
10. ERDEI MELLÉKTERMÉKEK

„Használhatatlan és értéktelen erdőtermények nem léteznek” -  írták, ál
lapították meg már a XIX. században.243 Ennek megfelelően az erdőgaz
dasági melléktermékek között számtalan anyagot találunk, amelyeket 
ma már csaknem elfelejtettünk, illetve szintetikusan állítunk elő. Példá
ul a nyírfaszurkot, amely korábban az oroszok „bagarianyagát” jelentet
te,244 a XX. században Magyarországon már nem termelték (bár a délvi
déki kivándorlási kongresszuson szóba került245).

Ez erdei mellékhasználatok körébe tartoztak a mészkő- és márvány- 
bányák. A kincstár strezakercsisorai (Fogaras m.) erdőgondnokságában 
hirdetett meg márványbányabérletet. Először, 1903-ban, egyben, majd 
négy év múlva a kihozott, Alsóárpásra leszállított márvány után külön 
kellett fizetni.246

Az állati termékek, mint mellékhasználat tárgya, között itt csak az er
dei méhészkedésre utalunk. A mézen kívül a viasz is komoly forgalmi ér
téket képviselt.247

A növényi melléktermékek sorát a gubaccsal kell kezdenünk. Bár a 
gubacsgyűjtés jelentősége fokozatosan csökkent, mégis idézhetjük a lu- 
gosi erdőigazgatóság 1882. évi hirdetését, amikor több erdőgondnokság
ból származó, a kincstár saját közegeivel gyűjtött gubacsot kínált eladás
ra. A beraktározott, például a vadászerdei (Temes m.) „ódon vadászkas
télyban” felhalmozott árut az árverezni szándékozók előzetesen megte
kinthették, majd mázsa szerint licitálhattak rá. (Az árverés előtti vizsgá
latra azért adtak lehetőséget, hogy a vevők utólag semmiféle minőségi 
kifogást ne tehessenek.)248

A lucfenyőkéreg cserzőanyag-nyerési célú felhasználása a XX. század ele
jén is dívott,249 míg a jegenyefenyő kérgét ilyen célra nem lehetett eladni.250

VITA Zsigmond 1994-ben megjelent dolgozatában a Nagyenyed 
(Alsó-Fehér m.) környékén gyűjtött „tápláléknövényeket” veszi sor
ra.251 Mi hadd tegyük még hozzá, hogy a vadkörtét és vadalmát Erdély- 
szerte ecetkészítésre gyűjtötték. A kovásznai (Háromszék m.) erdő
gondnok 1898. évi jelentésében erre a mellékhasználati formára külön 
is kitér.252

Mielőtt továbbmennénk, idézzük „Magyarpéterlaka földbirtokos kö
zönsége” (Maros-Torda m.) erdejének üzemtervi bejegyzését: „Mellék
használatok /.../ Vadászat. Erdei gyümölcs, gyógyfű stb. szedés. Fű (szé
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na és saijú termelés).”253 Tehát az erdészeti adminisztráció a mellékhasz
nálatokat is -  miként már láttuk -  figyelemmel kísérte, nyilvántartotta.

A kereskedelmi és iparkamarai beszámolók szerint a málna, szamó
ca, illetve a borókamag (ez utóbbi a fenyőpálinka alapanyaga) szedése, 
piacra vitele helyenként számottevő lehetett.254 Ezt általában maguk a 
gyűjtögetők, illetve valamelyik családtagjuk értékesítette. A kincstári er
dőkben mindenesetre ezért fizetni kellett; literenként 2 fillért. DARÁ
NYI Ignác miniszter viszont lehetővé tette, hogy egy-egy szezonban 
egyszeri befizetéssel „megváltsák” az említett gyümölcsök gyűjtését. 
Annál is inkább, mert a személyenkénti, ráadásul naponkénti ellenőrzés 
szinte megoldhatatlan feladat elé állította az erdészeti személyzetet.255

Külön kiemeljük Fogaras megyét, ahol a „Porumbáki-havasok”-ban ke
letkezett tűzvész után olyan málnások verődtek fel, ahonnan „egy egész 
vármegyének e nembeli szükségleteit bőven lehetne fedezni vele.”256 HAJ
DÚ János pedig arról tudósít, hogy a háziasszonyok a sárgás, krémszínű 
termésű bogyókat kedvelik, mert az abból készített befőtt értékesebb.257

Az említett „őstermelői” erdeigyümölcs-forgalmazás mellett a XX. 
században kereskedők is megjelentek. Soós Károly ilyen vállalkozásáról 
tudunk, aki Marosvásárhelyt próbált állami segéllyel üzletet vinni -  ke
vés sikerrel.258 Ugyancsak kereskedelmi cikknek számítottak a gyógynö
vények is.259 A Nagyváradi Kereskedelmi és Iparkamara 1908. évi jelen
tésében arról olvashatunk, hogy a gyűjtők csak a legismertebb „tömeg
cikkeket” szedik. Ha azokból sok terem, akkor sem állnak át másra -  mert 
további növényeket nemigen ismernek -, így a keresetük elmarad.260

A háború idején aztán nemcsak szeder-, málna- és kökénylevelet 
gyűjtöttek a katonák teájához, hanem csalánt is a ruházat előállításá
hoz.261 Ugyanakkor „stratégiai cikk”-é lépett elő a tölgy- és bükkmakk, 
továbbá a vadgesztenye.262 Az iskolai tanerők ugyan nem vették szíve
sen, hogy ezekre az akciókra általában az ő vezényletükkel a tanulóiijú- 
ságot rendelték ki, de a háború utáni nehézségek fényében aztán mindez 
csekély áldozatnak számított.

10.1. Erdei legeltetés, lombtakarmánynyerés

Az erdészeti tudomány egyik klasszikusa, A. SCHWAPPACH szerint az 
erdők rossz állapota elsősorban az erdei mellékhasználatok-, főleg az er
dei legeltetés okozta károkra vezethető vissza.263 Ez a megállapítás foko
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zottan érvényes a lomberdőkre. Pedig „a nevedékeny Élőfák” legelteté- 
si tilalmazása a XVIII. századtól Erdélyben is folyik. Kevés sikerrel. 
(Lásd a 8. számú mellékletet.) A századfordulón a kérdést számtalan
szor vizsgálták, és tudjuk, igazán megfelelő, mind az állattenyésztés, 
mind az erdőgazdaság érdekeit figyelembe vevő megoldást nem találtak, 
nem találhattak.

Az újonnan felmerülő adatok szempontjából célszerű FEILITZSCH 
Arthur báró gyakorlati (és didaktikailag is jól használható) kategorizálá
sát követnünk.264 Szerinte az erdőgazdálkodás és a legelő a következő 
helyeken találkozik.
1. Fáslegelő. Ebben az esetben a legelő a lényeg, a fa csak annak védel

mét szolgálja. Ebbe a kategóriába általában a 0,2 záródású faállomá
nyokat sorolták. Később id. BÉKY Albert erre alkotta meg a fásítási 
célokat:265
-  a legelőn található, de fűtermesztésre nem alkalmas területek be- 

fásítása;
-  a legelő körülfásítása. Ez elsősorban a szél elleni védelmet szol

gálja, de akár a legelő és más művelési ágak elkülönítését is;
-  a legelő belsejében szélfogó fasorok, -pászták létesítése.

Tudjuk, a fenti, ideális legelőfásítás nem készült el, de mutatja: az
erdészeti tudomány kidolgozta a megfelelő, a legeltetést segítő rend
szert. (Lásd a 8. számú fényképmellékletet.)

2. Legelőerdő. Itt a fák (pásztásan, szórtan vagy csoportosan) legalább 
olyan fontosak, mint maga a legeltetés. A korábbiakban ezzel a kér
déssel, beleértve a legelőerdők üzemtervezését is, részletesen foglal
koztunk.

3. Havasi legelőgazdaság. Szintén korábbi vizsgálatok tárgya volt. Itt 
kiegészítésként egy XVIII. századi adatot idézünk.266 A magyarval- 
kói (Kolozs m.) református egyház és a magyarvalkói Valkai Miklós 
1726. január 7-én kötött egyezséget arról, hogy a Béles-havast Valkai 
Miklós és örökösei az egyháztól mindig elsőként bérelhetik. Valkai 
kötelezte magát a birtok bérének (16 magyar frt/év) pontos megfize
tésére, míg az egyház -  200 magyar forint büntetés terhe mellett -  ar
ra, hogy az említett birtokot addig nem adja másnak, amíg Valkaiék- 
nak kell. A havasi legeltetés ekkor értékesebb, nagyobb jövedelmet 
hozó volt, mint az erdő.

A fakitermelésben foglalkoztatott lovakat, ökröket szintén igye
keztek a havasi legelők felé terelni. S ezt a lehetőséget esetenként az
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árverési hirdetésekbe is belevették.267 Végül arra mutatunk rá, hogy 
nemcsak a lovak és tehenek menekülnek be nyáron a bögölyök elől a 
fák közé, hanem a juhoknak is szükségük van árnyékos helyre. A fe- 
jőkarámok is a fák közé kerülnek. Sőt -  miként azt a brassói kamarai 
jelentésben olvashatjuk -  „ezenkívül egy földcsík kell, hogy le vezes
sen a forrásokig, illetőleg le a völgyfenéki patakokig itató útnak.”268 
Azaz a havasi legelőgazdaság az erdőben is „működik” Ezek után 
érthető KABINA János felvetése: a véderdőknek ne csak az alsó, te
hát a többi erdő felőli határvonalát tűzzék ki és jelöljék meg állandó 
jelekkel, hanem a felsőt is. Ezzel ugyanis -  vélte -  megakadályozha
tó (mérsékelhető) a véderdők felső határának megtámadása, azaz az 
erdőhatár lejjebb kerülése.269

4. Erdei legeltetés. A századforduló erdészete megelégedett azzal, hogy 
legalább a legeltetési elő- és utótilalmat be tudta tartatni. Ha be tud
ta. Mindenesetre a „bűnös” erdőgazdálkodás állandó védekezésben 
volt. Ugyanakkor a tájékozottabbak azt is látták: Nagy-Britanniában 
vagy a Fekete-erdőben, a XVIII-XIX. századi legeltetési megszorítások 
a lakosok kivándorlásához, illetve városba költözéséhez vezettek. Kö
vetkezésképpen: bár az erdei legeltetés korlátozásai egyáltalán nem 
lehetnek egyedüli okai a falusiak nehezebb életkörülményeinek, de 
feltétlenül a változások irányába hatnak.270
Az erdei legeltetés különleges válfaja az erdősítések, illetve a ko

párfásítások legeltethetősége. Egy-két példán láthattuk, hogy akár a 
20 éven aluli erdősítésekben is beengedhető -  szigorú felügyelet mel
lett -  például a juh,271 de a lakosság általában éppen az erdősítések ti- 
lalmazása ellen lép fel a legelkeseredettebben. A kitett szalmacsóva, 
netalán a keresztbe rakott zsindely, sőt a legeltetést tiltó feliratok „ve
res posztó a nép szemében” -  írták a kortársak -  , és eljutottak odáig, 
hogy a kopárfásítások, sőt a veszélyeztetett erdősítések köré kerítést 
kell húzni.272

Aztán még egyre hadd utaljunk. Bánffy Miklós egyik regényében ér
zékletesen jeleníti meg, ahogyan a falusi elöljáróság szemet hunyt, sőt 
segített az erdősítésben legeltető falusiakat. Nemcsak afféle bocsánatos 
bűnnek tekintették, hanem az állattenyésztés érdekében elkerülhetetlen
nek is.273 S itt visszajutottunk az országos problémához: az erdőkbeli le
geltetés elkerülhetetlen. Az erdészek legfeljebb annyit tehetnek, hogy 
időbeli és helybeli korlátokat szabnak neki, s ha tudják, próbálják azt 
betartatni.
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A történeti hűség kedvéért meg kell emlékeznünk ILLÉS Nándor 
1883-ban kelt javaslatáról.274 Abból kiindulva, hogy az erdélyi legelők 
jelentős része az erdők kipusztítása után keletkezett, s a feltörekvő, 
itt-ott látható sarjak, bozótok az erdőt vissza tudnák adni, ezeket a te
rületeket -  vélte ILLÉS -  az erdőtörvény hatálya alá kellene vonni, 
így az erdészek gondoskodnának mind a kíméletes legeltetésről, mind 
a már lekopárosodott területek újraerdősítéséről. A beerdősített kopá
rokat pedig a véderdőkre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 
(Tudjuk, ez a kategorizálás megtörtént.) Egy érdekes, de a miniszté
riumi vélemény szerint megvalósíthatatlan használati módot is java
solt. A „jobb területeken” a (volt) fák sarjait engedni kellene -  a legel
tetés időleges elzárásával -  felnőni, majd a fákat levágni, a fiatal haj
tásokat takarmánynak használni, a talajt pedig néhány évig legeltetni. 
Azután egy újabb kímélet után a folyamatot elölről kell kezdeni. Ezen 
„rövid tumusú” használat biztosítaná a talaj megóvását és a legelteté
si igények kielégítését is, de -  miként azt ILLÉS hangsúlyozta -  csak 
a jobb területeken. A már szikláig lekopárosodott oldalakat275 esetleg 
ilyen „kettős hasznosítású”, takarmánytermelő erdőtalajokra lehetne 
cserélni. „Erre törvény nincsen, a javaslat tárgyalás alá nem vehető” -  
véleményezték a minisztériumban, de tudjuk, Ázsiában hasonló mód
szer most is dívik.

Az erdei legeltetés speciális eseteként fogható fel a makkoltatás, 
illetve túrtáplegelők biztosítása. Itt az erdészek faladata leginkább ar
ra korlátozódott, hogy a makktermés nagysága alapján meghatározzák 
az erdőbe beengedhető sertésállományt. Egy forrás szerint átlagos kö
rülmények szerint egy hold tölgyes 3-4 mázsa makkot termett. Egy ki
fejlett sertés naponta akár 15 kg-ot is megevett, következésképpen a 
makkoltatási idényben karácsonyig körülbelül 3 holdat „takarított 
ki”.276 (Ez 5-6 mázsát jelent hektáronként.) A görgényi kincstári ura
dalomban a Mocsár-erdő 2000 kh-ára (1151 ha) jó makktermő évben 
akár 1800-2000 sertést is fogadhattak, amely lehetőségért a sertéske
reskedők versenyeztek. Szintén innen van adatunk arra, hogy a nem 
túl kemény teleken az anyakocák (200-250 db) akár március végéig is 
az erdőn maradtak.277 Az erdészek becslését azonban nem mindig és 
nem mindenhol vették figyelembe. így sokszor a makkoltatással az 
erdőket túlterhelték. Ráadásul az is előfordulhatott -  miként 1878-ban 
Dél-Erdélyben - , hogy a jó (bükk)makktermés a sok őszi eső követ
keztében romlásnak indult, sőt „a sertésekre nézve használhatatlanná
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vált.”278 Szintén érdemes tudni: a sertéstartás évszázadokig kevésbé 
volt jelentős.279 Majd csak a XIX. század második felében vált Erdély- 
szerte fontossá, bár annyira soha, mint például Magyarország közép
ső vidékén. Végül idézzük CSISZÁR Árpád tanulmányát, aki leírja, 
hogy a makkra való hajtás, illetve magának az erdei pásztoréletnek 
egész kultúrája alakult ki.280 S itt újra kiemeljük a helyi (még a jobbá
gyi időkre visszatekintő) és a távolabbi vidékekről érkező makkolta- 
tók erdőterhelését.

Szintén meg kell emlékeznünk a lombtakarmánynyerésről. (Az erdei 
avar almozási célú gyűjtése általában elhanyagolható volt.281) A lombot 
Magyarországon, így Erdélyben is, rendszerint szükségtakarmánynak 
tekintették.282 Például 1863-ban Szilágy megyében, Hadad és Zsibó 
környékén -  a szárazságot szintén megsínylő -  bükkerdők lombjára, le
veleire, fiatal hajtásaira voltak utalva.283 Később pedig esetenként -  akár 
földművelésügyi miniszteri engedéllyel -  éltek vele.

Végül szólunk a „vándorló pásztorokról”, akiknek történetét -  a kor- 
társi próbálkozások után284 -  Gunda Béla foglalta össze.285 Az erdélyi ré
szeket mind a téli-nyári legelőt váltó juh-(kecske-)pásztorok, mind a tá
volsági, nyugatra irányuló marha- és lókereskedelem útjai érintették. S 
meg kell emlékeznünk arról, hogy kifelé, a Kárpátokon túlra hajtó, rend
szerint ott teleltető állattartók hetekig legeltették jószágukat az ősi jo b 
bára már a középkorban kialakult hajtóutak mentén. Mindenesetre ennek 
is, miként a makkoltatásnak, külön, Erdélyre jellemző kultúrája alakult 
ki, amelyet a néprajzi kutatók dolgoztak, dolgoznak fel.
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