
6. ERDŐHASZNÁLAT

Mielőtt a néhány kiegészítést tennénk, hadd ismételjük meg: a közbirto
kosságok (de más erdőbirtokosok is) az erdőre nem vehettek fel hitelt. 
Következésképpen egy-egy kiadásukhoz, beruházásukhoz úgy juthattak 
pénzhez, ha faanyagot adtak el (hiszen rendszerint az erdejük volt a leg
nagyobb közös vagyonuk). Ez magyarázza meg azt a sok rendkívüli fa- 
használatot, amelyekhez itt csak egy példát idézünk.

A csúcsai volt úrbéresek 1890-ben kérték -  bár egyikük sem (32 tag) 
tudott írni, így a pap írta alá a kérvényt -, hogy az előző két évben megta
karított vágást egyszerre bocsáthassák áruba.161 A 28,2 kh (16,1 ha) terüle
ten lévő fák eladásából befolyó pénzből görög katolikus templomot kíván
tak építtetni. A beruházást szerették volna az erdő faanyagából fedezni.

Már a Mária Terézia-féle, 1769. évi erdőrendtartás is engedélyezte a 
„szegényeknek” a „vas” (fejsze és fűrész) nélküli, hátukon hazavihető 
mennyiségű száraz fa gyűjtését (46. pont). Ezt időről időre a XIX-XX. 
század fordulóján is megújították. Például 1907-ben a magas faárakra 
hivatkozva a kincstári erdőkben is lehetett -  bárcák, de ingyenes bárcák 
ellenében -  ezzel a lehetőséggel élni.162 Engedélyt azonban csak azok 
kaphattak, akik a megelőző 3 évben nem követtek el erdei kihágást.

A korábbi századokban nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a faki
termelés újhold idejére essék, vagy legalábbis közvetlenül előtte, a fo
gyó hold időszakában. Úgy találták ugyanis, hogy akkor az élőfa ned
vességtartalma kisebb, így könnyebben szárítható, feldolgozható.163

A fadöntés a természetben élő emberek számára nem egy egyszerű 
„aratás” volt, hanem egyfajta lelki megpróbáltatás is.164 R. VÁRKONYI 
Ágnes ír arról az inaszói favágóról, aki mielőtt fejszét emelt volna rá, 
bocsánatot kért a fától.165 Látó Anna arról tudósít, hogy a Kommandó 
(Háromszék m.) környéki emberek szerint „a fák olyanok, mint az em
berek, csak ártatlanok. Testük van, és lelkűk is...”166 Ennek megfelelően 
kell tehát hozzájuk viszonyulni. A jelenség vizsgálata tárgyunktól 
messze elvezetne. Ezért csak egyet, egy „városi ember” 1895. évi meg
látását idézzük. „A rengeteg erdőből -  írják a Békás-szoros környékéről
-  szól a gyilkos fejszecsapás s halálos sóhajjal dőlnek le a százados zöld 
fenyők. Úgy fáj az ember lelke, a mint elnézi a sok viharral daczolt erős 
fenyők pusztulását. Hja, de hiába! A kenyér az első.”167
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