
11. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

A mai fogalmaink szerinti környezetvédelmi károsításról 1892-ből Tor- 
dáról (Torda-Aranyos m.) tudósítottak. Az ottani „Schoeller és Tsa” cel
lulózgyár az üzembehelyezési-próbaüzemeltetési időszak alatt komoly, 
„ámbár nem egészségtelen” bűzt árasztott, amire a város lakossága mél
tán panaszkodott.286

A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút-társaságról írják 
1885-ben: „A mi a föld alatt és felett van, az övé, még a levegőt is fojtó 
füstje foglalja el, csapadékát pedig medenczébe gyűjtik, sőt az Aninát 
környező mészkő hegyeken a legelő terek kaszálókul, az ősbükkösök 
pedig szálalva használtatnak csak azért, hogy a források vize elég bőven 
bugyoghasson s ez által a roppant vízszükséglet kielégíthessék.” Tehát a 
levegőt ugyan károsítják, de a források vizére -  jól felfogott érdekből -  
vigyáznak.287

A természetvédelem eszméit szintén negatív példával kell kezde
nünk. ERDÉLYI János a XIX. század első felében tett utazásai során lát
ta, hogy az egyik fogadós tyúkóljára szarkát feszítettek ki -  büntetésül 
és elrettentő példának. „Én kérdeztem a fogadóst -  írja ERDÉLYI -  , 
jobbak-e a szarkák, mióta ez ki van cégérezve? A szarka, uram, mindig 
szarka marad, monda ő, nem a szarkát kell fojtogatni, hanem a csirkére 
jobban gondolni.”288

Ugyanebből az időszakból TRÓCSÁNYI Zoltán hoz pozitív példát. Az 
1813. évi aszály idején Arad megyében nagy hemyódúlás is volt. Némely 
helyen azonban megmaradtak a gyümölcsök, amit részben a madarak, a ki 
nem pusztított madarak tevékenységének, részben a „karmeralis tiszttartó” 
tevékenységének tudtak be. Utóbbi „a maga tisztividéke vizsgálásakor, ha 
sok hernyót tapasztalt a szilvafákon, a helybeli oláh bírót lehúzatta [tudni
illik deresre], miért nem hajtotta rá a népet a hemyószedésre.”289

Ha már a „népnevelésnél” tartunk, említsünk egy szelídebb korból 
szelídebb módszert. A Székelyföldön divatozott egy szokás, amely szerint 
a fiatal legények kalapjukat rátették egy kis fenyő tetejére, 50-80 cm ma
gasságba. Majd az illető fácskát egyetlen fejszecsapással levágták, s „ha 
[az illető] kalapja esés közben a lecsonkított fenyőn fennakad, olyan állás
ban, mint az a fejen szokott lenni, akkor abban az évben megnősül.” Az 
erdészek úgy gondolták, hogy amennyiben ezeket a fiúkat munkára, az er
dősítések ültetésére lehetne fogni, a fenti szokásukat talán elhagynák.290
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Az emberekben élt a fák iránti tisztelet, szeretet, bár nem mindenki 
gondolkodott úgy, ahogyan Háromszékből feljegyezték: „a fák olyanok, 
mint az emberek, csak ártatlanok. Testük van és lelkűk is, aki ért hozzá
juk, tudja, hogy mikor mit éreznek. A fának is megromlik a vére, huru- 
tos lesz a tüdeje ...”291 A fákkal való megfelelő bánásmódra hívja fel a fi
gyelmet a hazai intézményes természetvédelem egyik első kezdeménye
zője, ILLÉS Nándor. „A természet -  írja 1869-ben -  megbosszul[l]ja a 
mit ellene vétünk, s ha a népet nem műveljük, s míg belátáshoz jut, a 
rombolásban meg nem akadályozzuk: oly bűnnel terheljük magunkat, 
mely miatt megátkoznak unokáink.” Konkrét, ledöntött jegenyefenyő- 
óriás kapcsán jegyezte meg: „Kár volt e fát levágni, hadd maradt volna 
meg emlékéül egy szép hajdannak /.../, valószínűleg dicsőségnek tartot
ták a favágók levágni ez óriást, a mely dédapjaiknak adott valaha árnyé
kot, s a mely fiatalabb éveiben látta az erdeinkből eltűnt bölényt.”292 

A nevezetes fákkal kapcsolatban két Fogaras megyei példát idézhe
tünk. Az egyik Kercen az egykori cisztercita apátsági templom mellett a 
századfordulón még álló hársfa. A másik pedig Strezakercsisórán a Te
leki-kastély agg szilfája.293

Amikor 1900-ban elkezdődtek a természetvédelmi összeírások, az er
délyi nevezetességek is fokozottabb figyelmet kaptak. Ismételten meg
említjük a Görgény-völgyi Mocsár-erdőt,294 továbbá három Máramaros 
megyei példát. Utóbbi helyen hazánk ezeréves fennállása tiszteletére a 
következő községekben történtek faültetések:295
-  Szurdok: „Valószínűleg egyedül álló példa a millenáris évforduló 

ünneplése idejéből az, hogy a szurdoki állami iskola kertjébe ültetett 
emlékfák egyike alá elrejtették, üvegszelencébe helyezve, az iskola 
növendékeinek névsorát.”

-  Aknasugatag: „Mint tündöklő hazafiúi cselekedet említendő fel, 
hogy a bánya vezetőség a bányatelep előtt a millenáris évfordulóban 
emlékfacsoportot és a községtől a bányatelephez vezető út két olda
lán 150 hársfát ültetett szegélyül.”

-  Hosszúmező: „1896-ban a község nagyobb terére emlékfákat ültet
tek. Ez is birtokszerzés, melynek intézője a hazafiúi lelkesedés volt 
és ennek melege ápolja.”
Szintén visszhangot kaptak az Erzsébet királyné emlékére vonatkozó 

faültetési felhívások is. (Lásd a 9. fényképmellékletet.)
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