
Végül nem hagyható megjegyzés nélkül az sem, hogy a 
munkásoknak átengedett fa tulajdonképen csak olyan fejlett-
tebb viszonyok között birhat valódi pénzértékkel, hol az 
egész anyagtermés minden hulladékával együtt értékesíthető, 
mert ott, hol például az erdő ezer ölet tevő évi faterméséből 
ugy a jelenben, mint a közelebbi fordakorszakban minden igye
kezet mellett sem lehet többet 500 ölnél értékesíteni, ott a 
másik 500 öl a jelenben, és illetőleg addig, mig jövője bizony
talan, csaknem értéktelennek tekinthető. Hasonló eset pedig a 
legelőre nézve is áll, mert a fuvarozás alkalmával való legel
tetési érték azon erdőkben, melyek a hegységeknek a közleke
dési főpontoktól távol eső végzugaiban vannak, s melyek köze
lében a marhatartást üző községek hiányzanak, ugyszólva 0-nak 
tekintendő, s csakis olyan, mely nem bir más, mint csupán a 
favágás idején sorszerint előforduló alkalomszerű becscsel. 

A mi az erdőnövedéknek a vágásokból való fa-kihordás 
alkalmávali megkárosítását illeti, ez olyan, mely bizonyos mér
tékig épen ugy az erdőhasználat szükségszerű következménye, 
mint a nyomtató marha által okozott gabona fogyaték; ha 
pedig a kihordás által okozott károsítások a szükségesnél na
gyobbak, ezek csak a kellő szakbeli gondozás elmulasztásai
nak következményei. Hedő oAlbert. 

A székelyföldi erdőkről. 

Az „Erdészeti Lapok" m. évi augusztus havi füzetében 
szerkesztő urnák a székelyföldi erdők ügyében irt közleményét 
olvasván, helyén láttam engedelmével e tárgyhoz hozzászólani. 

Az idő már annyira bekövetkezett a székelyföldi erdők 
végpusztulástóli megmentésére teendő lépésekre nézve, hogy 



azt halasztani véteknek mondható, és hogy ez való, mindenki 
kénytelen beismerni, ki csak valamennyire ismeri a székely
ség nagyobb erdőségeit. — Leghelyesebben rablógazdaságnak 
lehetne nevezni azon kezelést, mely nagyrészben otthonos, ki
vált a tölgyerdőkben, hol nem csak az erdő jövőjére figyelem 
nem forditatik, hanem a legeltetés által a talaj annyira elsilá-
nyittatik, annak termőrétege a legnagyobb részben meredek 
fekvésű erdőrészekben annyira lemosódik, hogy csaknem alkal
matlanná válik a beerdősitésre; szóval, tölgyerdeink legnagyobb 
részben tönkre vannak téve, vagy csekély értékű nyiresekké 
átváltoztatva, pedig már jelenleg is nagy mennyiségben külföl
dieknek igen jó árban lehetne értékesiteni. 

A székelyföldi úgynevezett községi erdők között a lan
kásabb helyek egyesek által elfoglaltattak, vagy a régi időben 
csekély árban megvásároltattak, és ezen akkor kis területeket 
az illetők irtás által nagyíthatták kényök-kedvök szerint, sok 
helyt mig szomszédot értek, és igy a lankásabb oldalok nagy
részt kiirtatván, erdőterületül maradott azon meredek köves 
oldal, mely kaszálásra nem alkalmas, ismerek oly erdőterü
letet, melynek mintegy ötödrésze nagy részben már silánynak 
mondható kaszálókból áll, az ezeken szórványosan lévő fák a 
községé ugyan, de a kaszálók tulajdonosai által folytonosan 
pusztíttatnak, némely helyt csak azért, hogy a kaszálókon helyt 
ne foglaljanak. Ezen viszás birtokállapot — nézetem szerint — 
megszüntetendő, s a további irtásnak beszüntetése a magán
jellegű kaszálók határainak megjelelésével mielőbb hatóságilag 
eszközlendő. 

A községi, illetőleg közbirtokossági erdők nagyrészben 
úgynevezett tilalmas és szabad használatú erdőkre vannak fel
osztva. A tilalmasokból csak némely épületekre adatnak fák, és 
csak oly szükségre, melyre a s z a b a d-é 1 ő helyt nem lehet 
kapni, ellenben ebből minden épületre adatik fa, s még jó, ha 



az erdobiro a kijelölésre figyelmet fordít, és hol némi ellen
őrzés van, hogy az illető más czélra, vagy részben darusí
tásra ne használja fel. 

Nem mellőzhetem hallgatással azon rosz szokást, hogy oly 
községekben is, hol elegendő alkalmas követ lehet találni, és 
hol mészhez is könnyen juthatni, egész épületeket fából — ha 
tölgyerdők vannak tölgyfából —- építenek, melyekre G—7" 
átmérőjű fák vágatnak le, és egy közepes falusi lakházra mintegy 
100 darab használtatik fel. Vegyük számításba a Székelyföldön 
előforduló gyakori égéseket, melyek az épületek tömörségénél 
fogva olykor nagy terjedelműek, és egy jelentékeny terjedelmű 
erdőt kell levágni, hogy az elégett épületek helyett ujak emel
tessenek. Ideje lenne tehát a községekben az iránt is intéz
kedni, hogy az épületek oldalfalai a körülmények tekiutetbe 
vételével minő anyagból építtessenek, és minő módon lehetne 
a kevésbé vagyonos gazdákon segíteni, hogy költségesebb, de 
szilárd épületeket emelhessenek. 

Sehol sem tudok a Székelyföldön kitáblázott községi erdőt, 
a fadöntés az év minden szakában a fentebb jelzett erdőkben 
szórványosan vagy egyes csoportokban történik. 

Mi a tűzifát illeti : a közelebbi években némely községek 
a földön heverő fákat használták fel, ha az elfogyott inas 
erdőrészt, szabadítottak fel, hol viszont az évszakra való te
kintet nélkül lehet fát dönteni, de minden helyes rendszer 
nélkül, és hogy ne kelljen nagyot hajolni mellmagasságnál csak 
egy lábbal vágatik mélyebben a fa. 

Minthogy kevés helyt szorittatik a fadöntés merőben egy 
bizonyos részre, tehát a legelés elől ritkán tiltatik cl, hanem 
az egész területen legelnek a marhák, és sok helyt a kecskék 
még télen által is és fiatalos erdőkben, a barmok élelmezé
sére pedig a pásztorok gyakran oly fiatal fákat csapnak le, me
lyeknek ágait azok különben nem érnék fel. 



Lehet látni egész erdőterületeket, melyeken csak bokrok 
találtatnak, oly bokrok, melyek évi hajtását a marhák mind
annyiszor lerágván, csak terjednek, de felnőni nem képesek. 

Némely helyt szokásban van a íáeladás, melyet egyesek 
a községi erdőből mint elfoglaltatások engedi, gyakorolnak, 
sok helyt ez annyiban szabályozva van, hogy csak bizonyos 
napokban és szekér szám szerint gyakorolható, de sok vissza
élés történik a csekély felügyelet miatt, az ellenőrzés is több 
nehézséggel van egybekötve. 

Legnagyobb részben csak a távollévő bikkerdők vannak jő 
állapotban, mert közelebb könnyebben lehetett fához jutni és a 
legeltetés sem esett annyira kézügybe. 

Meg kell említenem azon balvéleményt, mely a nagyobb 
kiterjedésű erdőkkel bíró községekben gyakran otthonos, mely 
azon hiedelemből áll, hogy soha se lehet az erdőket kiélni, 
pedig ha más rendszer nem alkalmaztat!k, hamarább be fog 
következni az ellenkező, mint némelyek hinnék, mindenesetre a 
főjövedelmi forrás és azon kincs, melyet az erdőségek képvi
selnek, hosszas időre eltűnik előlünk, mert oly községekben, 
melyeknek mivelés alatti területe az erdei silány kaszálókat 
leszámitva, ugy áll az erdő területéhez, mint e g y az ö t h e z , a 
a főjövedelmi forrást az erdőség képezné, s ha az okszerűieg 
kezeltetnék, fedezné mellette a fa szükségletet is. 

Mind ezt némely értelmesebb lakosok átlátják, de az árral 
szembe úszni nehéz. Támogatás szükséges a hatóság részéről, 
inert mind a mellett, hogy a községi törvény életbeléptetett 
és szabályrendeletek alkottattak, ezek gyökeres átalakításhoz 
még nem vezetnek, és nem hatnak ki a messze jövőre, pedig 
már oda jutottunk, hogy szakértői tervet kellene készíteni, és 
azt szigorúan alkalmazni, ezt kívánja az egyesek, mint tulaj
donosok érdeke, ezt követeli az állam érdeke nemzetgazdá-
szati szempontból. 



Ezen feladatot megoldani nem oly könnyű, azonban mennyi
ben a viszonyokat ismerem, lehetséges és nagyon elősegítené, 
ha szakértők a teendők iránt az illetőket felvilágosítanák, kik 
legalább a nagyobb erdőségekkel bíró községekben megjelenve, 
az erdőket megjárnák, ezeknek szavuk hatásos lenne, megte
kinthetnék a nagy, kétfelől részben szabad oldalú kemenczéket, 
melyek annyira czélszerütlenek, hogy egy közepes szoba fűtése 
a hideg téli időben naponta egy szekér fát csaknem felemészt, 
mégis a meleg inkább csak a tűz körül van, az úgynevezett 
p e s t a l j á n , (kályha vagy kemenczo alja), ehez járul még 
legnagyobb részben a nyers fával itüzelés, melynek nemcsak szál
lítása nehezebb, de sikere is kevesebb. 

Terjedelmesen lehetne előadni a székelyföldi erdökezelést, 
de azt hiszem, az érdekeltek az előadottakból is meggyőződést 
szerezhetnek az iránt, hogy a megrögzött rosz szokáson vál
toztatni kell, és ha áll az, hogy az erdők jókarbantartása, 
szóval, a faszükséglet biztosítása államérdek, azt a törvényho
zásnak eszközölni kell, és a kormánynak és hatóságoknak felü
gyeleti jogukat szigorúan kell gyakorolni és oly eszközökről 
gondoskodni, melyek által az erdők jövőjének biztosítása mel
lett a tulajdonosok is szükségleteiket fedezhessék. 

Bedő Albert urnák fentérintett közleményét átalában véve 
igen helyesnek tartom és javaslatait mint szakemberét elfoga
dom, azonban hivatva érzem magamat nézetem részletezésére, 
annál inkább; mert évek óta figyelemmel kisérem azon községi 
erdőkezelést, mely birtokom környezetében szokásban van. Bir
tokostársaim között a közelebbi időben két terjedelmes erdőség 
felosztását eszközöltem, mely alkalommal mindnyájan beláttuk, 
hogy mennyivel becsesebb egy oly erdő, melyet szolgálmány 
nem terhel, és melynek használata felett a törvény korlátain 
belől egyénileg szabadon rendelkezhetni. 



ügynevezett községi erdőkben is van részem és, igy csak 
sajnosán kell tapasztalnom, mint érdekelt fél, hogy azok napról 
napra pusztulnak. 

Legelső lépésnek tartanám : 
1 -ör. Az úgynevezett községi, de valósággal közbirtokossági 

erdőknek szakértő egyének általi megvizsgálását eszközölni, 
kiknek feladatok lenne egyelőre a használatra nézve — az ér
dekeltek képviselőinek meghallgatása mellett — tervet adni, 
mely szigorúan megtartassék, és ha a szükség ugy kívánja, 
főkép a faeladásra nézve bizonyos korlátozást, esetleg zárlatot 
elrendelni. 

2-or. Az 1871. évi L.V. törvényczikk hajtassék végre, 
ez iránt tétettek is ugyan lépések, de a Székelyföldön ered
ményt alig lehet felmutatni, nagyrészt már a kezdeményezés 
alkalmával oly helyzet állott be, melyből évek óta kibontakozni 
nem sikerült. A székelyföldi oly községi vagy helyesebben köz
birtokossági erdőkben, hol az úrbéreseket vesztett birtokosokon 
kívül, vannak felszabadult úrbéresek, továbbá vannak székely 
birtokosok is, még pedig nagy számmal és együttvéve jelen
tékeny birtokmennjdséggel: az erdőosztály a törvények értel
mében hivatalból és mielőbb keresztülviendő, és minekutána 
az idézett törvény 8. §-a szerint 100 holdnál kisebb terület 
nemszakasztható ki, ha a székely birtokosok vagy úrbéreseket 
nem vesztett birtokosok közül egynek sem jutna 1 0 0 hold 
erdő, azok része szakittatnék ki együttesen, viszont külön az 
úrbéreseket vesztett birtokosoké a volt úrbéreseik birtoka után 
járó illetménynyel, és ebből adatnék ki ezeknek a törvény által 
meghatározott mennyiség; ezen eljárás szerint, melyet a törvény 
rendel, az ily vegyes községekben biró erdő báromfelé osz
tatnék, a székely birtokosok és viszont a volt úrbéresek a ma
gok részöket közösön használnák a törvény- és a körülmények
nek megfelelő arány szerint, És ha kívánjuk az erdők jövőjét 



biztosítani, kellene a helyes gazdálkodás elvét alkalmazni is 
nézetem szerint ezt oly községi erdőkben, hol a birtokosok 
vegyesek, és a volt úrbéresek is haszonvételt élveznek, csak 
a részek kiszakitása után lehet több évtizedekre terjedő 
használati tervet alkalmazni, az elpusztult erdőrészek beülte
tése iránt intézkedni, faiskolákat állítani, még pedig az erdők
ben építendő erdőőrök lakházaik közelében. Mindezeknek na
gyobb sikerét lehetne remélleni, mert egy erdőterülethez ke
vesebb számú birtokos lenne részes és igy az érdekeltség 
növekednék, másfelől, hol terjedelmesebb erdőségek vannak, 
némi jövedelemre lenne kilátás, mi csak fokozná az érdekelt
séget. Jelenleg minden birtokos, legyen az a legkisebb, magáé
nak tekinti a községi erdőt; mert nem tudván hol az ő része, 
azt ott képzeli, hová erdőlni megy, és igy hajlandó a pusztí
tásra. Másfelől a birtoktalanoknak csekély díj mellett megszo
kás engedni a községi erdőhasználatot tűzifára, ezeknek érde
kűk ép nem kívánja a kíméletes eljárást, azonban erdőelkü-
lönités után mind ez máskép lenne. Az erdőelkülönitési költségeket 
a volt úrbéresek kivételével, kik a fuvart és napszámosokat 
állítanák ki, az úrbéreseket vesztett, és az úrbéreseket nem 
vesztett székely birtokosok, birtokuk, illetőleg részesedésűk ará
nyához képest, hordoznák. Különben alig sikerül a jelzett mi
nőségű erdők felosztása, illetőleg arányosítása, ezt igazolja azon 
körülmény, mely szerint az e tárgyi törvények megalkotásának 
negyedik évében is alig történt arányosítás vagy erdőelkülö-
nités, mert az úrbéreseket vesztett birtokosság a kedélyek fel
zaklatását ki akarván kerülni, a zárhatáridő alatt a kellő 
lépéseket nem tette meg; a törvényszékek kinevezték a gond
nokokat, azonban ezek feladatokat nem oldhatták meg, mert a 
felperesség kérdése vitássá vált, a székely birtokosság legnagyobb 
részben sem ezt, az úrbéreseket vesztett birtokossággal együt
tesen elvállalni, sem az előleges költségekhez járulni nem kivánt, 



az úrbéreseket vesztett birtokosság pedig nem vállalhatta el 
egyedül a felperességet, mert több községben, ha a birtokot 
vesszük tekintetbe, ugy áll a székely birtokosokhoz viszonyítva, 
mint 15 a 14-hez, tehát több helyt a határnak csak 15-öd 
részét, vagy éppen 20-ad részét bírja, leszámítván abból a volt 
úrbéresek által bírt területet, és azon kivül még a volt úrbé
resekkel szemben, midőn azok illetménye kiszakittatnék, kell a 
költségeket hordoznia. Már pedig a székely birtokosságnak is 
hasznára válnék egy elkülönítés és arányosítás, tehát nem jogos 
hogy a költségekben aránylagos részt ne hordozzon, azt hiszem, 
a törvényhozásnak sem volt azon intentioja, hogy egyik osz
tályt túlterhelve, ez által a törvény végrehajtása elébe csak
nem legyőzhetetlen akadályt gördítsen. Az illetők figyelmébe 
ajánlom a felhozott akadályokat, melyeknek elhárítási módja 
lenne az előadottak szerint hivatalból intézkedni, és gondnokok 
kinevezése utján a törvényszékekkel hivatalból és mielőbb ke
resztülvitetni az elkülönítést és arányosítást, és elsősorban 
Csik- és Udvarhelyszékekben, hol legtöbb és legnagyobb köz
ségi, illetőleg közbirtokossági erdők vannak. 

3-or. Az erdészeti szaktanítók alkalmazását a földmivelési, 
illetőleg oly felsőbb népiskolákban, hol az czélszerünek mutat
koznék, nagyon szükségesnek találom és a Bedő ur tervezeté
hez még azon hozzáadásom van, hogy különösen ezen átmeneti 
korszakban, módot kellene találni az értelmesebb erdőőrök ki
képzésére, kik az alkalmazandó erdészeknek segédkezhetnének 
az erdei munkálatok vezetésénél, és ez nézetem szerint elérhető 
lenne, ha ezeknek időszakoként a felsőbb- vagy földmives- isko
lákban alkalmazandó erdészeti tanárok elméleti és gyakorlati 
oktatást, adnának; mert valamint a szőlömivelés szempontjából 
a vinczellérek kiképzésére figyelem forditatik, ép oly kívánatos 
az erdőőrök kiképzését is előmozdítani; mert nem minden köz
ség vagy erdőtulajdonos tarthat erdészt, és ha több községek 



együtt tartanak erdészt egy-két értelmes erdőőrnek, kiket az 
erdész utasítana, nem csekély hasznát lehetne venni, s a fizetés
ben is nagy különbség lenne. 

4-er. Ajánlja Bedő ur a müfaragás megkedveltetése végett 
annak tanítását a földmivesiskolákban, ez igen czélszerü, mert 
sok és olcsó anyag áll rendelkezésre, kivánatosnak ismerném 
e mellett azonban még azt is, hogy a felsőbb népiskolák vagy 
az ipariskolák mellett az erdőkkel bővelkedő vidékeken kere
kesműhelyek is állíttatnának fel. Ki figyelemmel kiséri az 
erdős helyeken a szekér, eke és hasonló gazdasági eszközök 
előállítását, gyakran sajnálkoznia keli azon, hogy a falusi em
ber szakismeret hiányában mennyi eszközfát ront el és mennyi 
időt fecsérel el rosz munkára, holott ha kellő szakismerettel és 
gyakorlottsággal birna, mennyivel jobb eszközöket lenne képes 
előállítani és az erdők is az által inkább lennének kiméivé, 
másfelől több oly kerekes képződnék, ki nemcsak saját keres
ményéből illőleg élhetne, hanem falubeliéit is betaníthatná és a 
kivitelre is felhasználandó eszközfákért az erdőtulajdonosok
nak is bizonyos jövedelmet biztositana. 

Lehető félreértések kikerülése végett soraimat azon hoz
záadással kívánom bezárni, hogy az erdőelkülönitést főkép azért 
hangsúlyoztam: mert oly vegyes községekben, hol volt úrbére
sek is vannak, a közös erdő felosztását a törvény rendeli, 
de mert addig is, mig ez eljön, rendes erdőgazdasági tervet 
készíteni nem lehet és ép azért óhajtandó, hogy ez elkülönítés 
mielőbb megtörténjék. 

Dániel Gábor, 
Udvarhelyszék fökirálybirája. 


