feldolgozott fa könnyen érte el a 
közforgalmú vasutat. Megjegyezzük még, hogy a Lotru-völgy alsó 
szakaszáról a fát a Lotru-patakon úsztatták le, de ott a vízhasználati 
jogban osztozkodniuk kellett a Romániában működő „Lotru” 
vállalattal.249

A Magyar-Olasz Erdőipari Rt. költséges szállítási berendezése csak 
hosszú távú fakitermelési szerződés mellett térülhetett meg, így az 
említett erdőket feltétlenül egyben kellett eladni. Ugyanezt indokolták az 
erdő korosztályviszonyai is. A zömében lucfenyőből álló erdő 
kimondottan őserdő jelleggel bírt. Átlagos korát legalább 180 évben 
határozták meg. Évente 654 kh (376,4 ha) vágásterület keletkezett, 
amelyet a szász hétbírák erdőhivatala jórészt 3 éves lucfenyőcsemetével 
erdősített be. Nyolc csemetekertben évente mintegy 2 millió csemetét 
neveltek meg.

A szász hétbírák erdejében még századunkban is őserdei állapotok 
uralkodtak, amelyet a kortársak így láttak: „Tévednek azonban, ha azt 
hinnők -  írta FEKETE Zoltán 1912-ben - ,  hogy a faállományok az egész 
területen az őserdő tipikus jellemvonásait viselik magukon, s minden 
tekintetben megfelelnek azoknak a fogalmaknak, amelyeket az őserdőről 
általában alkotni szoktunk. Vannak benne mindenesetre nagyterjedelmű 
erdőrészek, több száz éves faállománnyal, gyönyörű növésű, hatalmas 
faegyedekkel (a fűrészrakodón nem egy színegészséges, hatalmas 
rönkön számolhat az ember 300-nál több évgyűrűt), melyek közt 
közepes korú, sőt egészen fiatal újulat foglalt helyet, pótolva az elvénült 
és kidőlt faóriásokat. Vannak azonban viszont jelentékeny kiterjedésű, 
egykorú, fiatal és közepeskorú erdőrészletek is, melyeket egyáltalában 
nem tekintenénk őserdőnek, ha nem tudnánk teljes biztonsággal, hogy
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azokon a helyeken soha semmiféle használat a múltban nem lehetett. Ha 
azonban a fejsze nem is, a tűz és a szélvész felkereste néha ezeket a 
rejtett fenyveseket is és ki tudja hányszor és hányszor tarolta le a 
természetet, hosszú évezredek alatt saját alkotásait, a fenséges 
fenyőrengetegeket, hogy azután ismét újra és újra teremtse őket.”250

A háborítatlannak tűnő, de az ember által fokozatosan művelésbe, 
kihasználás alá vett erdő számos turisztikai útleírásban is szerepelt. A 
szász turisták a Szászföld egyik értékes, különleges természeti 
látványosságának tartották.251

5.5 Segesvár

A város tölgyerdei, illetve maga a város erdőgazdálkodása tipikus 
példája annak, ahogyan a szász települések a tölgyesek értékesítését 
végezték, és az abból befolyó pénzt a város fejlesztésére fordították.

Segesvár erdeiről az első erdészeti jellegű híradást 1880-ban NAGY 
Gyula adta.252 Ő arra tért ki, hogy a város a tölgyeseit a vasútépítés 
szolgálatába állította; 150 ezer darab vasúti (tölgy)talpfa szállítására 
kötött szerződést. Ezt ő, brassói erdőfelügyelő sem támogatni, sem 
megakadályozni nem tudja, mert az erdőfelügyelőség kezében semmiféle 
üzemterv nincs. (Bár a megyei közigazgatás már 1880-ban kérte, hogy a 
város -  lévén erdésze -  az üzemtervet mihamarább terjessze be.)253 így 
csak vélheti, hogy a város a mintegy 6-7 ezer kh-nyi (kb. 3,5-4 ezer ha) 
erdejéből az elmúlt századok során felhalmozott fakészletet termeli ki és 
a fatőkét nem támadja meg.

A minisztérium közbejárására aztán 1884-ben elkészült egy 
ideiglenes fahasználati terv, amelyben a város erdeit 6129 kh és 935 
□ölnek (3527,59 ha) találták. A város a városi mérnök útján kezelte az 
erdeit, így a rendszeres üzemterv elkészítésére pályázatot 
hirdetett.2541896-ban aztán önálló erdőmérnök alkalmazásáról 
döntöttek,255 s a tisztet Alfréd POMARIUS töltötte be. Mindez összefügg 
azzal, hogy a városi erdők -  most már üzemterv szerinti -  
tölgyfakészletét a Neuschloss-féle cégnek adták el.256 A bécsi 
fakereskedő az 1903-ig tartó kihasználási idő alatt 32 344 db tölgyfát 
használt ki, amiért a város 563 809,82 koronát kapott. (A 
megállapodáskor 4,90 frt/m3 árat kötöttek ki, de nem tudjuk, hogy ezt 
végig megtartották-e. A fakereskedők ugyanis előbb általában a 
gyengébb minőségű, majd a végén a jobb fákat vágták ki.) A városnak
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erre a nagyarányú fakitermelésére csak 6434,44 korona volt a 
ráfordítása, a többit tiszta nyereségként könyvelhette el.257

Az új, az 1904-től 1913-ig érvényes ütemterv azonban már ilyen nagy 
fakitermelésekre nem adott alkalmat, mivel a korábban felhalmozódott 
fakészletek elfogytak. Ettől kezdve elsősorban a tölgyerdők 
nevelővágásaiból (tehát itt korán bevezették az erdők értékét növelő 
előhasználatokat), továbbá a bükkösök kitermeléséből igyekeztek a 
városi hivatalok és a lakosság tűzifaszükségletét kielégíteni.

A felújítást -  amely évente 80-100 kh-t (46-58 ha) tett ki -  részben 
makkvetéssel (Szlavóniából is hozattak tölgymakkot!), részben 
csemeteültetéssel végezték. Ez utóbbit szolgálta a város által fenntartott 
négy csemetekert. A természetes felújításra is törekedtek, de itt is nagy 
gondot okozott a makktermés kimaradása. A kitermelésre kijelölt 
területeket ugyanis át kellett adni a fakereskedőnek akkor is, ha ott az 
újulat nem jelent meg. Az újulatot kímélte volna az a minisztériumi 
utasítás is, amely a Neuschloss-féle céggel kötött szerződés záradékában 
szerepelt: a kitermelt fát az erdőből csak télen lehetett kiszállítani.

Segesvárott a kopár és vízmosásos területek fásítására is gondot 
fordítottak. Akáccal és fűzzel igyekeztek azokon a fás vegetációt (újra) 
megtelepíteni. Ugyanakkor arról is tudnunk kell, hogy az erdőkben 
évente mintegy 150-200 darab szarvasmarha és (a makktermő években) 
körülbelül 500-600 sertés legelt. Ezekért -  a takarmányhiányos évek 
kivételével -  fűbért szedtek. A belterjességre, illetve a természetes 
erdőfelújításra való törekvést jelzi, hogy 1899-től sertéseket már nem 
engedtek az erdőkbe.

Végül megjegyezzük, hogy az erdőterület némileg itt is csökkent. 
Útépítések, a város körüli parcellázások „fogyasztották” az erdőt, 
amikkel a kopárfásítások nem tudtak lépést tartani.258

5.6 Erzsébetváros

Bár maga a település Kis-Küküllő megyében fekszik, mégis itt 
tárgyaljuk, mert erdőbirtoka Nagy-Küküllőben is volt.

A hivatkozott adatok szerint (1888. évi üzemterv) a város 
erdőbirtokára már 1838-ban készült valamilyen üzemterv, illetve annak 
megfelelő térkép. Ezt azonban nem ismerjük. Tudjuk viszont, hogy az 
erdőtörvény életbe lépte után a város a Kis-Küküllőben lévő 1979 kh 48 
□öl (1138,9 ha) és a nagy-küküllői 2044 kh 83 lDöl (1176,6 ha) területű
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erdeinek üzemtervi munkálataira pályázatot hirdetett, illetve kezelő 
erdőtisztet kívánt felvenni.259 A többszöri próbálkozása aztán 
eredményre vezethetett, mert a most bemutatandó ideiglenes üzemtervet 
ROZSNYAY János „város erdész” készítette.260

A ROZSNYAY által 1888-ban készített terv szerint Erzsébetvárosnak 
Rudály és Szászújfalu községek határában összesen 2100 kh (1209 ha) 
erdeje volt. Az erdőt zömében bükk, kisebb részben pedig gyertyán és 
cser alkotta. Erre az állományra 80 éves vágásfordulót állapított meg, és 
az erdőt az egyszerű térszakozás ismérvei alapján rendezte be. Az 
üzemtervezés során ugyan megjegyezte, hogy mind a termőhelyi 
viszonyok, mind a faállomány összetétele akár a 100 éves vágásfordulót 
is elbírná, de a tulajdonos város itt elsősorban tűzifát akar nyerni. Ahhoz 
pedig elegendő a 80 éves forda is.

A korszerű gazdálkodásra való törekvést jelzi, hogy nevelővágásokat 
is tervezett. Ugyanezt szolgálta a kocsánytalan tölgynek és a 
lucfenyőnek a felújításokba történő mesterséges bevitele is. (A felújítást 
egyébként fokozatos felújítóvágással tervezte.) Az ideiglenes üzemterv 
alapján a korszerű erdőgazdálkodásra való legteljesebb törekvést 
láthatjuk Erzsébetváros erdőgazdálkodásában.

Érdekességként bemutatjuk, hogy a fa kelendőség)' viszonyainak 
változása, illetve maga a választékok értékbecslése az egyik évről a 
másikra hogyan változott meg.

A Szászújfalu határában lévő „Lápsa”, „Züntrich”, „Dupadendrola”, 
továbbá „Kis- és Nagy-Dumbrava” dűlőkben lévő erdőrészeket, összesen
362,74 kh-t (208,76 ha), először 1895-ben hirdették meg árverésre.261 Az 
57 893,98 m3-nyi fából a zöme bükk- és gyertyánfa volt, a tölgy csak 
mintegy 1%-nyi. Erre 62 008,53 K kikiáltási árat állapítottak meg. 
Egyben megjegyezték, hogy az eladandó erdő a , jókarban levő községi 
úttól 6 kilométer, a dánosi vasútállomástól mintegy 15 kilométer 
távolságra fekszik.” Az október 1-jére meghirdetett árverés azonban 
eredménytelen maradt. így 1896. május 11-re újabb árverést írtak ki, de 
ekkor már a kikiáltási árat csak 41 680,30 K-ban állapították meg. 
Feltehetően ez utóbbi árverés is eredménytelen lehetett, mert ugyanazon 
év őszén, sőt a következő év elején újabb árverési, eladási hirdetések 
láttak napvilágot. Mindez mutatja, hogy amíg a tölgyesekért komoly 
verseny alakult ki, addig a bükkösök fáját a Szászföldön is nehezen 
lehetett értékesíteni.
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Végül megjegyezzük, hogy a város 1898 után erdeit államerdészeti 
kezelésbe adta, és Erzsébetváros járási erdőgondnokság székhelye is 
volt.

5.7 Brassó

Az Országos Erdészeti Egyesület az 1891. évi vándorgyűlését Brassóban 
tervezte megtartani. Erre az alkalomra készítette el ZAMINER Ede -  
német nyelven -  a brassói erdőkről szóló, erdészettörténeti szempontból 
is alapvetőnek számító művét.262 (A tervezett OEE vándorgyűlés 
elmaradt, és Brassóban később sem került sor hasonló rendezvényre.) 
így a városi erdőgazdálkodás történetének feltártsága hasonlóan alapos, 
mint Nagyszebené. Mi ezért itt csak a legfontosabbakra, illetve az 1891 
után történtekre szeretnénk rámutatni.

ZAMINER munkájában a város erdőit két nagy csoportba osztotta. 
Az egyikbe az allodiális erdők (Allodialwálder), míg a másikba a 
dominiális erdők (Dominialwálder) tartoztak. Az előbbiek közvetlenül a 
város körül, a város kizárólagos tulajdonában és használatában voltak. A 
dominiális erdők az egykori törcsvári uradalom erdőit, továbbá a 
hétfalusi erdőket foglalták magukba. Itt ZAMINER mint a községekkel 
egykor közös tulajdonról tesz említést. A későbbiekben majd látni 
fogjuk, hogy a községekkel történő osztozkodás egyáltalán nem volt 
feszültségektől, ellentétektől mentes.

A városi erdőkre az első üzemtervet még 1876-ban állították össze, 
amelyet aztán az 1879. évi erdőtörvény rendelkezéseinek megfelelően át 
kellett dolgozni. A város tulajdonában lévő mintegy 30 ezer kh (kb. 17 
ezer ha) erdő 49%-a bükk, 35%-a jegenyefenyő, 10%-a lucfenyő, 5%-a 
tölgy és 1%-a lágylombfafajokból állt. Ezekre az üzemterv 80-100 éves 
vágásfordulót és szálalást írt elő.

Az üzemterv készítése során egyébként a következőkből indultak ki: 
„A Brassó körüli erdőségeknek eddig és a jövőben is elsősorban a 
természet háztartásában kell fontos feladatot betölteniük és lehetőség 
szerint a vidék közegészségügyi viszonyait javítaniuk. Ennek 
megfelelően az erdőgazdálkodásnak mindenekelőtt arra kell figyelemmel 
lennie, hogy -  hasonlóan, mint az elmúlt évtizedekben -  a még mindig 
kopár legelőket teljesen befásítsa, az erdőket jó  karban tartsa és 
gondoskodjék a talaj megfelelő védelméről.” És csak másodsorban kell a 
fatermesztésre, illetve a jövedelmezőségre gondolni.
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A talaj árnyalását, védelmét legjobban az említett szálalás 
biztosította, bár az üzemterv későbbi, az 1879. évi erdőtörvény 
rendelkezései szerinti jóváhagyása során a szálalást részben fokozatos 
felújítóvágásra módosították. Az erdőtörvény szerint a város erdői 
zömében véderdőnek minősültek, ahol a korlátozott fakitermelésre a 
legmegfelelőbb eljárás valóban a szálalás volt. Már utaltunk rá, hogy 
Brassó városa könnyen vonta, vonhatta ki erdőit a jövedelmező 
gazdálkodás kényszere alól.263 A városba ugyanis a környékről jelentős 
mennyiségű fa áramlott, amelyet a városi polgárok könnyen, olcsón 
megvásárolhattak,264 így nem voltak ráutalva a városi faraktárból 
beszerezhető, gyakran magas önköltségi árral terhelt fára. A városi 
számadásban az erdők szintén nem voltak meghatározók. Talán inkább a 
legelők, amelyeket bérbe adtak, de amelyek egy részének a befásításáról 
szintén határozat született. A város már 1875-ben döntött különböző 
kopár legelők erdősítéséről, amit aztán a Salamon-kő környékén és 
egyéb helyeken el is kezdett. Az erdősítés legfontosabb fafaja az 
erdeifenyő volt. Gondot okozott azonban a legeltetés megoldása, hiszen 
amíg a gazdáknak más legelőt nem tudtak biztosítani, addig kénytelenek 
voltak az új erdősítésekben is eltűrni a legeltetést.265

A város körüli kopárfásításokban különleges helyet foglalt el a 
település fölé magasodó Cenk hegy befásítása. A Cenkről tudjuk, hogy 
az ottani erdők az elmúlt évszázadokban többször is elpusztultak. 1595- 
ben például sánckosarak készítésére vágták ki a fákat, később, így 1713- 
ban, 1731-ben, 1860-ban és 1880-ban tűz ütött ki az erdőben. A Cenknek 
jelentős kirándulási, üdülési értéke is volt, így a hegy tetejére már 1837- 
ben szerpentint („csigakanyarulatok”) építettek. A Cenk befásításáért a 
város erdősítési jutalomban is részesült.(Lásd a 7. mellékletet és a 29. 
fényképmellékletet.)

Az üzemtervvel kapcsolatban még utalunk arra, hogy a brassói erdők 
területe 1876-tól a jóváhagyásig, 1890-ig lényegesen változott, csökkent, 
mivel ekkor zajlott le a hétfalusi erdők elkülönítése. Az erdők őrzésére 
1884-85-ben a város szabályrendeletet állított össze,266 amely 
szabályrendelet aztán a XX. században is érvényben maradt.

Brassó erdőgazdálkodásával kapcsolatban van egy érdekes doku
mentumunk arra, hogy az egykor jegenyefenyő-bükk elegyes állományok 
miként váltak elegyetlen bükkössé 261

A városnak Zajzon község határában volt ilyen elegyes erdeje, 
amelyből a jegenyefenyőt egy fakereskedő megvette. A város ugyan
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kötelezte a vásárlót a bükk kihasználására is, de később elnézte, hogy a 
bükkfák a vágásterületen maradnak. Ennek következtében aztán nem a 
jegenyefenyő, hanem a bükk újult fel. A várost ezért a magatartásáért 
1903-ban erdőrendészeti áthágás címén megbüntették. Az erdőtörvény
55.§-a szerint ugyanis az erdőrendészeti áthágást nemcsak a tulajdonos 
követheti el saját erdejében, hanem akkor is áthágás esete áll fenn, ha azt 
másoknak -  jelen esetben a fakereskedőknek -  elnézi, abba beleegyezik. 
Az természetesen más kérdés, hogy az áthágással kapcsolatos büntetést, 
károkozást polgári úton a tényleges vétkeseken behajthatja (60.§). Az 
erdőfelügyelő a későbbiekben ismételten kérte a brassói erdészeket: 
legelőször a bükkfát adják el, azt használják ki, így a jegenyefenyő 
természetes felújulását biztosítani tudják. Igen ám, de a bükkre, 
különösen a távoli, nehezen megközelíthető helyeken nem nagyon volt 
kereslet. így a kéreg lehántásával, körülgyűrűzéssel próbálták a bükk 
uralmát megtörni és a felújítást (luc)fenyőcsemetével biztosítani.

Ottó WITTING, aki 1929-ben foglalta össze Brassó és a Barcaság 
erdészettörténeti eseményeit, így vélekedett:268 „ So wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts im Burzenland eine Forstwirtschaft geschaffen, die unter 
dem Einfluss dér modernen Forstwissenschaft, sowie dér 
wirtschaftlichen und finanziellen Bedürfnisse dér Zeit eine entsprechend 
rationelle Bewirtschaftung dér Wálder ermöglicht und die dem Lande 
innerhalb dér Grenzen dér Nachhaltigkeit Holzmaterial, dem Wald- 
besitzer jedoch Einkünfte in reichem Masse bietet, ohne dabei die 
klimatische, hygienische und ásthetische Bedeutung des Waldes auser 
Acht zu lassen.” (A barcasági erdőkben a XIX. század végére 
megvalósult a kor erdészettudományi, gazdasági és pénzügyi 
követelményeinek megfelelő, hosszú távú erdőgazdálkodás. Jelentős 
mennyiségű fa jutott a kül- és belföldi piacokra, amely a 
tulajdonosoknak komoly jövedelmet biztosított anélkül, hogy az erdő 
éghajlati, közegészségügyi és esztétikai jelentősége csökkent volna.)

5.8 A hétfalusi erdők

A hétfalusi erdők a Brassói-havasok északi oldalán közép- és 
magashegységi területén állnak. A Bodzai-hegycsoportnak is nevezett 
rész legfontosabb folyója a Tatrang, amelybe jobbról a Zajzon, balról a 
Doszlanyica-patak folyik bele. Másik fontos vízfolyás a Tömös.
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A területen az uralkodó fafaj a bükk és a lucfenyő. Jelentős a havasi 
rétek, legelők szerepe is.

A hétfalusi erdők sorsa részben a székelyekhez, részben pedig a 
szászokhoz kötődött. A XIX. század végén jelentős indulatokat kavart az 
itteni erdők tulajdonjoga, ugyanakkor a hétfalusi csángók gazdasági
társadalmi helyzete az ország érdeklődését is felkeltette. A hét csángó 
falu (Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Pürkerec, Tatrang, Türkös 
és Zajzon) gazdasági viszonyaiból mi most az erdőgazdálkodás szerepét 
és az ezzel kapcsolatos lehetőségeket próbáljuk meg bemutatni.

A hétfalusi erdők tulajdonjogának és használatának történe-téről 
ORBÁN Balázs közölte a legrészletesebb, legterjedelmesebb 
összefoglalót.269 Bár az általa leírt, tulajdonképpen a hétfalusiak igaza 
mellett érvelő dokumentumokat a szász történetírás másképpen (is) 
tálalja,270 ORBÁN a lényeget megvilágítja. Ez pedig az, hogy a 
hétfalusiak ősfoglalás alapján bírt, nagyjából a Tömösi-szorostól a 
Bodzai-szorosig terjedő erdőségeit Brassó városa fokozatosan 
kisajátította.

Ebbe az irányba az első jelentős lépést Brassó 1658-ban tette meg, 
amikor -  mint Törcsvár ura -  a hétfalusiaktól fát követelt. Ezt a 
hétfalusiak ajándékként vitték és „karácsonyfának” hívták, tudniillik a 
brassói elöljárók téli tüzelésére szolgált.

A XVIII. századi összeírásokban viszont már többször jelezni kellett, 
hogy az erdők -  amelyeket a hétfalusiak a saját szükségletük 
kielégítésére, illetve, az említett módon, a brassói követelések 
teljesítésére használtak -  tulajdonképpen kinek is a birtokában vannak. 
1722-ben még a hétfalusiak tulajdonaként írták le, sőt 1750-ben is. 
1755-ben viszont már nem jelezték, hogy az erdők a községeké, hanem 
azt emelték ki, hogy azért a hétfalusiak Brassónak árendát fizetnek. A 
csángó községek ezt a méltatlan eljárást kifogásolták (annál is inkább, 
mert az említett árendát a brassói tanács akár erőszakkal is behajtotta 
rajtuk), úgyhogy 1777-ben az erdélyi főkormányszék a hétfalusi erdő
ügyek megvizsgálására bizottságot küldött ki.

A bizottság a tulajdonviszonyokat a hétfalusiakra kedvező módon 
ítélte meg. A működésük nyomán megfogalmazott szabályzat egyéb 
szempontból is érdekes. Itt utaltak ugyanis arra, hogy a hétfalusiaknak 
joguk van az erdőkben tilalmasokat kijelölni, amelyekből csak épületfát 
termelhetnek ki. Ugyanakkor joguk van irtásokat is végezni, az erdőkben
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makkoltatni és legeltetni, tehát minden olyan tevékenységet űzni, ami a 
korabeli felfogás szerint az erdők hasznosítását jelentette.

Mindezt azonban Brassó megtámadta. Előbb csak a hétfalusiak 
erdőhasználata feletti ellenőrzés jogát követelte magának, majd annak 
előírását, hogy a csángók kötelezettségévé tegyék mind a korábban 
ajándékként adott „karácsonyfáit, mind az erdőkkel kapcsolatos taxa- 
fizetéseket. Ez ellen ugyan a hétfalusiak tiltakoztak és pert indítottak, de 
a perben soha sem született ítélet.

Az erdélyi főkormányszék 1799-ben viszont elrendelte a vitatott 
erdők felmérését, és megadta a brassói tanácsnak az erdők hasznosítása 
feletti felügyelet jogát. Tehát Brassó gyakorolta a rendelkezési jo g o t-h a  
a tulajdonjogot nem is szerezte meg. Az 1819-20. évi összeírás alkal
mával a brassóiak újra hangsúlyozták, hogy a hétfalusiak csak az ő 
felügyeletük mellett, az ő engedélyükkel használhatják az erdőket. (így 
aztán 1828-ban botbüntetés, illetve fogságba vetés terhe alatt tiltották 
meg az erdőirtást.) Ezt erősítette az 1832. évi főkormányszéki rendelet 
is, amelynek alapján Brassót utasították erdőpásztorok alkalmazására és 
az erdőkre vonatkozó rendszabályok betartatására. Mindezek azonban 
továbbra sem jelentették a tulajdont, még ha a tulajdonhoz kapcsolódó 
fontos jogot, a rendelkezést Brassó magának hitte, illetve a 
rendeletekben azt megkapta. Ezzel kapcsolatban írta ORBÁN Balázs, 
hogy a felügyelői jog  „olyan jogalap csak, minővel (...) bár melyik volt 
szolgabíró is lefoglalhatná egykori járása összes erdőségeit:”

1848-ban a kolozsvári országgyűlés napirendjén is szerepelt a 
hétfalusi erdők ügye (helyesebben: tízfalusiaké, mert Hétfaluhoz hasonló 
helyzetben volt Apáca, Krizba és Barcaújfalu is). Brassó el is ismerte a 
jogtalan használatot, illetve -rendelkezést, csak az erdők visszaadásáért-  
az addig fizetett pásztorbérek, közigazgatási költségek stb. címén -  némi 
kárpótlást kért. így a tízfalusiak ekkor mégsem tudták birtokuk 
visszavételét elintézni. A szabadságharc után, az első földadókataszter 
alkalmával a tízfalusi erdőket Brassó városa nevére telekkönyvezték, sőt 
a községeket a közvetlen környezetükben lévő erdőktől is megfosztották. 
Az abszolutizmus idején azonban -  panaszok, egyezkedések után -  a 
községek ez utóbbiakból valamennyit visszaszereztek. Ugyanakkor a 
hétfalusiaknak „elnézték”, hogy az erdőkből a saját és az eladásra szánt 
(jórészt Brassó piacára kerülő) fát szabadon vághassák. (1856-tól az 
erdészeti személyzetet maga a város alkalmazta.)
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Ez a rendszer 1873-ban szűnt meg, amikor a város csak taxafizetés 
mellett engedte a fát vágni. A kiegyezés után sem rendeződött tehát a 
helyzet, így a hét(tíz-)falusiaknak egyetlen lehetőségük maradt: pert 
indítani erdeik visszaszerzéséért. Erről írta ORBÁN Balázs: „E népnek 
csak úgy van élete és e hazában megmaradhatása, ha elorzott erdőségeit 
mihamarább visszakaphatja.”

Mielőtt a további események tárgyalását folytatnánk, utalnunk kell 
Brassó álláspontjára is. A város ugyanis még 1498-ban Ulászló királytól 
zálogként kapta meg a törcsvári uradalmat, amit „több mint 100 évi 
csendes birtoklás után” Bethlen Gábor fejedelem kezdett vizsgálgatni. A 
„vizsgálgatás” eredményeként a brassóiak újabb fizetésre kényszerültek, 
de az erdélyi fejedelem (ekkor már I. Rákóczi György) által kiállított 
ajándéklevelet 1651-ben az erdélyi országgyűlés is jóváhagyta (VlII.tc.). 
Az ilyen módon, pénzért vett hűbérbirtok megváltása aztán nem is fért 
bele az erdélyi birtokrendezésről szóló 1871. évi Lili. te. keretébe, 
hanem „A Talmács-Szelistye és Törcsvár, valamint az azokhoz tartozó 
községek területeire nézve a közös birtokok rendezéséről külön 
törvényjavaslatot fog az igazságügyminiszter előterjeszteni.” (82.§.) Az 
erdélyi, illetve az országos jogi körülmények tehát Brassó intézkedéseit 
támasztották alá, mivel az úrbéri elkülönítés végrehajtásáig az erdők 
felügyeletét mindenhol a volt földesúr kötelességévé tették.

A vita során, 1875 tavaszán bizottság járta be a hétfalusi erdőket,271 
amelyeket bizony eléggé leromlott, lerontott állapotban talált. A mintegy 
200 ezer kh-nyi (kb. 115 ezer ha) területen szinte alig voltak olyan 
részek, amelyek ne lettek volna átszálalva. Sőt a kivágott fák után is 1 -3 
láb (0,3-0,9 m) magasságú tuskók maradtak vissza, míg a tisztásokat 
juhokkal legeltették, az erdőkben pedig a bejáró bizottság tagjai 
mindenhol marhacsordákba ütköztek. „Itt már félelem és szégyen lepi el 
a gondolkodó hazafit -  írták a hétfalusiak az egyik pamfletjükben 
különösen az Oláhországból hazánkba legnagyobb közlekedési útul 
beszolgáló tömösi vámszorossal szemben (...) bizonyosan a mívelt világ 
utazói legalábbis e terület megpillantására azt gondolják, hogy ország
részükben a tudatlanság és erdőpusztításbani culminatio a főerény.”272 

A csángó községek képviselői ezt az állapotot egyértelműen a gyenge 
brassói erdőkezelő, erdőőrző személyzet erélytelen fellépésének tudták 
be. A város viszont azt emlegette, hogy az erdészek folytonos 
támadásoknak vannak kitéve (gyilkosságok is előfordultak), mert a 
hétfalusiak erdőpusztításait semmilyen őrzéssel nem lehet megállítani. Itt
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mindenképpen meg kell jegyezni a józan ész által díktáltakat: nem 
valószínű, hogy a brassói polgárok, netalán a havasalföldi alattvalók 
jártak volna az erdőkbe fát vágni, azt pusztítani. Tehát ebben Brassónak 
lehetett igaza. Abban viszont a csángóknak, hogy a csaknem 30 ezer 
főnyi lakosság az alig 4100 kh-nyi (2340 ha) „havasi szántóból” nem 
élhet meg, így reá van utalva az erdőkre is. (Lásd a 27. fénykép- 
mellékletet.)

Brassó város mind az erdőpusztítások megakadályozására, mind a 
tulajdon körül kialakult vita rendezésére a következő, ésszerűnek tűnő 
javaslatot tette. Az erdők elkülönítését ne nemzetiségi, hanem jogi 
alapon oldják megf a jogi szempontokat vegyék tekintetbe. Ez a magyar 
igazságszolgáltatásnak (kormánynak) is érdeke -  vélték - ,  mert 
Hétfaluban már a XIX. században a románok voltak többségben.273 S ez 
a tény ismét Brassó javára billenti a mérleg nyelvét, mivel Erdélyben 
„szabad román falvak” nem léteztek, így Hétfalu is csak a város 
jobbágyainak lehetett a lakóhelye. Következésképpen már ezen okból is 
az úrbéri elkülönítést kell alkalmazni.

Ehhez képest a kúria 1875 őszén az 1848. évi status quót tartotta 
addig, amíg az a bizonyos különtörvény meg nem születik, 
fenntartandónak. Ez a brassóiak (már sajátuknak vélt) tulajdonjogát 
kirekesztette, de az erdők feletti felügyeletet továbbra is a város 
kötelességévé tette. Brassó ezt arra használta fel, hogy a Predeál 
irányába építendő, a Száraz-Tömösnek nevezett vasútvonal nyom
vonalán erdőkitermeléseket és faértékesítéseket kezdjen. Erre a 
hétfalusaik elérték, hogy 1881 végétől közös, Brassó és Hétfalu által 
delegált ideiglenes erdőkezelő bizottság felügyelje az erdőkben folyó 
műveleteket.274 Ezzel együtt újabb erdőfelmérések, esetleges megosztási 
javaslatok kidolgozási munkái is elkezdődtek.275 Az erdőkárosítások 
viszont tovább folytak, mint ahogyan a meddő egyezkedések is.

Ekkor, 1882 nyarán járt FEKETE Lajos a területen, aki elsősorban a 
bükkerdők pusztítását részletezte.276 (A folyamat felvázolásában NAGY 
Gyula brassói erdőfelügyelő volt a segítségére.) FEKETE szerint a bükk 
hasábfát -  amivel a csángók a brassói piacon jelentek meg -  a községek 
elöljárói által „felszabadított” fődűlőkben vágták. Ott azonban nem 
minden fát, csak a könnyen ledönthetőt és jól hasogathatót vágták ki, 
míg a többi a vágásban maradt. Az így keletkezett vágásokat aztán -  
miközben a „felszabadított” erdőrészt máshol jelölték ki -  a csángók, de 
a város is (ez utóbbi bérlői által) elkezdte legeltetni. A böhöncös fákkal
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megtűzdelt, netalán lágyfák útján „felújult” „boszlányok”-at a csángók 
helyenként még kaszálták is. (A csángók egyik kiviteli cikke volt a 
széna, amit a Tömösi-szoroson kívülre, a romániai lovaskatonaság 
céljaira szállítottak.) A kezdetben csak „talpalatnyi” kaszálót a 
szomszédos fák körülgyűrűzése, a bozót felperzselése útján aztán 
tágították -  hogy oda a fás vegetációt soha többé ne lehessen visszavinni. 
Ebben a helyzetben FEKETE sem tehetett mást, mint a tulajdoni 
viszonyok rendezését szorgalmazta.

A hétfalusiak Brassóval folyó pereskedésében, benne az erdők 
ügyének rendezésében 1886 decemberében következett be a döntő 
fordulat.277 A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
megbízásából az országos főerdőmester, BEDŐ Albert vette kézbe az 
ügyek intézését. December 10-én az ő elnökletével kötött Brassóban 
„békeegyezséget” a város és hétből öt község, Csernátfalu, Hosszúfalu, 
Pürkerec, Tatrang és Zajzon képviselője. BEDŐ nem a múltat kutatta, 
hanem a kialakult helyzetet igyekezett megoldani. így a város szerzett 
jogainak (vélt és valós jogainak) hallgatólagos elismerésével az 
erdőségek, a havasi legelők és a kopárok („vigályok”) egyharmadát 
ígérte Brassónak, míg az említett öt falunak a haszonvételi jog (aminek 
eredetét, kialakulását szintén nem kutatta) megváltásáért a terület 
kétharmadát. A megosztás részletei nem kerültek bele a 
„békeegyezségbe”, csak az, hogy a Brassónak juttatandó területek 
lehetőleg kapcsolódjanak a város erdőihez, illetve egymással összefüggő 
erdőséget alkossanak. A részletek megvitatását, majd a természetbeni 
kitűzést későbbi időpontra, és elsősorban a közösségek képviselőire 
bízta. (Az egyezség egyéb, az erdők és a legelők ügyén kívüli pontokat is 
tartalmazott, amelyekkel most itt nincs módunkban foglalkozni.)

Miután a felek a szerződést elfogadták, úgy tűnt, hogy a kijelölt 
képviselők, illetve a bizottságok hamar egyezségre jutnak. A falvak és 
Brassó város igényeit a brassói királyi erdőfelügyelő, NAGY Gyula 
elnökletével működő bizottság igyekezett összehangolni és a 
kijelöléseknél, határfelméréseknél érvényesíteni. 1890. január 11-én a 
felek képviselői mégis úgy jelentek meg BEDŐ Albert előtt, hogy nem 
jutottak végleges egyezségre. Ekkor BEDŐ a képviselőknek két nap 
gondolkodási időt adott, de 14-én újra kénytelen volt megállapítani, hogy 
a felek között az egyezség nem jött létre. BEDŐ kérte, hogy az 1886. évi 
alapegyeszség megkötésekor tanúsított „kölcsönös egyetértést” próbálják 
meg felújítani, de a képviselők nem engedtek, tehát BEDŐnek kellett
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döntenie. BEDŐ Albert ezek után -  NAGY Gyula javaslatának 
megfelelően -  tételesen felsorolta a falvaknak, illetve a Brassónak jutó 
erdőket, havasi legelőket és kopárokat. Ezzel pontot tett az évszázadok 
óta húzódó torzsalkodás végére, és a „megosztott birtokokhoz a 
tulajdonosoknak szerencsét s azoknak kezelésére Istentől áldást kívánt”.

Az öt község erdőit az állam kezelte, míg Brassó erdei bekerültek 
(megmaradtak) a városi erdészeti igazgatásban. A határok 
természetbeni kijelölése 1890 nyarán történt meg, amely 
határmegállapítások, -felmérések az erdészeti üzemtervek készítését is 
lehetővé tették.

A másik két község, Bácsfalu és Türkös szintén BEDŐ Albert 
közvetítésével kötött egyezséget Brassóval. 1889-ben -  az 1886. évi, az 
öt faluval történt megegyezést alapul véve -  megállapodtak az erdők, 
havasok és kopárok megosztásáról, de a két falu a Tömösi-szorosban a 
Brassónak járó erdőkből is váltott magának. Ehhez -  akárcsak a 
regáléjogok megváltásához, átvételéhez -  a kormánytól kapott anyagi 
támogatást. így tulajdonképpen a hétfalusi erdők és egyéb 
vagyontárgyak jogi viszonyainak rendezése állami tehervállalással 
történt. (A másik öt falu ugyan nem váltott erdőt, de a regáléjogok 
megszerzése ott is pénzbe került.) Tehát a földművelésügyi kormányzat 
érdeke az volt, hogy ezek a költségek ne vesszenek kárba, azaz az erdők 
jövedelmezők legyenek. Ezt pedig csak az állami erdőkezeléssel látták 
megvalósíthatónak. (Itt hadd jegyezzük meg, hogy az 1892-től 
megvalósuló állami erdőkezelés költséghozzájárulása -  három 
erdőtiszttel -  8 krajcár volt kát. holdanként, valamennyi hasonló 
kezelésben részesített birtok közül a legolcsóbb.278)

Tekintsük most át ennek az erdészeti kezelésnek a legfontosabb 
területeit!

A Brassóval történt megegyezést követően az ismételten bejárt 
erdőkben jelentős erdőfelújítási elmaradást állapítottak meg.

Az erdőtörvény életbe léptetése óta kihasznált és kellően fel nem 
újított erdőterületek 1891. évi összeírásakor Botfalu határában 82 kh-t 
(47 ha), Bácsfaluban 139 kh-t (80 ha), Pürkerecen 190 kh-t (109 ha) és 
Tatrangon 2 kh-t (1 ha) találtak.279

Az 1892 szeptemberében létesített állami erdőgondnokság első 
vezetője Hódosi KARÁCSONY Sándor volt, aki előtt tehát két nagy 
feladat állt.280 Az egyiket az erdők üzemtervezése (1883-tól csak egy
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ideiglenes fahasználati terv volt érvényben281), a másikat az elmaradt 
felújítások elvégzése, továbbá a kopárterületek beerdősítése jelentette.

Az üzemtervezés 3-4 év alatt megtörtént. Községenként 2-4 
üzemosztályt alakítottak ki. Jelentős területen, az összesen 35 146 kh (20 
227 ha) erdővel borított területből 11 328 kh-on (6519 ha) véderdőt 
jelöltek ki. Itt csak a szálalást engedélyezték. Szálerdő üzemmódot írtak 
elő 23 752 kh-ra (13 669 ha), ahol a bükköt általában 80-100 éves 
vágásfordulóval, a fenyőt pedig 100-120 évessel kezelték. Találtak még 
220 kh (130 ha) tölgy-, illetve 44 kh (25 ha) akác sarjerdőt, amelyeknek 
a vágásfordulóját 30 évben határozták meg. (Ez utóbbiak a pürkereci és a 
tatrangi evangélikus egyház tulajdonában voltak.)

Végül ideiktatjuk az egyes községekre jellemző erdőterület-adatokat 
is. (Ezek nem teljesen egyeznek meg az üzemtervi területekkel, az 
eltérést elsősorban a legelők és a kopárok okozzák.) A héfalusi községek 
erdőinek megoszlása a talaj minősége szerint (1896):282
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Község száma, neve Véderdő Feltétlen erdőtalajon Nem feltétlen erdőtalajon Összesen
álló erdő álló erdő

kh (ha) kh (ha) kh (ha) kh (ha)
1. Bácsfalu 3410,01 (1962,46) 1538,69 (885,52) - (-) 4948,70 (2847
2. Csemátfalu 733,55 (422,16) 5301,28 (3050,89) - (-) 6034,83 (3473
3. Hosszúfalu 3659,60 (2106,10) 14404,36 (8289,71) - (-) 18063,96 (10395
4. Pürkerec 82,60 (47,54) 113,51 (65,33) 23,63 (13,60) 219,74 (126
5. Tatrang 366,51 (210,93) 1483,36 (853,67) 42,90 (24,69) 1892,77 (1089
6. Türkös 2214,64(1274,53) - (-) - (-) 2214,64 (1274.
7. Zajzon 1959,97(1127,96) 8453,96 (4865,25) - B 10413,93 (5993
Összesen 12426,81 (7151,68) 31295,16 (18010,37) 66,53 (38,29) 43788,58 (26200

Fafajok szerint:

A község neve Bükk és más lombfa Fenyő
kh (ha) kh (ha)

1. Bácsfalu 2098,91 (1207,92) 2849,79 (1640,05)
2. Csemátfalu 2640,83 (1519,80) 3394,00 (1953,25)
3. Hosszúfalu 13498,96 (7768,65) 4564,96 (2627,13)
4. Pürkerec 137,14 (78,92) 82,60 (47,54)
5. Tatrang 897,42 (516,47) 995,35 (572,82)



6. Türkös 622,90 (358,48)
7. Zajzon 7627,36 (4389,55)
Összesen: 27523,52 (15839,79)

Birtokosok szerint:

A község neve Törvényhatósági
kh (ha)

1. Bácsfalu 4948,70 (2847,98)
2. Csemátfalu 6034,83 (3473,04)
3. Hosszúfalu 18055,93 (10391,19)
4. Pürkerec 196,11 (112,86)
5. Tatrang 1849,87 (1064,60)
6. Türkös 2214,64 (1274,53)
7. Zajzon 10284,89 (5918,95)
Összesen: 43584,97 (25083,15)

1591,74 (916,05)
2786,57 (1603,67)

16265,01 (9360,51)

Egyházi Egyéb
kh (ha) kh (ha)
- (-) - (-)
- (-) - (-)
- (-) 7,99 (4,60)

23,63 (13,60) - (-)
42,90 (24,69) - (-)

- (-) - (-)
129,04 (74,26) - (-)
195,57 (212,55) 7,99 (4,60)



Az erdőfelújítások és kopárfásítások ügyében legelőször a csemetéről 
kellett gondoskodni. Ennek érdekében állami csemetekertet létesítettek. 
Ide legelőször, 1893 tavaszán Liptóújvárról hoztak fenyőmagot, s ekkor, 
kezdetben a csemetét is Liptóújvárról és Vadászerdőről szállították.”283 
Újra rá kell tehát mutatnunk a kincstári erdőgazdasági egységek segítő, 
meghatározó szerepére.

A későbbiekben a mintegy 3 kh-as (kb. 1,5 ha) csemetekertből évente 
megközelítőleg 1 millió kétéves, kiültethető csemetét nyertek. Ezt 
részben kopárfásításra, részben erdőfelújításra használták. Kopárfásítási 
céllal erdei- és feketefenyőt, továbbá akácot és fűzféléket ültettek, míg 
az erdőfelújításokba lucfenyő került. Szólnunk kell arról is, hogy a 
községek elsősorban a kopárfásításokat nem értették, nem támogatták. 
Csernátfaluban például -  miként KARÁCSONY Sándor írta -  „nehány 
érdekelt bujtogató” miatt erdőrendészeti megtorlásra (büntetésre) is sor 
került. Ugyanakkor az elvégzett munka nagyon sok kívánnivalót hagyott 
maga után. „Egyes birtokosok -  írta 1894-ben az erdőgondnok -  nem 
fizetett napszámosokat, hanem közmunkába kirendelt, fegyelmezetlen, 
munkába rendetlenül álló, indolens csőcseléket alkalmaztak ezen 
munkálatokhoz.”284 Ez később is gondot okozott, mert például 1900-ban 
a brassói állami erdőhivatal vezetője, TÉGLÁS Károly a hétfalusi 
felújítások, erdősítések sikerét csak 30%-osnak találta, s az okot ő is a 
hanyag közmunkásokban látta.285

A nehézségek ellenére a hétfalusiak kopárfásítási eredményei több
ször ott voltak a miniszter által jutalmazottak között. (Lásd a 7. számú 
mellékletet és a 25-26. fényképmellékletet.) Közülük egyet emelünk ki. 
Hosszúfalu a Hegyeshegy nevű dűlőben 57,87 kh-nyi (33,30 ha) 
kopárfásításért 1897-ben 1000 frankos „elsőrendű nagyjutalmat” kapott. 
Mindez természetesen nem mond ellent annak, hogy esetenként itt is 
kellett hatósági úton kopárfásítást elrendelni. Például 1890-ben a zajzoni 
„Lobogó” fürdő felett (50 kh -  30 ha), és 1895-ben ugyancsak 
Hosszúfalu határában, 20 kh-on (11,5 ha).286Összességében azért az 
állami erdőkezelés biztosította a kopárok fokozatos felszámolását, illetve 
a kitermelt erdők helyén az újraerdősítést.

A fakitermelések az állami erdőkezelés bevezetése után is elsősorban 
az értékesítési lehetőségekhez kötődtek

Az állami erdőkezeléssel ragaszkodtak a nyilvános árverés 
tartásához, amelynek az eredményét azonban sok tényező befolyásolta. 
KARÁCSONY Sándor az 1896. évi eladási eredmények összegzésekor
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írta: „Az értékesítés ezen évben pangott; vevők nem jelentkeztek (...) A 
bükkfa árát a brassói piaczon lenyomta a vidék túltermelése, ez 
elkedvetlenítette az ily vállalkozókat. Az eladásra hirdetett bükkösökre 
senki sem jelentkezett.”287 A fenyőeladásokról pedig azt jegyezte meg, 
hogy Hosszúfalu határában csak 35 krajcáros köbméterenkénti tőárat 
értek el. Ezt nemcsak a jegenyefenyő iránti gyengébb (a lucfenyővel 
összevetve gyengébb) kereslet magyarázza, hanem az is, hogy a 
vágásterület tulajdonképpen már csak „takarító vágás”, ahol holdanként 
10 darab törzs fordul elő.

Két évvel később, 1898-ban jobb kelendőségi viszonyok voltak, de 
Hosszúfaluban a hasonló „takarító vágásban”, a „rossz növésű, hibás 
hagyásfákkal” borított jegenyefenyő-erdőben továbbra is csak 52 
krajcáros tőárat értek el.288 Tehát a korábbi rendszertelen használatok 
évekig akadályozták a nagyobb kiterjedésű, jó  állományok áruba 
bocsátását.289 Ilyenek ugyanis csak azután kerülhettek eladásra, miután a 
korábbi „vágásokat” rendbe tették és elkezdték azok felújítását.

A csángókról szóló tudósítások általában ezt tartalmazták: „a csángó 
szűk földjéből kiteremti háza szükségleteit; nagy gyakorlata van az 
erdőgazdaságban, a gyümölcstermesztésben és állattenyésztésben.”290 
Ennek ellenére a századfordulóra a csángók életlehetőségei úgy általában 
romlottak. Különösen így volt ez az elsősorban marhatartásra alapozott 
állattenyésztést illetően.

A hétfalusi csángók romló gazdasági helyzete, ezen belül is az 
állattenyésztés megoldatlansága már 1898-ban a következő jelentés 
megírására késztette KARÁCSONY Sándort: „...sajnálatos, hogy miután 
az egyes területeknek -  a legelőt és erdőt illetőleg -  ezen két művelési ág 
közötti elrendezése az erdészet részéről a helyi viszonyok s különösen a 
marhatenyésztés érdekeinek szinte aggodalmasan figyelmes szemmel 
tartásával történt meg és fejeztetett be, a mezőgazdasági törvényben 
foglalt s a legelők talajának jó  karban tartását czélzó rendelkezések 
végrehajtása az illetékes hatóságok részéről még meg sem kezdetett.” 
Mindebből az erdőgondnok arra a következtetésre jutott, hogy a kopárok 
legeltetését az erdészek kénytelenek lesznek megtiltani (ha már a községi 
elöljárók nem akarják vagy nem tudják az 1894. évi XII. te. ilyen irányú 
rendelkezéseit betartatni), s akkor „a nép gyűlöltsége ismét az erdészet 
ellen fog irányulni.”291

A romló életlehetőségek egyik okát tehát az erdőhasználatok 
megszigorításában látták, bár itt elsősorban arra kell utalnunk, hogy a
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korábban jelentős fafogyasztónak számító Brassó fapiaca is módosult -  
éppen a hétfalusiak kárára. A vasút megépítésével ugyanis távolabbi 
vidékekről is tudtak olcsó fát szállítani Brassóba. Ráadásul a vasút a 
korábbi, a csángóság által nagyban űzött fuvarozási munkák jelentős 
részét is megszüntette.292 A romló helyzet másik oka pedig az állat
tenyésztés lehetőségeinek a beszűkülése. Ez utóbbinak szintén több 
összetevője volt, amelyek közül az erdei legeltetés megszigorítása talán 
nem is a legnagyobb hatású tényező. A csángókat sokkal érzékenyebben 
érintette a korábbi romániai legeltetési lehetőségek elvesztése, amiről a 
mellékhasználatokkal összefüggésben már szóltunk.

Ebben a helyzetben megkezdődött a csángók elvándorlása, még 
inkább a Romániába történő kivándorlása.

A bajok orvoslására -  kormányzati szinten -  „ csángó akciót” 
hirdettek meg. Az akció őstermelési bizottságának munkáját TÉGLÁS 
Károly erdőmester, brassói erdőhivatal-vezető fogta össze, 1902-ben az 
ő vezetésével dolgozták ki a teendőkre vonatkozó javaslatokat.293

Tárgyunk szempontjából a legelőjavítás és a legelőerdő üzem a 
lényeges. A legelők javítása , az oda felhajtható állatok számának 
meghatározása és a legelők térbeli rendjének a kialakítása ugyanis -  
hasonlóan a Székelyföldhöz -  erdészeti feladatokat is adott. Itt TÉGLÁS 
Károly kezdte el a tanfolyamok tartását, a legelők hasznosításával 
kapcsolatos felvilágosító munkát, majd pedig a gazdáknak -  az említett 
őstermelési szakbizottság vezetőjeként -  szövetkezetek alakítását 
javasolta. A szövetkezet alakításról nincs forrásunk, a legelőjavítások 
kiterjedéséről és költségeiről viszont van. BÍRÓ János 1909-ben 
közzétett adatai szerint 29 640 K állami támogatásból 7973 kh-on (4589 
ha) végeztek legelőjavítást.294 Az állami támogatás nagyságára talán azt 
tudjuk összehasonlításként felhozni, hogy a Hétfaluban elköltött összeg 
meghaladta a Maros-Torda és a Csík megyei legelőkre költötteket is. 
Pedig itt azért tényleg nem megyényi területről volt szó.

Szintén meg kell említenünk az erdei legeltetés számadatait. 1898- 
bana  34 827,28 kh-nyi (20 043,10 ha) erdőterületből 15 965,02 kh 
(9 187,87 ha) volt a legeltetés elől elzárva. Tehát az összerdőteriiletnek 
csak mintegy 45%-a.295

A TÉGLÁS Károly elnökletével működő bizottság ennek ellenére 
kénytelen volt megállapítani: „a 3707 kh terjedelmű hegyi- és 2008 kh 
terjedelmű havasi legelők, a legeltetésre is használható mintegy 17 000 
kh erdőterülettel együtt a jelenlegi állatállomány 40-50%-át is alig
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táplálhatják, másfelöl pedig az elhanyagolt kaszálók és takarmány- 
növényekkel bevetett szántók nem teremnek annyit, hogy az állat- 
állomány 50-60%-ának egész évi s a hazajáró csordák fél-nyári (éjjeli) 
takarmányszükségletét kielégítsék.”296 Ebben a helyzetben részben a 
meglévő legelők belterjesebb kezelését, javítását, részben pedig a 
legelők bővítését javasolták. Ez utóbbit a legelőerdő üzem 
meghonosításával, a brassói városi legelők bérbevételével és a kaszálók 
részbeni legeltetésével kívánták elérni.

A legelőerdő üzem meghonosításának jelentős akadálya volt az arra 
alkalmas erdők rossz állapota. Ezért kiterjedt legelőerdőkről nincs 
tudomásunk, azokat csak elvétve jelölhettek ki. Tehát sem a 
legelőjavítás, sem a legeltethető erdőterületek esetleges kiterjesztése nem 
oldotta meg a hétfalusi csángók legeltetési problémáit.

Lássuk ezek után a szűkebben vett erdőgazdálkodási célkitűzéseket. 
Ehhez szintén szükséges a TÉGLÁS Károly által vezetett bizottság 
javaslatait áttekinteni.

A bizottság úgy találta, hogy a hétfalusi erdők mintegy 27%-át kitevő 
fenyvesek ugyan értékesíthetők, de mégis lehetne javítani a gazdálkodás, 
a hasznosítás színvonalán. A könnyebben megközelíthető lucfenyvesek 
faanyagát lábon eladják, de a fakereskedők a fának körülbelül csak 60%- 
át viszik el, a többi a vágásterületen marad. A hulladékot azzal lehetne 
csökkenteni, hogy a fakitermelési vállalkozókat szerződésekkel kellene a 
minél tökéletesebb vágástakarításra ösztönözni. Ezzel nemcsak az erdő 
felújulását lehetne elősegíteni, hanem az erdei (és házi) faragványok 
termelését is. Ez utóbbi munkára a helybeli lakosok esetleg 
szövetkezeteket alakíthatnának, és a zsindely, láda, mezőgazdasági 
szerfa és a gyermekjátékok értékesítését közösen kísérelhetnék meg.

A véderdők övében a lucfenyő szintén eladható lenne akár tömegesen 
is. Ott azonban csak a szálalás engedélyezett, tehát ugyanannyi 
fatérfogatot sokkal nagyobb területről lehet kitermelni, mint tarvágás 
esetén. Ezért itt különösen fontos lenne a megfelelő úthálózat kialakítása
-  akár több község szövetkezésében is.

A bükkfa hasznosítására, értékesítésére a szakbizottság a fenyőknél is 
részletesebb javaslatot dolgozott ki. Megállapította ugyanis, hogy a 
hétfalusi erdőkben kitermelt bükk tűzifa egyre inkább elveszti a brassói 
piacot. Úgy látták, hogy az állami erdőkezelés Brassó egész 
vonzáskörzetében a belterjesebb erdőgazdálkodáshoz vezetett. Ez pedig 
az üzemtervek révén tudatosította az erdőtulajdonosokban egyrészt az
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erdők értékét, másrészt az évenként kitermelhető fatérfogatot. így egyre 
több erdőbirtokos akart erdejéből hasznot látni, s vitte a tűzifát a brassói 
piacra, ahol aztán túlkínálat alakult ki. A hétfalusi csángók a korábbi, 
földrajzi helyzetükből is következő előnyös pozícióikat így Brassóban 
elvesztették, az eladásra szánt bükk tűzifa az erdőkben jórészt bent 
maradt. Az esetleg tövön elkelt erdőkben a tőár rendkívül alacsony volt 
(általában 1 K/m3), ráadásul a fakereskedők a vágások takarításával, az 
esetleges hulladék feldolgozásával, -használásával egyáltalán nem 
törődtek. A bizottság itt is a legelső és legfontosabb teendőnek az 
úthálózat fejlesztését tartotta. Erre a célra -  vélték -  akár községi 
közmunkát is el lehet szervezni. Ugyanakkor a fakitermelési vállalkozók 
által kiépített, kiépítendő utak is karban tartandók, a községek céljaira, 
illetve a következő faeladásokra fenntartandók, kijavítandók. Ezért a 
fakitermelési vállalkozókat is a községek által elkészítendő úthálózati 
tervhez való csatlakozásra kellene ösztönözni.

Az erdők megfelelő térbeli rendjének a kialakítása megköveteli a házi 
szükségletre szolgáló vágásterületek elkülönítését a kereskedelmi 
célokra kijelöltektől. A falusiak faigényét kielégítő vágásterületeket 
ráadásul a távolabbi, nehezen megközelíthető helyekre kellene 
áthelyezni, mert a közelebbieket inkább el lehetne adni. (A lakosság 
munka- és fuvarerő-ráfordítását tehát a fából származó haszon 
reményében növelni kellene.) A házi faszükséglet biztosítására kijelölt 
vágásterületeken törekedni kell a teljes fakitermelésre, a ledöntött anyag 
feldolgozására. Csak ekkor lehet ugyanis elkezdeni a felújítást, illetve 
újabb vágásterület kijelölését. így elkerülhető lenne az is -  vélték a 
javaslat készítői hogy olyan vágásterületek kerüljenek értékesítésre, 
amelyekből a lakosság az értékesebb fákat már előzőleg kiszálalta.

Az értékesített vágásterületeket illetően javasolták, hogy a 
vágástakarítást ne utólag, a falusiak végezzék el, hanem a vállalkozókat 
szorítsák minden választék, így a dorongfa feldolgozására, elszállítására 
is. Ezzel nemcsak a felújítást könnyítik meg, hanem a kihozatali 
mutatókat is javítják. A fa minden egyes részének a hasznosítása 
érdekében azonban a bükk tűzifatermelésről át kellene térni az 
igényesebb választékok, a fűrészrönkök, a vasúti talpfa és a különféle 
faragványok előállítására. A bükk fűrészipari feldolgozása azonban nagy 
beruházásokat igényel, amelyhez állami támogatásra lenne szükség. A 
javaslat készítői elsősorban a bútorgyártásra gondoltak.
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Ugyancsak a bükk minél teljesebb hasznosítását kívánták elérni az 
addig ott nem gyakorolt szénégetés és a fa száraz lepárlásának a 
meghonosításával is. Mindkettőt a brassói piacra alapozták, bár a faszén 
iránti kereslet éppen ekkor volt csökkenőben (az ilyen irányú igényeket a 
koksz megjelenése jelentősen visszavetette), a fa száraz lepárlásával 
nyert kátrány és egyéb termékek hasznosítása viszont egy jelentős ipari 
fejlődést feltételezett.

Az őstermelési szakbizottság javaslatának középpontjában a házi 
kezelésre történő áttérés állt. Úgy gondolták ugyanis -  hallgatva a kor 
divatos erdészeti-közgazdasági célkitűzéseire hogy ezzel a községek a 
bükkfa minél teljesebb feldolgozását tudják elérni, ugyanakkor a 
bükkösök szakszerű felújítását is elvégzik. A házi kezeléshez megfelelő 
faraktár létesítésére is tettek javaslatot „azért, hogy a brassói nagyobb 
tűzifa fogyasztó gyárak és hivatalok rendszeres ellátása és a kisebb tűzifa 
szükségletek pontos kielégítése lehetővé tétessék.”

A javaslat készítői gondoltak arra is, hogy a házi kezelést 
fokozatosan, a községek lehetőleg szövetkezve honosítsák meg. így a 
meglévő faeladási szerződéseket hagyják „kifutni”, de a továbbiakban 
csak a nehezebben hozzáférhető erdőket árverezzék el, a közelebbiekben 
kezdjék el a házi kezelést. Arra azonban nem gondoltak, hogy a 
házilagos fakitermeléshez munkásokat kell fogadni, meg kell oldani a 
szállítást stb., tehát mindazokat a gondokat a nyakukba kell venni, 
amelyek máshol is hátráltatták a házi kezelés kiterjesztését. A hétfalusi 
faraktár pedig önmagában nem szabályozta volna a brassói fapiacot, 
mert -  miként arra már utaltunk -  a fakereskedők olcsón vett fával 
árasztották el Brassót.

A bükkösök hasznosításával kapcsolatban felvetették még, hogy a 
távoli, nehezen megközelíthető erdőrészeket állami tulajdonba kellene 
adni. Ekkor hírlett ugyanis, hogy a magyar állam a Székelyföld 
határszéli erdeit esetleg megvásárolja, és ott egyelőre nem az intenzív 
erdőgazdálkodás meghonosítására törekszik, hanem afféle 
tartalékföldeket képez. TÉGLÁS Károlyék ezt is egy lehetőségnek látták 
az erdők hasznosítására. Tudjuk azonban, hogy az állam a Székely- 
földön sem kezdett kiterjedt erdővásárlásokba, így Hétfalu határában 
sem.

A javaslat készítői összességében helyesen mérték fel a 
lehetőségeket, ha egyik-másik javaslatuk nem is állta meg ott és akkor a 
helyét. A bükk teljes ipari feldolgozása, hasznosítása ugyanis csak az
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iparfejlesztés után, jó  50-60 év múlva valósulhatott meg úgy, ahogyan 
TÉGLÁSék gondolták. A bükkel kapcsolatban viszont kiemelendő, hogy 
nem törekedtek a bükkerdők fenyvesekké történő átalakítására, hanem 
hosszú távon is a bükkel számoltak. A szövetkezetek, netalán a 
faraktárak ügye pedig szintén az általános közgazdasági kérdésig 
vezetett el, amelyekbe a meghirdetett csángó akció is csak kevés 
változást tudott hozni.

Az erdőkhöz közvetlenül kapcsolódó halászatot és vadászatot szintén 
korszerűsíteni akarták. Halászati „társaság” alakítását tűzték ki célul, ami 
a vizekben ekkorra már megfogyatkozott hal- és rákállomány 
szaporítását végezné el. A vadászati jogok szintén olyan 
vadásztársulatnak kívánták bérbe adni, akik a nemes vad szaporítását és 
oltalmát tartják a legfontosabbnak.

A csángó akció ezen tervezete kiterjedt a kosárfonófűz- 
vesszőtermelésre, a selyemhernyó-tenyésztésre, a kőbányászatra és 
egyéb, az erdészetet csak részben érintő kérdésekre. Kiemeljük viszont a 
gyümölcsfaültetést, amelyhez az államerdészet csemetekertet létesített. A 
gyümölcstermesztés megkedveltetését, annak hasznosságát bizonyítja 
Zajzon község 1912 szeptemberében kelt levele, amelyben az említett 
csemetekertekből több ezer darab csemetét kért.297 „A haladó korral járó 
és évről évre fokozódó kiadások -  írták -  egyéb megnyitható forrás 
hiányában reákényszerítenek, hogy a község részére olyan gyümölcsöst 
telepítsünk, amely a jövőben a községnek olyan jövedelmet biztosítson, 
hogy ezáltal mint nagyközség a reáháruló közigazgatási és 
közművelődési kötelezettségeknek mindenkor eleget tehessen. Ezen 
indokból már évek előtt megkezdte a gyümölcsfásítást fokozatosan 
kiterjeszteni szándékozunk, s ezáltal a gyümölcsfásítást a lakossággal is 
megkedvel tetve, jövőbeni anyagi előnyeit tekintve, a közvagyonosodást 
is munkáljuk vele.” (A gyümölcsös létesítésében kétségtelenül szerepet 
játszott a szász községek példája.)

A hétfalusi csángók erdőgazdálkodásának összefoglalásaként a 
következőket állapíthatjuk meg. Bár az erdők tulajdonviszonyát sem az 
évszázadok során kialakult jogi alapon, sem „nemzetiségi” alapon 
rendezték (a magyarok közül sokan úgy gondolták, hogy a Tisza- 
kormány elárulta a csángóságot298), a helyzet tisztázása mégis elvezetett 
a modern polgári tulajdonhoz. A fokozott állami szerepvállalás korán, 
már az 1890-es évek elején állami erdőkezelést eredményezett. Ez mind 
a szakszerűséget, mind a megfelelő jövedelmet, sőt a kielégítő erdőőrzést
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is biztosította. Az, hogy mindez a hétfalusi csángók gazdasági, így 
szociális és kulturális felemelkedéséhez mégsem volt elegendő, újabb 
bizonyság arra, hogy önmagában az erdőgazdálkodás fejlesztése egy-egy 
vidék jólétének ugyan forrása lehet, de önmagában kevés. A XX. század 
első éveiben elindított „csángó akció” átfogóbb fejlesztést ígért, a 
kitűzött célok megvalósítása azonban több évtizedet vett volna igénybe. 
S ebben a Székelyföldön elindított „székely akció”-val rokonítható.
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