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csupán engedélyemmel szabad. 
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ÉLŐSZÓ. 

Az udvarhelymegyei székely kisgazdákkal a barcasági szász kis
gazdákhoz vezetett ' gazdasági tanulmányi kirándulások adták az 
impulzust ahhoz, hogy az erdélyi szászok mintaszerű falusi életét, 
társadalmi és gazdasági berendezésüket, egy szakkönyvben ismer
tessem. Tettem ezt két okból. Egyrészről azért, hogy az erdélyi 
magyarság kisgazdáinak, a tőlük hegyek által elválasztott és igen 
kevéssé ismert, békés szász nép falusi gazdasági életét vetítsem oda 
figyelemreméltó példának és a gazdasági haladás iránti ösztönzés
nek. Másrészről azért, hogy magyar gazdasági szakmunkában eddig 
egyáltalán le nem irt, tehát a magyar intelligens gazdaközönség előtt 
jórészt ismeretlen erdélyi szász gazdák, gazdasági kulturmunkáját. 
élénk, könnyű, nem unalmas módon irt, de mégis szakszerű munká
ban elétárjam. Azt hiszem, hogy munkámban még a legképzettebb 
magyar gazda is talál néhány érdekes, tanulságos, megszívlelendő 
dolgot, mert hiszen a szászok a nyugati német gazdasági kultúrát 
űzik magyar földön, magyar égbolt alatt , a mi nálunk az országban 
másut t ilyen mértékben sehol sincs meg. 

Harmadik és talán legfőbb célom volt e munka kiadásánál az, 
hogy a magyar mezőgazdasági szakirodalom ügyét szolgáljam, tehát 
a magyar gazdasági haladás épületének emelésére néhány téglada
rabbal én is hozzájáruljak. 

Hogy ezen szándékaim sikerültek-e? és hogyan sikerültek? azt 
már mások, elsősorban a könyvemet elolvasok fogják eldönteni. 



Lessing mondása jut i t t eszembe: »magasztosabb dolog, a törekvés 
az igazság felé — mint maga az igazság«. 

A könyv anyagának a szétszórtan fekvő szász falvakról való 
Összeszedése, a fényképfölvételek eszközlése és a gazdag irodalmi 
művek rendelkezésemre bocsájtása és szives, előzékeny támogatá
sukért hálás köszönetemet fejezem ki Semp Mihály lelkész urnák,, a 
barcasági szász gazdasági egyesület elnökének, dr. Schuller Gusztáv 
Adolf lelkész urnák, a báró Bruckenthal múzeum cusztoszának, szö
vetkezeti vezetőnek, és dr. Briebrecher Rudolf ur főreáliskolai igaz
gató, az erdélyi szász gazdasági egyesület ti tkárának, továbbá 
dr. Márky Sándor kolozsvári tud. egyetemi tanár urnák kegyes 
utbaigazitásaiért. 

Hálás köszönettel adózom továbbá az Erdélyi Gazdasági Egye
sület elnöke báró Bánffy Ernő ur őméltósága és Tokaji László t i tkár 
urnák, hathatós támogatásukért, és végül, de nem utoljára: mind
azoknak, kik munkám kiadhatását lehetővé tették. Az ő kegyesen 
előlegezett bizalmuk adot t kedvet és ki tar tást a nem kis fáradsággal 
járó munka elkészítéséhez. 

Gholaoky szerint: »az élet oly gyönyörű és oly mulatságos, de 
mégis legszebb és legmulatságosabb benne a munka, mert az legalább 
komoly dolog!« 

Győr, 1910. május 25. 

Szerző. 



I. FEJEZET. 

Történelmi rész. 
Erdély a szászok bevándorlása előtti időkben.1 

Erdély bérces vidékét Krisztus születési idejében a dákok lak
ták és Erdélyt akkor Dákiának is hívták. Ezen vad nép bejárta az 
Alduna, sőt a tenger vidékét is rabló útjaiban és kincsekkel gazdagon 
megrakva tér t baza. Erdély egyes helyein az eke még manapság is 
régi görög, és római pénzdarabot, arany vagy bronzékszert vet ki 
barázdájában. Arra mutat- az is, hogy az őslakók távoli országok 
zsákmányait hozták haza bérces hazájukba. 

Dekebal, a dákok királya oly hatalmas volt, hogy még magá
nak a római uralomnak is gátat vetet t egyideig. Csak midőn Trajátius 
lépett a római császári trónra, tud ta nagy seregével leigázni a vad 
Dákiát és elűzni a hatalmas Dekebalt. 

Dákiából ekkor római tartomány le t t és római hivatalnokok 
kezelték, római törvények uralkodtak, római légiók rendeltettek oda 
katonaságnak. A római hatalom a la t t meghódolt messze tartomá
nyokból telepeseket hoztak oda, földmüvelésre, a só és ércbányák 
müvelésére. A római császár kincstárába 280 font tiszta aranyat 
küldtek be hetenként. A határon várakat épitettek és kitűnő utakat 
nyitottak a vadonban. Még a mai erdélyi lakosság is használja he
lyenként azon utakat , melyeknek alapját római katonák rakták le 
a régi időkben. A hunyadmegyei Hátszeg vidékén, ál lot t a fővárosuk: 
Ulpia Trajána, a mai román falu Gredistye helyén. Ma mái- csak 
bemohosodott falak, fölirásos szikladarabok, vízvezeték halvány nyo
mai, ledőlt kőoszlopok sejtetik a régi hatalom fényét. 

A római várak, castrumok egymással magas földsánccal-voltak össze
kötve. TJdvarhelymegyében a Kika hegységben ma is átvonul a bérceken, 
erdőkön át egy nyílegyenes pár kilométer hosszú földsánc, melyről nem tud
ják eldönteni, hogy római vagy hun erődítés maradványa-e? A nép „kakas
sáncnak" nevezi. Homoródszentpál és Oklánd községek határán pedig ugyan
csak Udvarhelymegyében egész sora van a köralaku földsáncoknak. Bizonyára 

1 Tentsch Gy. D. adatai nyomán. 
Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 1 ! 
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tábor ós őrhelyek voltak ezek is, mert egymástól nyillövós távolságban emel
kednek. A nép „hun halmoknak" nevezi, de valószínűleg ez is római katonák 
ásójától eredt-

A római birodalom összeomlása idején Aurelián császár kivonta 
seregét Erdélyből (Krisztus titán 274-ben) és pár száz évig Erdély 
ismét különféle néptörzsek tanyájává vált. Jöt tek a keleti gótok, 
utánuk a gepidák, míg a IX. század végén jöttek a besenyők. Erdély 
keleti részén a kegyek között telepedtek le a székelyek, a XI. szá
zadban pedig a nyugati széleken a magyarok. 

A vad törzsek megszelídítése és a folytonos vad kóborlásról 
a békés, csendes munkálkodásra való hozzászoktatás volt az ural
kodónak, Oeyza hercegnek a célja. Ezt csak a kereszténység elter
jesztésével tud ta elérni. A Németországból behivott hittéritőkkel 
terjesztette a keresztény vallást népei között, fiát, Istvánt, a prágai 
püspökkel megkereszteltette és Heinrich bajor herceg leányát Gizellát 
adta hozzá nőül. 

A bajor udvarral 'való összeköttetés folytán most már sok német 
család jöt t be Ma -gyár országba és telepedett le, mutatva az őslakók-
nak a békés gazdasági foglalkozások által követésre való példái. 

Ekkor keletkezett Szatmárnémeti város őskori német telepe is. 
Midőn István a hercegi székben (995 év) követte atyját és a 

pogány néptörzsek föltámadtak ellene, a német bevándoroltak és 
német lovagok által vezetett seregével verte le ellenségeit. Ekkor 
erélyesen látot t hozzá, hogy alattvalóit a keresztény vallásra való 
áttérésre kényszerítse. Püspökségeket alapított, templomokat épített 
és a keresztény vallást terjesztette el az egész országban. Krisztus 
u táni 1000-ik évben II. Szilveszter pápa által királynak koronáztatta 
magát. 

Azon törekvése ellen azonban, hogy országából az 1083-ban 
szentté avatott István király egy keresztény és belső állami intéz
ményekkel rendezett államot alakítson, nem ment simán. Ellenségei 
ellen még több csatát kellett vezetnie. így Erdélyből a besenyők 
is nagy sereggel vonultak ellene (1021-ben), kiket szintén .levert. 

Ekkor fordította figyelmét a király Erdély felé, mely akkor 
mint erdőkkel takar t vad hely, legnagyobb részében besenyő és kun 
pogány néptörzsek uralma a la t t állott . 

Erdély meghódítására ekkor nagyobb erővel látott hozzá. A szán
dék megvalósítása azonban nem ment oly simán, mint a távoli 
magyar földön. Sokkal későbbi időben, I. László király (1084-ben) 
még mindig küzd az Erdély felől Magyarország felé betörő kunok 
ellen és ezek leverése után terjeszti ki csak hatalmát Erdély több 
vidékére. 

Aranyos vidékén, »Turda« várában (1075-ben kelt okirat sze
r int) bencés szerzet alakul és a király a sóvámjövedelem egy részét 
nekik adja. 

Fehérváron, a Maros mellett római katholikus püspökséget 
alapit. így a királyi hatalom Erdély távolabbfekvő részeire való 
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kiterjesztésével magyar családok is inkább telepednek. A már akkor 
©ttlevő székelyek szívesen fogadják a magyarországi bevándorolta
ka t és fegyverbarátságot kötnek velők a még mindig hatalmas po
gány néptörzsek ellen. 

Ekkor került trónra / / . Geyza király 1141-ben. Az ország sokat 
szenvedett a külső és belső viszályok és zavarok miatt . Éhínség 
pusztított a lakosság között. Akkor voltak a keresztes hadjáratok, 
és a Szentföld fölszabadítására a nyugatról kelet felé vonuló har
cosok egy része Magyarországon vonult keresztül. 

Az ország népe nyomorultul nézett ki. A falvakban kőházak 
nem voltak, hanem fából, sárból és nádból összetákolt építmények- » 
ben laktak az emberek. 

Még rosszabbul állott »az erdőntúli tartomány«. (Trans Sylvania), 
azaz Erdély. Erre jellemző az, hogy 1138-ban vak Béla király, a. i.omesi 
apátságnak adományozta Erdély kultiváltabb részét. A falvak népe. 
kősót, nyost bőröket, marhabőröket, medvebőrt és bölényszarvat fize
te t t a kolostornak adó fejében. 

Erdély délibb része, t ehá t a 2 Küküllő és Olt folyók vidéke 
pedig — lakatlan pusztaság, (desertum) volt, csupán erdőkben, va
dakban gazdag. Eke és ásó á szűz földet nem érintette eddig soha. 

A király okos tekintete Németország népei felé irányult, hol 
már a földmivelés, kereskedelem, ipar és a kultúra virágzott a 
Hohenstaufen királyok alatt . A "keresztes hadjáratok a la t t sok német 
jöt t be a harcosokkal és telepedett meg Magyarországban. Tgy léte
sültek a íehsőmagyarországi szepességi német bánya és gyártelepek 
és jöttek be a szorgalmas »zipszerek«. 

Az i t tmaradt németek békés, szorgalma« polgárokká válván, meg
becsült elemét képezték az erősebb vidéki falvaknak. így jöttek be 
Erdélybe is Désre (németül Burgles), Radnára, Beszterce vidékére 
bányák művelésére más német családok is. így le t t ismeretes a távoli 
Németországban is »az erdőn, túli tartomány«, mely dus legelővel 
az állattenyésztésre kiválóan kedvező volt, természeti kincsei pedig 
a kősó, az ércek a bányászásra voltak alkalmasak. 

Ezen időben kezdődött a földművelő szászok tömeges beván
dorlása. 

A „ Királyföldi" szászok bevándorlása.1 

A német belföld gazdasági és politikai fejlettségének tehá t 
kultúrájának nyugatról, a kultúra ősi fészkéből kelet tehát az elma
radottabb vidékek felé való átplántálása már a 11-ik században volt 
egyes főurak, és okosabban gondolkodó uralkodók vágya és szándéka. 

A szándék megvalósításában látjuk a német lovagrendet, her
cegeket, sziléziai és lengyel főurakat, magyar, cseh és lengyel 

1 Schuller Ferenc adatai és más kútfők nyomán. 
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királyokat is munkálkodni. De viszont Németországban magában is 
volt erre hajlandóság és a német ^törzsek, vidékek népe vándorbottaL 
indult seregestől, mindenestől a kelet „felé. A népvándorlás következ
tében egész colonisátio indult meg a 12—14-ik századokban az Elbá
tól keletnek Csehországon, Északinagyarországon á t le Livlandig és 
le Erdélybe egész a román havasokig. 

Hogy mi okozta ezen tömeges népmozgolódást, az Ínséges 
termések, a nép sanyamsága-e? vagy a nép közszelleme? azt biztos 
adatok hiányában nem lehet tudni. 

Lamprecht azt említi, hogy 1141., 1145., 1146., 1147., 1151. 
években a Bajna mellett, a Mosel vidéken oly rettenetes éhínség 
tört ki, hogy az emberek, dögöt, mindenféle utálatos állatot, gyö
keret ettek. Ennek következtében mindenféle betegség és döghalál 
tör t ki közöttük, ügy hogy egész vidékek népe vett vándorbotot -a 
kezébe, ot thagyta tűzhelyét, hazáját és keresett magának településre 
jobb helyet. 

Az akkori viszonyok között — a közlekedési viszonyok teljes 
hiánya mia t t — ugyanis könnyebb volt a helyzet segítésére a népet 
mobilizálni, mint élelmiszereket oda fuvarozni. 

A bevándorló szászok egy része a Eajna tengerbe ömlési helyé
ről, Flandriából is jöt t ide. I t t 1135-ben a tenger kiáradt, a falvak 
egy része a tengerbe sülyedt, más vidékek terméketlenné váltak. Az 
áradás után aszály lépett föl, és nagy vidékek jutot tak éhínségbe. 
Otthagyta tehá t a nép hazáját, és kelet felé menekült. 

Hogy hogyan terjedt el az akkori sötét Magyarországnak oly 
távol — Németország nyugatán — hire, a mi a kivándorlókat hoz
zánk vezette? azt magyarázni lehet, de tudni nem. Szent István 
király atyjának, Géyza hercegnek idejében szokásban volt ugyanis, 
külföldi urakat, kik hercegi, királyi és főúri vendégek kíséretét ké
pezték, vagy pedig sokszor kalandorok, harcosok, vagy menekülők 
is voltak, mint vendégeket (latinul hospites) befogadni és előzéke
nyen ellátni. Az i t t letelepülő idegen urak után azután utána vonul
tak iparosok, cselédek, kereskedők, erdészek, gazdászok, bányászok, 
kiket a parlagon heverő és kihasználatlan természeti kincsek — a 
szűz föld, az erdők, bányák stb. — állandó letelepülésre ösztönözték. 

A letelepülő idegeneket (legnagyobbrészt németeket) szívesen 
lá t ták főurak, községek és királyok is, mert munkát és kultúrát hoz
tak magukkal. 

Schulíer Ferenc adatai szerint Magyar-Igenben (Alsófehér m.) 
Désen (Szolnokdoboka) már németek voltak, sőt Eadna (Beszterce
naszód) mint »nagy teuton város a hegyekben« volt híres. A németek 
már akkor dolgoztak az ezüstbányákban. • 

Hogy meg is becsülték őket, mutatják az akkori törvények, 
melyekben a »német vendégekre« (hospites) mindig tekintettel van
nak. Hogyne lettek volna az uralkodók tekintettel, midőn a sok 
trónviszály és belső zavarok között a trón támaszát az idegen zsol
dosok és testőrök képezték. 
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Bizonyára ezen első települők adtak hír t messze hazájukban 
maradt rokonoknak és hívogatták őket utánuk. így jöttek be azután 
a földművelők is, kikre nemcsak nagy szükség volt, de nagy föl
adatok is vártak a teljesen parlagon heverő gazdasági viszonyok 
között. Utazók leirásából tudjuk, hogy az országban a falvak és kis 
tanyák népe nádból és faágakból font és sárral tapasztott kunyhók
ban lakott, fából és kőből épitet t ház ismeretlen volt ilyen helyeken. 
Egyik szász Író azt emliti, hogy az Ínséges vidékre Géza király köve
teket küldött, hogy az .ínséges népet Magyarországba behívja. 

A tömeges és valóságos német telepítés azonban Schuller sze
r in t I I . Geyza uralkodása alatt , tehát 1141—1161. években kezdődött, 
midőn nővére jegyese lett I I I . Konrád német király fiának, tehát 
az uralkodók érintkezése a népek közelebbi ismerkedését is maga, 
után vonta. 

Azt tehát tudjuk, hogy az első szász nagyobbmérvü telepítések 
a XII . században kezdődtek. A n a azonban, hogy ezek Németország 
milyen részéből, és honnan, mely utón vonultak be Erdélybe, hiteles 
történeti adat nincs. I t t is inkább a valószínűségre támaszkodva lehet 
ezen régi adatokat elfogadhatókká fölállítani. 

Gregorius pápai követ 1195-ben a betelepült szászokat »flan-
driaiaknak« nevezi. Flandria- tudvalevőleg a Rajna folyam tengerbe-
ömlési helyén fekszik. Ezt, azaz azon állítást, hogy a szászok a ten
germelléki vidékekről származnának, több szász Író kétségbe vonja. 

Ezen elnevezés onnét támadhatott , hogy tényleg ebben az idő
ben, de leginkább a XII . század második felében volt Flandriából 
népvándorlás Holstein, Mecklenburg és Brandenburg német tarto
mányokba. Ennek híre ment és ekkor a német kivándorlókat 
»flandriaiaknak«, »hollandiaiaknak« nevezték egész Európában, 
mint pl. Magyarországban a németeket, ál talában »sváboknak« hív
ják, másrészt a szászok flandriai, tengermelléki eredetére érvül 
fölhozható az, hogy Nagyszeben városnak, a szászok legősibb tele
pének címerében három tengerirózsa virág (vízi nymfa virág) van, 
ez pedig tengermelléki flandriai cimer. 

A szászok nem származtak Szászországból (Königreich Sachsen), 
sem Németország szász tartományából (Provinz Sachsen). Ezt mu
tat ja a szász nyelv, szójárás (dialectus) is. A szászok eredeti szár
mazási helyét a szászok faji, családi nyelvével voltak képesek ők 
magok kikutatni. 

A kutatások eredménye az, hogy Németországban ugyanazon nyel
vet beszéli, a melj'et ők beszélnek: a középfrank nép (Mittelfrank). 
Ennek pedig fészke: Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Trier. 
Oberwesel, Aachen, német Lotharingiának északnyugati része és 
Luxemburg. 

Az erdélyi szászok tehát a Közép-Rajna vidékéről jöttek be 
hozzánk. Ezt tamxsitja nemcsak a nyelvjárás, a beszéd, de a letele
pülés módja és az építkezési módjuk is. (Erről később lesz bőveb
ben szó). . j . 
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A »szászok« elnevezést Schulter F. szerint ügy kaphatták, hogy 
a XII . és XIII . században a királyi leiratok, és okmányokban őket 
általános jelzővel, mint települőket »Teutonici« (németek) vagy pedig 
»Saxon.es« (szászok) névvel nevezték el. A. bevándorlók különiböz.ő 
csoportokban és különböző időpontban jöttek be hozzánk, ügy hogy 
egy bizonyos számú család, vagy nemzetség (Freundschaft) egy falutv 
alapított . Schuller ügy tartja, hogy föltétlenül felső Magyarországon 
á t jöttek be az országba, és Szatmárnémeti vidékén át jöttek Erdélybe, 
Egyes csoportok mentek a Szamos folyó mellett Dós vidékére, azután 
a Maros folyó felső és alsó vidékére Szászrégennek, Tordának, később 
a Kis és Nagyküküllő mentére és Székács mentén. Az oltmelléki, to
vábbá Segesvár, Kőhalom vidéki telepesek valószínűleg később jöttek. 

A barcasági szászok ftllenben Brassó vidékén egesz.cn más idő
ben és más viszonyok között telepedtek le. (Ezekről később lesz szó). 

A legrégibb telep volt a nagyszebeni központtal létesült »Király-
földi« település, melyet ők magok is »Altland«-nak neveznek nem az 
Olt folyótól, mely németül »Alt«, hanem azért, mert az. első letele
pülés i t t történt. 

Hogy mily nagyarányú bevándorlás lehetett, mutatja egy 1221 
évből való okirat, mely szerint »Szásavárostól — Darócig« (»von Broos 
bis praas«) a legszélső nyugati ponttól, a legvégső keleti pontig 
50,000 szász lakóház állott . A szászok lak ta tartomány megjelölése 
ez volt a legrégibb időktől fogva, még az >Andreánum«, a királyi 
kiváltságlevél is ezt emliti véghatároknak. 

í rot t történelmi adatok a szászok bevándorlására vonatkozólag 
ezen időből nincsenek. 

Pedig ez nagyjelentőségű történelmi esemény volt, ügy Magyar
országra, mint Németországra nézve. 

A németek a nagy kivándorlást és vérveszteséget fájlalhatta le 
ópugy, mint a magyarok a kultúrnép beözönlésének örvendhettek. 

ősi regéle, mondák is foglalkoznak ezen eseménnyel. Történelmi adatok 
hiányában, a legendák, mesék vették át a. történetíró szerepét. Egy őskori 
mesét transformál ezen germán monda is, arról, hogy a szászok hogyan jöt
tek a távoli Erdélybe. Kirschner Athanasius jezsuita atya regéje szerint 
Hameln városban megjelent egy idegen, ki a lakosságot «gy nagy bajtól. 
a töméntelen patkánytól (Erdélyben pocegér) szabadította meg. - Bűbájos ze-
néjü furulyájával kicsalta az állatokat a városból és elpusztította. A nép 
a jótettért ígéreteit nem váltotta be, mert a baj elmultával arról megfe
ledkezett. 

Erre az idegen ismét visszajött a városba, újra fölhangzott bűbájos 
furulyaszava, a sok gyermek elbűvölve futott utána és ő csak hívta ököl 
messze a hegyekbe és a Poppenberg barlangba vezette, hol a gyermekek eltűn
tek és csak az almási barlangban í Erdélyben jöttek ismét napvilágra ós széled
tek el. Így tűntek föl a szászok egyszerre varázsütésre Erdélyben. 

„Der Rattenfänger von Hameln" különben egy ismert német opera is.. 

1 Almás (Hoinoródalmás) udvarhelyinegyei község, arról nevezetes, hogy 
ott egy óriási mészkőbarlang van, melyet egészen talán még senkisem járt 

http://�Saxon.es�
http://egesz.cn
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Az összes kutíorrások megegyeznek abban, hogy a bevándorolt 
Szászság kizárólag földművelő nép volt, és az uralkodó főleg a par
lagon heverő, majdnem teljesen vadonság kultúra alá. helyezése cél
jából is telepitette le őket. A merre a szemeik elláttak, nem láthat
tak mást, mint erdőt és vadont. Kisebb telepek lehettek egyes tisz
tásokon az akkori vad törzsek által megszállva, és a földművelés 
nyomaival, de bizonyára nem olyan mértékű gazdálkodás volt ez, 
mint a minőt ők volt hazájukban elhagytak. 

I I . Géyza király különben bizonyos határozott célzattal telepi
tet te be a »hegyen túlra« a mai Erdélyre a szászokat, A föld müve
lésén, az országrész gazdasági értékének emelésén kívül, az ország 
határának megőrzése is föladatukká tétetett . Erre mutat n kifejezés: 
»ad reiineltdam coronam«. azaz, a korona megtartása és megőrzése 
belső és külső ellenségek. ellen. 

(Engem könyvem megírásánál csupán a gazdasági vonatkozású 
irányzat kifejtése vezérelvén, csupán a r ra is fogok kiterjeszkedni, 
hogy hogyan feleltek meg ezen föltételnek a települők'.') 

A megtelepülés után a nép természetesen nekifogott a lakó
házak építésének és a föld mcgmivelésének. Nemsokára hullottak az 
őserdők törzsei és a szűz földet fölszaggatta a hazájukból magukkal 
hozott irtó eke (Rodepflug).. Legelső teendők egyike volt tehát az 
őserdők irtása, vadvizes lapályok kiszárítása, a folyóvizek levezetés:' 
és xr-abályozása, hogy az eke munkáját megkezdhesse. 

Régi okos mondás az, hogy az eke azon híd, mely az ősembert 
a barbárságból a civilizációra vezeti. 

Olyan rendet tar to t tak be már a falu házhelyének kitűzésénél, 
kihasitásánál, a szántóföldek fölosztásánál, az építkezésnél, a 'föld 
müvelésénél (flurzwang) mint a milyenhez odahaza voltak szokva. 
Sőt már Nagy Károly király óta Németországban már akkor ismert 
háromnyomásos gazdálkodást (hármas határ, Dreifelderwirtschaft) 
is azonnal életbe léptették. 

Jellemző még az is, hogy nem szétszórtan, hanem ház-ház mel
le t t építkezve, zárt faluban települtek, ahogy odahaza voltak a fal
vaik, nem pedig szétszórtan. Ilyen település mellett azután a hegyek 
túlsó oldaláról vagy a határon túli országokból be-betörő vad nép
törzsek támadásai ellen is jobban védekezhettek. Jellemző még, hogy 
az erdő és legelő egy részét közösen használták ugyan, de osztatlan 
egészben hagyták, mint községi közvagyont. Éhez minden egyes lakó
nak egyenlő arányjoga volt. A kiirtott szántóföld szintén a község 
tulajdona volt, nem pedig az egyes egyéné. A község a gazdának a 
földet csak használatra átengedte, a tulajdonjog" fönntartása mel
lett. A községi erdőből ujabb i r tást csupán a község beleegyezésével 
volt szabad az egyes gazdáknak eszközölni. 

be óriási távolsága és méretei miatt, a kirándulók még vezetőkkel is vezérlő 
fonállal mernek kis távolságra behatolni. Állítólag tatárjárás idején sok 
községnek volt búvóhelye. 



A vidék kepe, irja Schuller F. nemsokára-egészen megváltozott 
az ö kezelésük alatt . 

Hol végtelen nádas fölött mérges párolgás köd felhője lebegett, 
hol a mocsarakban nappal vadludak ezrei lármáztak, éjjel pedig az 
elhagyott vadonban a vadállatok ordítását viszhangozták a hegy
ormok, a zúgó patakokhoz szarvasok és bölények csordája vonult és 
a völgyekben vadászó besenyő és kun vadászok lármája törte meg &r~ 
fenséges természet csendjét — ott varázsütésre arany kalásztenger 
ringott, az erdők helyén gyümölcsfák nyíltak és szőllőültetvények 
pompáztak. Az akkori barangoló nép előtt ezen átváltozás — csoda
számba ment. Mindenféle babonás mondák keltek lábra a telepesek 
»varázsló erejéről«. 

A nagyszebeni szász tar tomány alapítása.] 

II, Geyza király a bevándorolt szászokat a Királyföldre telepi
tette. Ezen első telep székhelye volt Nagyszeben. Ezen történelmi 
nagyjelentőségű eseményt élénken illusztrálja G. Bleibtreu berlini 
festő művészies képe, mely a szász bevándorlókat a terület birtokba
vételének pillanatában ábrázolja, 

A bevándorlók serege megérkezett Zibinbe, azon vadon helyre, 
hol ma Nagyszeben áll. A hófödte havasoktól környezett gyönyörű 
sikság szépsége a csapatot letelepülésre ösztönözte. 

A csapat két vezére, (ezek közül egyik Hermann nevü, kitől 
kapta Nagyszeben német nevét, Hermannstadt), kardját leszúrta 
keresztben a földbe, a terület elfoglalásának jeléül. így lett Nagy
szeben ősi címere két keresztbetett kard, fölötte a három tengeri 
virággal a'háromszögletű pajzson mai napig. 

Hermann bal kezében a zászlót tartja, jobbjában kardját. Társa 
Wolf, balkezében tart ja a Geyza király pecsétes behivó levelét, me
lyen ezen szavak: Ege Geyza rex . . . ad vocationem . . . (Én Geyza 
király, meghívásomra). A Rajna mellől a csapattal bejött lelkész 
megáldja a királyi levelet, mellette a hittérítő barát tartja a keresztet, 
jeléül, hogy már mint keresztények jönnek az új hazába. 

A lelkész áldásától egy rész Nagyszeben város tervrajzát is 
illeti, melyet az építőmester letérdelve tart . 

A reggeli havasi szellő -lenget i a zászlót, melyen a címer mel
lett a királyi jelmondat: »ad retinendam coronam« (a korona meg
védésére) olvasható. 

Az egyik vezér tekintete a távolba mélyed, távolról behozott 
népének sorsán merengve, a másik harcias tekintete a királyi behívó-
levélre mered kemény bizalommal és reménnyel. A reggeli napfény 
megcsillan a harcosok lándzsahegyén, a havasok felől, a zászló fölött 
repül kiterjesztett szárnyakkal a turulmadár. 

A kép közepén látjuk mint egyik főbb momentumot, a Rajna 
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mellől magukkal hozott irtóekét. Mellette térdel egy páncélos vitéz, 
jelképéül annak, hogy most már a harc helyett az ekével fog fog
lalkozni. 

Mellette fekszik az üllő és kalapács, mellette áll a kovács, ki 
most már nem dárdát és kardot, hanem fejszét, kaszát ós ekevasat 
fog kovácsolni. 

A fején még vassisak van, de már anyja ölében a karoutar tot t 
kis gyermeke, kitárja karjait a lobogó zászló felé, érezvén az új 
haza munkára szólító lehelletét. Magasra emeli a kisdedet az anyja, 
hogy jobban láthasson. A férfi átöleli a nőt, mert benne a jövendő 
életben segítőtársat talált. A férfi oldalán vasszerszámok függnek, 
mert ő lesz a kőfaragó, ki a templomok és várak építésénél a szá
zados sziklából műremeket farag. 

Mögötte két férfi áll. Az egyik föl van fegyverkezve és kemé
nyen néz a távolba. Ez harcra készül. A másik leszúrta ásóját ai 
földbe, fejszéjét a földön hagyta, hogy most már az erdő ir tása u tán 
a földet kezdje munkálni. Kíváncsian nézi a kis leány a nyil tartó 
szarvat, a hajadon leány kezét kulcsolva néz előre, az öreg asszony 
könnyes szemekkel gondolkodik. 

A másik oldalon az ács, kezében a fejszével a közeli erdőre 
tekint, hol nemsokára megkezdődik a munkája. Mellette a kereskedő 
áll, bő köpenyében, de fején az érc sisakkal, mert még szükség van 
erre a vad helyen. Mellette áll a fegyverkovács, kire még föladatok  
várnak. Páncélba van öltözve, melyet ő maga készített. Hogy részt
vett a keresztes hadjáratokban, azt jelzi a sisakján látható ke
reszt jele. 

A jobb sarokban félig kíváncsian, félig dacosan á l l egy pár 
őslakó .besenyő és nézi a csodálatos idegeneket és a hatalmas faekét. 
A besenyő fölnyalábolja fegyvereit, és reánéz asszonyára, hogy most 
már menjenek onnét — beljebb a vadonba. 

Hermann vezér közelében áll pergament írásosoméval kezében 
a rajnai — tanító, elgondolkozva jövendő nagy föladatain. 

* 
A két vezér kardját elhordozták nyugatnak és keletnek és ietüz-

ték, mint határjelzőt. A nyugati ponton létesült a mai Szászváros 
(Hunyad m.), a keletin a mai Daróc .(Udvarhely m.). 

I t t ért véget akkoriban a »szász miatyánk«, és innét ered a 
hírneves szász »androánumban« (királyi kiváltságlevél) is emii tet t 
»von Broos, bis Draas« (Szász várostól Darócig) mondás. 

A kardok közül egyiket még ma is a templomban őrzik és mu
togatják Darócon. Embermagasságú hatalmas fegyver. 
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I 
A barcasági szászok bevándorlása. 

A barcasági szászok története időre is, és körülménjeire is más. 
mint- a királyf öldieké. De maga a nép is más, és a volt királyföldi 
szászoktól élénken külömbözik. Nyelvre még megegyez azokkal, d e 
testalkatra, szokásokra és gazdaságilag is más viszonyok között él,, 
és természetre is külömbözik. 

A Barcaság Erdély délkeleti szögletén, Brassó környékén, fél
körbon hófödte hegyektől környezett, festői szépségű sik- terület.. 
Ha a budapest-brassói vasúton haladunk, Segesvár után körülbelül 
100 kilométerre kijutunk az Olt mellől, a hegyes szirtek szorosai', 
közül és sik területre érve festői panorámában gyönyörködhetünk. 
Keletnek az óriási hófödte hegyek, a hatalmas Bucsecs, a Király
hegy, .a Piatramare, szemben a brassói bükkfával koszorúzott Cenk 
a nnlleniumi emlékoszloppal, köröskörül pedig patakoktól, zöld fák
tól tarkí tot t lapály, melyet i t t -ot t várszerű templomtornyok, vár 
romok tesznek élénkebbé, az á ldot t termőföldön pedig zöld cukor
répa táblák és aranykalászai sárga vetések között rohan el ma a 
vonat. 

A Barcaság német neve: »Burzenland«. Az elnevezést több féle
képen magyarázzák. 

Brassó cimcre, gyökerek fölött egy korona. Gyökér Würz, innen-
lenne Burzenland. 

Régi latin okmányokban Terra Burza, Borza, Burtza, neveken 
fordul elő ezen »tartomány«. 

Burc = ó-szász nyelven kaput jelent. Miután a Barcaságot 
Oláhországtól (Bach minisztersége óta az erdélyi oláhok, románok 
nevet kapták, — igy Romániától) a körülfekvő hegyek zárják el, és= 
csak a szorosokon (u. m. bodzái, ó-sánci, tömösi és törcsvári) lehet 
túlról bejutni, igy a kapu fogalma a névben a természeti fekvés miat t 
legvalószínűbb ertelmez.es. 

A Barcaság kitűnő földje, gazdag legelői, és erdőségei mia t t 
nem volt egészen lakatlan a . ésX XI. században. Történelmét nem 
tudjuk, de a rómaiak uralkodása előtt kelták és vad dákók lakták, 
és ellenük a római csapatok várakat, castrumokat és egymással ösz-
szefüggő erőd gyürüzeteket is építettek. A mélyenjáró eke még fe
szit föl római edényeket, épületromokat és ékszereket, sőt ásatások 
a legtöbbször értékes kincsek lelésével végződtek. 

A dákokat Krisztus utáni I. és II. században leigázták és ők 
uralkodtak i t t is. A 7 róma.i légióból, mely résztvett a harcban, 
négy hazatért. De i t t maradt három, az első Adiutrix, a XII I . Gemina, 
és az V. Maoedonica, a meghódított tartomány őrzésére Septimius 
Severus parancsnoksága alatt . 

A talaj gazdagságából és az egész vidék alakulatából a r ra lehet 
következtetni, hogy a Barcaság az ősidőkben tenger lehetett, és 
Alsórákosnál, a sziklákon áttörve talált lefolyást a mai Olt folyón.. 

http://ertelmez.es
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A régí tenger eltűnt, de visszamaradt anyagai táplálják az őserőbim 
levő földön az aranykalásztól ringó tengert- A diluvíális özönvízi 
jelleg kétségenkivüli. Az őselefánt, osszarvas, mammuth és orrszarvú 
hatalmas csontjait már megtalállak és a brassói múzeumban cso
dálhatja a mai ember. 

De az ősember »fészkének« maradványaira, is rábukkantak több 
alkalommal. A kőből, és csontból készült szerszámokra és ősi cserép
edényekre. De találtak bronz tárgyakra is, és római, görög és macedón 
pénzekre. Vagy ezek jár tak itt, vagy az ősi nép jár t oda kereskedni 
és hozta magával az idegen országok pénzét, hogy több ezer évvel 
később az utódok rcáakudjamik. Megesett, hogy vasútépítő •"'agy 
téglavető cigányok találtak arany rudakat, arany ékszereket, és hogy 
a rozsdás külső miatt a belsejét megláthassák: darabokra tördelték, 
vagy a téglakemence tüzénél felolvasztották. 

Római pénzeket, téglákat, sírköveket, edényeket, ékszereket, 
őrtornyok köveit, romokat gyakrabban találnak. 

A római légiók elvonulása után a Bareaságon különféle vad 
törzsek ütnek tanyát, Krisztus után 270—360-ik évben nyugati gótok, 
utánuk hunnok telepednek le Dáciában. 

Ekkor rejtette el a gót király Athanarich hires kincseit, melyet 
1837-ben (Romániában) Buzen mellett Piatraossa-ban a hegyekben 
elásva megtaláltak. I t t volt 75 kiló tiszta színarany hordókban. Ma 
a bukaresti múzeumban őrzik. 

Ugyanezen időből való a háromszéki kráznai lelet is, hol a 
Bodza .patak medrében utkészitésnél akadtak sok értékes arany 
tárgyra. 

Egész a XlTV-ik szásadig marad igy a Barcaság mint »terra 
deserta el inhabitata« (elhagyott, lakatlan föld), kitéve a vad hordák 
harcainak, inig II. Endre király behívja a német lovagokat ós külön
féle kedvezményekkel, szabadalmakkal le nem telepiti a Bareaságon, 
azon célzattal hogy a területet a betörő vad ellenség ellen megvédje 
•és ot t állandó lakosságot köthessen le. 

A német lovagok a. XII . században a. keresztes háborúkat ve
zették, a szent földet (Palesztinát) és fővárosát (.Jeruzsálem) a török 
uralom alól fölszabadítani ős a kereszténységnek meghódítani akarván. 
A német lovagrend a Johíinniták és máltai lovagok rendjével bizo
nyos hatalomra: tett szert fegyveres erejével, és pápák és uralkodók 
kegyeivel dicsekedhetett. 

A rend feje és nagymestere Salza Hermann idejében élte virág
korái:: és egész Európában nagy tekintélyre tett szert. Már külsőleg 
is imponáló volt. öltözete;, a fegyveres ruházat fölött fehér köpönyegen 
fekete kereszt. 

Ekkor uralkodott az országban II . Endre király (1205—1235). 
Mintái) Baroaság és Erdély egész délkeleti része a kun és besenyő 
beütések miat t lakatlan volt, a király a harcokban megedzett német 
lovagrendet, hivta be. a vidék őrizetére. A lovagrend ekkor Syfiában 
& sza.racenokkal vívott harcaiból megtépve és megfogyva vonult 
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vissza a keletről és szívesen követte a király meghívását. 1211-ben 
bejötteik a csapatok, több ponton rendházakat alapítva megteleped
tek és mig ők fegyveresen, a várak építésével és csatározásokkal 
töltötték idejüket, addig a velők jöt t jobbágyok, a földművesek, 
a gazdaság alapozásához fogtak. 

A lovagoknak a király csak földből készült várak emelését en-
gedtc__meg. így keletkeztek a földvárak, melyek közül a legrégibb 
és még ma is látható Földvár (Marienburg) községben a magas föld-
sáncok vára. 

2. ábra. Kőfallal és bástyákkal körülvett szász várlemplom (Vertheidigunskirche.) 
(Munkám számára készült eredeti fényképfölvétel.) 

A sík földön hatalmas földsáneok tetején fából készült várakat 
építettek. Ezek azonban az ellenség támadásainak nem áll tak ellen 
és a királytól kőből készült várak építését kérelmezték. Az engedélyt 
megnyerve, hozzáfogtak hatalmas kővárak építéséhez, többnyire 
olyan hegytetőkön, melyek a völgyek bejáratát képezték és az ellen
ség tova vagy bevonulását meggátolhatták. 

Ilyen várat még ma is láthatunk sok helyen, sokszor még ép 
romjaiban és hatalmas arányaiban. 

A német lovagoknak a király több kiváltságot engedélyezett. 
Pénzt verhettek, az Oltón évenként hat és a Maroson is hat hajó-
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rakomány sót vihettek ki vámmentesen és hozhattak be idegen árukat, 
a székely falvakban vámot nem fizettek. 

A lovagrend azonban most már elég erősnek érezte magát nem-
•osak az oláh-béreek felől betörő ellenség leverésére, de még a koro
nával szemben is akaratának és függetlenségének érvényesítésére. 
A király haraggal indult erős seregével ellenök és 1225-ben kiűzte 
őket az országból. A lovagok a keleti tenger mellé vonultak, végleg 
letelepedve, a velők jöt t és időközben Németország más részéből is 
megszaporodott jobbágyok, földművesek azonban i t tmaradtak. 

A király a földmivesek ál ta l az erdőkből kiirtott és már müve
lés alá vett földet nemcsak a telepesek tulajdonában hagyta, de 
még nekik különféle kiváltságokat is nyújtott. 

A nép szorgalmával és a gazdag szűz föld áldott terméseivel 
•csakhamar megváltozott a vidék képe. Erős falvak keletkeztek és & 
gazdasági kultúra i t t is terjedt. 

A vad néptörzsek beütése ellen a nép az elhagyott várakban és 
a védelmi templomokban (Vertheidigungs Kirche) keresett menedé
ket. Az. eke mellől sokszor kellett a fegyverhez fogni, a szorgalommal 
szerzett vagyon megvédésére. 

A templomok vastag bástyákkal és tornyokkal vannak körüi-
•véve. A bástyák a béke idején magtárul szolgálnak, még sok he
lyen ma is. 

A régi évszázados építmények keményen dacolnak az idő vas
fogával. 

* 

Az Andreanum. 

Az első századok munkáiról és eredményeiről történeti följegy
zések niassenek. Hogy a német lelkészek, vagy a kolozsmonostori 
bencésrendü szerzetesek, vagy a fogarasi havason cisztercita apátság-, 
vagy a fehérvári püspök, a nagyszebeni prépost, a tudományokat 
ápoló papjai ne tettek volna történeti föl jegyzéseket, az alig hihető-
Bizonyára voltak följegyzések — hiszen a papság volt akkor a tör
ténelmi följegyzések mestere — de a sok erdélyi harc és háborús
kodás közben elvesztek. 

Annyit tudunk, hogy a szászok telepei eléggé virágzó és erősödő 
községekké fejlődtek. A trónváltozások okozta belső zavarok, továbbá 
az erdélyi őslakó néptörzsek viszálykodása, de a lassankint fejlődő 
Állami élet kialakulása, adók, kötelezettségek stb. miat t a szászok 
viszonyait is rendezni kellett. 

De rendezni kellett még az urak túlkapásai ellen is. A harcok
ban a vagyonosabbak befolyásra, hatalomra tet tek szert és a szegé
nyebbeket jobbágyokká tették. A jogegyenlőség — a mivel őshazájuk
ból bevándoroltak: kezdett eltünedezni. 
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A betelepüléskor kapott szabadalmak veszélyben forogtak. Pa
naszaikkal a király elé járultak, és kérték a II. Géza által Ígért 
jogok és kiváltságok királyi rendelettel való biztosítását. 

A szászok viszonyait Ll. Endre király rendezte a történelmileg 
nevezetes »aranyiéval« az »andreanum«, a kiváltságlevél kiadásával 
1224-ben. 

Ezáltal meghatározza a szászok jogait és kötelességeit. A szászok 
által lakott községeket egy tartományban Összpontosítja, és admi
nistrative bizonyos önállóságot, olyan önkormányzatféle saerseaetet 
engedélyez nekik egyházi, közigazgatási és politikai tekintetben.. 
A rendelettel minden szétszórtan levő telep Szászvárostól Dacócig 
(von Broos bis Draas), tehát a telepek egyik végétől a másikig egy 
vidékké (Gau) egyesítettek; »unus sit populus« egy legyen a nép, 
mondja a király. 

A. sokféle külön érdek megszűnt. A külső és belső erőt fej
lesztő közös szervezetbe lett a nép tömörítve. 

Biztosítja nekik az általuk használt föld kizárólagos polgári 
tulajdon jogát és egymásközti jogegyenlőséget. Ez főleg azért volt 
reájuk fontos, mer t a más nemzetiségekkel már akkor is harcokban 
á l lo t tak a föld tulajdonára nézve. 

A jogegyenlőség pedig azért volt- fontos, mert az idők folyamán 
a szerencse kedvezéséből egyesek több vagyonra tet tek szert, mint 
mások, a szászoklakta földön kívül szereztek magoknak birtokot és 
igy ha,talomhoz jutottak a többiekkel szemben. Az pedig már a régi 
ősidőkben is ügy volt, mint manapság, hogy a gazdagabbnak több 
volt szabad, mint a szegényebbnek. 

Az andreanum egy érdekes kitételt alkalmaz. 
A szász tartományt (szászok lakta községeket) ar ra kötelezi,, 

hogy fizessen minden kerület (a későbbi szék) a királyi kamarának 
évente 500 ezüst pénzt, (akkori értékben körülbelül 1854 ezüst forint 
értéket), ezenkívül 500 harcos katonát küldjön a király csapataiba. 

Ezen kötelmek alól a vagyonosabbak, és kik a szász falu .ha
tárán kivül szereztek magoknak birtokot, kiket »/Vact/aíu-oknak ne
veztek: kihúzni igyekeztek magokat. Ez annyiban jellemző, hogy 
Erdélyben ezen igyekezet még máig is fönntartotta magát. Több 
esetem volt erdélyi működésem ala t t a legutóbbi években, a minisz
teri kirendeltség ügyeinél, hogy közös munkánál, birtokossági vagy 
szövetkezeti közös teherviselésnél a szegényebb elem hűségesen meg
felelt a község, a közbirtokosság, vagy a szövetkezet á l ta l elvállalt 
teherviselés egy-egy egyénié eső rész ledolgozásánál vagy közteher-
rész lerovásánál. A legtöbb községben, a legtöbb alkalommal a 
vagyonosabb kisgazda elemmel volt baj. Ez nagyon érdekes és ős
régi vonás. Jellemző, hogy II. Endie király 1224. évben a királyi 
kiváltságlevélben igy rendelkezik (magyar fordításban a latinról) •. 
»Mi ügy akarjuk, hogy sem a nagybirtokos, sem a Prádial, vagy más 
valaki, bárki, aki a határon belül lakik, ezen adományok alól ne 
vonja ki magát, hacsak külön szabadságlovélnek nem örvendhet«. 
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Az egoiznius, az önérdek — talán menthető is volna Schuller 
I". szerint. Az összetartás a bajokban a legnagyobb. A meddig a 
személy és életbiztonság, és a vagyon megőrzése nehéz volt a vadon
ban, a vadállatok, a vad néptörzsek támadásai és a vad természeti 
viszonyok között, addig mindenki szívesen vetette magát a lá a telep, 
a község vezetője és feje parancsainak és nem is gondolt a közösség 
megbontására és az önérdekei kielégítésére. 

A mint a viszonyok javultak és az egyes ember jobban tudot t 
a maga erejére, képességére támaszkodni — igyekezett a közösség 
—' reája nyűgösnek látszó — kötelékéből szabadulni és külön és saját 
birtok szerzése u tán nézett. Köröskörül — a falu ha tá rán kívül — 
vadon, a mi senkié, nekivágott az irtásnak, védekezett fegyverrel 
és — pénzzel. így állottak elő a »Prádiumok« a külön birtokok és 
a tulajdonosok a »Prädialok«. Sok község — a Királyföldtől kivül 
eső területen — ilyen magánbirtokosoknak köszönheti keletkezését. 
Érdekes, hogy ilyen birtokok még ma is vannak a Székelyföl
földön. A községi közös birtokban it t-ott vannak bekerített külön 
helyek. Egyik 1—2 hold, másik 10—20 hold. Ezt a székely bizo
nyára a régi időben »foglalta«, de má.r ősi jusst formál hozzá. Az 
ilyen helynek »tanorok« a neve. 

Az andreámim megengedte a szabad papválasztást, elrendelte 
a papi tizedadózást, bíráskodási ügyekben a szebeni »gróf« (kerü
leti főember) alá tartozást, a szabad kősó használást a főbb ünnepek 
a la t t és egy pecsétnyomó, továbbá az erdők és vizek szabad haszná
la tá t (fajzás és halászat). A pecséten a cimer és fölirat kifejezője 
volt a tartomány egyesítésének és bclszervezetőnek. 

Fontos rendelkezés még a király és a »vojvoda« megvendégelé-
sének szabályozása. Ez egy nagy teher volt az akkori időben. Később 
lesz még róla szó. 

Az andreánum ebben ügy rendelkezik (latinról magyar fordí
tásban) : 

»Éhez még a nevezett alattvalóinknak hozzátesszük, hogy h a 
esetleg az jönne elő, hogy nekünk háború miat t hozzájuk kell men
nünk, csak három meg vend égelésre vannak kötelezve. Ha azonban 
a vojvoda a király szolgálatában, hozzájuk, vagy az ő vidékükön 
keresztül van kiküldetésben, akkor két meg vendégelés től, egyik az. 
odautazáskor, másik az elmenetelkor, ne vonakodjanak«. 

Az andreámim a szászoknak szabad kereskedelmet, vámot és-
vásárt ád. A kereskedőknek szabad lett szabadon vámmentesen jár
kálni a birodalomban. Vásárokat a községek vámfizetés nélkül ta r t 
hat tak. Ez nagy dolog volt annak idején. Megszabadítja a pénzvál
tók uzsoráitól. A pénz évenként változott. Ezen folytonos pénzbe
váltás és kicserélés végtelen sok keservet okozott az akkori emberi
ségnek, melyhez még társult a pénzváltók ezerféle zsarolása. 

Az andreánum megengedte már, hogy a szász tartomány feje, 
a király á l ta l kinevezett nagyszebeni gróf legyen. A grófság, akkor 
nem csuríán cím volt, hanem békében ítélkező bírót, háborúban had-
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vezért jelentett. Címerében azért volt: zászló, kard és buzogány. 
A jogegyenlőség nagyon szép volt akkor, de nem1 sokat ért, mert 
az erősebb volt a hatalmasabb és annak is volt mindig — igaza. 
Az ököl parancsolt — nem a törvény. 

A nép a faluban maga választhatta meg bíróját, saját iájából. 
Törvény nem volt, a lelkiismerét és SZÍV érzései mondottak ítéletet. 
A törvénykezést a szabadban tar tot ták, egy dombtetőn a százados 
fák árnyéka alatt , a természet szabad ölén. Az ítéletet az egybegyűlt 
nép mondotta ki, a bíró csak elnökölt. Az idők folyamán a községi 
bíráskodás ezen formája is átalakult . 

A papválasztás joga szintén egyik adománya az andreánumnak. 
Az egyházi tizeddel nem a püspöknek, hanem a plébánosnak adóz
tak. Több község képezett egy káptalant, melynek fejévé maguk iá. 
községi lelkészek választották az esperest, ki a püspöktől függetlenül 
vezette a lelki ügyeket. így fejlődtek ki a független egyházközségek, 
tanult és művelt tanítókkal, és művelődött ál taluk a nép. 

Az andreánum ezenkívül teljes vámmentességet és szabad vásá
rokat engedélyez, és évenként háromszor a királyi sóbányákból ingyen 
kősó hozatalát. 

Fontos kedvezmény volt még a pénzváltás bajaitól való föl
mentés. Ez egy nagy baj volt akkoriban, I I . András király idejében 
oly vékon3r ezüstpénz lett verve, hogy könnyen elgörbült és elkopott 
és gyakran kellett beváltani újért. A váltásnál pedig reáadást kel
lett fizetni. A váltási haszon miat t a királyi kamara a dijjakat 
emelte, és így a pénzváltás nyűge nagy teher volt a népre. A kiváltság
levél a pénzváltók üzérkedéseitől eltiltja »az erdőn túli« telepeseket. 

A német telepesek részére a nagyszebeni tartománynak — a 
Királyföldnek — egy pecsétnyomót engedélyez. A címeren két hosz-
szu ruhás ember t a r t egy- koronát ; két félmeztelen, térdeplő ember 
nyúl a korona után. A köriratban van kifejezve ezen kép értelme: ad 
retinendam coronam, (a korona megtartására). 

Az andreánum kötelezettségeket is ró a népre. A pénzváltás 
alóli mentesség fejében 500 ezüst pénzt kell fizetniök a királyi kama
rának. De ezen pénzfizetés egyúttal állami (királyi) adó féle is volt, 
mert ha a királyi kamara bajban volt, ennél többet is követeltek 
tőlük, »Martinszins«, azaz Márton napi adónak is hivták, mert ren
desen Márton napkor liferálták be a kamarának. (Ezen 500 ezüst 
márka értéke volt akkoriban 1894 ezüst forint, későbbi századokban 
2116, még később 3644 forint. A mint a pénz értéke emelkedett). 

A hadviselésben is ügy voltak, mint a pénzfizetéssel. Bizony 
sokszor nemcsak 500 harcost adtak a királyi csapatokba, hanem 
pár ezret is, sokszor a falvak összes férfiait. A harcosok saját ruhá
ban és fegyverzetben vonultak saját csapataik zászlója alat t harcba. 
Hogy vitézül viselték magukat, ar ra mutatnak a királyi dicséretek, 
melyet többször elnyertek. (I. Lajos király). 

Az egyik fontos kötelezettség volt még a királynak, vagy a. 
vajdának megvendégelése. Ezt a mai kor nem érti meg. A királynak 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 2 
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akkor az országban többször kellett különféle vidékre kiszállania, 
és igy azoknak kellett öt vendégül látnia, hol épen megszállt. Hogy 
a nagyszámú királyi kiséret ellátása nem volt valami csekélység, azt 
mutatja az, hogy egyes helyeken ebédre 12 ökör, 1000 drb kenyér, 
4 hordó bor kiadása lett elrendelve. 

A magyar nemesség azért követelte a.z arany bullában ettől való 
mentesítését. De Erdélyben, ez marad 1324-ig. 

* 
Az andreanum kiváltságai eredetileg csupán a királyföldi 

szászokra, azaz a nagyszebeni tartományra vonatkoztak. Hogy ezen 
határ a l a t t 7 várat építettek, és 7 kerületbe (székek) lettek beosztva, 
igy le t t Erdély német neve »Sieben Bürgen« (septum cast ra) ; és a 
XV. századig ez a la t t kizárólag a szász tar tományt (Sachscnland) 
nevezték és értelmezték, azaz a nagyszebeni széket, az alája tartozó 
székekkel (kendétekkel). Ezen 7 szék volt: Ujegyház (Leschkirch), 
Sink (Schenk), Kőhalom (Reps), Segesvár (Schässburg), Szerdahely 
(Reussmarkt), Szászsebes (Mühlbach), Szászváros (Broos). Ezen tar
tomány le t t a király földi szászság helye, jelentékeny kiváltságokkal. 

Az ezenkivüli szász falvak már nem részesültek ennyi kiváltság
ban, sőt jobbágyokká, is lettek sokan, hatalmas urak alattvalóiként. 

A XV. században Xaszód, Beszterce, Medgyes vidéke és Bar-
caság is föl le t t véve a szász tartományba, az andreanum egységébe, 
de a régi kiváltságok nélkül. 

A Királyföld az Árpádházi királyok a la t t hűbér volt, a tele
pülők csak használatára kaptak engedélyt, a tulajdonjog a koronáé 
volt, azért is volt a neve »Bonum coronae«, németül »Königsboden«. 

A német lovagok a la t t a Barcaság határa volt Halmágytól 
Ugráig, ettől a hegyeken á t Miklósvárig, az Olt mellett föl a prázs-
mári patakig", ettől a hegyeken á t Tömösig, e t től a Barcán á/ ismét 
Halmágyig. Később a Barcaság ezen hatóra a politikai viszonyok 
folytán megváltozott. 

A szász gazdák állapota az ujabb időkig. 

Hogy a betelepült szászok főfoglalkozása a földmüvelés volt, 
az kétségtelen. A szűz föld meghálálta dus terméseivel a vele való 
fáradozást. De a hazulról hozott képességek, az ipar és kereskedelem 
ágait is felölelték, és az eke munkája után nyert terményeket piacra 
is hozták. Azért kérték az andreánumban a szabad kereskedelmet 
és vámmentes forgalmat. 

1228-ból már adatok szólnak a»Mieresch« (Maros) melletti gör-
gényi kir. vár tövében létesült Szászrégenről, Dés városról, Désaknáról, 
hires sóbányászatáról, a szilágysági Karakóról, melyek virágzó szász 
telepek voltak. De a Barcaságon. is szépen terjedtek a szász falvak. 

A szorgalom gyümölcseit azonban nem élvezhették nyugodtan. 
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1241-ben bejöttek a mongol hordák Ázsiából, kiknek útját 40,000 
íejszés vágta ki az őserdőkben, és 3 napig vonult a nagy tömeg a 
Badnai hegyeken át. Radna akkor már erős telep volt, a bátor szászok 
fölfegyverkezve eléjük mentek, a mongolok visszahúzódtak, mire a 
.szászok győzelmük örömére hazatértek és nagy vigasságot csaptak, 
A mongolok ezt várták. Éjjel a városra ráütöt tek és fölkoncolták 
-őket. Később átcsaptak a Maros, Olt és Küküllő völgyére, Naszód 
vidékére, Barcaságra, Székelyföldre, elpusztítva mindent és vagy 
leölve vagy rabszolgának hurcolva el a nép javát. Egész falvak ma
radtak üresen. Papok maradtak kenyér és hivek nélkül. Döghalál 
terjedt a sok eltemetetlen holt test miat t megfertőzött levegőtől és. 
•éhínség pusztitott a.z emberek között. 

Egykori iratok szerint emberhúst árultak és ettek az emberek, 
hogy éhen ne haljanak. 

Béla király követeket küldött ismét német tartományokba, hogy 
:a kipusztult falvakba telepeseket hozhasson. 

A nagyküküllői Ugra faluban a mongol a férfiakat mind el-
Tiurcolta. Az özvegyen maradt szász asszonyok udvarhelymegyei fal
vakba mentek — férjet keresni. Jánosfalva, Városfalva, Kányád fal
vakból egész sereg székely legény házasodott ekkor ugrai szász csa
ládokba. 

V. István király a szászokra nagy gondot forditott. ö telepi-
:tett szászokat Kolozsvárra is, és ettől fogva Kolozsvár nagy német 
-várossá fejlődött. 

1252-ben a tatárok jöt tek be az országba. Tizenkét mértföld 
rszéles határon pusztítottak el ismét mindent. Kipusztították Besz
tercét, ügy hogy a király elengedte a nép adóját. Egy nagy csapat 
-tatárt vertek le Torockónál a székelyek, kiknek a király Aranyos 
•falut ajándékozta oda bátor tettükért. 

1335-ben a tatárok másodszor törnek be és a Barcaság egy ré
szét pusztították végig. 

A többi más községek is sokat szenvedtek, de miután a magyarok 
•és románok inkább pásztorkodásból, állattenyésztésből éltek, a 
szászok ellenben inkább földmivelők voltak, ők nem tudván egy 
tarisznyával elmenekülni a ló hátán a, rengetegekbe, otthonhagyott 
házaikat, gabonáikat, föld termését hagyták áldozatul az ellenségnek. 

A szászokra jobb idők virradnak / . Lajos király (1342—1382) 
•uralkodása alatt . A szászokat megbecsüli, különféle kedvezményekké! 
segélyezi, a barcasági szász falvakat (Brassót és 13 falut) a király 
.által kinevezett kormányzó: a székely gróf fönhatósága alá helyezi, 
és 1353-ban a barcasági kiváltságlevelével a szászoknak gyülekezési, 

"bíráskodási és szavazati jogot ád. Ekkor a szászok a kereskedelem 
-és ipar terén is nagyot lendülnek, bejárják távoli országokat és szor-
-galmukkal vagyonosodnak is. 

Jellemző, hogy vagyonosodásuk kapcsán mindjárt az iskolák 
<és egyházközségek erősítésén fáradoznak. 1388-ban már rendes is-

2* 
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kóláik és tanítóik vannak. I. Lajos halála után a magyar birodalomé 
sorsa is — a szászoké is — lejtőre jutott . 

Zsigmond király a la t t 1391-ben bejönnek a törökök Erdélybe-
is és megkezdődik a pusztítás, a merre csak a sereg elvonul. Hasz- l 

talán építették a szászok a vártemplomokat, az első mongol és ta tár -
dulások után, a nagy túlerővel szemben a körülbástyázott falu nem 
sokat ért. Ekkor rombolja le a török a szépen fejlődő és építészeti 
szempontból is már értékes Szászvárost is, de lejjebb, Barcaságon is 
sok pusztítást okozott. 

1427-ben Kápolnán az akkori három nemzet — a magyar, szé
kely és szász — Uniót köt, megegyezve egymás megvédésére — baj; 
esetén. De az egyezség nem sokat ért. 

1432-ben a török ismét betör a Barcaságba és a falvak egy 
részét felgyújtja, ál latokat elhajtja és embereket leöli vagy rabszolga
ságba hurcolja. Még csoda, hogy maradt mégis erő a sanyargatot t 
népben a sok csapás kiheverésére. Ekkor jöttek le a fogarasi hava
sokról a románok és elfoglalták a szász falvakban sok üresen ma
radt házat és gazdaságot. 

A Török Szászsebest pusztítja el, és Szebent 45 napig ostro
molja. De a szászok a rendes csapatokkal is küzdenek a török ellen-
Várnánál, és Rigómezőnél Hunyadi vezérlete a la t t megálltak helyüket-

Mátyás király a la t t az oláh vajdák fölkelésekor Erdély ismét 
háborús világba jut, a király az oláh vajdák elleni harcai a la t t huza
mosabb ideig él a Barcaságon és a szászok hűségét megjutalmazandó,. 
1486-ban az andreánum kiváltságait a barcasági szászokra is, k i 
terjeszti. 

A szász egyházközségek káptalanját egyházi közös szervezetbe 
a szász egyetem-hű olvasztja. Ettől fogva a tudományos egyházi élet 
kezd a szászoknál fölvirulni. A papok külföldi egyetemekre mennek 
tanulni és a szellemi élet kezd derengeni a falvakban is. 

1519-ben szebeni kereskedők a lipcsei vájárról magukkal hoz
ták Luther iratait , és 1521-ben már Szebenben és Brassóban a 
reformáció eszméi terjedni kezdettek. Midőn 1533-ban Nonterus János 
Brassóban fölállítva az országban az első könyvnyomdát és átveszi 
a gimnázium vezetését, Luther eszméi iskolában, templomban, í rás
ban és szóval is terjednek és 1542-ben már az új vallás foglal t é r t 
a katholikus templomokban i s . " ' 

Rövid idő a la t t az erdélyi katholicizmus óriási veszteségeket 
szenvedett. A székelyek a reformációnak, mig Kolozsváron ebzunitárius. 
vallásnak hódolt a nép. 

Megkezdődtek tehát egyébb bajok mellett a vallási viszályok is-
Zsigmond király a la t t az országot belső harcok és viszályok 

egyrészt, másrészt pedig a hatalmi pártoskodások sorvasztották. 
Erdély külön lett választva Magyarországtól és nyomta a török 
uralom, nyomta az osztrák ui'alkodóház, kikhez harmadiknak társult 
a moldvai és oláh vajdák fenyegetése. A szász nem tudta kihez hazv-
zon, kihez tartozzon. 
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. A szászokra szomorú napok virradtak Báthori Gábor fejedelem 
a la t t . Mindenféle ürügy a la t t óriási pénzbírságokkal sújtotta őket, 
^Nagyszebeni zár alá helyezte és jogaiktól is meg akar ta őket fosztani. 

A sok .bajt még tetőzte később az, hogy 1658-ban bejött (a. 
.tatár khán a moldvai oláh vajdákkal Erdélybe és ismét a Barcaságra 
vetette pusztító seregét. 

Gyermekeket leölt, anyjuk kebléről leszakított, és lovakkal leti-
•port, vízbe dobált. Mata l legényeket rabszolgaként 10—20 tallérért 
•eladott, leányokat megbecstelenitett, magával hurcolt. A holttestek 
temetetlenül hevertek a várfalak között, megfertőzve a levegőt, mely 
összevegyülve a lábán fölégetett gabona nehéz füstjével, rettenetes 
szagot terjesztett. Ez így volt Barcaságtól Nagyszebenig. 

Utána a pestis tör t ki és hullottak az emberek, mint a legyek. 
Magában Brassóban 11,000 ember. Hozzájárult még a rettenetes 
tributumok teljesítése. Hol egyik fél győzött, hol a másik, hol az 
•osztrák, hol a török. De mindeniknek kellett pénzt fizetni, a mennyit 
.csak kirótt. 500,000 tallért ide is, oda is. Csak volt honnan előte
remteni. Éhez jöttek még ezenkívül az erdélyi fejedelemség körüli 
tusák. Volt nyomoraság elég az éhező népség között. 

Ezután a 200 éves török uralom alól fölszabadult Erdély, az. 
•osztrák uralkodóház alá került. Ekkor jöttek a Tököly, a Rákóczi-har
cok és a szászok óriási szolgálmányokkal (gabona, hus, bor, ló, állat, 
pénz) adóztak hol az egyik, hol a másik pár t hadseregének. Az anyagi 
nyomorhoz jö t t újra 1718-ban a pestisjárvány. 2 év a la t t 17,458 lélek 
pusztult el ezen járványban, utcasorok maradtak lakatlanul. 

Valóságos csoda volt, hogy az erdélyi nép nem pusztult ki 
teljesen. 

V. Károly a la t t (1711—1740) újra jobb világ nyílott meg Erdély 
lakosai számára. 

1712-ben egy bizottság küldetik ki, — egy mentő akció — a 
-nyomorba ju tot t községek fölsegélyezésére és megmentésére. 

A »Gubernium« megkezdi Nagyszebenben működését- A jogrend 
szabályozva lesz, Marosvásárhelyen 1715-ben királyi tábla lesz föl
ál l í tva. 

Mária Terézia királyné '(IT^O—1780) uralkodása a la t t már a 
közszellem is kezd átalakulni. A királyné nemcsak anyagi bajaival 
törődött a népének, hanem a szellemi javak gondozásával is törődött. 
Iskolákat ál l i t föl egymásután. Ekkor viszont a katholikus uralkodó-
íháss a reformáció taná t valló hitfelekezetek ellen fordulván, ismét 
vallási villongások támadnak, sőt maga a szász nép is meghasonlik 
•egymás között a katholikus és lutheránus vallást vallók pártjára. 

II. József a la t t (1780—1790) a türelmi pátens véget vet a val
lás i háborúságoknak és igy elsimulnak a szenvedélyek. Hivatali állá
sokba most már nem a vallás alapján, hanem tudás és érdem szerint 
j u tnak el az emberek. 

Az uralkodó a szászokon fájó sebet e j te t t az eddig egységes 
szász nemzetségi szervezet föloszlatásával, a szász székek szétbont 
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tása és más vármegyékbe beosztásával, a nemzeti vagyon bevonása ' 
val. Ezt az uralkodó halálos ágyán visszavonta, és II. Lipót a l a t t 
a kolozsvári országgyűlés meghagyta a szászok féltékenyen őrzött-
egységét. 

I. Ferenc a la t t (1792—1835) újra kezd éledni a szász nép. Kezd 
rend lenni a községi háztartásban, a nép vagyonosodásuak indul és; 

ennek nyomán a szellemi élet kezd derengeni. 
1801-ben életbelép a közigazgatási szabályzat, mely a. községi

háztartási ügykezelést szabályozza és gazdasági irányba tereli. 
Az 1840-es években a szellemi élet indul meg. 1837-ben meg

születik Brassóban az első újságlap (Siebenbürger Wochenblatt), 
melyet Szebenben egy másik követ (Siebenbürger Bote). Németor
szágból nyomdászok jönnek be és a köuyvnyomtatási ipar is len
dületet vesz, melyhez a termelők: a szászok szellemi munkásai. Költők 
költeményekben, külföldön tanul t egyének prózában nyújtanak a 
népnek szellemi táplálékot. Iskolákat állítanak föl a nagyobb váro
sokban, hová külföldi egyetemeken végzett tanárokat hívnak meg. 

Dalárdák, zonecgyletek alakulnak. De az anyagiak gondozására 
is nagy erővel vetik magukat. Ipartestületek, takarékpénztárak, gaz
dasági egyesületek alakulnak és gondozzák a nép anyagi javait. 

A szabadságharc megakasztotta egy időre az előrehaladást, sőt. 
miután az orosz csapatok behozták állataikkal a marhavészt, Erdély
ben sok községben kipusztult a marha állomány ügy, hogy 1849—1850-
ben 3—1 család ad ta össze állatait , hogy egy négyes ökörfogattal 
a szántóvető munkákat elvégezhessék. Az 50-es években az abszolu
tizmus a la t t Bach-uralma erkölcsi téren sok fájdalmat okozott a 
szászoknak is (az egységes szász nemzet fölosztása, más nyelvű nép
pel (román) egy megyébe beolvasztása, a szász egyetem egyszerű 
vagyonkezelési testületté lefokozása stb.) de gazdasági téren ők is 
erősödtek, mint a többi erdélyi nép. 

Hogy gazdasági téren minő eredményeket értek el a legújabb 
időkig, azt a következő fejezetekben iparkodom előtárni. 



II. FEJEZET. 

A szász falu és népe. 
Népességi és egyébb adatok. 

A mint a földrajzban Erdélyt a kis iskolás gyermek »Király
hágón túli országrésznek« tanulja rna is, ügy Erdélynek régi okmá
nyokban is »Transsylvania«, (erdőntuli tartomány) volt latin neve. 

Németül pedig »Siebenbürgen«-nék nevezték azóta, mióta, a 
szászok oda bejöttek. Ez 7 várat jelent magyarul. Sőt kereskedelmi 
levelezésnél külföldi kereskedők igy is írják a levélre: 7 Bürgen. 
Hogy ezen elnevezés, a szászok ál ta l alkotott hét széktől, (melyet 
már fölsoroltam) vagy hét vártól származik-e? azt ki tudja ma már 
megjelölni. Igaz, hogy a 7 vár mellé később több is épült, a hét 
szék is beolvadt később más kei-ületekbe, de a dolog veleje az. hogy 
Erdély német neve a régi időkben csupán csak a szászok lakta terü
letre szorítkozott, mert Erdélyt, — a székely székek kivételével — 
ők magukénak tartották. 

De a viszonyok az idők folyamán — mint később látni fogjuk -
alaposan megváltoztak. Számban is, területben is apad, fogy ezen 
értékes, hasznos nép és régi pozícióját nem igen tudja már meg
tartani. Elnyomja a hatalmas — oláhság, .mint egy szigetet a tenger 
dagadó árja. 

A szászok pontos lélekszámát a hivatalos népszámlálási adatok
ból bajos meghatározni. A statisztika »németről« ad számot, de ők 
nem minden erdélyi németet tar tanak — szásznak. Ők az augsburgi 
lutheránus hi te t vallót tartják szásznak — vallási tekintetben, és 
az ő anyanyelvüket beszélőt — nemzetiségi tekintetben. Erdélyben 
pl. a hétfalusi csángó székelyek, evangélikusok ugyan, de magyarok, 
tehát nem szászok. Viszont' vannak bevándorolt osztrák németek 
Württenbergből a XIX. században becolonizált németek, birodalmi 
németek is, de ezek meg — katholikusok, tehát ismét nem számit
hatók szászoknak. 

A politikai hatósági népszámlálásnál megtörtént az, — a jó 
szász nép nem csekély bosszúságára, — hogy a. cigányok is szászok
nak Íratták be magukat, hol mint pl. Beszterce vidékén a cigányok 
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véletlenül — evangélikusok. Erdélyben a letelepült cigányság nem 
épen kevés. De miután a cigány legtöbbször görögkeleti, vagy görög-
katbolikus vallású, igy a románokhoz számit. 

A szászok maglikat pontosan nyilvántartják, de nem politikai 
községek, hanem egyházközségeik szerint. Rendes népszámlálást tar
tanak, egyházi utón, papjaik által. Ök most már látják, tudják a 
veszélyt, mely őket környezi, t ehá t szorgosan ügyelnek arra, hogy 
hogy jövendő sorsuk mit mutat , apadnak-e? szaporodnak-e? 

Az ő összeírásuk szerint 1895-ben voltak összesen: falusi szász 
lakosság 166,000 lélek; városi szász lakosság 54,000 lélek, összesen 
220.000 egyén. 

Ezidőszerint politikai szász községet 227-et, egyházközséget 
pedig — természetesen másnyelvü vegyesfaju községben levő egy
házaik miat t — 263-at számítanak. Politikai szász községek, falvak 
(városokat nem számítva) vannak a következő megyékben: 
1. Nagyküküllő megyében 89 8. Szolnokdoboka megyében 6 
2. Szeben megyében 33 9. Marostorda megyében 3 
3. Kisküküllő megyében 33 10. Udvarhely megyében 3 
é. Besztercenaszód megyében 27 11. I'ogaras megyében 2 
5. Brassó megyében 13 12. Hunyad megyében I 
6. Alsófehér megyében 10 összesen 227 
7. Kolozs megyében 7 

Tehát Erdély 15 vármegyéjéből csupán 3 megyében( Csík, 
Háromszék, Tordaaranyos) nincsenek szászok. 

Az erdélyi szászok létszámáról legpontosabb és leghitelesebb 
adatokat kapjuk dr. MeltzL Oszkár jogakadémiai tanár munkáiból, 
mert ő adatait nemcsak a hivatalos népszámlálási adatokból, hanem 
az augsburgi evangélikus h i te t valló egyházközségektől, t ehá t lelké
szektől kapta, kik legjobban tudják, hogy községeikben ki az evan
gélikus szász, ki nem. 

Az erdélyi szászok 13 varmegyében 227 községben vannak el
oszolva, legtöbbuyive más nyelvű és vallású lakossággal elvegyülten. 
Azelőtt — még néhány évtizeddel is — voltak tiszta szász községek, 
szászoktól alapítottak, de ma már, a románság közéjük ékelődött 
és kezdi őket túlszárnyalni lélekszám tekintetében. Vagyonilag 
még nem. ««•* 

Hogy azelőtt a szász községek száma jelentékenyen több volt 
mint ma, azt magok a szászok is beismerik. Sok község neve szász 
jelzővel kezdődik, hol ma már szász nincs. Ha olvassuk a történel
met, látjuk, hogy a sok gyötörtetés után, a sok háború, öldöklés, 
rabszolgaság, ragály után falvak maradtak üresen, hová nem jött 
mindig szász utód, hanem legtöbbször — román. 

Hozzájárul éhez még a szász gyenge szaporodása — az egy és 
két gyermekrendszer — tehát erőtlen propagációképessége, és keres
kedelmi és ipari téren az élelmes má-s fajokkal szemben való gyen
gébb versenyzői ereje. 
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A szász faj az u t ó b b i évszázadban s z a p o r o d o t t ugyan , d e nem 
oly erősen, hogy a mongol , t a t á r , t ö rök pusz t í t á s és pes t i s j á rvány 
á l t a l so ra iban k a s z á l t n a g y ü r t be tö l t en i t u d t a volna. H a azonban 
nézzük az t , hogy az erősen szaporodó és vagyonosodó r o m á n faj 
részéről m i l y n a g y n y o m á s t ke l l k iá l l an ia , m é g c s o d á l h a t ó , hogy 
oly sz ivósan t u d o t t m e g á l l a n i a l é t é r t való küzdelmeiben, ezen, ha r 
c o k r a nem, — h a n e m békés fog la lkozás ra t e r e m t e t t n é p . 

A 227 község" csak egy része összefüggő t ö m ö r szomszédság. 
A l eg tö bb szé tszór tan , m á s nyelvű községek és népek közé van be 
ékelődve. 

Az erdé ly i szászságot t öbb c s o p o r t r a o s z t h a t j u k : 
Az északi c sopor thoz t a r toznak , Besz terce , Szászrégen vá rosok 

és kö rnyékbe l i községek. 
A középső c s o p o r t b a Medgyes és Segesvár városok, községcso

p o r t j a i k k a l . 
A délibe a nagyszeben i város és környékbe l i fa lvak, t o v á b b á 

Ujcgyház ( L e s h k i r c h ) , S z e n t á g o t h a ( A g n e t h e l n ) és N a g y s i n k köz
ségek és vidéke. 

A nyugotiba Szászsebes ( M ü h l b a c h ) és Szászváros (Broos ) vá ro 
sok és kö rnyékbe l i fa lvaik. 

A keleti c sopo r tba a B a r c a s á g v idéke és Bras só város . 
Az első szász népszámláhus — me lye t ők m a g o k egyházközségek 

sze r in t r endez tek — 1765-ben t ö r t én t . Ez sem' pon tos , m e r t sok a d a t 
h i ányos és rossz, de l ega l ább t á j ékoz t a tóu l szolgál . Később Mária-
Terézia és I I . József ide jében r e n d e z e t t á l l a m i e rdé ly i népszámlá lá 
soka t n e m t e k i n t i k a szászok mérvadóknak , m e r t adózás i és k a t o n a 
sági cé lokból t ö r t é n t és nem vo l t pon tos . J o b b a n megköze l í t i a va ló
ságo t m á r a m o d e r n e b b a l apokon nyugvó 1857-iki, 1870 és 1880-iki 
h i v a t a l o s népszámlá l á s . 

Az abszo lú t szász e v a n g é l i k u s l a k o s s á g 1883-ban vo l t a 227 
községben 151,072 lélek. 1765-ben 95.200 lélek. 

T e h á t a 2 s zámlá l á s közö t t i 118 évben a szaporodás 55.872 lélek, 
azaz 5 8 . 7 % , t e h á t é v e n k é n t 0.49 °/o. E b b e a vá ros i szász l a k o s s á g 
n i n c s be leér tve . 

Brachelli adatai szerint 1820—1880-ig 60 év a la t t volt a szaporodás: 
Ausztria-Magyarországban 0-66% 
Ausztriában 0-93"/o 
Magyarországban 0-370/o 
Német birodalomban l-23°/o 
Angolországban 109% 
Olaszországba^ 0-86°/o 
Franciaországban 045°/o 

Az a k k o r i M a g y a r o r s z á g b a n és az e rdé ly i szászságná l a cse
kély s zapo rodás t m e n t h e t i azon körü lmény, h o g y 1810—1820-as évek
ben vo l t ak a Napó leon i h a d j á r a t o k , pest is , ty fus -ep idémiák , aszá lyos 
évek, melyek az ember i s zapo rodásnak is g á t a t ve te t t ek . 
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De jelentékenyen kedvezőtlenebb a szászok szaporodása a ké
sőbbi népszámlálással való összehasonlítás: 1851-ben volt 14-1,841 
szász lélek. 1883-ban volt. 151,072 szász lélek. 

Ezen 32 év alat t a szaporodás csak 6231 lélek = 4.3%, azaz. 
évenkint csak 0.13°/o. 

Ezen nagyon kedvezőtlen eredménynek az okául a 48-as sza
badságharcok utáni időt, az 1859-iki olasz, az 1864-iki holsteini, 
1866-iki csehországi háborúkon kívül, az új betegséget a difteritiszt 
— mely 1—2 év a la t t megtöltötte gyermeksirokkal (1854-ben, 1873-
ban) a temetőket — is föl lehet hozni, de másrészt az ezen időre 
eső mélyreható szociális és gazdasági átalakulást is, melyek a. falusi 
— és a régihez csökönyösen ragaszkodó konzervatív — népnél ráz-
kódtatásokkal jártak. Ezek közül fölemlithetők 72 községben a job
bágyság fölszabadításának következményei, a tized alól való men
tesség, az iparszabadság, tehát a céhrendszer eltörlése, tehát ide
gen iparcikkek behozatala és a gyáripar erősbödése által a tekin
télyes szász kisiparosság tönkrejutása, mely a gazdaságot is érzéke
nyen érintette, a vasutak terjedése, a fuvarozásból élő köznép tönkre-
menése, a modern adórendszer, egyszóval az igények és fizetési kö
telezettségek emelkedése, de ezzel szemben a föld hozadékának h a 
nem is sülyedése, de a régi fokon való inegMaradása. A szász irók 
ezen folyamatot igy jelzik: áttérés a »Naturalwirtschaftról a modern 
Geldwirtschaftra«. Magyarul talán ügy lehetne visszaadni, hogy a 
régimódu gazdálkodásról a modernebbre. 

Több áldást és hasznot hoz ugyan ez, de zökkenéssel járt, a 
mire a parasztság nem volt elkészülve — és igy az átmeneti idő a la t t 
szenvedett. 

Igaz másrészt az is, hogy a szászság több mint 80°/o-ában föld
művelő falusi nép, a lélekszaporodás pedig a falvakban az egész 
világon mindenütt kisebb, mint a városokban. A városi lakosság 
pedig ezen adatokba nincs felvéve. 

* 

Az 1900 évi hivatalos népszámlálás szerint volt Erdélybea né
met lakos 229,889 lélek. De mint előbb emiitettem, ezek közül nem 
tekinthetők mindnyájan szásznak. 

Vessünk egy pillantást .Erdély 2 népének szaporodására. 

A szászok és románok szaporodása °/o-ban 1880—1900-ig. 
Erdélyben ezen 20 év alatt a szászok átlagos szaporodása 8.6% = 18111 

lélek.1 Az oláhoké: 17.9% ==204,4210 lélek. Tehát még egyszer annyi. 

Magyarország szaporodási átlaga 1890—1900-ig 10.3%. 
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szászoknál románoknál 
°/o % 

Nagyküküllő 40 157 
Kisküküllő 9 0 19-8 
Szcben 10-7 Ul 
Kolozsvár város 0-9 316 
Kolozs megye 12-8 24-3 
Brassó megye 5-1 8 8 
Besztercenasződ 81 26-8 

(Ezek szász megyék. De lássunk néhány székely megyét i.-
Háromszék — 211 
Udvarhely 8-9 104 
Gsik — 191 
Marostorda 12-8 195 

A szász városokban: 
Beszterce 12-4 34-5 
Brassó 3 6 11-7 
Szászváros 14-5 28-6 
Szászsebes 4-1 290 
Szászrégen 3 1 39-0 
Medgyes 61 175 
Segesvár 6-6 334 
Nagyszeben 5-6 107'4 

Egyes megyékben szaporodás volt: 

Ezen számok elég érthetően beszelnek. 
Jellemző, hogy Erdélyben 1880-ban csak egyetlen szász község volt, 

melyben román nem volt: Kisdisznód (Michelsberg). 
Az országos királyi statisztikai hivatal ezt irja,.: 
»A legérzékenyebb volt a németek térvesztése az oláhokkal szem

ben Besztercenaszódban, hol arányuk 24.1 °/o-ról 22.0-re csökkent, 
mig az oláhoké 67.3°/o-ról 69.l-re növekedett, továbbá JS'agyküküHő
ben, a hol 1890-ben a németeknek 44.0 °/o-os relatív többségével szem
ben az oláhok aránya csak 39.6 °/o-ot t e t t ki, mig 10 év múlva mind 

| a két nemzetség aránya egyenlően 42.7 %-on állott.« 
Szerinte a városokban a németség Erdélyben 10 év a la t t 24.1 

százalékról 19.3 százalékra esett vissza. 
Viszont erre megint kedvező jelenség, és még a minoritásban 

levő községekben is biztositja a szászságnak — ma még, egy ideig — 
a vezető szerepet az, hogy a szászság összetart, tehát egységesen 
jár el a községi határozatoknál, mig a magyar a magyarral, román 
a románnal szemben pártoskodásra szakad, és igy gyengiti áz erejét 
akkor is, ha különben majoritásban van. 

1880-ban volt a 227 szász községben (városok nélkül): 
142,999 szásznyelvü = azaz 57.1 °/o 
107,483 nem' szásznvelvü lakos = 42.9% 

együtt 250,482 lélek 
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(Az adatok azonban már az előbb előadottak szerint — nem 
tekinthetők pontosaknak). 

A nem szász nyelvű nép a 227 községben (városok nélkül) igy 
•oszlik meg 1880-ban: 

román 87,564 lélek = 34.90/0 
cigány 13.190 lélek — 5.30/0 
magyar 6.314 lélek = 2.5% 
másféle nemzetiségű 415 lélek = O.20/0 

(Az evang. egyház számlálása szerint a. népszámláláskor ott jelen 
:nem levők nem számíttatván, pedig Romániába, katonaságnál és is
kolákban, szolgálatban stb. távollevő szászok is jelentékeny számot 
tesznek ki — ennél többet — 148,112 szász lelket számolt 1880. 
•december 31-én). 

Ekkor a 227 községben a szász elem többségben volt: 150 köz
ségben (76.6 % szász, 23.4% nem szász), kissebbségben 77 községben 
•(36.3% szász, 63.7% nem szász). 

Ezen arányt szelídíti az, hogy a szászság a községekben h a lé
lekszámra nem is nagy, de vagyonikig, tehát szociális práponderá ne iá
ban — elég tekintélyes a községi életben. Igaz másrészt az is, hogy 
az utóbbi időben a románság (mert a szász leginkább románokkal 
lakik vegyesen a falvakban) már ezen a téren is tér t hódított, a 
szászok hátrányára. 

Az ujabbi népszámlálásnak adatai a szász községekre nincsenek 
földolgozva, igy az ujabbi időkbői adatokat nem közölhetek. 

Ha tekintjük azonban a fönntebb köbölt statisztikai adatokat, 
ügy abból is következtethetünk, hogy a románság a szászságot 1890-
től 1900-ig még erősebb szaporodási százalékokban előzte meg, mint 
az azelőtti évtizedekben. 

A ki járt Erdélyben, megfigyelhette, hogy a szász falvakban 
az utóbbi években (Kaca, Erked, Bene stb.) egész új utcasorok kelet
keztek, majd külön városrészek is — csupa románokból. 

A szászság tehát évről-évre nagyobb tért veszít, mint Erdély
ben mondják: »föleszi a román«. 

Valóban kár ezen kiváló jó népért. 
Érdekes jelenség még az erdélyi szászoknál az átlagos életkor 

magassága és a kisarányu gyennckhakmdóság. 
Meltzl Oszkár statisztikai munkájából nem tudok pontos ada

tokat közreadni, de Erdélyben létem a la t t föltűnő volt az egyes 
szász falusi házaknál a 80—90 éves öreg emberek gyakori száma. 
A jegyzők anyakönyveibon a halálozási adatoknál érdekes volt az t 
megállapítani, hogy mig a legtöbb szász halott 75—85 éves volt, 
addig a, román 40—60 éves korában mondott bucsut e világnak. 
A jegyzők a mértékletes életmódot mondották okául ennek, noha 
.a román paraszt fizikuma talán erőteljesebb a szászénál. 

Havasi román parasztlegények ha bejönnek Brassóba vagy 
Szebehbe, herkulesi termetök, gyönyörű férfias idomaik fölkelti sok 



29« 

városi nő figyelmét is. Mig a szász legények már véznábbak, mint 
a székelyek mondják »torhábbak« (puhábbak), mint egy kemény szé
kely vagy oláh legény. 

Még föltünőbb a gyermekhalandóság a szász és román nép kö
zött. A szász beteg gyermekéhez rögtön orvost hiv, ápolja, és igy 
a morbilitási °/o náluk jelentékenyen kisebb is, mint a románná), 
vagy székelynél. A havasalji katholikus székely egész közömbösen 

3. ábra. Udvarhelymegyei Havas-alji 9 gyermekes székely család. 
Munkám számára készült eredeti fölvetek. 

veszi, ha kis gyermeke elhal. Van még elég — gondolja, mert 8—12 
gyermekesek a családok. 

— Ha az Úristen ő fölségének igy teccik, hát, hadd vigye, — 
mondja a székely asszony, siró, de közömbös hangon. 

Mig az 1870-ik évi statisztikai népszámlálás szerint a férfikort 
elérté az országos lakosság 25.79 °/o-a, addig a szászoklakta vidéken 
ezen o/o 27.36, sőt 30.74o/o-ra is szökött. 

A halálozások arányszáma szintén kedvező. 1883-ban 1000 lé
lekre esett 26.16 haláleset. Magyarország át laga volt 36.5. Ez tul-
niagus szám és a szászok aránya sokkal kedvezőbb. 

Azon gazdagabb, nagyobb községekben, hol patika, orvos van, 
vagy a hol kórház van, tehá t az egészségügyi intézmények működ-



nek, — a halálozási arány is kisebb. Eldugott kisebb falvakban el
lenben nagyobb. 

A gyermekhalandóság pedig ügy áll, hogy 1883-ban 1000 szü
letésre 282.6 .gyermekhalál esett, mig egész Magyarországban 1S82-
"ben ezen szám 442 volt! 

A születések száma a szászoknál szintén kedvezőtlen. 1000 lé
lekre esett 1883-ban 35.5 születés. 1865-től 1879-ig esett 1000 lélekre 
33.8 születés. 

18G5—1880-ig más országokban 1000 lélekre esik szaporodás: 

Oroszország 49-5 ű/o Anglia 35-4 o/0 

Szerbia 42-5 Belgium 32-0 
Magyarország 42 2 Dánia 312 
Szász királyság 42-1 Svájc 306 
Ausztria 386 Norvégia 305 
Poroszország 38-6 Románia 30 5 
Olaszország 36-7 Franciaország 25-6 
Németország 35-8 
Jellemző, hogy a szászoknál épen a vagyonosabb vidékeken oly 

gyenge a szaporodási o/0 jgy pi. a besztercei vagyonosabb népnél 
még az átlagon alul is marad. (26.5 esett 1000 lélekre). 

Különös, hogy olyan vidékekben, melyek népe jobbágy volt, a 
szaporodás erősen nagyobb, mint azoknál, melyek ősidőktől fogva 
szabadok voltak. Ez igy van Beszterce vidékén épugy, mint a Küküllő 
menti falvakban. 

Miután a románná 1 6—8 gyerek születik a családban — a szász 
1—2 gyermekével, vagy pláne igen magas °/o-u magtalanságával szem
ben, — igy érthető, hogy a szaporodásban őt hamar fölülmúlja a 
•más nemzetiségű. 

Érdekes és jellemző a szászoknál a halvaszületések nagy száma. 
1000 lélekre esik 1880-ban 36.7 eset. Nagy szám, mert egész Erdély 
á t laga csak 14 eset, és mert nem városi, hanem falusi asszonyok
ról van szó. 

1851—1856. években még nagyobb volt a szám, mert mig a 
románoknál 1000 esetre esett 6.4, addig a szászoknál 34.0. 

Ennek okát keresik abban, hogy a szász falusi asszony (nevez
hetjük bátran »paraszt asszonynak«, mert a szász magamagát Bauer-
nek, parasztnak mondja), lovagol a gazdasági munkáknál és fuva
rozásoknál, továbbá a kenderáztatás is az elvetélést (abortus) okoz. 
a hideg patakokban ősszel az amúgy is hideg időben huzamosabb 
ideig térdig vagy azon fölül tartózkodás. 

Igy a halandóság is nagyobb az asszonyoknál, mint az orszá
gos átlag. Ez a nők túlfeszített és nehéz munkájának tudható be. 
Mig a kereső nők pl. a Tisza balpartján az összes lakosság 20.7 °/o-a, 
addig a szászoknál 33.4%-a. 

Jellemző még a házasságon kívüli (törvénytelen) születések nagy 
száma. 1000 születésre esett 1839—1842. években 32.3, 1851—1856-ig 
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38.4. 1883-ban 50. (Magyarországban 1865—1880-ig 42, Erdélyben 
88.3). Ez már minden népnél az ujabb időben szaporodik, a falusi 
nép erkölcsi fölfogására jellemzően, de a szászoknál mentő ok lehet: 

4. ábra. „Altiandi" két gyermekes szász család. 
Eredeti fényképfölvétel. 

a férfiak és nők közötti arányszám, a mit később fogok említeni. 
Másrészt a sok vadházassággal is van ez összefüggésben és a birtok
viszonyokkal is. 
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Más államokban igy állanak az adatok 1865—1880-ig. 1000 születésre 
esik dr. Meltzl szerint törvénytelen gyerek: 

Angolország 536 °/o Württenberg 1096 °/o 
Olaszország 72-0 Szász királyság 1331 
Franciaország 734 Ausztria 1348 
Németország 87-l Magyarország 157 9 

Karintniában a falusi népnél 1884—1882-ben 1000 születésre esett 
450 eset. I t t a birtokviszonyokkal magyarázzák ezen magas arányszámot. 

N e m lesz é rdek t e l en fö leml í ten i azon é rdekes és r i t k a phys io lo -
g ia i j e lensége t , h o g y m i g az összes e u r ó p a i népekné l a l a k o s s á g 
l é l ekszámában t öbb a nő , m i n t a férfi , a d d i g a z e r d é l y i szászokná l 
m á r évt izedek ó t a a z t t a p a s z t a l j á k a s t a t i s z t i k a i összehason l í t á s ok
ból, h o g y t öbb a férfi, m i n t a nő. A csecsemők szüle tésénél , épugy 
m i n t az á l l a t o k n á l , m á s o r szágban is t öbb a férfi, m i n t a nő, d e 
m i u t á n a gye rmekbe tegségek j obban s z o k t a k p u s z t í t a n i a fiuk, m i n t 
a nők közül, a 10—20-dik é le tévben az a r á n y m á s u t t is k i s z o k o t t 
egyen l í tődn i és a férf iak n a g y o b b pusz tu l á s i száza lékáva l a n ő k é 
m e g m a r a d . A szászoknál a z o n b a n ennek e l lenére a szü le tés i idő tő l 
fogva később ig t öbb a fiu és férfi, m i n t a nő. 

T ová bbá az is je l lemző, h o g y m é g ennek d a c á r a is a z t l á t juk , 
h o g y m i g a szász fa lus i férfi m a j d n e m s o h a s e m vesz e l m á s nőt , c sak 
szászt, a d d i g a szász nők e lég g y a k r a n m e n n e k m á s ( román , m a g y a r , 
székely) férfihez é s ezzel m é g i n k á b b kevesb í t ik a » p á r t á b a n m a 
r adó szüzek« számát . Ezen szoka t l an j e l enségnek o k á t t u d n i nem, 
csak m a g y a r á z n i l ehe t . Lehe t , h o g y a női c secsemőkre f o r d í t o t t 
k i s ebb gond, t e h á t n a g y o b b g y e r m e k h a l a n d ó s á g az oka. 

Az erdélyi síékelynél ea hasonló jelenség. Ha a székelytől, kinek pl. 
van 4 fia és 3 leánya, kérdik, hogy hány gyermeke van? azt feleli reá: 

— Négy van — instállom. 
— Hát az Anna, meg a Teréz, meg a harmadik? — kérdi a biró, vagy 

jegyző, az iratókban olvasva. 
— Oh! azok nem gyermekek, hanem csak — leányok. 
A népesség a n y a n y e l v s ze r in t eloszl ik az e rdé ly i m e g y é k b e n a z 

orsz. s t a t i s z t i k a i h i v a t a l a d a t a i a l a p j á n : 
magyar német oláh 

1880-ban 630.477 - 211.748 1,184.883 lé lek 
1890-ben 697.945 217.670 1,276.890 „ 
1900-ban 806.406 229.889 1,389.303 „ 
A n e m m a g y a r nye lvűek k ö z ö t t m a g y a r u l t u d o t t E rdé lyben r 

német oláh 

1880-ban 15.8 o/o. 5.1 o/o 
1890-ben 23.3°/o: 6.3°/o 
1900-ban 26.5 o/o 7.9 o/o 

A szászok m a g y a r o s o d á s a t e h á t h a l a s s a n is , d e ha l ad . Mig a 
r o m á n o k é e g y á l t a l á n — nem. O t t vannak , ho l 20 év e l ő t t voltaik. 
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Brassó megye németiéinek 44.2%-a, Nagyküküllőé 20.1°/o-a beszél 
magyarul, a leggyengébb százalék is 15°/o-ori fölül van, pl. Szeben 
megyében akkor, mikor a románságnak ugyanott csak 2.6%-a tud 
magyarul. 

Különben a szászok gyermekeiket a magyar (székely) iskolákba 
adják tanulni a magyar nyelv elsajátítása végett és fiukat székely 
papokkal, tanítókkal vakációra cserélnek is. A mai generációban a 
jóakarat már megvan. 

Egy nép műveltségét mutat ja az iriii- olvasni tudók számaránya 
is. Ezt vármegyék lakosság száma szerint nem lehet oly élénken ki
mutatni, mint hitfelekezetek szerint, lévén a szászok ágost. evan
gélikusok. Azt látjuk, hogy a szász megyékben ezen vallásúak 50—70 
százaléka tud irni olvasni. Mig a más felekezetek közül egyik sem 
muta tha t föl náluk jobb eredményt. A statisztikái hivatal ezt irja: 

»A királyhágón tul az ágostaiak aránya nagyon is kedvező 
(73.2%) a reformátusokéhoz képest (49.9%) az irni olvasni tudók 
számában. Legélesebb külömbséget Kisküküllő megyében találunk, 
hol a reformátusoknak csak 39.9% tud irni, olvasni, az ágostaiaknak 
ellenben 68.5 %-a«. 

Ha pedig nemzetiségi szempontból vizsgáljuk a statisztikát, 
ügy sajnos, még a magyar anyanyelvűek eredményeit is erősen túl
szárnyaló számokat látunk. Az országos statisztikai hivatal jelentése 
erre vonatkozólag igy szól: 

»A műveltség ezen magas foka magyarázza meg, az erdélyi 
szászoknak kis számuk dacára nagy politikai és gazdasági jelentő
ségét és ez menti meg őket egyúttal, az őket körülvevő oláhságba 
való beolvadástól.« 

A köznép műveltségét azonban még egy fontos jelenség van 
hivatva dokumentálni: a posta, távírda és ajánlottlevél forgalma. 

Az errevonatkozó statisztika nincs kezeimnél, de azt hiszem, 
hogy jelentékenyen nagyobb a postai forgalom is egy szász, mint 
egy másnyelvü községben. 

Hogy a barcasági szász falvakban telefon, távirda, villanyvilá
gítás, fürdő, polgári kaszinó, népkönyvtár van, ez bizonyára szintén 
a nép fejlettebb műveltségi fokára mutat . 

A szász faluja, háza és viselete. 

A szász falu képe oly jellegzetes, a más erdélyi falvaktól 
(magyar, székely, román) oly élesen, oly messziről elütő, hogy még 
a teljesen ismeretlen figyelmét is magára kell, hogy vonja. Elég-
szépek és jellegzetesek a székely falvak is, különösen a legősibb szé
kely megyében Udvarhelyben, hol a sok erdő mia t t a csinos faházak 
építkezése teljesen eltér a más megyebeli székely faházétól, és a hol 
a sok tölgyfából művészileg kifaragott évszázados székely kapuk az 
utcának kellemes, színpadi képekhez hasonló barátságos külsőt nyuj-

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága, 3 
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tártak, és a jellegzetes, hegyes csúcsban végződő gömbölyű, karcsú 
pircscserepcs templomtornyok tetőzik be a sok csinos ház fölötti 
perspektívát, á háttérben az egykor zöld, ma kopár hegyek tompa 
szinhatasával. 

A szász falu az ő összezsúfolt házaival, a falu közepén kiemel
kedő bástyavárszerü templomával. — ünnepélyes komoly hatást kelt. 
A szász nem irtja ki az erdejét, mint a székely. Ö őrzi, gondozza és 
megbecsüli. Egyszerű falusi paraszt is tud gyönyörködni a falut 
övező hegyek sötétzöld erdőkoszoruja szépségében. 

5. ábra. Udvarhelymegyei székely kapu. 
Mwiikám számára készült eredeti SftWé\e\. 

A szászok történeténél emlitettcni már, hogy betelepedésük 
ide jón örökös harcokra kellett elkészülniük. Pedig a szász nép 
a milyen csendes, jó földmivelő hajlamú —• annál kevésbbé harcias. 
A legtöbb szász falunak bástvaszerü várfalakkal körülvett templom» 
van. Ennek története a következő. A bevándorolt szász családok a 
letelepedésre kiválasztott helyen először szekereikkel kocsitabort 
alkottak sátraik körül, azt sáncokkal még körülhányták, és a középre 
azután építették a templomaikat, várszerüen, de fából. Ez volt az 
erődítményük. 

Ha ellenség támadt reájuk, a. templomba siettek és onnét védel
mezték magukat. Később, midőn mar házaik is fölépültek, arra, hogy 
az egész falut bástyával vegyék körül, kevesen is voltak, nem voltak 
elég erősek, de tudjuk másrészt azt is, hogy községi várak (Gemeinde
burg) építését királyi tilalom akadályozta. 
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Hiszen a Barcasagba behívott német lovagoknak sem engedte 
meg a király, hogy kővárakat építhessenek. Ezek is csak földsáncokon 
favárakat építhettek. Midőn 1241-ben a mongolok törtek be Erdélybe, 
és pusztították a községeket, a veszély elmulta után keztek a fa,váru 
templomok helyett kőfalas templomokat építeni. Ekkor keletkeztek 
a királyföldi szászoknál a védelmi templomok (Vertheidigungs Kirche) 
a barcasági szászoknál a sokkal erősebb templomvárak (Kirchenburg). 
(L. a 2. ábrát) . 

6. ábra. Barcasági vártemplom körbástyájának belső része. A 2 emeletes bástyában 
ma gabonát tartanak. 

Régi fénykép után. 

III . András király 1291-ben megemlékezik egy rendeletében a 
templomkörüli szász tornyok és várakról. 

A XV. században a török pusztítások u tán még általánosabb 
lett a templomvárak építése, ügy, hogy néhány székely község is 
épít magának ilyen »szász templomot«. Érdekes, hogy ilyen vár
templomok a szászok ősi hazájában nem voltak, ilyeneket tehát a 
szükség hatása a la t t idehaza kellett megszerkeszteniük. 

A templom körül egy, sőt kétsoros bástyafal húzódott, lőrések
kel, és tornyokkal. Maga a templom is így épült. Keskeny ablakait 
csak ujabb időben vágták ki szélesebbre. A tornyok kiugrásairól forró 

3« 
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szurkol öntöttek az ellenség nyakába, azért Ls hívták Pechscharte-nak 
(szuroknyilás); a puska vagy ágyúcső számára szintén voltak külön 
rések hagyva a falon. A falak közötti folyosón tar to t ták a vágó
marháit. A bástyatornyokban vagy a bástyákon több helyen kamra-
szerü lakások voltak, 2—3 emeletnyi magasságban. Az odaszorult 
nép a harc a la t t ot t lakott. 

Némely templom vizárokkal és fölvonó hidakkal volt fölszerelve. 
Ilyen volt a prázsmári vár is. Ma a várárok helyén park van, aí 
bástyákban pedig szalonnát, ünneplő ruhát és gabonát tartanak. 

A régi tornyokat ma szalonnás toronynak (Speckturm) is neve
zik mindenütt. 

7. ábra. Székely falu^látképe. (Homoródjánosfalva, Udvarhelymegye.) 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

Ma a békés időkben a szász a templomvárak erős építményeit 
e célra használja. Ott tart ja szabadon a nagy folyosókban minden 
szász gazda szalonnáját. 

A hét egy napján a kisbiró megy a kulcscsal, a sok asszony 
utána nagy késekkel: szalonnát vágni. A jobbmódu szásznak van 30O 
éves búzája is a hombárban (deszka tartó), melyből csak esküvő, 
keresztelő, vagy haláleset alkalmával használ el. 

Ez egy ősrégi szokás, mely megmaradt abból az időből, midőn 
az ellenség a földön gabonáját összetaposta vagy fölégette, tehát a 
jó évekből t e t t cl magának mindenki kenyérnekvalót a szükség 
idejére. Ez még ma is fönmaradt, ép ügy azon szokás is, hogy aa 
ünneplő ruhát, szalonnát ki-ki a toronyban tartja. Még némely he 
lyen megvan a várternplom udvarában a kut és sütőkemence, melyet 
a haxcok a la t t használtak. A Bareaságon a templomvárakon kívül 
még megvannak a német lovagoktól épített várak is (Földvár, 
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Rozsnyó, Kőhalom sfb.) de az említett földrengés, a török, tatár-
pusztítások és az idő vasfoga ezeket is megrongálta. 

Szép vonás, hogy a községek majd mindeniket igyekeznek jókar-
ban tar tani és restaurálni. 

A szász falu maga, igy a középen levő vártemplommal komor 
kinézést nyer. 

8. ábra. Szász falu látképe. (Daróc, Udvarhelymegye.) 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

Vasárnap a templomozás előtt szorgalmasan tisztára söprik a 
falu utcáját, ünnepek előtt meszelik a ház utcára néző falait. Ilyenkor 
szép — a falu. Tisztán és takarosan. A nép építkezése ugyanolyan, 
mint volt hazájában a középrajnamenti frank jellegű házak építése. 

A ház nem hosszában, hanem élével, keskeny oldalával fordul 
utcának. Ház, ház mellett, sűrűn. Egyes irók ezt ar ra is magyaráz. 
zák, hogy a ház fala igy az utcáról jövő támadást, tűzvészt jobban 
kiállotta, tehát a szász építkezésnek eredete a védekezés célzatával 
is magyarázható. A padláscsucs háromszöge is fal. Benne a két kis 
padlásablaknyilás és vagy a tulajdonos gót betűs neve, vagy disz-
koszoru, vagy más cifraság, kereszt, vagy pedig a ház lakóinak lelkü
letére jellemző német, vagy szász fölirások. 

Néhányat jellemzésül magyarul ideiktatunk, dr. Székely István tanár 
fordításában. 
„Sok irigyem lesz mái' mostan, „Minden gondolatod 
Itt van a kő, egyék meg háti Szól földi kincseknek 
Nem jó férfi a faluban, És ha- egyszer megkapod, 
Ki irigyet sohasem lát." Lefekszel és kivisznek." 

* * 
(Ez ugyanis célzás arra, hogy a régi faháza helyett kőházat épített.) 



Saját ház és saját tűzhely, ..Mennyi gondot, bajt ós munkát 
Kincs arany, nem ér föl ezzel. Költünk ilyen kőházra, 

* Ámbár csak éjszakán át 
Hogyha ipám sok pénzt ad, Marad benne gazdája." 
Tégla födi házamat. 

* 
A két liázat összeköti a. magas kőkapu bolthajtásos tetővel. 

Ez a gabonával megrakott szekérrel hazatérő gazdának diadalkapuja. 

9. ábra. Szász lakóház kapuja, előtte templombamenő szász család. 
Munkáin számára készült eredeti fölvétel. 

Az udvarban, mely keskeny, hosszú, vannak oldalt az isiállókT 
kocsiszín, mely ki van padlózva és o t t csépelnek. 

Az Erdélyben annyira fontos szálastakarmányt az istálló-pad
láson tartják. A hosszú keskeny udvar - mely sokszor 2—3 kapuval 
elzárt részre, tehát 2—3 külön udvarra van osztva — vezet a belsőség 
hátulsó (kert felöli) részére, mely lehet gyümölcsös, vagy a káposz
táskert kezdete. 
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Schuller Gusztáv leírása, és saját ismereteim nyomán <i szán/, 
kisgazda házatáját és lakását a következőkben ismertetem. 

Minden lakóháznak van pincéje, de ex nem mély, hanem alig 
mélyebb fél méterrel a földszintnél, tehát magas pince. így viszont 
a lakóház válik egyemeletessé. 

Az utcafelöli szoba a parádés, az udvar felöli a lakúszoba. 
A berendezés ó-németes, tarkára kifestett, tulipántos puhafa búto
rokkal. Érdekes, hogy a híres székely tulipános bútort alig láttam 
1—2 székely lakásán, de majd minden szásznál, sokszor évszázados 
régiségeket. A. család büszkesége a tetőig fölérő párnákkal telt menyo-
zetes ágy. Az ágynemű háziiparszerüleg kivarrott díszítésekké! telt. 

10 ábra. A Luther-kályha a szász lakásban. 
Régi fénykép után. 

Évszázados varrottasaik messze földön híresek. De ők is olyanok, 
ninit a székelyek, azaz — csak maguknak készítik, eladásra — nem. 

A falon a tányérpolcoii cseréj) és ón korsók, tányérok, melyek 
pár száz évesek, apáról fiúra szállnak és csak nagy családi vmnepok 
alkalmával kerülnek le használatra, 

Az ablakdeszkán vannak élére rakva, a könyvek, nem irodalmi 
műkincsek — hanem a, zsoltárkönyv, biblia, kalendárium, régi iskola
könyvek és a gazdasági egyesület, kiadványai. A vagyonosabbaknál 
a könyv is több már, és üveges szekrényben vannak elhelyezve, a 
gazdasági szaklapjaikkai együtt. 

Jellemző még a szobában a Luther-kályha, virágokkal díszített 
cserépből, falábakon áll, és alépítménye egyúttal hosszában széles, 
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hogy padul is használható.. Az alépítmény egyik végén van a pléh-
kemence, melynek kályhacsöve a cserépkályhán megy át és azt is 
gyengén bemelegíti. 

Ez a kályha gyűjti össze a családot maga köré a hosszú téli 
estéken, és mig künn a sivitő szél hordja a havat, addig a kályha 
körül összegyűlt család áhítatosan hallgatja az öregapó meséit, vagy 
szunyókál a bibliát olvasgató anyó mormolása mellett. 

A szoba falán van még a fiatal nők barátja, a tükör, és né
hány berámázott kép. A képek az uralkodó család képein kivül 
Luthert, vagy Melanchtont ábrázolják, vagy valamely szövetkezet, 
nőegyesület, vagy állatkiállitási oklevelet. Érdekes, hogy a székelyek
nél alig hiányzik egy falusi gazda szobájából a német császári pár
nak, vagy az egész családnak a festett, vásári bódékban vásárolt 
tarka papirosnyomásu képe. A szászoknál — nem láttam. Majd min
den székelyt kérdeztem, hogy hogyan jönnek hozzá ezek a képek? 
A feleletek ilyenek voltak: 

— Olyan szép pár ember — instállom — és olcsón is vettem 
a vásárban; gondoltam: kiakasztom a szobámban. — Vagy pedig 
annál a képnél, hol a család van levéve a gyermekeivel: 

— Megvettem, mert éppen annyi családja van, mint nekem 
és az egyik fia »formáz« is ás enyémre. 

Igazán jó volna, ha valamelyik magyar müintézet ellátná csinos, 
olcsó és tetszetős, okos tárgyú képekkel a falusi népet, hogy az ne 
csak a cseh és morva vásári képárusok -»A vadász temetése«., •»A részeg 
barátok«, »Az emberi élet lépcsőfokai« féle képekben találjon »gusz
tusának« kielégítésére. 

Van még egy schwarzwaldi ketyegő óra is, de ez rendszerint 
elromlott, vagy áll. Az órával folyton babrálgatni, húzogatni, tolo
gatni nincs a falusi embernek kedve, mikor úgyis a nap az ő — 
órája. »Nappal kelni, nappal feküdni« nála a jelszó, még szászul is : 
»Met der Sán afstón, met der San schlafe gön!« 

A bútorokban a barcasági vagyonosabbak igazán nagy fény
űzést űznek. Szőnyeget, divánt, modern szekrényt, ágyat, villamos 
csillárt (pl. Feketehalom község villámmal van világítva) értékes 
festményeket stb. több gazdánál lát tam. 

A mint jó termés van, a lakásberendezést rögtön kicserélik 
és modern bútorokat vesznek. A régi szász viselet is tünedezik már. 

A hátsó szoba hasonló berendezésű, mint az első. Ezt használ
ják lakásul azért, mert udvarra nyiló ablakaival a gazdaságot át te
kinthetik. Ha a fiatalok házasodtak, ők jönnek ide, és az öregek 
vonulnak az első szobába. 

Az udvaron van a gémes kut, tűzifa, néhány levágott fatörzs 
az erdőből, a másik oldalon a sütőház vagy nyári konyha, és az 
istállók után a disznóól, régieknél fából, a barcasági falvakban kőből 
és cementirozva, a kukoricakas, bortermő vidéken a borsajtó ház, 
azután az emiitett csűr, melybe a szalmás gabonát hordják, jobb és 
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baloldalt a rekeszekben fölrakják, középső része üres és kipadozott 
részén csépelnek. Végül, de nem utolsóul — a trágyatelep. 

Határozott különbség a székelynél és szásznál a gazdasági udvar 
beosztása és elrendezése. A szásznál istállók, csűr oldalt, udvar bosz-
szukás alakú, a székelynél ellenben az udvar négyszög és az utca felől 
a ház és kapu, 2 oldalt a .szomszéd telke és udvara, a kapunak szem
ben pedig a gazdasági épület van, a lakóháztól mindig külön épület
ben. Közepén a csűr, nagy deszka kapuival, jobbról és balról a ló 
és marhaistállóival. 

//. ábra. Egy tipikus székely falu utcája. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

A székely népnél is, szásznál is, igen szép vonás — a virágok 
szeretete. 

A harmadik erdélyi népfajnál — a románnál már ritkább. 
A székely a háza előtt> az utcai kerítés és házfala közötti kis 
helyen rendezi be virágos kertjét és miután ő is emeleten lakik, 
a kivülfutó balkonszerü fafolyosóról élvezheti lenézve kertjére virá
gainak színpompáját, illatát. 

A szász az udvarában — tehát nem az utcának •— hanem magii
nak rendezi be virágos kertjét, az u tcára nem is lehet, mert háza 
fala az utcáig terjed. A virágot vasárnapi templomozáskor veszi az 
asszony a kezébe a kapcsos imádságos könyvvel és sarokra hajtott 
csipkés zsebkendőjével, vagy tűzi fel magának. Ebben a szász is, 
székely is megegyezik. 
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Tornácon vagy ablakban faládákban, cserepekben minden jobb 
háznál virágok díszlenek. 

A házak és gazdasági épületek a székelynél fazsindellyel, a. 
szásznál cseréppel vannak födve. 

Az udvar rendesen az erdélyi hires »macskafej«-kövekkel van a 
járdáknál kikövezve. Barcaságon — hol egyáltalán a nép vagyono
sabb, műveltebb és igényesebb is — láttam parasztházakat, az udvar 
járdáit cseréplemezzel kirakva, istállók betonirozva, kapualja kifestve, 
pince, lakóház, bútorok, — a mi szép és drága — majdnem főúri 
berendezéssel is. Igaz, hogy ezeknél a trágyatelep is tiszta oement-

12. ábra. Egy tipikus szász falu utcája, 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

bői, szivattyúval van fölszerelve, a legmodernebb, sok uraságot meg-
szégyenithetne. Tehát a pazar módon épített lakóházzal, a gazdaság 
berendezése is lépést tart . 

* 

A szászok ruházata is elüt az erdélyi többi népétől. A férfi 
rendesen testhezálló, sötétkék — néhol szürke — posztóruhában jár. 
Nadrágja fekete zsinórral szegélyezett. Csizmája — melyet még nyá
ron is hord — hosszú, térdig érő, puhaszáru, vasalt patkóju. Bőr 
sfcruplijai állandóan oldalt kiállanak. Csizmáját cipőnek (Schuhe) 
nevezi, pedig cipőben még sohase láttam egyet sem. Ugyan a besz-
torcevidéki erdőtjáró szász bocskort is visel, de ez kivétel. 

Viszont a barcasági szászok vagyonosabbja már cipőt, pan
tallót, és úri viseletet hord. Igaz, hogy sokkal intelligensebb is ez 
mint az Olt vagy küküllővidéki, vagy pláne a besztercei kisgazda. 
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Télen mellén juhbőr pruszlikot (Brustpelz) hord, szőrrel befelé, 
külső felén a bőr tarkán van kivarrva. Ingujjak csuklyóig érnek és 
trombita bőségüek, inge derekán kötésnél köröskörül szabadon kilóg-. 
(Ez a, román viselet is.) Derekán vastag" bőrtüszőt hord. Ehhez van 
láncon megerősítve pénztárcája, kése stb. Fején széleskarimáju fekete 
kalapot hord, mely ezüst szalaggal, vagy hátul lelógó 2 bojtos zsinór-

13. ábra. Szász földműves és neje ünnepi öltözetben. 
Régi fénykép után. 

ral díszített. Gazdagabbak nyestszőr kucsmát hordanak ünnepélyek
nél. Ezt viseli a halott is a nyílt koporsóban. 

Sok vidéken a szász nők is férfikalapot viselnek, nem csak 
nyáron, midőn a szalmakalapot hordják, hanem hűvösebb időben is 
posztókalapot. 

Templomba a díszes fehér bőr templomi bundát (Kirchenpelz) 
veszik föl. 

A barcasági szász ruházata más, mint a többié. Feketehalmon 
a férfiak dolgozó ruhájuk fölött térdigérő szoknyát viselnek (kötény 
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körben kötve). A diszöltözetük az összes barcasági férfiaknak hosszú 
kék Ferenc József szabású fekete finomposzt/' kabát, elől a gombok 
helyett 24 pár hüvelyknyi széles e/üst csattal . A templomi irhabuuda 
(Kürschen) pedig XVII. században divatos szabással, és a nyaknál 
fölálló bő gallérral. , 

Az asszony dolgozó ruhája egyszerű. Durva sötétszínű posztó
szoknya, mellén nyáron posztó, télen gyapjas bőrnicllény (Brustpelz 

14. ábra. Besztefcevidéki szász jegyespár. 
Eredeti fölvétel után. 

másik Brustlatz). Durva fehérnemű- Derékon kicifrázott keskeny 
bőröv. Lábon durva magasszáru nehéz csizma télen és nyáron. Sok 
csinos leány kinézését e lábbeli egészen lerombolja. Érdekes, és talán 
pogáaykori szokás, hogy a fiatal asszony haját a házasság második 
napján levágják és ettől fogva csak bekötött fejjel járhat. 

Midőn vasárnap a reggeli harangszó jelzi a szünnapot, és a 
pihenő népet az Isten házába hivja, kinyitják a ládákat és az ün
neplő ruhákba öltözködnek. 
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Finomabb fehérneműt, selyemmel kivarrott felső ruhákat vesz
nek föl, selyem köténnyel, arannyal kivarrott selyem és bársony 
szalagokkal ékesitik magokat. Az asszony aranyos, és drágaköves-

15. ábra. Barcasági szász család. 
Munkám szániára készült eredeli fölvétel. 

boglárokkal disziti a fején megkötött fátyolkendőt, majd derekára 
csatolja a színes kövekkel kirakott bronz, vagy aranyos bogláros 
övét, Ez soknál igen értékes és szép. 

A barcasági vagyonosabb nők ünnepnapon igazán festői szé
pen öltözködnek. Sűrűn ráncolt szoknya, cifrán hímzett ing, csipke-
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kötény, bogláros ékszerekkel díszített öv és mellcsillag; az asszony
nak fejére arannyal hímzett csipkedisz jön, míg a leány a hengeres 
Bortent viseli. 

A drága fátyol drágaköves tűkkel van festői ráncaival a fejre 
illesztve; nyáron magyaros zsinórozás!! dolmányt viselnek. Ezeknél 
nél a csizma is finomabb nmnka és könnyebb. Míg a beszterceieknél 
durva, nehéz. 

Az asszony télen diszes és prémgalléros fehér báránybőr bundá
ját (Kürschen), nyáron fekete fodros köpenyét (Krausenmantel) ölti 
vállára és illatos bokrétával kezében megy a templomba. A leány 
hosszú hajfonatába font- selyem, vagy bársony gazdagon kivarrott sza
lagokkal díszített fejére teszi a dobszerű 6—8 hüvelyk magas bársony-
díszt (Borten) melyről drága varrásokkal ékített szalagok lógnak le. 
Bársony fűző, drága posztószoknya fölé nyáron tarkán hímzett kendőt, 
télen szorosan testhez álló báránybőr bundát vesznek magokra, né
mely vidéken két mellük között, egy drága kövekkel díszített, kerek, 
közepén csúcsos ércdiszt mellcsillagot (Heftel) viselnek. 

A szász gazdánál szégyen az, ha évente 4—5-szörnél többször 
tar tanak »nagymosást«. Jómódú háznál, tehát nagy készlet fehér
neműnek kell lenni. Minél dúsabban van kihimezve a fehérnemű, 
annál jobban lehet a jómódra következtetni. 

így nemcsak az asztalnemüek, ágynemüek, de kötények és ingek 
is nemcsak régi motívumokkal, de nevekkel, jelmondatokkal is van
nak kivarrva. 

Egynéhány hímzés nemcsak a sok selyem és arany miatt , de 
maga a munka finomsága és szépsége mia t t is .föltűnően értékes. 

A hímzés, varrás, fonás, szövés a szászoknál anyáról leányra 
hagyott családi szorgalom. 

A szász falusi nép. 

Termetük magas, hosszú, általában csontos emberek. Kövér 
igen kevés van köztük, a legtöbb inkább sovány. A barcaságiak ala
csonyabbak, zömökebbek és keményebb fizikumuk van, mint az Olt-
mellékieknek és a régi király földieknek. De élénkebbek, gyorsabbak 
is, mint azok, és intelligensebbek. Más vérből is származnak ezek, 
de talán maga a gazdasági életük lüktetőbb, frissebb mozgása is 
á ta lakí that ta őket. Mig a barcasági férfiak egymáshoz kevésbbé ha
sonlítanak, addig a királyföldiek arca, kihézése roppant egyforma. 
Ez az egymásközti házasodás eredménye. Csinos arc a férfiaknál 
gyakori, főleg fiatal legénykorban. 

Orendi szász gazdasági egyleti szaktanár emliti, hogy lia a Barna
ságon, tart határbejárásos gazdasági előadást és az altalajt akarja vizsgálni 
künn a szántóföldön, egyszerre odaugrik 3—4 ember ásóval, kapával és pár 
pillanat alatt készen van az ásott mély kis gödör. Mig a beszterceieknél 
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nem megy ilyen gyorsan. Nagy csizmáikban haza sietnek ásóért, ka-
ért, nagyon lassan kiásnak 15 centiméteres lyukat és kérdik: elég 

élv már? 
A szász általában lassan, meggondolva tesz, vesz, és jár-kel, a 

i t még nagy csizmája is befolyásol. Szervezete nem oly kemény. 
int a székelyé, de miután mértékletesen él, elég magas életkort 

r el. Orvosra, és gyógyszerre azonban sokat költ. Mig pl. Udvarhely-

16. ábra. Szászok Beszterce vidékéről. 
Eredeti fölvétel után. 

megyében 50—60 község van orvos nélkül, addig a szász nagyobb 
községekben mind van orvos. 

Szervezetének gyengeségét bizonyára hátrányosan befolyásolja 
az egymásközötti házasság, tehát a vérkeverés hiánya. 

A nők fiatal korukban csinosak, üde arcszínükkel. Barna époly 
sok van, mint szőke, német faji jelleg náluk nincs. De a mint férj
hez mentek, a gazdasági munkák nagy terhe a la t t elvesztik szép
ségüket. 

A román nők szebbek, húsosabbak, teltebb idomuak, de viszont 
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nem is dolgoznak annyit, igy a szépség jobban meg is marad, a rósz 
időkben a tornác a la t t ülve és kiméivé a kényes testüket. 

A szász nehézkességet és lassú mozgást most a falusi ikolák-
ban a nagyobbmérvü tornázáisal igyekeznek kiküszöbölni — elég jó 
sikerrel. (Jobb volna ugyan vérkeveréssel, a kemény szervezetű szé
kelyekkel való összeházasitással! de ez csak jámbor óhajtás marad) . 

A szásznak állandó kísérője minden utján a tarisznya, melyet, 
mellén keresztül a jobb vállba akasztott szijjon visel. A tarisznyá-

17. ábra. Mezei munkára induló szász gazda és tipikus szász fajta tenyészkancája. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

ban nem praliné vagy Kugler-bonbon van, hanem szalonna és kenyér. 
E tarisznya minden házonkivüli utján állandó kísérője. Epugy, mint 
kanca lova. Lóháton megy vásárba, földjére. Érdekes, midőn szénát 
gyűjteni megy a határba. Lóháton ülve halad, egyik oldalán a ta
risznya lóg, keze a gyeplőt, másik kezében tart ja a hosszunyelő villát 
és gereblyét. 

A szász népről én Erdélyben létem a la t t — mielőtt még őket job
ban megismerhettem is — csupán csak jót és szépet hallottam. Egy 
népet legjobban hivatott megbírálni a — hivatalnok, kinek a köznép
pel ügye-baja van. 
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Míg a magyarországi (az erdélyiek igy hivják a néni erdélyi 
embert) állami hivatalnokok a Székelyföldről elkérezkednek, addig 
a legsovénebb magyar is szívesen van a szászok között, mer t falu
ban is, városban is rend, kultúra, csend és nyugalom uralkodik, a 
nép pedig törvényt, hivatalnokot, urat , — tisztelő. 

Én különösen azért becsülöm őket, mert kultúrájuk és szorgal
mas munkásságuk előtt meghajolok. 

Talán a legjobb jellemzést adom róluk, ha ide iktatom a nagy 
székely történetirónak Orbán Balázsnak róluk irt sorait. Annál nyo
mósabbak ezen szavak, mer t irójuk olyan korban élt (az 50—60-as 
években), melyben a politikai viszonyok nem igen kedveztek a szászok 
"ölötti megítélésnek, és Orbán mint szintén erdélyi ember, a saját 
szemüvegén nézte őket. Megtartot ta a hideg igazság fonalát kezében, 
de azért valami nagy becsülés nem igen áradt ki lelkéből irántuk. 

»Tagadhatatlan, hogy e népnek vannak igen szép tulajdonai és-
érdemei is. Megvan benne a műveltségi hajlam, a tantilásvágy, minek 
érvényesítését egy kissé nehézkes fölfogása, lassú vérmérséklete, 
lelkesedésre nem képes hideg jelleme akadályozza. Ki kell emelnem 
e szász nép szorgalmát, munkakedvét, amely bár lassú, de folyto
nos, következetes munkásság á l ta l teremti elő az általános jólétet, 
és ezt még inkább fokozná az, h a e nép nem lenne annyira con-
servativ természetű, a mely a földmivelésben — mi a falusi népnek 
csaknem kizárólagos foglalkozása — is érezteti káros hatását . 

Ki kell emelnem az itteni szász népnek takarékosságát, a mely 
egészen a fukarságig és az önmegtagadásig megy. A szász földész 
még ha vagyonra t e t t szert is, nagyon egyszerűen él, élelmére igen 
keveset ad, fényűző cikkekre mitsem fordit, minden mulatságától 
megvonja magát, ügy hogy élete rideg és örömtelen, s mind ezt teszi 
azon nemes ösztönből, hogy gyermekeire minél többet hagyhasson, 
hogy azok jólétét, jövőjét biztosítsa. 

E miat t a sok gyermektől is óvakodik, a mi a birtok elaprózó
dását idézné elő. Ez azonban előidéz egy komolyabb bajt, a szász 
nép aggályosan kevés szaporodását, mi h a igy marad, idővel az egész 
népfaj megkevesedését, sőt kiveszését is eredményezhetné. 

Továbbá a szászok szebb tulajdonai közé tartozik a vallásosság 
s ezzel karöltvejáró erkölcsösség, a tulajdon nagy tisztelete, a bűnök 
kerülése; türelmesség, civódás, veszekedés, verekedéstől való óva
kodás, ami hideg és szenvedélytelen jellemének szerencsés kifolyása. 

Ki kell emelnem, rend, csinosság és tisztaság szeretetét, a mi 
árosban, faluban és lakjaiban is egyaránt felismerhető. Ki kell 
meinem józanságát, mer t bár a szeszes italokat, különösen az ujabb 

'dőben i t t is fogyasztják, de az a szásznál r i tkán megy azon végle
kig, a mely a részegségben s az emberi méltóságból való kivet-

kőzésben nyilvánul. 
Ki kell végre emelnem bennök a törvénytiszteletet és enge

delmességet; ez utóbbi főleg oly nagy mértékben megvan, hogy 
egésszen az önelhagyásig és gépies vezethetőség határáig megy s ez 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 4 
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mái* nem egyszer homályositá el e nép szebb tulajdonait s ez hasz
ná l ta t t a fel oly tényekre a melyek árnyat vetettek nem egyszer 
jellemére. 

Az i t t felsoroltak állanak ügy a falusi földész, mint a városi 
iparosra., az úgynevezett középosztályra nézve; de mint mindenütt 
az életben, a fénjr mellett az árny i t t sem maradhat el, mert a szászok
nak felhozott szép tulajdonai mellett vannak rossz sajátságai i s ; ezek: 
a zárkózottság-, önzés, mely minden vendégszeretetet, embertársai, 
felebarátai, sőt vérrokonai iránti szívességet és részvétet kizár; öt 
szásznak szive és háza oly zárkózott, hogy ahoz férni nem lehet; 
megvan e mellett a hűtlenség és hálátlanság.« 

Így ir (a báróságát nem használó) kiváló nagy székely hazafi. 
Szavaihoz sem tenni, sem abból elvenni, nem szándékozom. Csupán 

arra teszek megjegyzést, hogy a szász köznépre vonatkozó hálátlanság és 
hűtlenség, — inkább hazafias vonatkozásban értendők. Mindkét tulajdonság 
nagyon általános emberi közös vonás. Az ember az életben, ha a hálára 
és hűségre ópiti házikóját, — ügy hamar összeroskad. A szász paraszt is 
ember. Miért legyen ő kivétel? Mikor embernek született. A hűségre épen 
ellenkezőleg az a tapasztalatom, hogy pl. a lopás náluk — fölötte ritka 
eset. Azért is tartom a két tulajdonságot hazafisági szempontból fölem-
litettnek. 

A szász népnek majd 85—90%-a gazdasággal foglalkozik. Én 
tehá t könyvem irányánál fogva is mindig a falusi népet ismertetem, 
h á szászról beszélek. 

Elég sokat érintkeztem velők Erdélyben létem alatt , és gaz
dasági irodalmukat is ismerem, mióta jelen munkám megírását elha
tároztam. Papjaik, tanítóik, és két szellemi központjukban (Brassó 
és Nagyszeben) a felsőbb vezető körökkel való érintkezés, mond
hatom a legnagyobb mértékű előzékenység, finom, szerény, figyel
mes modor jelében történt. Bejártam a külföld, a művelt nyugat 
nagy részét. Nem habozom kijelenteni, hogy a tanult, művelt szász 
urakkal való érintkezés a la t t a művelt nyugati egyének honában 
képzeltem magamat. 

Sokan —> kik a szászokat sovinisztikus szemmel nézik és isme
rik — politikai szempontból nem nagy szimpátiával nyilatkoznak 
róluk. Azok a pár év előtti mozgalmaik ma már elültek. Lehet, hogy 
van közöttük még néhány magyarfaló idióta (hol ne volna fantasz
tikus észjárású ember?) — de ma már a nép vezető egyéneinek másra, 
sokkal komolyabb dolg-okra van gondja, mint politikai ábrándokra. 
Az erősödő román terjeszkedéssel szemben, a tűzhely és apai föld 
megőrzésére, azaz a nép kenyérkérdésével való foglalkozásra van kon
centrálva erejük és tehetségük! 

Ezen küzdelmeik annál tiszteletre méltóbbak, mert nem állami 
fillérekből, hanem saját munkájuk eredményeiből nyert pénzből, 
saját erejükből segítik népüket az előbbre való kapaszkodás terhes 
munkáival. I ! s j ! 
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A tanító az iskolában a gyermekkel megérteti, hogy a német 
Kajnavidéke volt az ő -»Mutterland ja«, Magyarország pedig a »Vater-
landja«. és »Heimátja«. 

A szász népdal »Siebenbürgen, Land des Segens« (Hedvig Lu
kács János brassói múlt századbéli városi rektornak melodikus szép 
zenéjü éneke), mellett oly csengő hanggal, és tele tüdővel éneklik, 
ropogós kiejtésű magyar nyelven a Kölcsey-Hymnuszt, hogy — öröm. 
Midőn az udvarhelyi székelyekkel voltam náluk tanulmányi kirán-
•dxiláson, a szász-székely testvériesség örömére, a tiszteletünkre ren
dezett 400 terítékű banketten a költövényi szász testvérek oly buz
gón énekelték fölállva a »Hazádnak rendületlenül«-t, hogy nemcsak 
•őszfejü tisztes szász gazdatársak huzt4k ki zsebükből hosszú piros 
zsebkendőjüket, hogy könnyeiket törölgessék, de a legtöbb kemény 
székely atyafinak is könnyek hullot tak napbarnitot ta arcára a drága 
gyöngyszemek, a férfisziv meleg megnyilatkozásának legértékesebb 
tanúságai, melyek többet érnek 100 szónál és beszédnél. 

Erre csak azért tértem ki, mert szükségesnek tar tot tam. Több
féle okból. 

* 

Hogy a szász megtartja a nyelvét, az anyanyelvét, azon ne cso
dálkozzunk. Azt nem kérdezni, de megérteni kell. A fő az, hogy a 
mai generáció már tud magyarul. Különben is ebben Andrássy Gyula 
gróf a volt belügyminiszter, és Deák Ferenc véleménye lehet, a böl
csen gondolkodók előtt, mérvadó, azaz az, hogy »ha mi a nemzeti
ségeket megnyerni akarjuk, akkor kedveltessük meg velők a magyar 
viszonyokat«. 

Különben — most a gazdasági viszonyok ismertetése a célom. 
Politizáláshoz sem kedvem, sem időm. Úgyis az nekünk ma

gyaroknak a bajunk, hogy majdnem csak politizálunk és pártoskodunk. 
A szász falu népét azért is becsülöm nagyra, mert nem pártos-

kodik, nem veszekedik ügy, mint az erdélyi magyar teszi. 
Székelyudvarhely például circa 7000 lakosú kis város, és 14 

ügyvéd talál benne egész jó megélhetést, akkor, mikor még a kis 
megyében a vármegye másik két falujában: Oklándon és Kereszturon 
székelő járásbíróság mellett még 6—8 ügyvéd él. 

Ez a székely népnek végtelen pörlekedő természetét mutatja. 
Hisz a bíróságok a székely megyékben görnyednek a sok ügy alatt . 
Apa fia ellen, fiu apja ellen indítja megdöbbentő módon a kere
seteket. 

Nálam, hivatalomban a hé t bizonyos napján ingyenes jogsegély 
volt a nép számára. Ott .láttam, hogy mily mélyen tud belegyöke
rezni a vad indulat az erdélyi magyar köznép lelkébe, és a pereskedő 
hajlam már hány jómódú gazdát t e t t teljesen vagyontalanná. 

Nos I a szász az ő hideg, békés természetével és meggondoltságá-
val — bizony nem igen pereskedik. A port legalább jól meggondolja. 

, i« 
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Elmegy a papjához, bíróhoz tanácsért előbb. Inkább a feleségével 
veszekszik. (Vagy talán megfordítva?) Az nem kerül — pénzbe. 

Nyelvük, a középfrank nyelvjárás, mely — mint majd később
néhány példából látni fogjuk — egészen sajátságos, és minden más, 
mint német. A szász nyelvnek szabályai tudtommal nincsenek. Ezt 
csak hallásból lehet megtanulni. Elővesznek egy német könyvet és. 
abból szászul olvasnak. Megfordítva azonban nem lehet. 

íme néhány szász vers: 
szászul: szászul : 

Em sál det Wirt kan De AI den häjnder'm. Iwer» 
Demo ausspan! De Jangen häjnder'm Piacit 

németül: németül: 
Man soll die Worte kauen, Die Alten hinter dem Ofen, 
Dann ausspeien! Die Jungen hinter dem Pflug T 

szászul: németül : 
Kén Kén af der Gass Regen, Kegen auf der Gass' 
Kén Kén mach mich nassl Regen, Regen mach mich nassv 
Hift blísz, Hift blísz, Kopf blos, Kopf blos 
Rén Rén mach mich grisz Regen, Regen mach mich gros 
Aem EKjmel wunt e guldig Man Im Himmel wohnt ein goldiger Mann 
D§ de Rén verdraiwe kan. Den den Regen vertreiben kann. 

Nyelvjárásuk lassú. Meggondolva, szótagolva beszélik a németet,, 
de gyorsabban pereg a szász nyelven a nyelvük. 

1849-ig templomban, iskolában sőt gimnáziumban is szászul 
beszéltek; püspöki rendeletre azután a pap minden második vasárnap 
németül prédikált. Ekkor még tizeddel (kepe) adózott a nép a pap
nak. A nép nem értette a német nyelvet, zokon is vette. 

Mondja egyik paraszt a papjának, mikor a tizedet meghozza-
— A tizednek egyik felét meghoztam, de a másik felét kérje 

az úr a t tól a némettől, kinek minden második vasárnap prédikál. 
Jellemző, hogy több pap benn is akadt olykor a prédikációban 

a második vasárnapon és szász nyelven folytatta tovább, mert a 
német nyelvet ők sem birták folyékonyan mindnyájan eleinte. 

A Back-korszakba.n Brassóban a német hivatalnokoknak sok
szor meggyült a baja a német nyelv ellen küzdő szászokkal, kik nem 
akartak németül beszélni. 

De a barcasági szász nyelv nemcsak élesen külömbözik a töb
bitől, hanem egyik falué is a másiktól, főleg kifejezésekben is. 

Maga a brassói nyelvjárás is más, mint pl. a szebeni. De a 
falusi szász előtt nagy tekintélye van a városinak. Mig egyik falu
beli kineveti a másik falubelit a nyelvjárásáért, addig a brassóit 
tiszteletben tartja. A barcasági falusi szász minden brassóit, még 
a napszámost is, urnák (»Hárr«) titulál, mert a városi lakosban fel-
sőbbséget lá t maga fölött. 

* 
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A falusi nép Igyekezete, főcélja a gazdálkodás. Vetélkednek egy
mással abban, hogy a gazdasági munkákat melyikük végzi jobban 
és előbb el, mint a másik. "Vagyuk az, hogy mint derék, szorgalmas 
föMmives tűnjön ki a másik fölött. A lusta gazdát, vagy az elma
radót — nem haladót — »szemétdombnak«, »rothadtnak« nevezik egy
más között. 

A szorgalom jutalmát, a vagyonosodást, a birtokban és pénz
ben való gazdagságot nagy tiszteletben tartják. Sajnos! sokszor még 
azt is, a ki gazdag, de nem szorgalmas. A szorgalmas gazdának — ha 
vagyonossá válik — még nagyobb hibáit is elnézik, de csak addig, 
mig gazdag- marad. 

A szigorú szász asszony dühösen ront neki a beszeszelten haza
térő urának, de rögtön elcsendesül, ha a részeg azt jelenti ki, hogy 
nem a gazdaság jövedelméből ivott! 

A szegényt nem sokra becsülik. Még gunynevök is van. A sze
gényeknél »bei den Schakeraken«, a jobbmóduaknál »bei der besseren 
Klasse« — mondják beszédközben megkülömböztetésül. 

Ha azonban a szegény gazdaggá küzdi föl magát, akkor meg
nyílnak előtte a.z addig bezárt porták, és bejut a »jobb« családokhoz 
is, és a községi díszesebb állásokba (zu den Vordersten, und Besten). 

A szellemi munkát semmire sem becsüli. Csak azt tiszteli, a ki 
izzadva, testi munkával töri magát. A városi urakat lenézi. Nyári 
fürdővondégeket ki nem állhatja. 

A gazdasági munkáknál nem kiméli magát. Baromi fáradtság
gal gyűjti garasait. A mije van, azt azután féltve is őrzi. Napi 
élelmét a legkisebb mértékig megvonja magától. Jelszava: »aki nem 
dolgozik, ne is egyék«. A napi munkához arányítva szabja meg élel
mét is. Nyáron háromszor, félen kétszer eszik. A falusi szász nem
zeti főétele a káposzta (Kampest). A »szász káposzta« olyan, mint 
az étlapokon ismert kolozsvári káposzta. * 

Másik főeleimé a »palukes«, székely puliszka, azaz kukorica
liszt gombóccá főzve és a juhturó. Ezekből ehet mindenki a mennyi 
jólesik. De már a disznóhúst, kolbászt a háziasszony darabolja föl 
és osztja ki. 

Nem eszik oly zsírosan, mint az alföldi magyar, vagy a bánáti 
sváb, de sokkal jobban, mint a román, ki vallási bőjtölési tilalmai 
miat t majdnem az egész évet puliszkával és hagymával húzza ki. 
A takarékosság sokszor fukarságig megy náluk, mely sokszor ho
mályt is vet reájuk. 

Csupán esküvő és bizonyos ünnepnapokon hagynak föl vele, 
de akkor meg .a mértéktelenségbe lépnek, dorbézolnak, esznek, isz
nak rogyásig, de csak a megszabott 1—2 napig, hogy azután ismét 
»spórolni« kezdjenek. 

1 Érdekes, hogy a kolozsvári káposztát nem kolozsváriak, hanem a 
szászok eszik. Epugy, mint a hússal benőtt, „kolozsvári szalonnát" sem ott. 
hanem a szászok készítik, a baznai sertéseikből és brassói és nagyszebeni 
hentesek árulják ügyes üzleti fogásból = kolozsvári szalonnának! 
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A szásznak a t a k a r é k o s s á g i h a j l a m á t a szel lemi vezetők — p a p o k , 
t a n í t ó k — n a g y o n helyesen, megőr i zn i és m é g okosabb i r á n y b a n 
fe j leszteni is . igyekeznek. N a g y o n helyesen, m e r t m i n t később l á t n i 
fogjuk, szükség is van e r re , h a az őke t övező t e n g e r d a g á l y á b a n 
e l m e r ü l n i n e m a k a r n a k . 

Merő e l l e n t é t a vendég l á tó székellyel , k i e l ő t t a »szász fösvény
ség« i s m e r t fogalom. 

J e l l e m z ő a m o d e r n p a p o k n a k a köznéphez i n t é z e t t f igyelmez
t e t é s e : »legyetek e g y m á s i r á n t vendég lá tók , d e dörmögés né lkü l !« 
(azaz ne soka l j ák meg, h a a vendég a h í v á s n a k enged, és a z a sz t a l 
ná l eszik, vagy s o k a t esz ik) . A közügyek i r á n t azonban elég á ldoza t 
kész. H a v a l a m i a n y a g i t e r h e t r ó n a k ki reá , n a g y sóha j tozva a d j a 
a pénzé t hozzá, vagy te l j es i t i a k ö z m u n k á t , miközben m o n d j a : »ami t 
m e g p a r a n c s o l n a k , a z t sz ívesen tesszük« fő a z o n b a n az, hogy az anyagi 
teher, a község minden lakójára egyformán, kivétel nélkül kirovassék. 
E k k o r m é g oly nagy és sú lyos t e r h e t is —> szívesen meg tesz . 

A két utóbbira két érdekes esetem volt. 
Bene udvarhelymegyei szász községben a miniszteri kirendeltség legelő-

Javítási munkákat végeztetett a községgel közmunkában. A munkát tavasz-
szal kellett volna végezni, de elmulasztották. Kimentem a biróhoz május-
elején azzal, hogy ha nem végzik el a kikötött munkákat minél előbb, akkor 
elveszítik a megígért államsegélyt. Ezt este útközben közöltem a bíróval. 
Megígérte, hogy másnap el fogják végezni. 

— Lehetetlen, mondom neki, hiszen a kikötött munka oly sok, hogy 
azt a székely községek 1 hét alatt sem végeznék eL 

— Muszáj elvégeznünk egy nap alatt, — mondja a biró, — mert töiök-
buza (tengeri) kapálásunk van, és a népnek azután azzal lesz dolga. 

Másnap hajnalban a biró a haranggal vészjelet adatot t és az összefu
tott népnek a dolgot megmagyarázva, kiment a legelőre az egész falu munka.-
biró ereje (400 ember) és vagy 60 szekérfuvar, ós délután 6 órára elvégezték 
a munkát — még pedig kifogástalanul. Még panaszos szót sem hallottam. 

Ilyen esetben egy székely község a bírót is, meg engem is — nem. 
tudni hogyan? — hagyott volna helyben. 

A másik eset Barcaságon történt. 
A székelyföldi miniszteri kirendeltség részéről 65 udvarhelymegyei szé

kely gazdakört vezettem gazdasági tanulmányi kirándulásra a barcasági szász, 
falvakba, a legnagyobb nyári munkaidőben. Tudtam, hogy nem jókor jövünk, 
mert a szász gazdatársakat zavarjuk az aratási munkájukban, de tanulni 
és látni akartunk, nem volt más választás. Az ottani gazdakör elnöksége-
a községi elöljárósággal szállásolt el bennünket — egyes gazdáknál éjjelre,, 
mivel Brassóba bemenni messze volt, a faluban pedig 6ő embernek tömeg
szállást nem kaphattunk. A házigazdák oda voltak „rendelve", mig a „ven
dégek" nyugodni nem tértek — hozzájuk. Az egész nap a nehéz gazdasági 
munkát végző szász gazdatársak a legnagyobb előzékenységgel ós szívesség
gel várták-vendégeiket az éjjelen át . A következő évben ismét vezettem oda 
tanulmányuti csapatot, a szász gazdasági egyesület szíves engedelmével. Ismét 
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az elszállásolás. A biró kikiáltja először a szász házigazda, azután a székely 
vendég nevét, hogy egymást megismerjék. 

Föltűnik, hogy a lisztán minden harmadik házszám szerepel, mint 
szállásadó. Kérdem a birót errenézve. Erre megtudom, hogy mióta most 
már hozzájuk többször van ily csoportos tanulmányút vezetve, a falu lakos
sága sorrend szerint van kirendelve vendéglátásra. Maitkor voltak a-tól g-ig, 
most x-től y-ig futó házszámok tulajdonosai. 

Ez az igazi egyenlő teherviselés elve. 

* 

De mily büszkeség dagasztja keblét, ka községének a dicsősé
géről van szó! Ha erről van szó, erején fölül is költekezik, megfe
szíti magát, csak tudja, vagy lássa, hogy ezáltal községe a többi 
fölé emelkedik! Hogyne! mikor az ő községe, az ő atyai háza! 

Másik szép tulajdonsága a rokonság összetartása és szeretete. 
Ha családi baj vagy dolog forog szóban, az egész at3rafiság összejön 
és erején fölül segiti a bajba j utottat. Hogyne! »az ingem közelebb 
áll hozzám, mint a kabátom«. Építkezésnél összeadják, hordják az 
anyagot, és közös munkával segédkeznek. Esküvőnél, keresztelőnél 
az egész atyafiság összead mindent-, hogy vigadjanak, betegségnél 
és halálesetnél mindnyájan hűen osztoznak a bajban és keservekben. 
»Sokan inkább tudjuk elviselni a bajt, mint kövesen«, tartja a csa
ládi hagyományos jelszó. 

A gazdasági téren roppant konzervatív, nehezen halad előre, 
mert az újításokról azt tartja, hogy azok sokszor az ő erszényén 
vágnak sebet. Ma mái- széjKrn halad. De a 80-as évek elején — midőn 
még nem látot t más községnél jó példát — még ellenséges indulat
ta l fogadta, a Pantalonigerek (nadrágosok) újításait, mer t az t tar 
totta, hogy ő az atyjától tanul t gazdaságot, nem pedig »pantallós 
városi uraktól«. 

Mikor Honigberg-ben (Szászhermány község) az első Sa.ck-ekéket 
behozták a községbe és a gazd. egyesület urai szántásra vontatták a 
a falun keresztül az újfajta ekéket, az öreg emberek dühösen kiál
toztak a kapualjából. De ma már — majdnem mindnek ilyen ekéje van. 

így voltak azelőtt a gyümölcsfával is. öreg emberek nem en
gedtek házuk elé fákat ültetni. (Azért oly fanélküliek a régi szász 
faluk utcái) . Azt tartván, hogy van fa az erdőben elég, és az ő falujuk 
nem oláh falu ,hogy tele legyen fával. A gyümölcs, szerintök gye
reknek és asszonynak — nem pedig férfinak való. 

De ma már nagyszerű gyümölcsöseik vannak, és a besztercei 
szászok gyümölcseit ma már Stut tgart és Frankfurt kereskedői 
exportálják. 

A virágot azonban minden család kedvelte és virágos kertjét 
gondozza. Vasárnap virágbokrétával mennek az asszonyok, leányok 
a templomba és bokrétát tűz kalapjára a legény, ha »Dirndlj éhez« 
(leány) megy látogatóba. 
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Az öregek az éaeket sem szeretik. Azt tartják, hogy csak részeg 
embernek való énekelni. A földön a munkáknál nem hallik énekszó, 
a ruházkodásban is a sötétet szeretik. Csak a leányok öltözködnek 
kirívó színekkel. Az öreg asszonyok szidják is érette őket, ad tartván, 
hogy a tarka ruha cigánynak vagy oláhnak való. 

Az öregek a vagyont halálukig nem Íratják át gyerekeikre, »nem 
vetkőzünk le előbb, mint lefeküdnénk« tartják, azaz nem adják á t a 

18. ábra. Szász jegyespár Szeben vidékéről. 
Eredeti fölvétel után. 

földet addig, mig meg nem halnak, nehogy a fiatalok azután »más
ként« bánjanak velők, ha már dolgozni nem tudnak. 

A faluban két irányzat küzd, az öregeké, főleg asszonyoké és 
a fiataloké. 

Az öregek elve: a krajcárt vasmarokkal tartani , takarékoskodni, 
tisztességet megadni, kit illet, templomnak, iskolának, községnek 
sóhajtozva, de azért pontosan fizetni, de mindenféle újítástól tar
tózkodni. A fiatalok elve, dolgozni, gazdasági újításokba belemenni, 
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de csak arra fektetni a fősúlyt, mely pénzt és eredményt ígér. 
A gyermekeket iskoláztatni, városba küldeni műveltséget és idege
nekkel csiszolt modort tanulni, gazdasági gépeket használni, újfajta 
növényeket tenyészteni, más állatokat tenyészteni, műtrágyát hasz
nálni, szépen ruházkodni, szép lakást tartani, jól élni, de a megnöve
kedett igények kielégítésére a szaktudást emelni, hogy a földből több 
hasznot tudjanak kipréselni mint eddig. 

Ezen gazdálkodási vetélkedés a Barcaságon kezdődött, az er
délyi szászok legintelligensebb részén, de most már másut t is ter
jed, mert az erdélyi gazdasági egyesület tanulmányi kirándulásokat 
vezet oda, a régi királyföldi szászoktól is, tehát a barcasági elsőrendű 
gazdálkodást most már lassanként az elhagyatottabb vidékeken is 
m e gismertetik. 

* 

A szász falu belső élete. 

A szász falusi élet már ősi hazájából hozta magával belső éle
tének magvát: a vallásosságot és békés, munkás életet és vezetőinek 
megbecsülését. A belső élet a templom és iskola körül mozog. 

A pap irányítja a nép lelki világát. Sajnos, ujabban már nem 
vezetheti annyira, mint azelőtt. Mióta a sok nyomorúság megszűnt, 
azóta az összetartozás érzete és a vezetők iránti tisztelet — i t t is 
lanyhult. 

A falusi nép élete hétköznap a folytonos gazdasági mun
kában zajlik le. Csak a vasár és ünnepnapok délutánjai az ő szóra
kozása. Kiülnek a t isztára söpört u tcára a padra, összejönnek és 
beszélgetnek, a gyermekek pedig társasjátékot játszanak. Tovaha
ladó úri kocsi előt t illedelmesen fölállnak és még ismeretlen úri 
embernek is köszönnek. A férfiak a korcsmában kugliznak. 

A fiatalság i t t is szórakozni kivan. A mint elmúlik a hosszú 
erdélyi tél, és megjön a június, melegebb idejével, vasárnap délután 
a legénység vezetői a paptól, bírótól a táncmulatságra engedélyt 
kérve, fúvózenekar kíséretében kivonulnak vagy a nagy korcsmaud
var zöld ágakkal díszített színje alá, vagy közelben az árnyas fák 
tisztásához és táncolnak, az odasereglett leányokkal. Az öregek fél
körben állva nézik őket. A mint azonban lemenőben van a nap és a 
hazatérő marha és bivalycsorda »böfögése« hallatszik, elhallgat a 
zene, vége a mulatságnak és kiki fut haza átöltözködni, hogy a haza
térő állatokat elláthassa. 

Azután csak a 2—3-ik vasárnap táncolnak ismét. A mulatságon 
— a mi az erdélyi magyaroknál sajnos, még dologidőben is igen 
gyakori — (legalábbis gyakoribb, mint kellene!) a szászoknál vere
kedés, lárma, részegcskedés — kizárt. 

Télen azután a falusi nőegylet (elnöke a lelkész aeje, kit igy 
szólítanak: »tugendsame frau Mutter«) kezdi meg a bálokat és foly-
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tat ja a többi egyesület a korcsma földíszített nagytermében, vagy 
»Vereinshaus« (szövetkezeti ház) tanácstermében. A Barcaságoii ezek 
4—500 egyént befogadó igen szép, városoknak is díszére váló, modsr-
dernül, mellékhelyiségekkel berendezett termek. 

I t t azután szép t isztára kiöltözött párok táncolnak egész váro
siasán, sőt még városi urak is szoktak kimenni ilyen falusi bálokra. 

(A különbség nem nagy, leginkább az, hogy ide a nők nem 
leöltözve, hanem felöltözve jönnek — még). 

A részegeskedés, zajos korcsmai mulatság a legtöbb községben 
ismeretlen. A szász evang. egyházközségek híveiket sokáig meg tud
ták az alkohol mérgétől óvni. 1800-ban még általánosan az volt a 
nézet a szász falvakban, hogy a korcsma csak a csavargók, nap
lopók és koldusok tanyája. Még 1848 előtt több községben volt szo
kás, hogy mielőtt a pap a szószékre lépett a délutáni istentisztelet 
előtt, a kántor templomi ornátusban végigjárta a korcsmákat és 
följegyezte, kiket ta lál t ott. Ezeket azután megbüntették. 

I t tak az emberek azelőtt is, az tagadhatatlan, és volt is részeg 
akkor is. 

A régi időben Botfalu köíség fuvaros népéről beszélik, hogy — rop
pantul szerették a bort. 

Urvacsorát osztott ki a botfalui pap, mondja az adoma, és a hivek 
között egyik a borral telt kelyhet kivette a pap kezéből és utolsó cseppig
fölhajtotta a pap nagy megütődésére. Később ezért inegdorgáltatván, igy 
válaszolt: 

— „Én ügy szeretem Krisztus uramat, hogy az ő dicsőségére egész, 
veder bort is kiimiék". 

Bégebben azonban az emberek — odahaza i t tak, nem pedig a 
korcsmákban. A kinek termett bora, vagy kisüstön szilvapálinkát 
főzött, az megit ta odahaza. A regálé megváltása után és a korcsmák 
bérbeadása által, továbbá a kisüstön való főzés eltörlése, a filloxera 
pusztítása által, az emberek korcsmákra szoktak i t t is. 

De távolról sem olyan elijesztő mértékben, mint sajnos, a szé
kely falvakban. 

A vagyonos barcasági községekben a vendéglő egész városi jel
legű, hol a kereskedéssel foglalkozó parasztság körében — börze jel
legével bír és biliárd asztalokkal is föl van szerelve. Sajnos, ilyen 
helyeken a kártyázás is kezd terjedni. 

A szeszfogyasztást különben a királyföldi szászoknál annak is 
lehet betudni, hogy ivóvíz nincs. 

— A VÍZ olyan rossz, hogy még csizmaszárba önteni sem való — 
mondta egyik szász nekem. 

# 

Érdekes, hogy a mily fukaron él a szász rendesen, époly nagy 
költséggel ünnepli meg az év egyes ünnepeit, karácsonyt és más 
egyházi ünnepeit. Az emberi élet fordulópontjain aaután: a keresz
telőnél, lakodalomnál és temetésnél már nem néz a pénzre, hanem' 
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»kerül, a mennyibe kerül«, a fő az, hogy szép és nagy ünnepség-
legyén. Az esküvőre meghívják az egész családot, elöljáróságot-, a 
»Nachtbarsohaftót« (később lesz róla szó), tehát majdnem a fél falut. 
Sokszor van 400 vendég is, és ta r t a vigasság 3 napig. 

Egy barcasági vagyonos falusi szász lakodalmán 300 vendég elfogyasz
tott hiteles följegyzések szerint: (forint értékben) 
2 hectoliter kenyérliszt 30.00 200 üveg borviz 16.00 
100 klg. marhahús 36.00 20 liter tejszín 6.80. 
100 drb baromfi 40.00 3 klg. kávé 6.00 
30 drb malac 90.00 10 klg cukor 4.80 
20 drb pulyka 60.00 sáfrány 0.20 
4 drb borjú 48.00 fahéj 0.25 
200 klg. finom liszt 40.00 fél klg. bors 0.5& 
2 drb sertés 64.00 fél hectoliter zöldség 1.00. 
káposzta 5.00 torma, burgonya, szilva 2.10 
600 tojás 12.00 8 klg. só 0.8O 
25 liter vaj 20.00 4 liter ecet 0.28 
220 liter tej 14.00 6 font élesztő 2.40 
700 liter bor 245.00 2 klg. rizs 0 6 0 

Tehát összesen 745.73 frtot, a mi közel 1 és fél hold jó földnek az 
értéke. 

A lakodalmon egész sora van a ceremóniáknak, ünnepélyes és 
régi korból maradt szertartásoknak, beszédeknek, társas játékoknak, 
színi előadásoknak. 

A leendő férj leendő feleségének cipőt hoz, a leány pedig neki 
kivan ott díszes inget ád. Esküvő után az ajándékok átadása követ
kezik. 

Az apa a fiúnak a lakodalmi asztalnál egy ekét ád á t e sza
vakkal: »Fogadd szívesen, a mit neked adok, a mi a tyádat és nagy-
atyádat fönntartotta! Szántsál szorgalmasan, akkor nem szárad el 
gabonád élő fája!« 

A leány atyja a leánynak rézüstöt ad át e szavakkal: »Mossál 
szorgalmasan és takarékoskodjál!« 

Egy asszony többet vihet ki kötényében, mint a mennyit haza
visz az u ra lepedőben!« 

Ezután következnek a vendégek különféle ajándékainak átadása. 
A lakodalmi napok a la t t (3 nap) este öt órakor megszűnik a 

zene, mulatság", dáridó. Ekkor a vendégek hazamennek, átöltöznek, 
hogy otthonmaradt állatjaikat elláthassák. Egy óra múlva újra visz*-
száj önnek és folytatják a lakzit. 

Jellemző még az is, hogy némely faluban a lakodalmas menet 
a templomból jövet, élén a zenebandával, bejőve a lakodalmi házba, 
nem a szobába vonul, hanem először — a trágyatelepet járja ünne
pélyesen körül, jelképezvén a fiatal párra ezen hely gazdasági nagy 
fontosságát! 

De némely faluban a háztüznézőnél a leendő párnak az öröm-
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-apa a trágyatelepet is bemutatja. Minél nagyobb az, annál nagyobb 
a gazdaság, tehát a hozomány is. 

Innét van azon adoma, hogy egy ugrai (Nagyküküllő) gazdag 
örömapa, leendő vejét, midőn megmutatta neki, hogy leányával mily 
sok hozományt ád, végül a hatalmas trágyatolepekhez is elvezette 
és arra reámutatva, mintegy az összes, eddig látottak végezetül, ke
sé t még mindig a telep fölött tartva, büszkén igy kiáltott föl: 

— Látod fiam, ebbe házasodsz most te bele! 
* 

Falusi embernél a házasélet boldogsága a szó szoros értelmé
ben véve — elég ritka. 

így van az a szászoknál is. A békés, jó házasélet, a lelki har
mónia a falusi nép lelki világában még akkor is ritka, ha lelki von
zódásból lettek egymáséi. Ez pedig ritkán fordul elő, mert inkább 
a vagyoni szempontok irányítják a szülőket gyermekeik összeháza-
sitásánál. 

A házastársak tehát inkább egymás mellett, mint egymássaí és 
egymásért élnek, a nemi közösség tehát gazdasági közösséggé növi 
ki magát. Ha a gazdaság jól megy, ha nincs adósság, ha van annyi, 
a mennyi kell, ha jnt a férfinak dohányra, kis italra, az asszonynak 
ruhára, ha &z asszony takarékos, ügyes, el tudja látni az állatokat, 
a háztáját, sőt a községházi dolgokat is (melyet a férfi szívesen vele 
végeztet) az adó, a marhalevél, stb. ügyekben, ha az étel pontosan 
kijár az asztalra, ha a tejből, tojásból, kijön a háztartás és a gaboná
ból, marhából befolyó pénz a takarékba mehet: akkor megvan a — 
boldogság. 

De ha mindez nincs ügy meg, vagy ha a szükség sápadt feje 
tolja be képét az ajtón — akkor a boldogság kimegy az — ablakon. 

Még rosszabb, ha egyenlőtlen a vagyon, a mit hoztak. A sze
gényebb durva sértéseket kap, jön a veszekedés — ütleg — és keserű 
lesz mindkettő élete. Ezt még tetőzi az após, anyós, h a egy házban 
lakuak a fiatalokkal, a gyámkodás, civódás — többnyire a pap há
zánál talál kielégítést, de sokszor — a válásban is. Sajnos, ez a szá
szoknál elég gyakori eset, és az a baj, hogy többször vagyoni kér
dések miat t . 

* 

A gyermekszaporaság a szászoknál nagyon kevés. Ez pedig a 
szászoknak végtelen nagy bajuk, mert az egy és két gyermekrendszer 
által nem szaporodnak és ez az oka, hogy számuk folyton apad és 
a kipusztulás biztos veszélyének mennek szembe, ha meg nem vál
tóinak. Most már a papjaik folytonos óvására ők is belátják ezen 
öngyilkosságot, több a gyermekszaporaság náluk, de viszont igen sok 
család, a folytonos egymásközti házasság- miat t — magtalan marad. 

Viszont a fiatalabb barcaságiaknak már van 10—12 gyerekük 
is. Pedig a szász a gyermeket szereti. Tejbon, vajban füröszti, dé-
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delgeti, csak a sok gyereket nem szereti. Nem az öröklők számára 
néz, hanem az örökség nagyságára; azaz ismét a birtokviszonyok, a 
vagyonosodásra való törekvés mia t t nem akar sok gyereket, hogy 
birtokát föl ne kelljen aprózni, és gyermekére minél nagyobb birto
kot hagyhasson. 

Viszont a szegényebb szász gyermekéből — hasznot akar, hogy 
nehéz munkáiban neki segédkezzen. 

Jellemző e mondásuk: »mi másom van nekem a gyerekkel, mint 
vesződségem? Három éves korában a gyermekkertbe (óvoda) jár, ha t 
évestől 15-ig iskolába, azután még 4 évig továbbképző iskolába, azután 
a királynak szolgál, h a hazajön megházasodik és ekkor még szülei
től vár segítséget, nemhogy még nekik segítenek 

A keresztelőt nagy családi ünneppel és lakomával ülik meg. 
A lakomán minden vendégnek áldást, fölköszöntőt kell monda

nia, melyekre a háziak válaszolnak. Egész helyesen sóhajt föl Schuller 
Gusztáv szász író: 

»Vajha a szász parasztházban kevesebb beszéd, de több keresz
telő esnék!« 

A keresztelésre v i t t gyermeket* h a leány »szegény kis féreg
nek«, a fiút »egyenes örökösnek« (Leibeserbe) nevezik. A papnál igy 
jelentkeznek: »hoztunk egy kis pogányt, hogy belőle keresztényt 
csináljon«. 

* 

Hosszú téli estéken a fonó járja a falvakban. Váltakozó sor
rendben mennek asszonyok, leányok egymás házához este fonni, 
szőni lent, kendert. Most már miután a szászok is a boltból veszik 
ruháikat, a fonás helyett modernebb dolgot és drágábbat végeznek: 
stikkelnek, finomabb kézimunkával foglalkoznak. 

Azelőtt a háziak megkínálták a társaságot Dachziegeln-ekkel 
(tetőcserép), azaz pirí tott és zsírral megkent kenyérrel és »Krapfen 
ín montur«-ral (fánk egyenruhában, a székelynél a fánkot pánkónak 
hívják), azaz héjjában sült burgonyával. 

Ma már a barcaságiaknál gyümölcsöt, befőttet, tor tá t szerví
roznak és a fonót is csak hetenként egyszer tartják, mint a városi 
»élozsanszia« a zsurjait. 

Különben ez másut t is igy van. Az Amerikából hazajött udvar
helymegyei székelyek ujabban a falvakban a thea-estélyeket hozták 
divatba. 

A fonók káros visszahatását ujabban a papok, tanítók ellen
súlyozni akarják azzal, hogy a fiatal legényeket — kik természetesen 
szintén szorgalmas tagjai a fonóknak — zene és fölolvasó estélyek 
rendezésével el akarják yonni és nemesebb módon akarják a hosszú 
téli estélyeket velők eltöltetni. Ezen estélyeket az iskolában vagy a 
szövetkezeti házban tartják. I t t nem kapnak a legények »Hanklichot«. 
(sült lepény), »Klotsch-ot« (font kalács), de helyette — szellemi 
táplálékot. 
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Ezen »családi estélyekeU a pap, tanító, szövetkezet, nőegylet, 
vagy más testület rendezi most már sok helyen, és ének, szavalás, 
fölolvasás, humoros előadás, színi előadásokkal igyekszik az értelmi
séget terjeszteni. A legtöbb helyen szép sikerrel. Ezért is terjesztik 
most a falukban a férfi dalárdát, női énekkart, zene egyletet nagy 
buzgósággal és kiváló szép eredményekkel. 

A Barcaságon most meghonosították a falusi iskolás gyerme
kekkel a nizzai Caruevált, azaz a farsangi álarcos utcai fölvonulásokat, 
szekereken nagy álarcos táncoló babákkal, figurákkal, jelmezes cso
portokkal, énekkel, játékokkal, hogy a népet okosabb és modernebb 
es ártat lanabb szórakozásokkal lássák el, ha már mulatni akar. 

A falusi iskolák tavasszal a Honterus (a szászok reformátora) 
ünnepet nagy kirándulásokkal és majálisokkal üxmepli a természet 
snabad levegője alatt . Ugyanezt teszik pünkösdkor is. A fiatalokkal 
a nagyok is kivonulnak és vigadnak, hogy a hegyek viszhangozzák 
énekeiket. 

Egyáltalán az iskola ünnepei a szászoknál nemzeti ünnepszámba 
mennek. Jellemző példa erre, hogy egyik nagyobb városukat, annak 
örömére, hogy a főgimnáziumuk érettségi vizsgálatai bukás nélkül 
végződtek: ünnepélyesen kivilágították. 

A falusi életet szellemi téren még nagyban élénkítik a Gusztáv 
Adolf egyesület köri gyűlései és dalárda versenyei, továbbá a közép
iskolai vándor torna ünnepélyek. Míg ezen tornaversenyekre ro&ssze 
vidékről jönnek az iskolák növendékeikkel, szülőikkel, hogy 800—1000 
ifjú disz- éjs versenytornázási ünnepélyének szép látványosságában 
és az ifjúság acélossá nevelésében gyönyörködhessenek, addig •&. 
Gusztáv Adolf dalárversenyek is imponáló lefolyásúak. 

Megjelennek a falusi dalárdák, 700—800 vendég a földíszített 
községben, fehérruhás leányok, tűzoltók sorfala között templomba, 
onnan gyűlésre vonulnak, rövid ebéd után, kivonulnak a falu szélén 
3, zöld erdő tisztására és megkezdődik a dalárdák versenye. Bizonyára 
fölemelő napjai ezek a kultúrának és nagyban hozzájárulnak a falusi 
nép lelkének nemesítéséhez, annál inkább, mert — hiszen a dalár
dák is, hallgatók is falusi kisgazdákból állanak. 

* 

Azonban, elérkeztünk a minden idők végéhez — a temetéshez 
és a mi talán rosszabb: a betegséghez. 

A beteg családtag a falusi szásznak is terhére van, hisz akkor 
sem nem dolgozik, de meg a beteg miat t ők sem dolgozhatnak, ügy, 
mint — különben. 

A beteghez orvost rögtön hivnak. A nagy beteghez rögtön oda' 
jön az egész rokonság, egyrészt segíteni helyette a. háznépének, máíc 
részt segíteni az ápolásban a családnak. A nagy betegnek visznek 
virágot, ajándékokat, szórakoztatják, sőt éjjel fölváltva virraszta
nak mellette, vagy a zsoltárból énekelnek neki a hosszú, éjszakákon át. 

, Azonban a nagy beteg ennek nem örül. Ha nem tud meggyó-
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gyúlni, akkor sóhajtozik a halála titán, mórt érzi, hogy nyűg az 
élet neki is, családjának is. Egész fásultan, közönyösen beszél — 
haláláról. • 

A meddig a halott »a föld fölött van«, jön a gyászoló család
hoz az egész rokonság, meglepően szép és ünnepélyes mondásokkal 
»condoleálni«, mint az uraknál ez szokás. Azután jön a »Nachtbar-
vater«, a szomszédság feje is és leadva ünnepélyes részvétnyilváni-
tását az egyesület nevében megteszi a temetésre az intézkedéseket, 
mert a bajból a »Nachtbarschaft« is kiveszi részét. 

A temetésnél az egész rokonság odajön, segíteni munkával is 
és adományokkal is. 

A halot ta t a koporsóban virágokkal teleszórják és koszorúkat 
is hoznak. A gyászoló vendégek gyertyákat boznak és azt »az örök 
világosság fényességére« elégetik. A halottra, ha az házas férfi, akkor 
az esküvőjén viselt ingét adják föl és szép ruháját. A ravatal mel
l e t t két oldalt székeken ülnek a vendégek, kik között bort, (szegény
nél pálinkát) és kenyeret, a »könnyes kenyeret« (Leichenbrot) kínál
nak a háziak. A poharat ájtatos mondások kíséretében kiürítik a 
ha lo t t »örök nyugodalmára«. 

A temetésre nem sajnálják a pénzt, csak minél szebb legyen. 
»Úgyis megdolgozott érette az életben és úgyis utolsó kiadás ez reá 
a földön« — mondogatják. A temetésre házról-házra vitt fejtáblával 
hívják meg a falut. Temetési rendről a »Nachtbarschaft« gondos
kodik, koporsót ezek is viszik, miután ájtatos beszédben a halottat 
a családtól kikérik. A család ünnepélyes beszédben válaszol. 

A temetési menetet fúvózenekar nyitja meg. A sirnál a koporsó 
mellé állva és jobb kézt reátéve a család minden férfitagja szép 
beszédben búcsúzik el a halottól. Utána a gyászének következik. Ha 
legény volt a megboldogult, akkor a »Bruderschaft«, h a leány, a 
»Schwesterschaft« énekel. Utána még gyászbeszédek következnek. 

A szászok temetőit érdemes megnézni annak, a kinek érzéke van 
:a halot tak emléke iránt, vagy a kinek kedves halott ja pihen már a 
hantok alatt . A régi előkelőségek és papok a templom kriptáiban 
temetkeztek a múlt századokban. A brassói és szebeni templomok-
"ban a régi kősirfaragványok — műremekek. A köznép a templom 
körüli temetőkben temetkezett. De ma már mindenütt külön van
nak a temetők. 

Erdélyben sok helyen jártam, de a szász temetőknél sehol job
ban gondozott és szebb helyet nem láthat tam. Különösen a Barca-
ságon van a műveltebb népnél kifejlődve a halottak emlékének meg
becsülése. Ott a vagyonosabb családnak mind megvan a maga sír
boltja. A szegényebbek sirján gondozott virágágyak pompáznak. 
A sírok laposak. 

Ha most oly szegény hal meg, kinek nincs hátramaradottja, ki 
Őt kegyeletben tarthatná, vagy sirhantját gondozhatná, ott a nő-
-egylet veszi ezt át. I t t van a höltövényi falusi temető képe. 
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A mint az ember a szép kapun, a magas falakon belép — meg
ható kép tárul eléje a halottak csendes birodalmából. Az árnyas fa 
a la t t virágok díszlenek, a kripták sötét kőboltozataiból pedig a lent 
nyugvók még életéről szóló szép fotográfiái vannak szép rámákban 
a falakra aggatva. 

Igazán elmondhatom, hogy az egyszerű szász falvaktól sok 
városunk is tanulhatna. Csak ügy tudjuk megbecsülni az élőket, ha 
halottaink iránt — kegyelettel vagyunk! Az ujabb temetőkben ká-

19. ábra. Szász köztemető Höltövény barcasági szász faluban. 
Munkám számára készüli eredeti fölvétel. 

polna van, oda viszik a halot ta t parentációra (elbúcsúztatásra), kü
lönben a templomba. 

A temetés u tán a család hazamegy — a gyászoló házhoz — 
halott i torra. Eleinte nyomott a hangulat, de utóbb már a szomo
rúságot sokszor vidám mulatság zárja be. A lelkészek küzdenek ezan 
szokás ellen, de a népből kiirtani nem tudják. Sokan bánatukban ezt 
vigasztalásnak tartják. De az általános fölfogás az: »hogy ha a halott 
még annyit sem hagy vissza a földön, hogy barátai abból az ő em
lékezetét, néhány pohár borral még meg sem tisztelhetik — akkor 
kár volt élnie ezen a földön! 



III. FEJEZET. 

A szász falu kulturális intézményei. 
Ha az ember ismeretlenül is átutazik egy szász falun, már első 

tekintetre is megakad a szeme az impozáns középületeken. A várszerű, 
ódon, durva, erős bástyákkal körülvett templomról nem szólva, sze
mébe ötlik az iskola és a községház, melyet tanácsháznak, neveznek. 

Aki jár t már Németországban, annak bizonyára föltűnt, még 
a szegényebb slesvigholsteini falvakban is, az impozáns iskolaépület, 
a kultúra melegágya. Nos! igy van ez a szászoknál is. Még az eldu
gott, megközelíthetetlen falvakban is legszebb épület a papi lakás 
és az iskola. 

Egy nép kultúrájának pedig mi volna más a fokmérője: mint 
a templom, iskola és az egyesületi élet. Az erkölcs, mely a nép meg-
'telesénél oly nagy latba esik és a szociális erőt jelképezi: nein 
fejezhető ki betűkben és számokban. Az kívül esik a statisztikai 
kifejezhetőségen, de eredményeiben mutatja azt, hogy van-e? és mily 
mértékben van meg? 

Miután a falu kultúrája szerintem szoros összefüggésben van 
a gazdasági előrehaladással, igy munkám keretébe illőnek tartom, 
' a a szász falu lculturíntézményeit kimerítőbben ismertetem, mint 
azt egy tisztán gazdasági szakmunkába való volna. 

A szász templom. 

Ezalatt nem a templomot értem, hanem az intézményt, a papot 
vallással, azaz az egyházat. A szászok »Kirche« a la t t az épületet 

's értik, meg azon szellemet, is, mely belőle kiárad. 
A Bleibtrcu-féle képen láttuk, hogy a bevándorolt szászság 

papját — akkor még római katholikust — magával hozta. Tudjuk 
azt is, hogy a szász a bevándorláskor a lakóháza fölépítése titán, a 
templom és iskola építéséhez fogott. Tudjuk azt is, hogy a tatár, 
mongol, török támadások elől a falu népe. a templomvárba menekült 
és a templombástya, falairól szórta köveit és golyóit az ellenségre és 

Dorncr Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 5 
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ájtatos zsolozsmák hangjai mellett szedett magába vallásos lelkese
dést, hogy küzdjön az őt bántó — pogány ellen. 

A szász nép nagyrészben papjainak és vallásosságának köszön
heti, hogy a sok baj és küzdelem után is — áll és megél. A pap 
lakása a szász népnek nem »irodája«, hanem »atyai háza«. A szász 
nép már ősidőktől fogva ügy van szoktatva, hogy ő a papjában nem 
vallásának hivatalnokát, hanem atyai tanácsadóját és gondozóját, 
bajaiban vigasztalóját keresi — és meg is találja. 

A régi szász igy hivta papját: »unser Wohlerwürdige Herr 
Vater« (a. mi nagytiszteletü atyánk), a pap nejét (a reformáció óta) 
»Tugendsame fraai Mutter« (a mi erényes anyánk). 

Nagy tisztelet, pietás és bizalom rejlik ezen elnevezésben. Még 
ma is van sok község (Beszterce vidékén), hol ezen megszólítás még 
dívik, de már az idő korszelleme i t t is változott és ma már hidegeb
ben: »Herr Pfarrer«-nek vagy »Hochehrwürdige Herr«-nek nevezik, 
de azért ma is nagy tisztelettel veszik őt körül. 

A papját a szász nép ősidőktől fogva maga választja. A városi 
szász tudós, müveit, tanult, jó szónok papot választ, niig a falusi 
nem annyira a papot, mint praktikus, nyilt szivü és nyitott szemű 
— embert választja falusi lelkészének, ki az ő lelki dolgai mellett 
az anyagiakkal, a kenyérkérdéssel i s törődik. 

A szász községnek a lelke —• dacára a viszonyok óriási vál
tozásának —- — még ma is a pap. A régi hatalma nincs már meg, 
sem anyagiakban, sem lelkiekben, de azért kell neki individualitá
sával — vezetnie. A pap és hívei közötti benső, patriarkális kap
csolat, évszázados tradiciókon alapszik. 

A pap a községben még ma. is a szellemi vezető, vigasztaló, 
tanácsadó és jó barát a nép minden bajaiban, ő az iskola vezetője, 
sokszor orvos, patikus, ügyvéd és minden egyébb, egyszóval rászol
gál az »atya« megszólításra, ha az még ősz matrónától is ered, kinek 
fia lehetne. Egy jó pap keze, lelke — avatott egyén előtt — első 
pillanatra meglátszik a községen! Ez különben igy van a székelyek
nél és más népnél is. 

A szász pap és tanító (kántor) hivatalos alkalmakkor közép
kori divatú egyenruhát hord. A pap fekete sűrű ráncos (inkább 
recézett) hosszú köpenyt hord, a la t ta »Dolman«-t (a magyar dol
mány névből), mely elől végig lapos ezüst kapcsokkal van díszítve, 
mint a barcasági dolmán. Kalapja háromszögletű, structollal préme-
zett. Hasonló a tanítóé és a segédpapé is, csak némileg mégis kü-
lömböí-ik. 

Érdekes, hogy a fiatalabb papok ezen ruházat viselését elhagy
ták, de erre a falu öregei kezdték azt újra visszakövetelni. 

A szász papok azelőtt a tanítókból és tanárokból lettek. A pap
jelölt gimnáziumi tanulmányai után kiment valamelyik külföldi egye
temre, hol végigélte a diákéletet (Heidelbergben), résztvett a men-
snrákon, sokszor karapárbajban összevagdalt arccal tért haza falujába, 
hol nagy német porcellán pipája (Meíssnerkopf) mellett merenghe
t e t t a feledhetlen diákéleten. 
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Az egyetemen a tbeológián kivül szaktudományt, (legtöbbször 
gazdaságit) is kellett tanulnia, a szász egyházi szabályok értelmében. 

Tanulmányai végeztével hazajött és legtöbbször tanítónak ment 
•valamelyik faluba és mint tanító le t t csak papnak megválasztva. 
Ér thető tehát, hogy a szász falusi iskolák mért oly kitűnőek I 

Mint pap, szintén felügyelője és vezetője az iskolának. Az is
kolák mind felekezetiek lévén, a tanítónak a pap a föllebbvalója. 

Ilyformán a szász papok, mind egyetemet végzett, a müveit 
^külföldet bejárt, az átlagos úr i műveltségen fölüli képzettségű, tudo
mányosan képzett egyének, kik a távoli falvakba plántálják a mü
veit nyugati kul túrát . 

Ezért is volt régi időktől a szász népélet összetartó ereje és 
i a p c s a máig is — a papság, melyet a nép mindig jól dotált, hogy 
•érette anyagi gondoktól menten, szentelhesse egész erejét a tudo
mánynak és azt a nép jólétére, erősítésére fordíthassa. 

(Még felsőbb hatósága is szigorúan felügyeli tevékenységét, pl. 
beszédeket bekötve be kell mutatnia püspökének). 

A pap javadalmazására a szász nép mindig nagy gondot for
dí to t t . Már a letelepüléskor külön földeket és erdőt szakítottak ki 
& papnak, és a pap dupla nagyságú belsőséget kapott, mint más gazda. 

így lettek a »papi földek« (Pfairersland), melyeknek jövedel
méből, és a »papi tizedből« a papság élt. Ezenkívül tűzifát, legelőt 
i s adta.k. A pap ezen jövedelemből lá t ta el az iskolát is, azaz a 
tanítót is ő tar tot ta , mert a tanító egyházi funkciókat is végzett. 
A papi bir tokot később ennek megfelelőleg a községek is, egyesek 
ás adományokkal nagyobbították, hogy a nagyobb személyzet ellá
tására elég legyen. 

Akkoriban ez könnyen ment, mert a falu politikailag is, egy-
házilag is egy volt, mert csupa szászokból állott. 

így a papi birtok, községi birtok is volt egyúttal. Ez volt az 
akkori »Meddemland«. 

Később azonban a románok jöttek a szászok közé és így a 
román pap is részt kért magának, de a község régi egysége is meg
bomlott. A papi birtokok különváltak a községiektől. így veszett el 
sok községnek a papi földje a régi időkben, pl. Prázsmárnak (Tartlau) 
1723-ban 223 holdja. 

Sok községben — hol nincs meg a papi birtok, vagy a tagos i-
-tásoknál nem tudták azt megmenteni, — így 1848 óta a papi fizetést, 
Iskolát »rovataiból« (pótadó) tar t ja fönn a község és a pap tisztán 
•csak pénzfizetést, lakást, tűzifát kap. 

Viszont van még sok község, hol a papi birtok megvan és az t 
bérbe adják, vagy pedig a papnak magának kell kezelnie, hogy igy 
.mint falusi mintagazda járjon elő jó példával a többi gazdák előtt, 
a jobb és okosabb gazdálkodásban. 

Ha reggel 5 órakor fölhangzik a falusi harangszó, legelőször 
.a papi lakás kapui nyílnak meg, hogy a cseléd kivonuljon az ekével 
a. földek müvelésére. 

5" 
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A szász iskola. 

A szász egyháznak fontos missziója az iskola és a tanítás fel
ügyelete, irányítása. Mondottam már, hogy az iskolák mind egy
háziak, és igy a papság-, tehát az egyház kezében vannak. 

A Bleibtreu-féle képen látjnk a Rajnavidékről behozott tanitófc, 
és tudjuk, hogy a betelepült szászok a templom mellett az iskolát 
építették föl másodsorban. Mikor még Erdélyben a más népfajok
nál az iskola igen sok helyen hiányzott, addig a szásznál már 3 
reformáció előtti időben nem volt falu — iskola nélkül. 

Ha nem volt tanító — elvégezte a tanítást a pap. Hol viszont 
oly kicsiny a falu, hogy papot tartani nem bir még, akkor a taní tó 
végzi a papi teendőket is. Egyszóval pap és tanító nélkül nincs fzász. 
falu, még a legkisebb sem. 

A szász népet dicséri azon tette, hogy az iskolára ősidőktől 
fogva sokat áldozott, sokszor erőfeszítéssel is, és azon tette, hogy 
emberemlékezet óta, maga jószántából fölemelte az iskolakötelezett
séget a fiuknak 9 évig, tehát 15 éves, a leányoknak 8 évig, t ehá t 
14 éves korig. 

A templom és iskola náluk ősidőktől fogva szoros kapcsolatban 
van egymással és autonómiát is élvezett mindkettő,, még nagy küz
delmek árán is. 

Az iskolai és egyházi ügyeket a legalsóbb fokon is egy egy
házi szervezet intézi: a presbitérium. Ennek feje a járási és t a r to 
mányi consistorium. 

Jellemző, hogy a falusi szász még nem is iskolaköteles (6 éves) 
kisebb gyermekét is elküldi a nagyobbal (sajnos, nem beszélhetünk 
többes számban, lévén csak mindössze 1—2) az iskolába, hogy tanul
jon csendesen ülni, engedelmeskedni, énekelni (mert az iskolát min
den reggel vallásos énekkel kezdik is, végzik is), verset tanulni. 

Egy ilyen kis 5 éves gyermeknek engedelmességéért adott a vizsgán a 
bizottság egy szép könyvet ajándékba. De a tanulástól a kis gyermek félt 
és a könyvet visszadobta ezen szavakkal: „Med ich ír Beách, üvendész dat. 
ich aenjde folge sil, wael ich laever niche Beách I" 

Fordítása németül: Nehmt euch euer Buch! Ehedess, dass ich immer 
gehorchen sollte, will ich lieber kein Buch! 

Értelme magyarul: Vigyétek a könyveteket! inkább leszek mindig en
gedelmes, csak könyvet ne adjatok! 

Az iskolák és templomok »a szász nép szemgolyói«, mondja, 
egyik szász iró. Az iskolára a nép ősidőktől nagy gondot fordított 
és nem riadt vissza még nehéz időkben sem a nagyobb áldozatoktól. 
A Barcaságon látunk olyan falusi iskolákat, melyek kívül impozáns,, 
hatalmas, modern épületek és belül ügy vannak fölszerelve, hogy 
sok városi főbb iskolát is megszégyenitene. 

Franklin mondása, ju t eszünkbe: »Ha egy községben az iskola; 
a legszebb épület, az azt mutatja, hogy a nép feje és szive a 
helyén van!« 
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Annál inkább találó a szászokra ezen mondás, mert náluk az 
iskolák felekezetiek és mind saját erejükből emelték és tartják. 

Az iskolán mindenütt vallást, Istent, hazát dicsőítő verses föl-
irások a főbejárat és egyes szobák ajtai fölött. 

így a liöltövényi iskolán: 
Fürchtet Gott! Gehorchet Euern Lehrern! 
Ehret Vater und Mutter! 
(Magyarul: Legyetek Istenfélők! Engedelmeskedjetek tanítótoknak! 
Tiszteljétek atyátokat és anyátokat!) 
Az iskola és egyház szervezeti összefüggésben állott a legrégibb 

időktől fogva. Ez sokban jut nálnk kifejezésre. 
A brassói szent Bartholomeus iskola 1388-ban épült, mikor a 

templomot is átalakították. A tantervet, a tanrendet az egyházi 
«onsistoriumok állapítják meg a tanítói közös tanácskozások nyomán. 

Az új tanítót a pap iktatja be a községbe, előirt formák és 
egyházi ünnepségek között. A pap a szószéken a templomban a ta
nítót ima kíséretében a népnek ajánlja és viszont a tanítónak a 
népet és kötelességei betar tását . A tan í tó erre solot énekel stb.. 
A beiktatás után közös községi vacsorán ünneplik meg az új funk
cionáriust. Mindez jelzi, hogy a szász faluban mily fontos egyéniség 
a néptanítójuk. 

Az összefüggést még inkább jelzi az, hogy azelőtt — sőt rész
ben most is — a tanítókból lettek a papok. 

Régente ugyanis a tanító a papnak segédje volt és alsóbbrendű 
papi funkciókra, zenére, éneklésre, harangozásra is fölhasználta, őt, 
a tanításon kívül. A régi tanító tehát valóságos templomszolga is 
volt és a papi jövedelemből, földekből kapta fizetését. Nagyobb he
lyeken már ketten voltak: a rektor, a főtanitó (aki egyúttal a falu 
jegyzője is volt) és segédje a kampanator, a segédtanító, ki az öre
gebb mellett tanul ta ki tudományát és igy lett tanítóvá, mert akkori
ban iskolák e célra- nem voltak. 

De a fizetés is akkoriban más volt, mint ma. 
1520-ban a falusi tanító fizetése 16 forint (rajnai) volt, mig 

a brassói papképző intézet — külföldi egyetemet végzett — rektorá
nak 50 forint, a kampanátomak pedig 24 forint. Mellette még a 
tanítói földbirtok jövedelme. 

Ma már a szász tanítók maturált , papi szemináriumot végzett, 
kvalifikált egyének és fizetésük legtöbb helyen jobb mint más fele
kezetieké. 

A régi szász falusi iskolák m a ta lán nevetségesek lennének, de 
a középkorban, az akkori viszonyok között, hogy iskolaügyük mily 
szervezett volt, mi sem mutat ja jobban, mint az, hogy magának 
az ő »Mutterlandjuknak«, a nagy Németországnak sem voltak min
den faluban iskoláik akkor, mikor a szászoknak rendszeresített is
kolája á l l t már minden falujukban! A reformáció idejében pedig, 
midőn Hontenis (1533—1549) a népoktatásukat is reformálta, az 
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iskoláik gyorsan is erősen megjavultak és színvonaluk magasabb letfc 
az akkori németországiaknál. 

Honterus tényleg nagyszem eszmékkel változtatta á t a szász, 
iskolaügyet. Iskolakönyveket adott ki a Brassóban felállított könyv
nyomdában* a taní tókat összegyűjtötte, nekik előadásokat ta r to t t , 
taní tókat külföldön képeztetett ki, új iskolai tanítási és tanrendet 
dolgozott ki, a botverést kiküszöbölte és helyette a jutalmazási rend
szerrel buzdította a tanulókat. 

Behozta az iskolai vizitációt, ingyenes népoktatást (a hol csak 
lehetséges volt), a felsőbb iskolákba a tanulók katonai szervezetét, 
diák-egyenruhát, belépésnél esküszerü fogadalmi tételt, az ifjúsági 
tanulmányi kirándulásokat, a természet szeretetét, a majálisokat, 
zöldbe kirándulásokat, a »Berggehent«, a »Gallusfestet« (okt. 16, a 
kosztümös zenés diákfölvonulásokat, a bibliai »háromkirályok járá
sát« karácsony előtt. 

Ő vezette be az iskolákba a gazdasági tudományok intenzivebb1 

tanítását. A tanítók fizetését jelentékenyen emeltet te ,a községek
kel (egyházközségek), de viszont kvalifikációhoz kötötte a tanítói 
állást. 

így azután a szász iskolák mint evangélikusok, gyorsan, maga
sabb színvonalra emelkedtek a más vallásuakénál, és a falaik közül 
kikerült nép is tanultabb és iskolázottabb lett, mint más nyelvű val
lásfelekezetek népe. 

Honterusnak a szász nép e téren sokat köszönhet. Nem is há
látlan érette, mert emlékének minden nagyobb városukban ércszobrok 
áldoznak. 

Míg a Barcaságon a legtöbb iskolában már Honterus idejében 
gimnáziumot és magasabb iskolákat végzett tanítóság működött, ad
dig az Altlandon (az egyébb szász vidékeken) még mindig a campa-
natorok működtek. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy a barcasági 
nép miért haladja meg oly erősen szellemi és anyagi téren is az 
altlandiakat! 

Igen! ezt a régi jó iskoláknak köszönhetik! 
.A szász iskolaügy Mária Terézia a l a t t ismét sokat javult, midőn 

az egész országban az iskolaügyre gond le t t fordítva. 
A XIX. század elején már a szász tartományi consistorium dol

gozott ki egy iskolaügyi szabályzatot Basedow és Pestalozzi szelle
mében. 1883-ban pedig Teutsch szász püspök hozott be ujabb refor
mokat és szaporította az iskolák számát, épugy a sokféle és elismert 
városi szász főiskolákét. 

Az iskolákat ma is az egyházközségek tartják fenn »rovatai
ból« és adományokból, tehát saját erejükből. Hogy ezen kiadás mily 
súllyal nehezedik reájuk, mutat ja az, hogy dr. Meltzl szerint 1882-
ben Nagydisznód községnek évi kiadása volt 5911 forint. 

Hát még azóta mennyire emelkedhettek a kiadások. 
A kisebb községek is ezreket áldoznak. Ezenkívül építkezésnél 

közmunkát, anyagot, fuvart ingyen adják. • 
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1882-beu dr. Meltzl szerint át lag egy szász lakosra esett 10 frt 
28 kr. iskolaadó. Ugyanakkor egész Magyarországban esett 1 lakosra 
iskolaadó 5 forint 30 kr. 

A templomra és iskolára 1882-ben kirótt pótadójuk volt az 
állami adónak 16.3%-a. 

Be ujabb időben a terhek még emelkedtek. Mostanában átlagban 
egy szász iskola és egyházi pót adó ja 20—30%, de sok községben 
állandóan 60—70% között variál. 

20. ábra. Falusi szász iskola Keresztényfalván. 
Eredeti fölvétel után. 

Ezenkívül vannak községek, hol a rovataion kívül még külön 
fizetnek családtagok után 4—5—10 koronát, a mi ismét 10—2ő%-os 
pót adónak felel meg. 

Dr. Meltzl szerint 1882-ben a szászoknál volt 227 iskolában 529 
tanító. Esett egy iskolára átlag- 2.3 tanító, míg Magyarországban 
esett egy iskolára át lag 1.4 tanító, továbbá 1 iskolára költöttek 
1882-ben a szászok át lag 834 forintot, míg Magyarországban esett 
735 forint. Ez volt 1882-ben. Azóta adataim nincsenek. 

Jellemző, hogy pl. Keresztényfalván az új iskolát 48.000 koroná
val építették föl, és mivel a pénzt kölcsönben vették föl és nem 
akartak törlesztéses, hosszú lejáratú fizetéssel bajlódni, elhatároz
ták, hogy egyszerre fizetik ki a pénzt, és ekkor 300°/o-os rovat állat 
terhelték meg magukat. 

Erre is kevés példa van az országban. 
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Megtalálják azonban jutalmukat áldozatkészségükért népük 
intelligens voltában és abban, hogy a tudományos pályákon a leg
több szász szolgálja a kultúrát. 

A katonaságnál, a főiskolákon, a hivatali pályán, az ipari és 
kereskedelmi pályán sok szász működik. Az ő szűkebb hazájuk is 
sokat conzumál az akadémiai képzettségű tanult szászokból, de 
mégsem tudja befogadni mindnyájukat, a külföldre szorulnak tehát. 
Bécsben tekintélyes számú erdélyi szász él, de ezenkívül Németország 
főiskoláin és egyetemein sok tudósnak ringott a bölcsője az erdélyi 
bércek alatt . 

Erdély székely és magyar városaiban a kereskedők legtöbbje 
szász. 

* 

A szász főiskolákról nem szólok, mert nem tartozik művem ke
retébe, mivel a faluval és falusi néppel foglalkozom. 

így a falusi iskolai ügyeket röviden a következőkben ismertet
hetem. Az állam az iskolakötelezettséget a 12-ik évig kötelezi, azaz 
6 évig. Mig a szászok önként megtoldották ezt 3 évvel a fiuknál és 
2 évvel a leányoknál. így a szász fiu 9 évig 15 életévéig, a leány 
pedig 8 évig, azaz 14-ik életévéig köteles iskolába járni. .Jellemző, 
hogy ebbe — pedig a falusi népnél, ki gyei-mekét a gazdaságban 
használja föl — noha nagy teher: még a legszegényebbek is bele
nyugodtak és csak igen r i tka esetekben kérik gyermekeiknek idő
előtti fölmentését. 

A városokban a szász köznép gyermeke rendesen ipaxi vagy 
kereskedelmi továbbképző iskolákba köteles járni. 

A falun vannak ismétlő iskolák, hetenkint 6 órán át, a 12 éves 
kortól 15 éves korig, leányoknál 14 évesig. Ezután kötelesek belépni 
a továbbképző iskolákba (Fortbildungskurs). 

Ezek november 1-től március 31-ig tartanak, heti 4 órán át, 
fiuknak 15-től 19 éves korig, leányoknál 14-től 18 évesig. 

Ezen továbbképző iszkolákban tanítanak gazdasági és háztar
tási tantárgyakat, fiuknál háziipari foglalkozásokat (asztalos, bog
nár, ács, esztergályos munkákat), a leányoknál fehérnemű szabást, 
varrást és falusi modu felsőruha szabást és varrást, a luxusos irány 
kizárásával. 

Ezenkívül az úgynevezett »Gesinnungsunterrichtet«, azaz lélek-
nemesitő dolgokat (vallás, történelem, ének, szavallat). Egyszóval 
az t tanítják, a mire a falusi népnek a közönséges életben praktikus 
szüksége van, de mellette a lelkét is nevelik. Elvük ebben az: »Isben-
nel és világgal megelégedett szivet nevelni!« 

Azt tart ják ugyanis a szász vezetők, hogy nem elég, hogy ha 
csak a gyermekeket tanítják, azokat nevelni is kell. De nemcsak a 
gyermekeket, hanem a felnőttekkel is kell foglalkozni, őket is kell 
nevelni. 



73 

Hontcrus mondotta azt, hogy nem elég, ha. a kertész a facse
metét a faiskolában fölneveli, hanem a kiültetésnél is kell gondozni, 
nehogy posványos helyre kerüljön— és ot t elszáradjon. De még a 
jó helyre ül tetet tet is karróhöz kell kötni, hogy a vihar ki ne 
döntse«. 

Azért, a továbbképző iskola növendékeit a pap, tanító téli va
sárnap délutánonként összegyűjti és szórakoztató, lelket nemesítő 
foglalkozásokkal köti magához barátságos bánásmóddal. így szerez 
már a fiatalság kapcsolatot a vezetőivel. 

Fölolvasás, ének, szavalás, gazdasági dolgok megbeszélése, sakk, 
dominó-játék, dalárda, zene (Bläserchor), nyáron tornászás, iabdá-
zás, kirándulások, azok, mikkel az időt okosan eltöltik. 

A szórakozásokat nem tiltják el, hanem okosabb irányba terelik 
a köznépnél is. Elvük az: »nem azért élünk, hogy dolgozzunk, de 
azért dolgozunk, hogy éljünk«. 

Xcnophon dicsérte már az Ö-korban a perzsákat, hogy az ifjú
ságot játékaiban és szórakozásaiban sohasem hagyták magára, hanem 
mindig férfiak is odagyűltek és velük játszottak. 

így van ez a szászoknál is. A gyermekekkel, legényekkel a ta
nító (miért külön dijjazást kap), a leányokkal a tanítónő megy és 
együtt van játékaiknál is. 

Hogy melyik tanító hogyan »csinálja« a dolgát a léleknevélésnél, 
arra szabály nincs, a fő az, hogy — eredménye legyen, ha bárhogy 
is fogja föl a dolgát. »János próféta nem evett, nem ivott, ügy tar
totta, a vallását. Míg Krisztus urunk mestere volt, mégis evett is, 
ivott is!« mondja egyik szász Író. 

A ki jár t már a Szász földön, és lá t ta nyáron Brassóból, Sze-
benből nagy seregekben a hegyekbe turistáskodni kiránduló városi 
népet, férfit, asszonyt, öreget, fiatalt, vagy télen l á t t a őket kor
csolyázni, »ródlizni«, mikor 70—80 éves ősz, hajlott öreg emberek 
viszik hátukon az utcán a »ródlit« — az megérti, hogy a lélek még 
törődött testben is fiatal és az élet igy vidámabb már látszatra is. 

A „Bruderschaft" és „Schwesterschaft". 

Ez egy ősrégi, szász és valláserkölcsi alapon álló intézmény, 
és hozzátehetjük, nagyon szép intézmény. 

A Bruderschaf tról dr. Her furcht igy i r : »A bölcsőtől a kopor
sóig kell az erdélyi szásznak éreznie, és tapasztalnia, hogy ő nem 
csupán magáért, nem csupán az ő házáért-, nem csupán az ő gyer
mekeiért él, dolgozik és küzködik, hanem hogy ő a közösségért is, 
a mely őt tartja és megóvja, gondolkodni, adózni és munkálkodnia, 
kell, azért a közösségnek engedelmeskedni és szolgálnia tartozik«. 

Az összetartozás és a közcélok iránti meleg vonzódás a szászok
nál nemcsak erkölcsi, hanem anyagi hátteret is hord. Példák mutat
nak reá, hogy a hol a közösség érzete meglazult, ot t a község lét-
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alapja rendült meg ós az igy támadt réseken rögtön betódult az 
ellenség serege. A telekkönyv az ily községnek a tükre. 

Frohnius szép leírása szerint a kis szász gyereket már kiskorá
ban a mezőre viszi az anyja a mezei munkákhoz. Ha nincs árnyékot 
adó fa a közelben, akkor egy botra tűzött kendő vagy ruhadarab 
árnyékában gyakorolja a kis szász honpolgár a hang és tüdőgyakor
latokat, mig a mezőn munkálkodó anyja oda nem siet és még nem 
szoptatja. 

Télen a kis gyerrnek az udvarra van szoritva és ott ismerkedik 
a malac, borjú, csikó társaságában. Később már néven ismeri az 
egész falu teheneit, bivalyát és kisebb gazdasági szolgálatokat végez 
szülei körül. A hatodik évétől a 15-ikig az iskola foglalja le magá
nak, hogy a tudományt tölcséren beleoltsa 

Ua most a fin az iskolából kiszabadult, akkor a »templom« 
(értsd: egyház) teszi reá a kezét és veszi ölébe a confirmátió által, 
de ugyanekkor ünnepélyes egyházi szertartással, beszédek és oerimó-
niák között a »szolgák« (Knechte), a leányt pedig a »szolgálók« 
(Mägde) szövetkezetébe lépteti be, azaz a Bruderschaftba, a leányt 
a Sclrwesterschaftba. 

A kilépés csak házasság, halál esetén lehetséges. Az esetleges 
agglegényeket vagy aggszüzeket előbb is kiengednek. 

Ezen szövetkezet célja az, hogy a felnőtt fiatalokba a függés, 
egy szervezetbe tartozás és a közösség iránti érzetet oltson, (mely 
érzést a szászak »Gemeinbewustsein« szóval jeleznek) 

A szövetkezet alapszabályait a nagyszebeni ág. evang. |3gyház-
kerülct ál l i tot ta össze és a főfelügyeletet a falusi hitközségi kép
viselő testületből kiküldött »atyaszolga« (Knechtvater), a leányoknál 
a »Schwesterschaftsmutter« által gyakorolja. Az elnökséget (tiszti
kart) a tagok választják. 

Az elnökség feje az »Altnecht« (öreg szolga), a leányoknál az 
iAltmagd«. Mellette állnak még az elnökségben: a »Wortknecht« (szó
vivő szolga) a Bruderschaft szóvivője és két »Unteraltkneckt« (másod
öreg szolgák), kik a tagok egy-egy része fölött a házonkivüli fel
ügyeletet gyakorolják és a kik valamely panaszos esetben mintegy 
ügyészi, vádlói szerepet visznek a vádlottakkal szemben. Ezenkívül 
az elnökség tagjai a két »kellner«. (asztalnokok = Irtenknechte), kik 
mulatságok alkalmával étel és italról gondoskodnak, azután a »ház-
l,agy« (Schaffner), ki a közebédek, közvacsorák vagy mulatságok 
alkalmával helyiségről gondoskodik és ki a jelenlevők tisztességes 
magaviseletére fölügyel. 

A szövetség tiszti karának föladata, hogy a rend fönntartására, 
ügyeljen, templomi, iskolai, továbbképző tanfolyambeli mulasztások
ról jegyzéket vezessen, a gyűléseken a közvádlók által bepanaszolt 
tagokat elitélje, megbüntesse, az öregszolga á l ta l beszedett pénzek 
(büntetéspénzek) és jövedelmekről rendelkezzék. 

A kihágásokért 10 fillértől 4 koronáig fizetnek a tagok büa-
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tetéspénzt, de nagyobb esetben vagy ismétlődés esetén kizárással is 
büntetnek. 

A szövetség önálló bíráskodási jogát a szokásjog alapján ős
régi időtől gyakorolja. 

A mai községi szervezet és a politikai hatóságok is — néhol — 
erősen megrongálták ezen intézményt, az meglazult sok helyen, de 
azért a legtöbb jó erkölcsű, vallásos községben mégis fönnáll. 

(A jó pap erre különösen vigyáz, nemcsak azért, mert Honterus 
is szorosabbra fűzte az egyházzal ezen szövetséget, hanem azért is, 
mert tudják, tapasztalják, hogy a falusi fiatalságnak, épen a kamasz: 
években kell legnagyobb ügyelet, hogy a fiatalság meg ne romolják 
erkölcseiben és legyen ellátva szellemi táplálékkal. A Barcaságon 
ezen szövetségek szépen virágoznak, és ott a hatóság is erősen támo
gatja őket és Jeckel Frigyes volt alispán rendeletekben utasította-
a hatóságot az intézmény erősítésére) 

Hogy mily jó eredménye van ennek a fiatalság magaviseletére, 
szorgalmára, tisztességtudására, tanúsítja az, hogy a barcasági szász-
ifjúság messze kiválik — a katonaság és polgári hatóságok tanu-
sága szerint — a más nyelvű, sőt még más olyan vidéki szászok 
fiatalsága mellett, hol ezen szövetségek lanyhábban kezeltetnek. 

Ilyen ifjúsági egyesületeket különben ang-olok, németek, sőt 
már mi magyarok is alakítunk. 

Az alapszabályokban a szövetség- céljául ez van megjelölve; 
»Keresztényi erények és vallásos gondolkodás elősegítése, meleg ha
zaszeretet, erkölcsös közösségi érzés, igazszivüség és nemes testvéri 
érzés kifejlesztése«. 

Ha a szövetség 40 tagot elér egy faluban, egy második alakí
tandó.-A szövetséggel mint szellemi vezető: a pap és tanító foglal
kozik. Hetenkint összegyűjti őket a téli estéken és gazdasági föl
olvasásokkal, előadásokkal, énekkel, zenével, színi előadásokkal szó
rakozik ő is velők és igy kapcsolatot nyer a köznéppel. 

A rosszlelküeket nem szigorúsággal, hanem meleg, türelmes 
szívvel igyekszik újra megnyerni a jó útra. 

Minden confirinált fiúnak be kell a Bruders chaftba lépnie. 
A fölvételi d í j : egy fél kenyér és egy darab gyertya. 

A kenyeret akkor kell megadnia, ha valami közvacsoránál szükség van 
konyérre a gyertyát pedig a legközelebbi téli táncmulatság alkalmával, (mert 
nyáron, dologidőben csak nappal táncolnak). 

A fölvétel után az összes egybegyűlt tagok előtt az Altknecht elkiáltja: 
„Legyetek vigak, fivérek!" Erre a régi tagok kiszaladnak és hoznak be do
rongokra és kötelekre erősített köveket, rossz, piszkos ruhadarabokat, ló-
pokrócot, lószerszámot stb. és az új fivérek nyakába aggatják, hogy ezek 
sokszor a tehertől lerogynak és sirásra fakadnak a többiek nevetése közben. 
Mindez nem használ: ezt el nem engedik, mert ez jelképezi azon fegyelmet, 
engedelmességet, és teherhordási készséget, melyet az új fivérnek ezentúl 
viselnie kell. 

Egyenetlenségek és kihágások esetén tárgyalást (Zugang) tar-
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tártak. A t e r emben a t agok kor és r a n g szer in t e lhe lyezkedve , vár ják 
az e lnökséget , inig az a s z t a l n á l h e l y e t foglal- Az A l t k n e c h t — közé
b e n m é l t ó s á g á n a k je léül — e g y fatálcát t a r t v a , (mel lyel í t é l e th i rde 
tésnél, vagy csende t pa r ancso lva az a s z t a l r a csapkod, c s enge tyü he 
l y e t t ) és m e l l e t t e a t ö b b i e lnökség i t agok . 

A gyűlés m e g n y i t á s a k o r az A l t k n e c h t föláll , a f a t á n y é r r a l az 
a sz t a lon kopog és igy szó l : 

- Mindeneke lő t t , jó tes tvérek , fö lh ívom azt , k i h i b á s n a k érzi 
m a g á t , á l l jon föl, vádo l j a m a g a m a g á t ! E k k o r csak fél b ü n t e t é s t k a p . 
H a ped ig egy m á s i k t es tvér va l ame ly ik más ik ró l a k a r e lőadn i vala
mi t , az m o s t á l l jon elő. 

E r r e a z u t á n meg indu l a t á r g y a l á s , a vád és véde lem megha l l 
g a t á s a u t á n az e lnökség Í tél . 

Je l l emző , hogy a v á d l ó n a k — k i r e n d s z e r i n t a z egy ik »Uo t i r -
a l t k n e c h t « — nem kel l t a n ú á l l í t á s á n a k b i zony í t á sá ra . í g y js h isznek 
neki . A v á d l o t t n a k azonban , vagy ha, egy közönséges t a g panaszol , 
hét tanút kel l á l l í t an i a . 

J e l l emző t o v á b b á az is, hogy h a az e l i t é l t föllebez és nem tud ja 
m a g á t — bizonyí téka iva l k imen ten i - - a k k o r az első ítélet kétszere
sére lesz büntetve. H a ekkor is föllebez ( a I I . fokú Í t é l e t e t az 
A l tknech tek , a I I I . fokú t a lelkész m o n d j a ) és n incs igaza, a k k o r 
m á r a há romszoros b ü n t e t é s e n fölül m é g kü lön kel l neki pár for in to t 
is f izetni . 

C§chuller Gusztáv adatai alapjánífölsorolok néhány olyan kihágási esetet, 
'mely a Bruderschaft tagra büntetést szab ki. 

a) kihágás a templomi rend ellen — ha egy „testvér" elegendő ok nél
kül az isteni tisztelettől elkésik, azt vagy az Urvacsoráját elmulasztja, tem
plomba, menet vagy onnan jövet az illemet sérti — pl. öregebb embereknek 
általában vagy öregebb „testvéreknek" az elsőséget nsm engedi; a templomba, 
lépéskor szomszédját nem üdvözli vagy helyén tisztességesen nem ül ; helyét, 
vagy a templomot kielégítő ok nélkül otthagyja; ha valami zavart okoz, vagy 
•éppen reá bizonyul, hogy nem józan, vagy az istentisztelet idején a korcsmá
ban volt; hogy nem felelt meg abbeli kötelezettségének, miszerint a rendes 
oktatásban, vagy a továbbképző • tanfolyamban részt vegyen, — vagy a föl-
.a&ofcb leckéket meg nem csinálta-, ha megszegi azt a tilalmat, mely bűnbánó 
napokon és sátoros ünnepeken nagyobb összejövetelek tartására vonatkozik. 

b) kihágás a gyűlés rendje ellen — ha egy testvér alapos ok nélkül 
az „öregszolgának" gyűlésre szóló meghívását el nem fogadja. (E gyűlést 
dorbézolások kizárásával havonkint rendesen egyszer tartják.) — Ha az 
„öregszolgát", a ki a szövetkezetet érdeklő valamennyi iratot tartalmazó nyilt 
láda előtt az ülést megnyitja, beszédjében félbeszakítja vagy beszél, a nélkül 
hogy az öregszolgátől arra engedélyt kapott volna; ha, bűnösnek találtatik, 
-a büntetés megszabásáig kiküldetvén az ítélet kihirdetését be sem várva, 
dacosan távozik. 

<0 kihágás a társas összejövetelek és táncok rendje ellen — ha az 
«regszolga a lelkész és a községi elöljáróság előzetes engedélye nélkül tánc
mulatságot rendeztet; ha egy testvér társas összejövetel („Wirtschaft"), vagy 
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tánc alkalmával lerészegedik; ha valaki a rendezőtől (Irtenträger) — a kinek 
tisztje arra őrködni, hogy minden leány sorba kerüljön — ajánlott táncosnői 
megvéti; ha magas ünnepeken éjfélen tul, vagy nyáron vecsernye után esti 
kilenc órán tul táncolnak; ha a dohányzás ellen való tilalmat társas össze-

- jövetel vagy tánc alkalmával megszegik; ha valaki egy táncosnővel szemben 
illetlenül viselkedik; ha azt a határozott tilalmat, mely a korcsmában való-
táncot tiltja, megsérti. 

d) kihágás az egyéb alkalmakkor való viselkedés szabályai ellen — ha. 
az ifjúság az elöljárókat vagy öregebb embereket megillető barátságos kö
szöntést elmulasztja 6s udvarias viseletet nem tanúsí t ; ha valaki szitkozódik, 
káromkodik vagy pénzre kártyázik; ha mezei vagy kerti gyümölcsök elese-
nése. fák, bokrok vagy szőllőtők megrongálása által a „szövetkezetnek szé
gyent okoz"; ha abbeli kötelezettsége alól, hogy egy elhalt testvér temetéséi 
kísérje, vagy koporsóját vigye, magát kivonja; ha az egész télen át megtar
tott összejöveteleken, a fonóban („Rockenstuben"), vagy onnan 'hazajövet 
csendesen és illedelmesen nem viselkedik, vagy a korcsmát látogatja; ha 
valaki a közmunkákhoz, melyek a szövetkezetet megilletik, későn vagy álta
lában nem jön — pl. mezei kutak fölállításához, fák ültetéséhez, a faiskolá
ban való segédkezésre; végre oly munkákhoz, melyeket a szövetkezet ősi 
szokás szerint a lelkésznek teljesíteni tartozik, pl. fát vágni és szállítani, 
kaszálni, szőllőmunkát végezni stb. 

e) kihágás végre a diszkiséreteknél megszabott rend ellen — ha a szö
vetkezet valakit a díszkísérettel megtisztel, a nélkül hogy előbb az „öreg-
szolga" által a lelkész engedélyét kikérte volna; ha valaki az engedélyezetl 
díszkíséret alkalmával nem a megszabott ruhában, nem a kitűzött órában 
vagy egyáltalában nem jelenik meg; ha valaki a sorból kilovagol, zajong, 
dacosan viselkedik, vagy mielőtt a menet megindul, „a testvéri szövetkezet, 
szégyenére" lerészegszik. 

Az ifjak szövetkeze t i szervezetéhez hason ló — a n e m m e l járó
v á l t o z t a t á s o k a t l e s z á m í t v a — a l e á n y o k szövetkezete (Schwester-
schaff) is . 

A B r u d e r s c h a f t közös m u l a t s á g o k a t i s t a r t . L e g n a g y o b b a t a k 
kor, ha- egy ik t a g megházasod ik . E k k o r a vőlegény a d a közös m u 
l a t s á g r a e g y h a r m a d d a r a b kenyere t , e g y d a r a b ka l ác so t , egy tor tá t . 
(Hank l ig ) , egy d a r a b m a r h a h ú s t és 2 korsó b o r t vagy sör t . A meny
asszony á d : egy t á l k á p o s z t á t ( k a m p e s t , a s zéke lyné l : »cika«, azaz 
fejestől l e s a v a n y i t o t t káposz t a ) , egy d a r a b g y e r t y á t , egy ka lácso t , 
egy t o r t á t és 2 korsó i t a l t . H a m o s t sok a B r u d e r s c h a f t - t a g , és .* 
m u l a t s á g r a kevés g y ű l t össze, a k k o r e r e d e t i m ó d o n seg í t enek ma
gukon . 

A vőlegény á l t a l a d o t t m a r h a p e c s e n y é t a n n y i kis d a r a b r a v á g 
ják , a h á n y t a g j a van a S c h w e s t e r a c h a f t n a k ( l eányok szövetsége) és. 
m i n d e n kis d a r a b o t e lkü ldenek ezen t a g o k n a k , hogy c s iná l j anak hozzá 
v a l a m i vacsorá t . A l e á n y n a k ö tvenszeresen t ö b b e t ke l l hozzá ké 
szí teni . 

A v a c s o r a idejére és he lyé re az egész fa luból összehordják a 
l eányok a m i t v a c s o r á r a kész í t e t t ek , e g y a B r u d e r s c h a f t kel lnere: 
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(asztalnok) egy nagy edénybe gyűjti az egészet. A tagok a kosz-
;szii asztaloknál leülnek és megkezdik a lakomát, melynek neve: 
»Wirtschaft«. 

Másik szórakozásuk a nyári és téli táncmulatságok, melynél 
^szintén szabályok vannak és ezek betartására a háznagy (Schaffner) 
ügyel föl. Ezeknél a leányok »petrezselem árulása« — ismeretlen. 
Minden leányt meg kell táncoltatni, kor szerinti sorrendben. A ház* 
nagy a táncosokat — kivezényli. 

A szász legény a leány házához nem jár, mindig közös helyen 
találkoznak télen fonóban, nyáron különféle játszó és táncoló helyi
ségekben. Ha már a legény házhoz jár, akkor az esküvő áll közelben. 

A Bruderschaft tagjainak kötelességei még, a mezei munkák 
megkezdésekor a mezei kutak kitisztítása, a lelkésznek fahordás, 
.szénagyüjtés, de már karácsony éjjelén a harangozás az már csak az 
Amstknecht (az öregszolga) joga és kötelessége. Ö viszi és hordja 
ünnepélyek alkalmával (ha bandériumot vezető akkor fehér lovon) a 

:zászlót is, melyet azonban más szomszéd község határára vinni nem 
szabad. 

Temetéseknél — ha a szövetség egy tagja halt meg — kivonul 
.az egész társaság és mindenkinek ki van osztva a szerepe, kik ássák 
;a sírt, kik állnak diszőrségot, kik viszik és kik kisérik a koporsót, 
ü k tartják az ünnepi beszédeket és kik énekelnek. 

Mint már jeleztem, ugyanily szervezete van a leányok egyesü
letének, a Schwesterschaftnak is. 

A Nachtbarschaft. 

A szász legény a fonóban vagy táncon ismeri meg »jövendő
belijét«. Náluk még az új sághirdetés utján való házasság »többé mái-
nem szokatlan módja« még ismeretlen. Ügynök sem kell, mert a 
legény a leány hozományát úgyis többé-kevésbbé ismeri. Az ismer-
kedéfs után az első házassági jelek megadását hónapok előzik meg. 

Az első házassági jel az, hogy a leány háza előtt pünkösdkor 
óriási hosszú és szalagokkal, virágokkal díszített fenyőpóznát állit 
föl hajnalban, vagy télen karácsonykor a ház »frontján« fenyőfa dí
szítést, csinál éjjel, a fölébredő »éddes lény« meglepetésére. 

Húsvétkor végigönti az »imádottat« egy kanna (székelynél fa-
kanna, kártya) vízzel, festett piros húsvéti tojást hoz neki, a leány 
pedig szalagokkal és művirágokkal díszíti a »kiválasztottnak« szé-
ieskarimáju kalapját, és egy szépen kidolgozott szénagereblyét nyújt 

..át az ifjának. Minél magasabb a fenyőfa, minél nagyobb a kalap 
»csokrétája«, annál nagyobb — a szerelem. 

Ha már meg vannak egyezve és a nyilvánosság előtt is jelezni 
.akarják, hogy egymáséi lesznek, akkor a leány ezt azzal jelzi, hogy 
.-.aratáskor a legénynek búzát vagy zabot segít a tarlóról hazahozni. 

A mint a mezei munkáknak vége van: hozzákészülődnek az 
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esküvőhöz. Az egész szász földön a Katharina nap (november 25.) a-
szokásos. 

A fiatalok az esküvő napján kilépnek az ifjúsági egyesületi kö
telékekből. A leány kilép a Schwesterschaftból, a legény kilép a 
Bruderschaftból — de belép mint önálló gazda, illetve be kell lépnie 
a Nachtbarschaftba, azaz a szomszédsági szövetségbe. 

A falu rendszerint 4 részre van osztva, minden rész képvisel 
egy Nachtbarschaftot, kinek feje a Nachtbarvater (szomszédság
atya) , kit 2 évenként választanak. A választott egyénnek a h i v a t a t 
el kell fogadnia. 

Ezen egyesülés már ősrégi ősgermán eredetű, és a szászok szin
tén még őshazájukból hozták be magokkal. Célja egymásnak köl
csönös segitése és támoagtása. A szokásjog alapján szentesitett szi
gorú törvényei vannak ezen szervezetnek is. 

A Nachtbarvater nagy tekintély. Föltétlen engedelmességgel 
tartoznak neki a tagok és nagy tisztelettel is, mert a kedélyes atya« 
•címen jár még neki egy más fontos praedikátum: az »úri. jelző. 

Viszont tőle is megkövetelik a §-ok a szabályok szigorú betar
tását.- A besztercei 1710-ik évből való s tatútum igy mondja: Jegyen 
ő kemény, merev és mozdulatlan a §-ok fölött. 

Ha hibás, akkor háromszoros büntetést fizet, ha pedig a bűnöst 
nem bünteti meg (németül: durch die Finger sehen) akkor dupla 
büntetést fizet. 

A főfelegyületet ezen szövetségnél is az egyház gyakorolja, 
A szövetség célja a szabályzatok szerint: 

a) kölcsönös segités örömben és bajban; 
b) a nyilvános polgári rend és biztonság föntartása; 
c) az erkölcsös magaviselet és vallásos becsületesség ápolása. 
Az idők folyamán ezen szövetkezés szervezete, szabályainak 

betartása meglazult ugyan, de még mindig érezhető jótékony és 
népkorzerváló hatása. Mert hogy a Nachtbarschaft szervezete mily 
fontos volt régen, azt láthatjuk egy 1606. évbeli szabályzatból, mely 
a kihágásban vétkeseket kizárta a Nachtbarschaft kötelékéből. Ez 
pedig akkor rettenetes büntetés volt, mert a közös kutak és a közös 
sütőkemencék használatától is elesett, tehát VÍZ és tűz nélkül maradt. 

Régente csak szájhagyomány alapján tar tot ták be a szabályokat 
(artikeln«). Később már irásba foglalták. A legrégibb 1563-ból szár
mazik és nagyszebeni eredetű. A §-ok betartására az egyházi hatóság 
is, de a világiak is vigyáztak, mert látták, tapasztalták annak jóté
kony hatását, melyhez különben maga a nép is ragaszkodik és annak 
betartását még a mai modern világnézet mellett is követeli. 

Ennek a szövetkezetnek jogai és kötelességei szintén határozott, 
ősidőkből származó törvényekben — a »szomszédsági alapszabály
ban« vannak letéteményezve. Ezek szerint minden szomszédság élén. 
a melyek száma egy-egy faluban négytől egészen hatig rug, a vala
mennyi önálló gazdától saját kebelükből szabadon választott »szom
szédsági atya« áll, a kinek föladata a gyűléseket összehívni és ve-
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zetni, valamint az alapszabályok betartására ügyelni. Ezen első vagy 
;>öreg« szomszédsági atyának helyettese a második vagy úgynevezett 
»fiatal« szomszédsági atya. E kettő mellé egy tanácsadó választmány -
féle, vagyis a legöregebb szomszédok közül választott tanács (»Alt-
schaft«) meg egy tollvivő (Schreibor«) van rendelve. 

A mi tulajdona a szomszédságnak büntetési pénzek jövedelmé
ből, értékpapírokból, vagy egyebekből van, a szomszédsági alapsza
bályzattál és számadásokkal együtt a szomszédság ládájában1 ( í íach-
barschaftslade) őriztetik, a mely mindenkor az öreg szomszédatyá
nál van, de csak helyettese jelenlétében nyitható ki, mert ez őrzi 
a hozzá való kulcsot. 

A szomszédság közős tulajdonát képezik továbbá tűzoltó létrák, 
fecskendők és csáklyák, valamint vedrek; továbbá mértékek és sulyok, 
meg a bélyegző vas, a melylyel a barmokra a község bélyegét sütik 
és végül a kezdetleges falusi telefon »a szomszédsági jel«, egy, ren
desen faragott, munkájú fakorong, a melyet a szomszédsági a tya 
vagy az elöljáróság üzenetével házról házra adnak, a mig újra a 
kibocsátó kezébe visszakerül. 

A szomszédság valamennyi tagja, hasonlóan a testvéri szövet
kezethez — évenkint egyszer, az utolsó farsangi héten ünnepi ruhá
ban gyűlésre (Sittag«) jön. Ekkor, az előlülő szomszédsági a tya nieg-
nyitó beszédje után, törvényt ülnek és büntetést — bor, pénz vagy 
viasz — szabnak azokra, a kiket az alapszabályok áthágásával vá
dolnak. 

Schuller szerint kihágások a következő esetek: Ha egy szomszéd az 
üléstől elfogadható ok nélkül elmarad; ha egy szomszéd vagy szomszédasz-
szony másokat nyilt utcán gyaláz; ha a fiatalabbak az öregeknek nem enge
delmeskednek, midőn ezek nekik valamit rendelnek; ha valaki a közös szom
szédsági munkától elmarad; ha egy szomszédasszony tűzzel és szénnel gon
datlanul bánik a sütő- vagy lakóházban; ha szemetet, hamut vagy moslékot 
az utcára öntenek; ha valaki lakodalmon, temetésen vagy egyéb alkalomkor 
szomszédját székekkel, padokkal, tányérokkal, fazekakkal, tálakkal, ivőpoha-
rakkal s a többivel ki nem segiti; ha valaki szomszédjától valamit kikölcsö
nöz, s azt a megszabott időn belül vsisza nem szolgáltatja; ha valaki a 
szomszédsági közös étkezéseknél az asztalon könyököl és nem ül egyenesen, 
az asztal egyik végétől a másikhoz az „atya" engedélye nélkül átkiált vagy 
általában az illemet sérti; aki szénáját, gabonáját az esti harangszó után 
sötétben hozza hozza; 

ha továbbá egy szomszéd a temetési rend ellen, vét, mely megszabja, 
hogy haláleset alkalmával a sírt a szomszédság tagjai rendre ásni tartoz
nak és hogy a legfiatalabbak kötelesek a holttestet a temetőbe vinni; hogy 
ügy a férfiak, mint a nők párosával és kor szerint a temetési menetban 
haladjanak; 

ha egy szomszéd a lakodalmi szabályok ellen cselekszik, melyek rusg-
rendelik, hogy — a búcsúzás („Urlaub") után a lakodalmi asztalnál a rokont. 

' Erkeden a láda volt 1 öl hosszú, fél öl széles, fél öl mély. 
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kivéve, egy szomszéd se maradjon ülve; hogy a vőlegénynyel és menyasszony-
nyal mindig valaki a szomszédsági atyák közül a papnál való bejelentésnél 
és „egybekelésre" megjelenjen és hogy a vőlegénnyel a vőfélyek (Frei-Leute), 
a menyasszonnyal pedgi egy asszony és egy nyoszolyólány („Bittevmagd") 
mint tanuk az esküvőnél az oltár elé járuljanak; 

végre ha egy szomszéd nem tartja be a gyűlés rendjét (Sifctags-
Ordnung) a mely meghatározza, hogy a szomszédsági atyák gondosan ügyelni 
tartoznak a szemérem és tisztesség fenntartására, tartoznak továbbá a szom
szédság alapszabályait évenkinti gyűlésen a szomszédságnak fölolvasni és a 
büntetéseket azok szerint kiszabni; hogy a szomszédsági atyák, a kik köte
lességeiket hűségesen nem teljesitik, azon kivül pedig — az elöljáróság által 
való megintés ellenére — makacskodnak, vagy'ha valaki fuvarozásnál kocsi'-
jávai társait megelőzi, otthagyja, be nem várja és ha baj van, nem segit. 

Á bűnösök megbüntetéséből befolyt pénzből közcélú dolgokat 
szereznek be, de a maradékot — elisszák, 

Az »atyának« az erkölcsi élet terén joga volt régebben még a 
házon belül is beavatkozni a tagok belső életébe, h a civódás, vesze
kedés ütöt t ot t tanyát és az utcára is kihallatszott a zaj, a békebiró 
szerepét vitte. De a házasfelek válásánál még ma is van tulajdon
jogi kérdésekben döntő szava. 

Úr és szolga vagy két gazda egymásközti eivódását is ő dön
tötte el. 

Érdekes pontokat találunk néhány §-ban. 
»Ha ketten összevesznek és ütlegek következnek, a verekedők 

fizessenek 1 forintot. Ha a veszekedés ütlegek nélkül folyik le, akkor 
fizessenek 30 krajcárt. (Erkedi stat. 1838 évből). 

»A ki másnak a szolgáját elcsalja, fizessen büntetésül 25 
krajcárt. (Erkedi Statut. 1838). 

Az erkedi §-ok az egyházi életet is szabályozzák. 
A ki vasárnap ment kaszálni, hordani, vagy más gazdasági 

munkát végezni, az büntetést fizetett. Kivétel volt, ha az atyától 
erre előzőleg engedélyt kért. De engedély nélkül is elengedték a. 
büntetését, h a zivatar vagy időjárás miat t volt szorgos a mezei mun
kája, az ünnepnapi munkaszünetben is. 

Nyári dologidőben ha sürgős és fontos munkákat az időjárás 
akadályoz, de vasárnap szép idő van: a templom ozást is fölfüggesz
tik és a népet munkára eng-edik az ünnep dacára is. Ez ma is 
szokásos. 

Érdekes a brassói 1606. évbeli s ta tú tum ezen passzusa: 
»Ha valakit a Nachtbarschaftban megbántanak, ne fusson 

mindjárt a bíróhoz, hanem jelentse be a Nachtbarvatcrnál«. 
»Ha valaki a másikat a biróságnál be akarja panaszolni, előbb 

jelentse be a Nachtbarvaternál«. 
Ugyancsak szigorú papjuk lehetett az erkedieknek (Udvarhűlymagye), 

mert az 1538-iki §§-ok megtiltják: 
— a vénasszonyoknak az istentisztelet után az utcán való csoportosu

lást és pletykálást; 
Dorncr Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 6 
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— a fiatal asszonyoknak a fejükön a fátyolkendőnek csak 2 pár disz-
tüvel való megtüzését; 

— A szines fejkendőt ügy szabad csak megkötni, hogy az áll alatt ne 
legyen csokor. A leányok csak 2 szines szalagot viseljenek a fejükön, egyiket 
körben a fejen, másikat a bajba fonva. A sok szines, á vállon lelógó szalag 
viselése tilos. 

— Ha valaki nem jár a templomba, azt az atya jelentse be a papnak. 
Ha nein jelenti be, ő is megbüntetendő. 

Hogy nemcsak Írott malasztok voltak ezen szigorú szabályok, azt mu
tatja az, hogy ha vasárnapi istentisztelet alatt valaki a korcsmába ment, 
őt 30 krajcárig, a korcsmárost pedig" 1 forintig büntették meg, de jobban 
mutatja ezen rendelkezés: 

— Minden Naohtbarvater jeleljen ki az utcára 2 utcaőrzőt, kik a va
sárnapi istentisztelet alatt cigányoktól, koldusoktól vagy más gyanús egyé
nektől őrizzék meg a jámbor, szomszédsági tagok őrizetlen házait. 

(Ugylátszik tehát, hogy a szigorú lelkész keresztülvitte akaratát és 
akinek csak keze-lába volt, azt mind a templomba gyűjtötte, hogy hallhas
sák — az igét). 

A gazdasági előnyei ezen szervezetnek nyilvánvalók. 
így például, lia egy tag építkezik, vagy gazdasági munkát vé

gez, kötelesek a tagok neki segélyére jönni. Ö ezért fizet a pénz
tárba csekély összeget., a ki pedig elmarad, annak büntetése tízszer 
több. Temetésnél a tagok adományokkal és munkával állnak egy
másnak segélyére. Midőn még nem voltak szövetkezetek, kisebb pénz-
kölcsönöket a Nachtbarschaft adot t a szegény tagjainak. 

A Nachbarschaftnak régen közös kútja, sütőkemencéje volt. 
Tűzvésznél, vizáradásnál kötelesek egymásnak segíteni, patak, 

kuttisztitásnál, közös munkára kötelesek kivonulni, hidakat rend
ben tartani. 

Jellemző, hogy a székelyeknél is van ehez hasonló szokás, a 
»kaláka«, A falu egy része építkezésnél, cséplésnél, trágyahordásnál 
stb. azon gazdának, ki »kalákát hiv«-. elmegy segíteni étel italért, 
így közös segítséggel gyorsan végzik el a sürgős munkát. 

Ha egyik szomszédsági tagnak olyan nehezebb munkája van, 
melyet maga nem1 végezhet el, akkor az összes tagok eljönnek neki 
segíteni, ha eziránt a Nachtbarvaternál eljár, ki őket kirendeli. Köz
ségi közmunkákra a Nachtbarvater vezérlet« a la t t az egész Nacht
barschaft kivonul és azt elvégzi, úgyszintén résztvesz az egész 
Nachtbarschaft testületileg egyik tag temetésénél és ott a már az 
előbbiekben ismertetett funkciókat végzi. 
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A békebiróság. 

Egyszer egy évben az utolsó farsangi hét keddjén tart ja iá. 
Nachtbarschaft a Sittagját (gyűlését). Minden tagnak templomi ru
hában kell megjelennie. Elmaradnia nem szabad. Az atya vezeti a 
gyűlést, ünnepélyes beszéddel nyitva azt meg. 

Miután megköszöni az Istennek, hogy a községet megóvta tűz
vésztől, betegségtől, Ínségtől, állati ragálytól és kéri, hogy ezentúl 
is tartsa meg kegyeiben, hangsúlyozza, hogy a belbéke és közrend 
érdekében az ősapáik á l ta l a lkotot t szomszédsági törvényeknek be
tar tása záloga a község jövő fejlődésének. 

Fölhívja, tehát azokat, kik hibásak a §-ok áthágásában, vall
ják be azt önként. Ekkor csak fél büntetést kapnak. A kik ezt nem 
teszik, hanem másoktól lesznek bevádolva, azok teljes büntetést fizet
nek. »Erre fölhívni t i teket az én hivatali kötelességem, és őrködni 
azon, hogy a bűnös bűnhődjék, a hibátlan pedig becsültessék«. 

Erre egyike a legöregebb tagoknak, az erkedi szabályzat értei
ben igy válaszol: 

— Nem voltunk engedetlenek, összejöttünk hivástokra, hogy 
visszapillantsunk az elmúlt évre, hogy vagyunk egymással? hogyan 
ta r to t tuk be a tisztességes élet követelményeit? Ha előfordul az — 
pedig elő fog fordulni — hogy valamelyikünk hibás volt, ügy közös 
óhajunk, hogy azt lehető szerénységgel a rend és erkölcs xitjára visz-
szavezessük. 

Erre mindenkinek jogában áll panaszait előadni, de ez köte
lessége is. Ezenkívül az a tya fölolvastatja a tollvivővel (Schreiber), 
az évközben tudomására jutot t és följegyzett eseteket. Ha a panasz-
lot t nem tud kifogást és mentséget fölhozni, akkor a szomszédság 
bűnösnek mondja ki és az elitéltnek azonnal le kell fizetnie a bün
tetést. A tárgyalás alat t a láda föl van nyitva, a tollvivő szedi ki 
és rakja vissza az aktákat . 

Ha a tárgyalás be van fejezve, a nagy ládát lezárják és ezután 
senki többet nem panaszolhat, sem nem tárgyalhat. A láda födelé
vel a tárgyalást is bezárják. 

Erre következik az új szomszédsági tagok fölvétele, mely meg
szabott, ünnepélyes fonnák között megy végbe. Utána fölolvassák 
a, szabályzatot, mire a lelépő a tya számadástétele és új a tya válasz
tása következik. 

A békeesték (Versöhnabend) évenként négyszer tar ta tnak, a 
szent urvacsoravétel előtt, hogy a viszályok elsimittassanak, a ha
ragos felek kibékittessenek és az urvacsorához tiszta lélekkel járul-
lassanak. Az összes tagok ünnepi ruhában egybegyűlnek az a tya 
ázában. Mire az a tya minden civódó, vagy egymással haragban 

levőt kibékíteni igyekszik, viszont ő is bocsánatot kér hibáiért, 
indezt a statútumokban foglalt ünnepélyes beszédek szerint. 

A kiket nem lehet kibékíteni, másnap reggel a lelkész elé ve-
<;« 
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zettetnek, »hol rábeszéléssel sikerüljön békés lélekkel az úr asztalá
hoz vezetni őket«. 

Az atya ünnepélyes bocsánatkérésére az összes tagok egyhan
gúlag válaszolják: »te nem vétkeztél«. 

A Nachtbarschaft egyszer egy évben összegyűl testületi mulat
ságra is. Ez hainvazó szerda napja, mikor azután alaposan kiveszi 
mindenki a részét az evés-ivásból. Ua a büntetéspénzekből maradt 
valami és nem kellett tűzoltó szereket beszerezni, vagy szegénységre 
jutot ta t segélyezni, akkor azt utolsó krajcárig elisszák. 

A politikai hatóságok ma már a büntetéspénzek fizetését kor
látozzák, igy nem igen gyűl össze sok pénz és igy most már csak 
kenyér és sajt, szalonna kerül a vacsorára, és ital is kevesebb, mint 
azelőtt. De azért ma is tánc és mulatság zárja be a farsangot a> 
szegényebb falvakban is. 

* 

A szász falu egyházi kulturegyesületei. 

Mint már fönntebb jeleztem, a szász nép a templomból (ér tsd: 
egyházból) kiáradó valláserkölcsi érzést magába sziva, privát életét» 
is ezen szellemben rendezi be. 

A szász templomban a nép nem csak egyszerű imaházat keres, 
(németül: »Priesterkirche« a helyesebb kifejezés) hanem a szó va
lódi értelmében: néptemplomot (Volkskirche) kivan. 

Viszont az egyhá.z is féltő gonddal őrködik a valláserkölosí 
népszellem fejlesztésén és megőrzésén. 

Az iskolában a napi munka: a tanítás vallásos imával és ének
kel kezdődik és azzal végződik. A városi főiskolai ifjúság részére 
még külön »ifjúsági Istentiszteleteket« tartanak. A vallástan, mind
két iskolában — fő tantárgy. 

De a templom szerepe nem merül ki ebben. Végigkíséri a népet 
bölcsőjétől sírjáig a valláserkölcsi egyesületekkel. 

Honterus mondását tartják szemük előt t : »A mint a kertész a 
faiskolában gondosan ápolja a fiatal fát, hogy a kidőlt öreg fa he
lyére ültethesse, épugy kell nekünk is az ifjúságot nevelnünk, hogy 
a kidőlt jó öregek üresen hagyott helyét velők betölthessük«. 

A régi jó világban ugyanis, midőn még a templom tekintélye 
is nagyobb volt, gazdagabb is volt mint ma, egymaga is képes volt 
megfelelni ügy az egyházi, mint a községi élet kívánalmainak. 

Ha pénz kellett, ot t volt a templomi vagyonon kivül a községi 
pénztár, az »allodialcassa«. Ugyanazok voltag tagjai az egyházköz
ségnek is, mint a politikainak. Ha támogatás kellett : ot t volt a-
községi elöljáróság és ot t voltak az organizált Brudorschaftok, Nacht-
barschaftok és a céhek egyesületei. 

Egymásba kapcsolódó láncszem és kapocs volt az egész szász-
falu, a templom volt a központi mozgató erő. 
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Mikor azután a község" kétfelé oszlott, és az egyházi hatalom 
meggyöngült, meggyöngültek ugyaniakkor a régi tradicionális erköl
csök is. 

Nem szűntek azonban meg a nép bajai! Sőt szaporodtak! így 
az egyháznak más utón módon kellett népének bajaival foglalkoznia. 

Lelkes, önzetlen munkatársakat gyűjtött zászlója alá, és gyö
nyörű példáját ad ta munkásságával az önsegély szép eszméjének. így 
támadtak egymásután aa egyesületek, mint szép nyiló virágok. A ker
tész szerepét azonban mindeniknél a papság, a tomplom gyakorolja. 

Az iskolai egyesületek (Schulfondvereine). Emiitettem már, 
hogy a papi pályára azelőtt csak azok léphettek, kik előbb tanári 
vagy tanítói pályán működtek. 

A tanárok fizetése volt 2—300 rajnai forint, a papoké tízszer 
is több. így a tanárok alig várták, hogy az iskolából kimeneked
hessenek és a jelentékenyen jobban dotált papi pályára mehessenek. 

Hogy ilyenformán egy régi Írás szerint: »nem munkálkodtak 
ügy az úr szellőjében, mint kellett volna« — az elgondolható. A ta
nárok folyton változtak, a taní tás rendje döcögőssé vált, de a kevés 
fizetésre sokszor tanárokat sem kaptak, pláne, ha a falusi papok 
között »dühöngett az egészség epidémiája« és nem volt üresedés. 

A bajok nem voltak újak, de segíteni nem igen tudtak rajta. 
Már Honterus is igy ir: »nehogy a felsőbbség mulasztása miatt, 

— kinek pedig eskü alat t i kötelessége a megfelelő gondoskodás — 
— a mi ellenségektől körülvett, de Istentől megáldott hazánkban 
{Vaterland) a nép pogánykorba visszasülyedjen«. 

Azon cél elérésére, hogy a tanárokat, tanítókat jobban fizet
hessék, tehát helyhez — a katedrához köthessék — és igy az iskolai 
tanításhoz a jó erőket megtarthassák, tehát a tanitás és nevelés 
ügyének — anyagi gondok nélkül szentelhessék egész idejüket és 
tehetségüket: iskolaalapot létesítenek, hogy abból a tanároknak, ta
nítóknak jobb fizetést és nyugdijat biztosíthassanak. 

Az alapot az iskola-egyesületek által hozták össze. A tagok évL 
tagdíjából, egyesek adományaiból, cégek, takarékpénztárak segélyé
ből hozták össze a szükséges pénzt. 

A legelső volt 1845-ben a brassói, u tána létesültek vidékenként 
a többiek. 

Leányiskolákat segélyző nöegyesület. (Frauenverein zur Unter
stützung der evang. Mädchenschule). Az evang. leányiskolákban se
gélyezi a jóeszü és magaviseletű szegénysorsu leányokat, tanárnőket 
fizet, régi iskolákat kibővíti, új osztályokkal és berendezéssel, új is
kolákat ál l i t föl és rendez be, továbbá leányok részére szakiskolákat, 
szaktanfolyamokat ál l i t föl. A varrás, főzés, kereskedelmi ismeretek, 
kézimunka, gyermekkertésznői stb. ismeretek elsajátítására. 

A jövedelmet tandijjakból, gyűjtésből, adományokból, alapít
ványokból, mulatságok, concertek, színi előadásokból stb. gyűjti össze. 

Az első létesült Brassóban 1872-ben, u tána Nagyszebenben és 
most már más városokban. 
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Árvasegélyzö egyesület. (Der frauenverein zur Erziehung' evang. 
Waisen). Mint mar nevök is mutatja, árva fiukat és leányokat se
gélyez, tanít tat , nevel, sőt a nagyobbak és erősebbek már külön 
árvaházakat voltak képesek összegyűjtött filléreikből — szintén, ha
sonló módon, mint az előbbi egyesületnél — már emelni. 

1848-tól fogva működnek és számos faluban is meg vannak 
alakulva. 

Iskolás gyermekeket fölruházó egyesület. (Der Schulkinder
bekleidungsverein). Mint nevük is mutatja, szegény iskolásgyerme-
keket ruháznak föl. Máthé evangélista jeligéje a jelszavuk: »én mezí
telen voltam és ti felöltöztettetek engem«. 

1883 óta működnek. A kis ruhákat a kitűzött időben, (Arbeit
swoche) a papi lakásban, úri asszonyok készitik magok, a lábbelit 
szintén a tagok adják és készitik. 

A nöegyesületek (Frauenortsvereine). Nincs város, és alig van 
falu, hol ez ne volna. De ezenkívül még a nöegyesületek külön vidékek 
szerint szövetségbe lépnek (pl. a Barcasági nőegyletek egylete). 
Ezenkívül van még az egész szász földre kiterjedő »általános nőegye-
sület«, melyet 1886-ban Teutsch püspök létesített. 

Ezen egyesület hálója az egész Szászföldre van kiterjesztve és 
a »háló csomói« a kis falusi nöegyesületek, a pap nejének vezetésével. 

A szász falvakban, városokban minden humánus téren reáaka-
dunk a nöegyesületek áldásos munkájára. 

A szász nöegyesületek célja: a) meglevő nőegyletek segélye
zése, újak létesítése; b) fíu és leánynevelő iskolák segítése; <-') sze-
génysegités és ápolásban való részvétel; d) árvaházak, menhelyek, 
gyermekkertek, óvodák fölállítása; é) betegápolónőképző intézetek 
állítása, meglevők támogatása; / ) háborúban mozgó kórházak léte
sí tése; g) szegénysorsu, de tehetséges leányok, asszonyok szakisko
lákba (kereskedelmi és ipari), kézimunka, betegápolónőképző, ta
nítónőképző, gyemiekkertésznő, óvónőképző intézetekbe jut tatása, 
taní tása; K) templomok, temetők diszitése, gondozása stb. 

Több szász nő köszönheti a nőegyesületnek, hogy pályához ju
to t t és valami téren kiképezhette magát. 

Ha valaki a téli időben megfordult a szász városokban, föltűnhetett, 
hogy a koncerten, — mely sűrűn van náluk — vagy a műkedvelői opera elő
adásokon, vagy filharmonikus zenekar estélyein X—Y. művésznő lép föl Drezdá
ból, Lipcséből, Berlinből stb. Ezen távoli helyről időnkint hazatérnek ,-iz 
erdélyi szász leányok, hogy művészetükkel rójják le hálájukat a.szülőföld 
iránt. 

Brassónak pl. van közel 100 tagot számláló úri és külön női dalár
dája, énekkara, és a 30 tagú fizetett városi kitűnő zenekaron, kivül, közel 
120 tagú városi úri zenekara. Minden hé tűn van valami művészeti előadás 
a pompás „Redout"-ban (Vigadó). Valóban élvezet egy ilyen művészies elő
adást végighallgatni. 

Jellemző, hogy ott csak a művészi tudás határoz. Egy iparos lehet 3 
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prirnhegedüs, de a vármegye főtisztviselője művészi ihlettel játszik a III-ik 
sorban is. 

Egy másik városban a Taunhäuser opera tenorját egy szabó mester
ember énekelte — tanult művészi érzékkel. A téli hónapokban külföldi opera
társulat tart előadásokat. 

A szász nőegyesületek »azonban« valóságban is mutatnak föl 
eredményeket. 

Azt hiszem' érdekelni fogja a t. olvasóimat, h a röviden ezeket 
leirom. Elmondom, mert tények, és a falura is szólnak, nemcsak 
városra. 

a) Egyik legfőbb tevékenységük a képzett betegápolónök intéz
ménye. Ez egy apácarendszei-hez hasonló »nővérek« intézménye, kik 
templomi fogadalmat tesznek le, ha belépnek a rendbe és egyenruhát 
hordanak. Eleinte külföldi kórházakba-n tanultak ki. Most mar a 
szász városokban tanulnak, mióta a szászoknak hírneves, kitűnő kór
házaik vannak szerteszét. 

(A segesvári kórház főorvosa dr. 0. országos tekintély, ki t 
jobban ismernek messze külföldön, mint idehaza. Nemcsak Német
országból, hanem Komániából, Oroszországból is jönnek hozza be
tegek operációra). 

b) Másik tevékenység- az ingyenes gőzfürdő fiuknak és mun
kásoknak. 

c) A népkonyhák fölállítása. 
d) A szegény gyermekek iskolai tandijának megváltása. 
e) A gyermekkertek és ovódák a falvakban, képzett nők veze

tése alatt, külön e célra berendezett épületekben. 
/ ) a szegényápolás, azaz a kórháztól félő és odahaza fekvő be

tegekhez állandó ápolónőt küldenek, ezenkívül ételt és tiszta ágy
neműt. 

g) A karácsonyfa ünnepek, azaz nagy teremben a szegény gyer
mekek részére karácsonyfát állí tanak és ruhát, ajándékokat oszto
gatnak ki. De gondoskodnak az otthon betegen fekvő családokról 
is a karácsony szép ünnepén és kis f ács kát, ajándékokat küldenek a 
szegényekhez a kunyhókba is. 

Ha az anya beteg, ügy ápolónőt küldenek ki hozzá, ki a gon
dozatlan gyermekeket naponként megfüröszti, megfésüli, öltözteti. 

K) A gazdag-ok név- vagy más ünnepnapon, (házassági évfor-
dtiló, ezüst menyegző), kereskedők a cég jubileumi napján alapítványo
kat tesznek a nőegylet céljaira. 

0 Ujabb szokás, hei&elbergi minta után, a részvétkártyák 
(Beileidskarten) megváltása. Haláleset alkalmával nem küldenek 
egymásnak koszorút, hanem az arra szánt összeget az illetők a nő-
egyletnél befizetik és a megváltási kár tyát küldik el a gyászoló csa
ládnak. 

j) A templomdiszités, a padok drága keleti szőnyegekkel (mint 
pl. a brassói Feketetemplomban), az oltár stb. drága női kézimun
kákkal, virágokkal, vasráccsal, csillárok, stb. díszítése. 
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A brassói fekete templomban, (melyet 1689-bon a tűzvész el
pusztítása és falainak megbamulása miatt hivnak »feketének«) pl. 
van 116 darab anatóliai több száz éves keleti szőnyeg, melynek da
rabja ezreket ér. Ezen szőnyegeket még a középkorban hozták ma
gokkal a keleten kereskedő szász iparosok és céhek. 

21. ábra. Erdei népfürdő Feketehalom faluban. (Előtte a kék szoknyát (körben 
kötött kötényt) hordó falusi ember). 

Eredeti fölvétel után. 

fi) A temető gondozás, miről már tettem említést. Minden falusi 
uőegyleti tag magára vállal egy sírhely (nem domb! mert ők a, sír
helyet simán hagyják ós virágokkal beültetik), gondozását. Ezenkí
vül a nőegylet tar t kertésznőt külön e célra. 

I) A falusi, betegápolás. Minden faluból elküldenek egy özvegy
asszonyt ápolónőnek kiképeztetni, hogy a beteg falusi embert, legyen 
a ki.szakszerűen ápolhassa. 

ni) Falusi népkönyvtárak fölállítása. 
n) A téli estéken a felolvasó esték, hol falusi asszonyoknak 
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háztartásról, egészségápolásról tar tanak fölolvasást és női dalárdát 
állí tanak össze, hogy lelkét nemesítsék. 

o) A téli családi estélyek, a szövetkezeti házakban (Vereias-
haus), midőn a falusi nép előt t 6—-700 lelket magába foglaló terem
ben műkedvelői színielőadást, éneket, zenedarabot, saavallást tarta
nak, vagy táncmulatságot rendeznek, hogy nemesen szórakoztassák. 

p) Háziipari tanfolyamok és kiállítások, a nőknél odaküldött 
tanítónőkkel télen 8—20 hetes tanfolyamon varrást, kefe és söprű -
kötést, szalma- és vesszőfonást, szövést, pokróckészitést tanítanak 
és dijjazással kiállításokat rendeznek. 

q) Cselédközvetités, nőcselédekkel. 
Fölvette még programmjába néhány városi nőegylet a cseléd

otthon (Mägdeheim) és cselédiskola létesítését is, hogy a szász női 
cselédeket hetenkint egyszer (vasárnap délután) összegyűjtse és 
őket tanítsa és énekkel, fölolvasásokkal művelje. Nincsenek adataim 
róla, hogy mire mentek vele, csak gyanítom — az eredményt, 

A nevelőintézet egyesületek. 1879-től működnek egyes városok
ban »Internat«, »Alumnat«, nevek alatt , hogy a szegénysorsu, de jó-
tanulóknak lakást, ellátást, fűtést stb. adjanak és kinevelésüket le
hetővé tegyék. Jellemző, hogy ezen intézmények fönntartására a. köz
ségek is áldoznak. 

A Gusztáv Adolf egyesületek. 1861-től működnek szogénysorsu 
egyházközségek fölsegitésére. 

Iskolai intézmények. 

Az iskolát kijárt ifjút vagy leányt, ha magát továbbképezni 
akarja, ebben különféle egyesületek segélyezik. 

A városokban vannak a kereskedelmi és ipari iskolák, az ina
soknak (iparos, kereskedő) van az »inasotthon« (Lehrlingsheim), hol 
vasárnap délután összejönnek és tanult vezető nekik előadást, föl-
olrasast tart. Az iparos és kereskedő segédeknek külön egyesülete 
van, hasonló módon. A műveltebb fiatal kereskedőknek van önképző 
egylete, hol levelezésre, magyar nyelvre, könyvvezetésre stb. tan
folyamokat, előadásokat tartanak. 

A szászoknál a nők igen nagy százaléka keresi maga a ke
nyerét. 

Épugy mint a nyugaton, a németeknél, de fönnt északon is a dánok 
és svédeknél. Dániában járva föltűnt, hogy az üzleti irodákban („kontor") 
alig van férfi. Majd mind nők. 

Odcnse városban, midőn delet üt az óra, megnépesülnek az utcák és 
az irodákból, üzletekből kitóduló fiatal és idős nők biciklin igyekeznek 
haza százanként a külvárosba ebédelni. 

Így van ez a szász városokban is. 
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A szász leányok részére a városokban egész sereg szakiskola 
szaktanfolyam ád módot speciális kenyérkereseti ágakban való ön
képzésre, de elég sokan mennek külföldi iskolákba is. 

A falvakban — szintén ezen szellemben vannak a továbbképző 
iskolák és tanfolyamok berendezve. 

A továbbképző falusi iskolák számára az erdélyi szász gazda
sági egyesület i r ta meg a gazdasági tankönyvet. 

A falusi iskolák a gazdagabb községekben népkönyvtárral, tan
szermúzeummal, régiség-, érem-, kőzet-, növény-, fizikai-, természet
rajzi, geológiai stb. gyűjteményekkel ügy vannak berendezve, hogy 
bármely városnak is diszére válnék. A tanulmányi kirándulásokon 
a Székelyföldről magammal vitt tanitó urak ugyancsak bámultak, 
midőn a barcasági falusi népiskolákat és azok pompás tudományos 
berendezését látták. 

A falukban szintén vannak háziipari tanfolyamok, mint már 
említettem. Érdekes, hogy ők minden, állami támogatás és pénzse
gély nélkül, tisztán saját erejükből űzik, és igen jól űzik a háziipari 
foglalkozásokat, — sőt, a mi fontos: még eladásra is termelnek. 
Hiszen ez is tulajdonképen — a falusi háziipar kritériuma. Az nem 
háziipar, ha a székely asszony bármily nagyszerű szőttest tud készí
teni, de — csak magának csinálja, eladásra nem. 

Imponálóbb már az, hogy pl. Feketehalom községben majdnem 
minden gazdaember még egy másik mesterséget is tud, űzi is oda
haza és ha mezei munkája saját gazdaságában nincs: elmegy ács, 
bognár, cement stb. munkákra máshová-

"Végül még megemlítem, hogy tanulmányi kiránáulások a szász 
falvakból nemcsak iskolás gyermekekkel, hanem Bruderschaftokkal 
is történnek messzebb helyekre is. A tanító vezetése alat t nagyobb 
csapatokban indulnak 2—3 napi gyalog túrákra, vagy vasúton még 
messzebb. A milleniumi kiállításra, az iskolás gyermekeket is föl
hozták Budapestre, onnét a rettenetes messzeségből. Jgy megismerik 
a Vaterlandot, és ismereteik tágul és bővül. 

Ilyen kirándulásokra azután nemcsak a fiatalság, de a felnőt
tek is elmennek. A város akkor egészen kihalt. Virágokkal földíszí
te t t szekereken, földíszített ökrökkel, egész sora a szekereknek viszi 
a gyalogolni nem tudó öregeket és az elemózsiát a majálisra, mig 
a fiatalok hangos énekszóval vonulnak katonás sorokban a zöld erdő 
árnyában és próbálják a bércek között a viszhangot. 

Nyáron egész vonatok vannak telve tanulmányútra vitt fiatal
sággal. 

De a gazdák is tesznek nagyobb tanulmányi kirándulást. Múlt 
évben szebenvidéki gazdakörök voltak Württenbergben, bareaságiak 
Maxtonvásáron, stb. — maguk költségén. Evekig spórolják a pénzt, 
hogy egy' i ly tanulmányutat megtehessenek. 

* 
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A falusi iskolában a tornára is súlyt helyeznek. 
Már a barcasági iskolákban 1847-től tanitják a tornát és kül

földről hozattak reá tornatanárt, mert még ismeretlen volt. 
A tornát télen az iskolai tornateremben, nyáron a szabadban 

tanitják. Az impozáns iskolai tornaünnepélyekiől már szóltam. 
A női iskolákban falun a kézimunkákra fordítanak- gondot. 
A falusi szászoknál már ruházkodásuk is (mely szép stikkelé-

sekkel van tele), magával hozza, hogy azt régi időktől űzik. 
A falusi szász azelőtt leányát a városba küldte, hogy tanuljon 

»valami szépet«. Persze az anya a, kézimunkát értet te ezalatt. Hogy 
a leány sokszor mást értett — az természetes. 

így azután a papok és nőegyletek bu'zgólkodásából külön kézi
munka tanítónők lettek kiképezve, és a falukra kiküldve. 

22. ábra. Falusi utca Feketehalomban (Brassó m) 
Eredeti fölvétel után. 

Ma már a 80-as évek elejétől fogva obligát tantárgy a leány
iskolákban, a járási consistorium kidolgozott szabályzata szerint és 
a varrógép egyik fontos házibutorjuk a falusi házaknak. 

A szász falvakban 1869-től (a Barcaságon) vannak I'rőbel-féle 
óvódák, a presbitériumok által fölállitva, gyermekkertek is már több 
évtizede. 1883-ban volt Fekctchalom falunak az első gyermekkertje. 
1884-től fogva a gyermekkertésznőket szaktanfolyamokon képezték. 
1894-től fogva pedig külön iskoláik vannak e célra. • 

Végül még egy fontos intézményükről kell megemlékeznem: a 
falusi iskolakertekröl. 

A szász'iskolák legtöbbje előtt van virágágy, rózsafa erdő, ügy 
hogy a falusi iskoláik virágerdőben pompáznak! 
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1877-től fogva létesítették az iskolakerteket, a község külső te
rületén V/2, 2, 3 hold területen. 

Ezen kerteket a tanítók kezelik és a gyermekekkel dolgoztatják, 
de nyári vakációban ott dolgozó gyermek vagy leány, óránként 10 
fillért, kap jutalmul — takarékkönyvébe. 

Ezen kertben kis parcellákon termelnek: 1. gazdasági, 2. takar
mány, 3. gyógy-, 4. kereskedelmi növényeket, 5. zöldséget, 6. disz-
kertészetet, 7. gyümölcsfát, 8. fűzfát, 9. különféle művelési és t rá-
gyázásí (műtrágyát is) kísérletekkel az iskolásgyermekek okulására. 

Azt hiszem ezen fontos intézmény méltatása — a t. olvasó előt t 
— fölösleges. 

A szász községi biró. 

A szász köznépnek veleszületett tulajdonsága a jog és törvény 
tisztelete és a föltétlen meghajlás a rend és fegyelem előtt. Jellemző 
er re az is, hogy a falusi paraszt az ő első és közvetlen politikai 
föllebbvalóját, a községi bírót, untak szólítja. A biró szász neve: 
»Hann«. Elnevezése pedig: »a mi urunk, a biró«. 

Ha még tegnap együtt kaszált a mezőn a többi gazdákkal, és 
tegeződtek vele, mint egymással szoktak, de ha másnap a falu bizal
mából bírónak választják, akkor már nincs »te«, hanem ha kezében 
van a birói pálca, és végigmegy a falun, ugyanazok tisztelettel szó
lítják »biró urnák«, sőt ha később reászolgál a tiszteletre, akkor igy 
is emiitik »Er Weist Herr der Hann« (Eure "Weisheit, a mi magyarul 
Bölcsességed-et jelent). 

Hogyne, mikor most már az ő kezébe van letéve a község jóléte, 
annak vezetése és gondozása, az élet, biztonság és vagyon őrzése, a 
rend, az erkölcs felügyelete és a község képviselete kifelé és fölfelé. 

A ..Hann" biró elnevezés nem német, hanem ősrégi szász ereditü, me
lyet szintén őshazájukból hoztak be. A római uralom alatt ugyanis a közép-
rajnai tartományokban a latin szavak vertek gyökeret a germán beszédben 
is. Huntari volt latinul, egy tartomány kisebb része, tehát körülbelül 100 
lélek. A 100 németül hundert. Hunding volt egy bíróság, körülbelül 100 
(Hundertschaft) fölött. Tehát a Hundiugból lett Hund, Honne, és igy = 
Hann. A Hann nevet már a XI. századból ismerték, mint egy isisebb tar
tomány, tehát körülbelül 100 ember fejét. 

A Rajna és Mosel vidékén Németországban még ma is szokás, hogy 
a községi bijót igy hívják: „Herr der Hann!" A német Friesland félreeső 
községeit-pú pedig „ehrbare Hann gräf'-nek (magyarul: tiszteletreméltó em
ber gróf), nevezik a község fejét, mint a múlt században a naszódvidéki 
szászok is ilyen elnevezést használtak. 

A község sorsát az elöljáróság intézi, melynek feje a biró, iro
dai ügyek elintézője pedig a jegyző (nótárius). 

A szász községekben ősrégi szabály, hogy a mit el lehet intézni 
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odahaza, -»azt ne vigyék a városba, az urak elé«. Az ítélkezésben és 
az ügyek elintézésében a benszülött falusi belátás és bölcsesség a, 
régi szokások alapján kifejlődött praktikus észjárás dominált, azon 
szellem, mely a nép jogérzékével volt ellenőrizve is és -.élc össz
hangban is volt talán mindig. 

Igaz, hogy ugyanolyan esetekben egyik faluban másként itél-
kezdtek és intézkedtek, mint egy másikban, de miután ott ügy és 
olyan volt a közfelfogás, belenyugodott a nép mindig a községi elöl
járóság eljárásába. Azért van az a szász községekben, hogy a biró 
tiszteletnek, becsülésnek örvend, és a nép is belátással van iránta. 
Eend és engedelmesség honol a legtöbb szász községben a nép lelké
ben is, és külsőben is. 

A ki valaha Erdélyben jár, ne mulassza el pl. Feketehalom, 
vagy Höltövény (Brassó m.) szász községek községházát, (ők tanács
háznak hívják) és belső berendezését megtekinteni. 

Azt hiszem hazánkban kevés ilyet lá that — falun. 
A községi pénztárnok szobája akár egy kis bankberendezés, a 

biró és jegyző szobáját pedig bátran megirigyelheti valamely »koro
nás takt. pénzt. m. sz.« bankvezetője. De a tekintélyét is. 

A tanácsház főleg a Barcaságon egész palota. Szépen, dísze
sen épített egyemeletes épület és belül is ügy van berendezve, hogy 
már lát tam sokkal silányabb vármegyeházákat is. 

Szolgabírónak, állami »Béamteroknak«, csendőröknek külön ven
dégszobák vannak, szépen berendezve. Ilyen helyen nem tépi a ha
ját az éjjelre künn rekedő hivatalnok, hogy hol is fog ő? és hogy 
is fog? valahol meghálni. 

Falusi vendéglő is emeletes. Alul a korcsma, olcsó, jó ételek 
és italokkal (a község szabja meg az árakat és ellenőrzi a minőséget), 
az emeleten a casino, és a táncterem. Höltövény faluban a kaszinó
ban hollandiai festmények és pasztellképek díszítik a falakat! 

A falu ta r t községi fogatot a Barcaságon. A fogat fákat ön
töz, szemetet hord, tűzoltósági szolgálatot végez, h a pedig.kell : ak
kor befog az originális községi fedeles ruganyos kocsiba és fuva
rozza, a kit a biró rendel. 

A barcasági falvaknak vannak fürdői, van modern városi jel-
legü közvágóhidja, vízvezetéke (Feketehalmon az utcák hosszában 
30 egynéhány cement vályúval és csorgó (hydrans) csappal) és vil
lamos világítása, van szép és modem községi bikaistállója cemen
tezett padlóval, villamos világítással és vízvezetékkel (Feketehalom), 
van modern mümalma. 

* 

Én ügy nézem ma a falut, hogy a keményfaárak és a vasárak 
megdrágulásával, a cement a jövő építkezési anyaga és majdnem ügy 
vagyok, hogy nem Liebig mondásával tar tok ( = egy nép műveltsé
gének fokmérője, az évi szappanfogyasztás mennyisége) hanem a 
falu kultúráját az évenként elfogyasztott cement mennyiségétől mérem. 
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Nem hinném, hogy tövednek! Mert ha nézem a cementnek a 
házi, középületi, de főleg a gazdasági építkezéseknél való mindin
kább nagyobb elterjedését (hidak, szőllőkarók, karfák cementből, 
trágyatelepek, istálló és padlispadozatok, tornyok, vályúk, jászlak, 
kutak, lakóházpincék, folyosók, tejcsarnokok, gyárak stb.) ügy arra 
jutok, hogy a modern beton használata határozottan összefüggés
ben van a modern gazdálkodással! 

Nézzen körül a fa őshazájában Erdélyben valaki — és reájut. 
hogy a betont a székely nép még csak most kezdi ismerni, az oláh 
talán még hirét sem hallotta, a. szász pedig már szőllőkaróit és hid-
korlátjait is cementből, betonból készíti. 

De igy van ez nálunk Magyarországban is. A modern gazdá
nál inkább látjuk a cement használatát, mint az elmaradottnál. 
Ilyenformán van a viszony a szász falrák úgynevezett »gazdagságá
val«, anyagi jólétével is. Egy titka van az egész dolognak. Ismertem 
székely községeket, melyek sokkal vagyonosabbak lehetnének, mint 
akármelyik szász község. Pedig szegényebbek. Az ok egyszerű és 
rövid: a székely falu közvagyonát, az autonómiáját roppantul féltő 
közbirtokosság kezeli, mig a szász falu közvagyona: községi. Óriási 
külömbaég ez, az előbbi nem tartozik felelősséggel, csak a birtokos
ságnak, számadásait ha. akarja, nem mutatja be a felsőbb hatóságnak, 
hanem »kezeli« a vagyont, a hogy »teccik«, mig a másik vagyonkeze
lése megfelelő ellenőrzés, és irányithatás a lat t áll. 

A meddig a székely közbirtokossági vagyonkezelés mai formá
jában tovább áll, addig székely vagyon nem lesz, de vagyonosodás 
.sem lesz. 

(Az erdélyi magyar királyi erdőgondnokságok, erdőfelügyelő
ségek bármelyike, még külön könyvet í rhatna ezen dologról). 

Azért én csak arra utalok, hogy a szász községek vagyonosodása 
és gazdagsága — a közvagyon becsületes, hűséges, okos, takarékos 
kezelésében keresendő és található meg. 

Ez a dolog titka. Ezért hívja a törvény respektáló, hivatalno
kot tisztelő, ura t becsülő nép a bíróját így-: »Euere Weisheit«. Mély 
értelme és tiszta hát tere van ezen végtelen megtisztelő megszó
lításnak. 

* 

MAGYAR ÉLELMISZERSZÁLLÍTÓ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
B U D A P E S T , IX., T Ó T H K Á L M Á N - U . 8 . 

Fiókok : Wien, Breslau, Berlin és London. Telefon : 2 5 0 2 , 6 6 — 9 7 . 
A társasáé működési köre: 

Hűtőház : A modern technika eddig elért vívmányainak felhasználásával berendezett hűtőház-
han bárki tetszés szerinti időre mindentéle élclmicikkeket u. m.: vad, baromfi, hus, zsir, 
szalonna, vaj, sajt. tojás, hal, friss és szárított gyümölcs, déli gyümölcs, főzelékfélék, méz, bor, 
must, sör, továbbá vitágcsiták és tiagyntók hosszabb ideig kifogástalan minőségben eltarthatok'. 

Szőrmemegóvásr osztály : Szőrme, prémáru, szőnyeg és ruhamolykár elleni megóvása. 
Jéggyár: Napi 500 mm. tartós kristályjeget termel, melyből jutányos árak mellett vaggontéfe-

lekben vidékre is szállítunk. — A beraktározandó áruk kezelésére, illetőleg a beraktározás 
feltételeire részletes utasítással készséggel szolgál a társaság igazgatósága. 

Kiviteli osztály : Wien, Berlin, Breslau és Londonban saját alkalmazottaink vezetése alatt 
fenntartott fiókjaink mérsékelt jutalék mellett mindenféle hazai élelmicikkek bizományi érté
kesítéssel foglalkoznak. 



FÜGGELÉK. 

Erdélyben, a székelyföldi miniszteri kirendeltség vármegyei 
megbízotti állásomban a gazdaságilag oly annyira elmaradt székely 
kisgazdákat minden évben tanulmányi kirándulásokra vezettem. 
1908-ban vezettem egy 65 főből álló csapatot először a barcasági 
szász gazdatársakhoz. (1909-ben ezen tanulságos kirándulást meg
ismételtem). 

Ezen első tanulmányi u ta t — fölkérésemre — a csapattal jött 
Czirmes Bálint kir. gazd. szaktanár az »Erdélyi gazdá«-ban irta le. 
a z ő ismert, jó tollával. Az iró engedelmével ezen cikket alább köz
löm. A cikk tartalma annál figyelemre méltóbb, mert irója — ős-
székely. Én, mint »magyarországi« nem mondhattam volna el az 
igazságokat oly keményen, mint azt tehette a tanár, székely testvé
reivel szemben. 

Udvarhely megyei székelyek tanulmányi kirándulása a brassómegyei 
barczasági szászoknál. 

A székelyföldi miniszteri kirendeltség munkaprogrammjának 
egyik legfőbb pontját a gazdasági szakértelem terjesztése képezi, 
mert meg van győződve arról, hogy a mai nehéz közgazdasági viszo
nyok mellett csak az olyan gazda boldogulhat, akinek gazdasági 
üzletviteléhez megfelelő szaktudása van. 

A gazdasági ismeretek elsajátításának egyik módját, a szem
léltető oktatás képezi. A székely kisgazda maradi természetű, nehe
zen zökken ki a megszokott régi kerékvágásból. Szívesen eljön és 
meghallgatja téli tanításainkat, helyeslőleg ismeri el az előadottak 
hasznos és előnyös voltát, azonban nem igen követi a jóiráuyu 
tanácsokat. 

Elődeitől, apáitól megszokott egy hibás gazdasági rendszert, 
amely jó lehetett a régmúlt időkben, de amely sehogy sem illeszt
hető be a huszadik század okszerű és modern mezőgazdaságúnak 
keretei közé. 
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Tapasztalásból tudjuk, hogy a konzervatív hajlamú népre csá-
bitólag hat az eredményes példamutatás, a szemléltetés. 

A miniszteri kirendeltség vezető férfiainak helyes érzékére mu
tat, hogy felhagyva az eddigi szokással, a folyó évi tanulmányi kirán
dulásokat olyan vidékre és olyan kisgazdák közé tervezte, ahol min
den feltalálható, ámít a főldmívelésűgyi kormány a gazdaságilag, 
elmaradott székely vármegyékben megteremteni óhajt. 

Dorner Béla kir. intéző, miniszteri kirendeltségi megbízott 
szívós elhatározása és bámulatos szervező képességének tudandó be, 
hogy dacára a, nagy anyagi akadályoknak, amelyek a tervbe vett több 
napi tanulmányi kirándulás elé tornyosultak, képes volt céljának 
elérésére a felsőbb fórumok jóakaratú támogatását biztosítani, s a 
barcasági tanulmányi kirándulás gazdag" programmját kidolgozni. 

Ilyen előzmények után és ilyen intencióktól vezéreltetve indult 
el 1908 augusztus hó 15-én Székelyudvarhelyről egy 65 tagból álló 
tanulni vágyó lelkes székely csapat, a kirendeltségi megbízott vezér
lete a la t t a szászok ál ta l lakott Barcaságra, hogy a maga részére 
megnyerje, meghódítsa azokat a szász honfisziveket, amelyeket ed
dig hidegnek és hozzáférne tétlennek ismert, a tévesen informált 
magyar közvélemény. 

Emelte a kirándulás értékét azon körülmény, hogy részt vett 
abban a keresztúri és udvarhelyi járás két főszolgabírója is, akik 
ezen ténykedésükkel s a kirándulás tar tama a la t t kifejlett értékes 
szereplésükkel tanújelét adták annak, hogy ők a legjobb tudatával 
vannak, mivel tartozik a közigazgatási járás feje a gazdaságilag is 
gondozására bizott adózó népnek. 

Képviselve volt kirándulásunkon az Udvarhelymegyei Gazda
sági Egyesület is, ügybuzgó t i tkára által, aki megragad minden alkal
mat, ahol széleskörű gazdasági ismereteit a köz javára gyarapíthatja. 

Vármegyénkből számos pap, tanító, gazdaköri és tejszövetke
zeti elnök volt velünk, szóval a székely falvak azon vezérei, akik 
minden jutalom nélkül, szorgalommal forgolódnak, nem keresik a 
maguk hasznát, hanem minden erejükből polgártársaik javát és a 
falu közgazdasági intézményeinek a felkarolását kívánják szolgálni. 

A vidám székely csapattal este 8 órakor robogott be vonatunk 
a botfalvi állomásra, ahol a »barcasági szász gazdasági egyesület« 
elnöke, Semp Mihály veresmarti eavng. lelkész vezetésével, küldöttség 
fogadott bennünket. A szászok nevében a höltövényi gazdakör titkára, 
Reingruber Ferenc tanító meleg szavakban üdvözölte az érkezőket. 

A kiránduló csapat vezére: Dorn er kir. intéző köszönte meg a 
szíves fogadtatást és kiemelte, hogy a székely havasok mögül azon 
nemes szándék vezérelt minket a szászok közé, hogy lássunk és tanul
junk és azután, mint a méhek virágporral, ügy mi is tapasztalással 
és tudással megrakodva térjünk vissza az ősi székely falvakba, hogy 
mind elhintsük azt a sok és jó magot, amit a szászoknál felszedtünk. 

Az üdvözlő beszédek elhangzása után a szászok részéről ren-
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delkezésünkre bocsa j tot t fogatokon vonultunk be Höltövény községbe, 
hogy programmunk szerint ott meg vacsoráljunk ós elhaljunk. 

Már a falu szélén kellemes benyomást gyakorolt a rend és 
tisztaság", s az utcák és épületek szabályos, Ízléses elhelyezése, :t mi 
különben csaknem minden szász községben tapasztalható. 

Höltövény község szászajku lakossága nagy érdeklődést tanúsí
tot t a székelyek érkezése iránt. Minden kapu és utcasarok előtt, 
dacára az es t előrehaladott voltának, nagy csoportok várták az 
érkezőket és zajos »éljen« meg »hoch« kiáltással köszöntik a. jöve
vényeket. 

Meglepődést keltett, midőn a kocsikról leszállva, egy fényesen 
kivilágított, hatalmas épület előtt állunk meg, a mely a nagy utazó 
társaság közös étkezésére volt előkészítve. 

A berendezésében és méreteiben impozáns, szép terembe lépve, 
megtudtuk, hogy az a 8 osztályú, községi iskola gazdagon felszerelt 
tornacsarnoka, a mely 700—800 ember befogadására alkalmas, s a 
mely épület, minden nyilvános ünnepély és mulatság megtartására 
szolgál. 

Höltövény község vezető férfiai és előkelő gazdáinak nagy cso
portja fogadott minket a fényes tornacsarnokban, akik elhozták fele-
gégéiket és leányaikat, is oda, hogy annál nagyobb tisztesség érje 
a Rabonbánok földjéről oda zarándokolt lófő székelyeket! 

Mikor a kölcsönös bemutatkozások és ismerkedések megtör
ténte után a szépen feldiszitett és jóizü ételekkel feltálalt aszta
loknál elhelyezkedtünk, a községi lakósokból alakult vonós-négyes 
zenekar reázenditett egy szép magyar dalegyvelegre, melynek kel
lemes akkordjai mellett kezdettük meg a vacsorát. 

Mivel lakoma, még a szűkszavú szászfajzat között sem történ
hetik meg felköszöntő nélkül, a 2-ik fogásnál felállott Scmp Mihály, 
a veresmartiak szász költő papja, s a barcasági szász gazdasági egye
sület nagytevékenységü elnöke és lelkes magyar beszédben, szivének 
teljes melegével üdvözölte a székely testvéreket. Kiemelte, hogy a 
szászok 700 éve, hogy a Barcaságon elhelyezkedtek és ezen idő a la t t 
szorgalommal és becsülettel munkálták az édes haza földjét és 
minden ellenkező híresztelések dacára igyekeztek e honnak hü fiai 
lenni, mert igen jól tudják, hogy ez a föld ápolja és fogja eltakarni 
őket is! A jó szomszédi viszonyra s a székely-szász testvériségre 
üríti poharát. 

Az illusztris szász pap-szónok nagyhatású és mély jelentőségű 
beszédének elhangzása \itán a kirendeltség megbízottja, Dorner kir. 
intéző állott fel szólásra, hogyr a tőle megszokott ékes előadásban. 
előbb magyar, majd német nyelven, köszönje meg a figyelmet, a 
szívességet és azt a páratlan és nem remélt vendégszeretetet, amelyet 
a szászok, a kiránduló székely gazdákkal szemben tanúsítottak. Fel
hívja a vendégserek figyelmét a diszes csarnok azon falfeliratára: 
»Légy hü a néphez, hü a hithez és megtarthatjuk a koronát«. 

Demeter Lőrinc főszolgabíró igen szép beszédben a szász nép 
' Dorner Béla : Az erdélyi szászok mezőgazdasága. ^ 

I 
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lelkes vezetőii'e és ezek között első sorban Semp Mihály gazda-sági 
egyesületi elnökre üritette poharát. 

Nickolaus György, Höltövény községnek 40 év óta érdemes fő
jegyzője, német nyelven, a szász nép erényeiről beszél, hangsúlyozta, 
hogy a szász nép kedvező vagyoni helyzetét elsősorban a takarékos 
józan életmódnak s a kitartó, szorgalmas munkának és annak kö
szönheti, hogy mindenben követték a vezetők jóakaratú tanácsait, 
akikben nem is volt okuk soha csalódni. Nickolaus' jegyző nr költői 
hangulatú beszédét Dorner intéző magyar nyelven tolmácsolta a 
székelyeknek. 

Grálffy Kálmán főszolgabíró, a falon függő király és Deák 
Ferenc képre mutatva, a király hűségéről és nemzet bölcsességéről 
beszél, mint amely tulajdonság a magyar és szász népek közös vo
nása volt mindig. Szellemes felszólalását, szerencsés fordulattal azzal 
végzi, hogy mivel a székely ad a szásznak borvizet s a szász termeli 
a jó bort és mert ezen két folyadék egyesülése vidámságot nyújtó 
kellemes i tókát képez, élteti a szász-magyar uniót. 

Kovács István ref. lelkész hatásos felkösxöntőben a mintaképül 
szolgáló szász földmivesekre, Ürmösi Károly unit. lelkész ügyes fel
szólalásában pedig a szász nép nevelőire, a néptanítókra üríti po
harát. Mikor e sorok írójának, a megjelent szász nőkre, mint a szó 
szoros értelmében vett gazdaasszonyokra és gazdaleányokra emelt 
pohárköszöntője is elhangzott, megtörtént az elszállásolás az odavaló 
szász gazdák privát lakásain. 

Amikor pedig éjfél után, gondos vezérünk megfúvatta a taka
rodót, egy kellemes estély kedves emlékeivel szivünkben megrakodva 
vonultunk szállásainkra, hogy a tiszta, kényelmes és úri Í7,léssel be
rendezett lakáson, álmodjunk arról a szép jövőről, melyre a mi derék 
és jobb sorsra érdemes székely testvéreinket olkőésziteni, bevezetni, 
édes midnyájunknak legfőbb és legbecsületesebb törekvését képezi. 

Kirándulási programmnnkhoz hiven, augusztus hó 16-án reggel 
7 órakor, tanulni vágyó székely csapatunk — pontosan megjelent a 
höltövényi »Tejgyüjtő« előtt, hogy kivegye részét mindazon tudni
valókból, amelyeket a gazdasági kultúra magas fokán álló höltövényi 
szász kisgazdáktól elsajátítani lehet. 

Mivel éppen csordakíhajtás ideje volt, a gazdakör vezetősége 
ügy intézkedett, hogy a falu szélén, a legelőre menő községi marha
állományát szemléljük meg". 

A 2765 lelket számláló községnek — 1100 drb tehénből és 400 
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rb. bivalyból álló tenyészállat állományát a mi szemeink előtt haj-
3tták ki a legelőre. Szász gazdatársaink a pinzgaui fajta piros-tarka 

szarvasmarhát tenyésztik. Ezen fajta tej és hústermelésével teljesen 
aeg vannak elégedve, sőt az igavonó képesség is kielégíti az ő 

'gényeit. 
Az állatállomány igen jó kondiciója, egyformasága és terme-

3ssége arra enged következtetni, hogy a höltövényi szászok a té
vesztésre alkalmas állatok szigorú kiválasztására, okszerű táplálá
s ra és gondos ápolására nagy súlyt fektetnek. 

Ezen állományon kivül 1200 drb jorkshieri sertés, 500 drb te-
lyészkanca és mintegy 600 drb növendék marhája van a községnek 
• ez utóbbiak a baconi havasi legelőn nyaralnak. 

Székely gazdáink meggyőződhettek, hogy egyetlen szász falu
ik akkora állatlétszáma van, mint 5—6 székely községnek együtt

véve és tapasztalhatták azt is, hogy a szászok nemcsak az állatok 
ennyiségével, hanem különösen azoknak minőségével és értékesebb 

oltával állanak felettünk. 
Valósággal megbámultuk a modern követelményeknek megfe-

~lő, nagyszerű községi istállóban elhelyezett becses apaál lat állo-
-ányt. 13 drb importált televér pinzgaui tenyészbika, 5 drb bivaly -
ika. és G drb jorkíderi kan volt a közös istállóban elhelyezve. A 70-es 
vekig tar tásra — bérbe voltak kiadva az apaállatok, de ez a tartási 
.ód nem felelt meg a célnak, mint a hogy nem felel meg és fel-

Ätlenül kiküszöbölendő nálunk a székely földön is és azóta házilag 
ezelik az apaállatok tartását, mert ez az eljárás jobbnak és helye-
ebbnek bizonyult. A bikák fejenként napi 3 kgr. zabdara abrakot 
s 6 kgr. szénát kapnak. A tehén csordába felváltva, párosával jár-

k ki, miáltal meg vannak kiméivé az időelőtti káros kimerüléstől-
Höltövény község évenkint 12 ezer koronát költ apaállatok 

entartására és beszerzésére. 
Ha elgondoljuk, hogy nálunk, g, székely községek nagyobb ré

sze, az olcsóbb ós silányabb apaállatot keresi és azt is csak xitolsó 
órában, az illetékes hatóság szolid njromásának engedve szerzi be, 
nem szabályozza a kihasználást és nem törődik a bika táplálásával, 
akkor önként reájövünk arra, hogy mennyivel hátrább áll a mi 
népünk, az értelmes szászok mögött. 

Az importált bikákon kivül, évenként 60—70 drb tehenet hoz
nak Pinzgauból, miáltal az úgynevezett vérfrissítést, vagyis a kiváló 
állatfajta becses tulajdonságúinak fentartását akarják biztosítani-

A höltövényi marhatenyésztők évenként 130—150 drb lebélyeg
zett tenyészképes növendék bikát visznek a barcasági tenyészállat 
kiállításra. Tehát egy szász község több bikát növel, mint a hányat 
Udvarhelymegye gazdái, a keresztúri márciusi bikavásáron be szok
t a k mutatni. 

A szász gazdák is átszenvedték a nyugoti tarka marhatenyész-
"téssel járó kalamitasokat, gyakori és eredménytelen üzekedés, med
dőség stb. Azonban nem csüggedtek el, nem lettek hűtlenek a több-

7* 
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oldalulag kihasználható és feltétlenül nagyobb jövedelmet produkáló 
nyugoti kultur marhához, kitartottak mellette és szakszerű, lelkiis
meretes gyógykezelés mellett sikerrel megküzdöttek a szarvasmarha-
tenyésztők rémével, a fertőző hüvelyhuruttal. 

A falu szélén megnéztük a községi vágóhidat is. Kiránduló gaz
dáinkat meglepte az a rend és tisztaság, amely a vízvezetékkel, szi
vattyúval, emelő daruval, és mérleggel felszerelt bctonpadozatu mo
dern közvágóhídon volt tapasztalható. A szász községek tehát évti
zedekkel megelőzték a közelmúltban napvilágot látott törvény azon 
rendelkezését, amely a községi közvágóhidak kötelező felállításáról 
intézkedik. 

Megtudtuk, hogy ezen vágóhídon, minden nap levágnak egy 
700—800 kgrmos hizott marhát és ezenkívül igen sok bor jut és sertést. 
Tehát a höltövényi szász népnél teljesülve látjuk, az egykori francia 
császár azon óhajtását, hogy' mindennap hus főjjön a fazékban. 

Leirt szemlénk után, utunk a falu tagosított határára vezeted. 
Az asztalsimaságu Barcaság, mély termőrétegü, fekete Kánaánján, 
egyszerű szász parasztok tulajdonában, működésben lá t tuk mindazon -
talajmivelő gépeket, amelyeket a fejlett gazdasági géptechnika fel
muta tha t s amelyeknek nyomán bőséges áldás fakad. 

Egyik szász gazda 12 holdas tagján, 4 ló á l ta l vont, eredeti 
Sack-rendszerü, 3 tagú acél eke volt munkába állítva, hogy bemu
tassa, a székelj' atyafiak előtt ismeretlen 5 centim, sekély tarló
szántást. 

A tulajdonos szász paraszt elmagyarázta, hogy ezen szántás- , 
mód idejében történő alkalmazásával, megakadályozzuk a talaj kiszá
radását, siettetjük a vékony alátakart gyommagvak kikelését és igy 
elősegítjük a föld tisztulását. A tarló alátakarásával — ölkor hada -
savai pedig szaporítjuk —• a talaj tápanyagait. 

A másik kisgazda 4-es lófogata, a 16 cmes vetőszántást szem
léltette, ugyancsak eredeti Sack rendszerű acélekével. 

Csodálkozást keltett székely gazdáink előtt, a szomszéd kisbir
tokos tagján bemutatot t jól táplált, erős és praktikus kumet hámok
kal felszerelt 6-os lófogata, amely egy 47 cm. mélyen dolgozó Ra-jol 
mélyítő ekét vontatott. Ez a birtokos is elmagyarázta, hogy nagy 
átlagtermés és sikeres répa termelés az őszi mély szántás csodás 
hatása nélkül el sem képzelhető. 

Odébb egy kévekötő aratógépet lát tunk munkában, amely a túlért 
és döltes árpát, igen szépen és pocsékolás nélkül gyűjtötte kévébe. 

j 
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Megnéztük a szomszédos tengeri, répa és lóher táblákat is és 
meggyőződtünk, hogy ezen termények is szabályos sorokban géppel 
lettek elvetve és fogatos erővel voltak kapálva és megmunkálva. 

A szásznépet tehát nem zavaxja a kézi munkaerő hiánya, mert 
& gépkultura nagyarányú alkalmazásával sikerrel leküzdi mindazon 
nehézségeket, amelyeket az elégedetlen és telhetetlen munkáseleni 
a. mai gazdák elé gördit. 

Az értelmes szász gazdák tagosított birtokán, a noríblki 4 for
gói látjuk alkalmazva, vagyis: szántóföldjét négy egyenlő részre, 
táblára, osztja és azt a következően használja ki: I-ső táblába vet 
kapás növényt (tengeri, pityóka,1 répa) trágyázva. Il-ik táblába 

23 ábra. Őszi mélyszántás bemutatása Feketehalomban az 1909. évi székely kiránduló 
gazdák előtt. Leonhardt János szász lelkész (fehér mellényben), mellette Orosz András 
községi föbiró (összetett kezekkel). A csapat vezetője mögötti kezét feltartó alak a 

.collstockot' tartja, mellyel a szántás mélységét mérte. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

tavaszi kalászos lóherével (zab, árpa, lucerna), III-ik táblába lóhere. 
[T-ik láblába őszi kalászos (b '^a , rozs). Amikor a 4-ik tábláról, 

atigusztus elején, az őszikalászos lekerül, azonnal tarlóhántást végez, 
azután ősszel 30—40 cmes mély szántást ad ugyanannak a táblának, 
télen ál pedig megtrágyázza és tavasszal elveti kapás növénnyel. 

A tavaszi kalászos táblának csakis azon részét, felét veti el 
olaszperjével kevert lóhermaggal, a melybe árpa következik és pedig 

i azért, mert az árpa a legjobb védő növénye a lóherének és lázért 
is, mert igy ki lesz kerülve- a hereuntság, amennyiben csak minden 
nyolcadik évben kerül ugyanazon táblába lóhere. 

Kint a határon buja fejlődésü, egészséges, üde vetéseket lát
tunk, ami az okszerű talajmüvelésnek, intenzív növényápolásnak és 
észszerű gazdálkodásnak tudandó be. 

1 A székelyek a burgonyát pityókának hívják. 
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A földbirtok arányát messze fölülmúló nagy állatlétszám töme
ges és értékes trágyatermelése és alkalmazása jó erőben tar t ja a 
földet, fokozza annak terméshozamát és emeli évről-évre a talaj átlag--
terméseit. 

A szász nép nem panaszkodik a szárazságról és nem küzd az. 
aszályos évek káros hatásával ; nem, mer t ősszel mélyen szánt, miál
tal elraktározza a talaj alsóbb rétegeibe, a sok téli csapadékot, aí 
jövő tavaszon elvetendő növények számára. 

A határbejárás után visszakerültünk a faluba, hogy tanulmány 
tárgyává tegyünk egyes szász kisgazdák belső berendezését. 

Valamikor régen, azt tanultam az irodalomtörténelemből, hogy 
egyik kritikusunk, amikor egyik jeles írónk becses irodalmi termékét 
ismertette, bírálatát azon bevezetéssel kezdte: »Uraim, le a kalappal !<c 

Vegyük le mi is kedves gazda.társaim a kalapot azon szász fölrj-
mivesek előtt, akiknek kedves és jóléttől duzzadó portáit szerencsé
sek voltunk megismerni. 

Emeljünk kalapot ezen egyszerű, kisbirtokos, de gazdag pa
rasztok előtt, mert ámít nekünk bemutattak, mind arról tanúskod
nak, hogy vasszorgalmu, értelmes józanéletü, takarékos és tar talmas 
gazda,sági szakértelemmel — intelligenciával biró gazdákkal van 
dolgunk. 

A legelső kisgazda akinek udvarára beléptünk, Nikolaus János-
höltövényi lakos volt. összes földbirtoka 12 kath. hold szántóból 
áll és ezen maroknyi birtokán 26 állatot tenyészt. Meglepő az a rend, 
tisztaság, ízlés és csin, ami az udvaron, istállókban, csűrben, szeker
es gépszínben s a konyhakertjében tapasztalható. Minden gazdasági 
eszköz, szerszám, oly rendben és olyan tisztán van elhelyezve, min t 
a katona felszerelése a kaszárnyában. 

Nikolaus János téglafalazatú, betonpadozatu. jóbeosztásu, t á 
gas és világos istállójában, jól táplál t és tisztán ta r to t t állatokat, 
az udvarán cementezett fenekű trágyatelepet és szivattyúval felszerelt 
trágyalékutat láttunk, mely mellett ott áll t a trágyalészállitó hordós 
szekér, hogy a felesleges trágyalevet kivigye a termőföldre. Okulhat
tak ebből azon székelygazdák, akiknek udvarából évtizedek óta az 
utcaszéli árokba folydogál a kiszámíthatatlan értékű sok és jó 
trágyáié. 

Nikolaus csűrében répa és szecskevágó gép van elhelyezve és 
ezen gépek segélyével elő volt készítve egy rakás szecskázott takar
mány, amely szalma, zöldtakarmány, répaszelet és konyhakeverék-

Mindennemü t a k a r m á n y k é s z i t ő g é p e k é i , . 
(szecskavágók, tengeriszárlépők stb.) — rostákat, 
konkolyozókat, hídmérleget, tejgazdasági felszere-
: : léseket szállít legjobb kivitelben : : 

Kühne-gépgyár r.-t. (Dóson 
(TDosonmegye.) 
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bői állott. A csűr mellett két vermet láttunk, az egyikben répafej, 
a másikban cukorgyári répaszelet volt be vermelve; székely atyánkfiai 
csak bámultak, amidőn lát ták, hogy a szerintök büdös, de tényleg 
ízletes besavanyított takarmányt szecskája közé keverve, milyen jó
ízűen fogyasztották az állatok. 

Ez a gazda újságolta azt, hogy az elmúlt télen, csupán 10 mm. 
szénája tenne t t és mégis képes volt a font elősorolt takarmányokkal 
24 drb marhái t jó kondícióban kitcloltetni. Milyen külömbség"! Az 
5—6 marhás székely kisgazdának, ha nem terem 8—10 szekér réti 
szénája, kétségbe van esve és nyakra-főre eladja —• slveszfcegeti 
szarvasmarháit, mert nem ismeri és nem alkalmazza, a takarmájiy-
előkészités módját és becsét. A szász gazda a világért sem vesztegeti 
el állatait, mert igen jól tudja, hogy csak azok segélyével kép.?s a, 
talajt termőképes állapotban tartani. Nikolausnál gyönyörű jorksieri 
tenyészsertéseket és javított süldőket láttunk, melyeknek főtápláiékái. 
a tejszövetkezetckből visszahozott lefölözött tej és árpadara képezi. 

Most egy 56 holdas, nagyobb birtokos udvarába, vezetett utunk. 
A 4.18. számú ház tulajdonosa: Moóser György és ké t fiu testvére. 
Ezek mind a hárman végezték a földvári földmivesiskolát és mivel 
urhatnámsági vágyak nem bántották, nem kerestek idegen birtokon 
ispáni állást, hanem hazajöttek az apai örökségbe független paraszt 
gazdának. A főispáni lakásnak is beillő, úri ízléssel készült-, lépcső
ház előtt, értékes és ízléses szásznemzeti díszruhába öltözve, az idő
sebb Moóser fiu és bájos ifjú neje fogadott minket. Jól esett látnunk, 
hogy ez a nép, hosszú évszázadok óta. még a külsőségekben is, oly 
hiven megtar tot ta faji jellegét és megőrizte nemzeti karakterét, hogy 
pld. a lakodalmakra, vagy a templomban, csakis az ősei ál tal reá
hagyott diszöltönyben vesz részt. 

Nagyon természetes, hogy Moóseréknél is oly példás rendet 
és oly modern felszerelést és szakszerű berendezést találtunk, amely 
becsületére válna bármely állami gazdaságnak is. Vasgerendákra 
épült, téglaépitmény, cement jászlakkal és betonpaüozattal, még a. 
sertéséi is. A 40 drb számos á l la t befogadására alkalmas két istálló 
között a szükséges gépekkel felszerelt tágas takarmány kamra, mel
lette pedig' a répafej és répaszelet zsombolyázására alkalmas cement 
gödör foglal helyet. Az istálló széles járdájára, keskenyvágányu vas-
Siti kocsin viszi be egyetlen cseléd, a jól gondozott állatok .Ízletes 
táplálékát, amely tavaszi szalma, zöld takarmány, polyva, lépafej, 
répaszelet és korpakevcrékből áll. 
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Moóseréknél 4 drb saját nevelésű tenyészképes telivér pinzgaui 
uü\ ondékbikát láttunk. Minden állat a törzskönyvi adatokat tartal
mazó fejtáblával, -,\ takarmáiiykanua pedig az összes és fejenkénti 
lakarmányadagok kimutatásával van ellátva. 

A tiszta, tágas, kikövezett udvaron, cementvályukkal ellátott 
szivattyús kut, az istállók szomszédságában pedig cementbői épült 
kétszakaszos trágyatelep van épitve. Az érlelőszakaszban, a 3 méter 
ma sas trágyarakás vastagon le van földelve, hogy az illékony, érté
kes, növényi tápanyagok meg legyenek kötve. A szivattyúval felsze
relt beton trágyalékut ügy van épitve, hogy az árnyékszék tartalma 
is oda ju tha t ; szóval, nagy körültekintéssel és kiváló szaktudással 
gondoskodva van arról, hogy minden növényi táplálék, — trágya 
anyag, okszerűen felhasználtassák. Moóserék is saját nevelésű jőrksieri 

24. ábra. Wagner Károly 10-10 niétermázsás pinzgaui hízott ökrei Höltövényben. 
(Az ökrök óriási nagysága a férfi cselédek termete mellett még jobban kitűnik.) 

Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

süldők hizlalásával foglalkoznak, melyeknek főtáplálékát, tejszövet
kezeti lefőzött tej és savó képezi. 

Depner Samu földmives iskolát végzett gazda, 42 holdon dol
gozik, szegényes kis házban lakik, de gazdasági épületei olyan modern 
paloták, amelyek bámulatba ejtik a szemlélőt. Nagyszerű berendezésű, 
körüljárható, kétsoros istállójában, 48 drb tarka ökör hizik. I t t is 
feltalálható minden, amit Moóseréknél láttunk, sőt felülmúlja eze
ket abban, hogy a modern trágyatelepe, cserép fedéllel van. ellátva, 
hogy a nap perzselő sugara és a lég-köri csapadék, kárt ne tehessen 
a. jó gazda »kincses ládájában«. 

fin azt hiszem, a tíz ujjunkon meglehet számlálni, hogy Ma
gyarországon hány gazdaságban védelmezi a trágyatelepet fedél, a 
hólé és eső kilúgozásától. 

Reiss András földmives iskolát végzett gazda, 33. szám alat t 
lakik és 36 holdon gazdálkodik. A felsoroltakkal minden megegyező 
major udvarában igen becses berni szimentháli tehenészetet látunk, 
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melyek közül egy 4 éves fejős tehén 800 kgr. élősulylyal bir. A tenyé
szet Pozsonymegyéből veszi eredetét, 

Francz Mihály gazdaköri elnöknek 32 k. h. birtoka van. Belső 
zdaságában olyan példát rendet, okszerű és értékes berendezést, 

elszerelést tapasztaltunk, amely tisztességet szerezne minden gazda-
-öri elnöknek. 

A népies gazdaságok között; legutoljája a Wagner Károly nyűg. 
••nitó majorját tettük tanulmányunk tárgyává. Az alig 35 éves, ha
linás termetű, kiváló tanító, lemondott nevelői állásáról, hazajött 

, szülői birtokra parasztnak, hogy gazdái szenvedélyét és tudásai. 
. maga és a köz javára értékesítse, összevissza 64 holdas tagja van 
s ezen kisbirtokról, hihetetlennek látszó üzleti eredményekkel szá-
ol el. Évenkint elad átlag 8 vaggon gabonát és mindennek dacára, 

llandóan hizlal 10 drb 8—10 mázsás tarka ökröt, amelyeket a drezdai 
s müncheni mészárosoknak szokott eladni. Gazdasági tenyészmar-
ája is sok van. 50—100 drb jorksieri sertést hizlal és mégis, ezen 

nagy állatlétszám töm ég takarmánya a saját birtokáról kerül ki, 
•síipán a korpát, olajpogácsát, s a répaszelet egy részét vásárolja, 
zen adatok hallatára elképzelhető, hogy Wagnernek milyen állat-
myésztései lehetnek? 

A feltűnő szép úri lakás és modern gazdasági épületek közül, 
agy méreteivel kiválik, a 6 m. széles és 20 m. hosszú betonpadozatu 
zekér és gépszín, melynek padlása egyúttal magtárnak van be-
ndezve. 

Felsorolt gazdasági „berendezések ttanulmányozása után meg
tekintettük a höltövényi gazdák »tejgyüjtő csarnokát«. Ez az épület 

1 van szerelve vízvezetékkel, tejvizsgáló, tejgyüjtő és tejhütő gé-
kkel. A kisgazdák odahordják minden reggel 7 órakor a felesleges 
jel. a személyzet átveszi és azután befuvaroztatják a 15 km. távol

ágra fekvő brassói »Tejgazdasági szövetkezetbe«, ahol feldolgozást, 
letve értékesítést nyer. A höltövényi tejgyüjtő állomás, naponkint 
000 -1300 liter tejet szállít a brassói tejgazdasági szövetkezetbe, 
10 fillér árban és ugyananyi lefölözött tejet vesznek vissza takar-
ányozási célokra, 3 filléres árban. 

Höltövényi tanulmányunk befejező részét, az udvaron rendezett 
gépkiállítás képezte. A kiállított gépek, a szász kisgazdák tulajdonát 
képezik, melyeket a tehetősebb gazdák privátim, a szegényebbek 
pedig társulva. — szomszédságonként vásárolnak meg. A hány cél
szerű és alkalmazható gazdasági gépet a gyáripar felmutathat, azt 
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a szász földűli vés portáján mind meg lehet találni. A szászok gaz
dasági boldogulásának legfőbb rugóját a gépkultura hatalmas fel
karolása képezi. Nagy érdeklődést- kel tet t egy 4 kerekű, íarámára 
erősített, igen könnyen szállítható, 3 lóerős benzinmotor, amely elég 
nagy darálót és tömeges munkát végző tüzifavágó körfürészt tar to t t 
munkában. Kezeléséhez 2 ember kell, akik az egész felszerelést köny-
nyen húzhatják egyik udvarból a másikba. A motor felszerelési á r a 
3000 korona. 

Mivel kiránduló társaságunkban több tanügyi és egyházi férfi 
volt, megnéztük a gépkiállítás szomszédságában levő községi iskolát 
és evangélikus templomot is. A 8 osztályú községi elemi iskola mo
dern nagy épületben van elhelyezve. A közegészségügyi és pedagógiai 
követelményeknek minden tekintetben megfelelő intézet páros pad
sorokkal van felszerelve, külön tantermekkel, könyvtárszobával, zene-
teremmel és múzeummal van ellátva. 

Az egyvallásu lakosság nagy és szép temploma, a reformáció 
előtt, a 16-ik században épült. A szenteket és különböző bibliai jele
neteket ábrázoló oltár, mint művészi faragvány, nagy rnűbecscsel 
bir. Gyönyörű orgonaszó mellett, egy zsoltárt énekeltünk el és ennek 
elhangzása után, fáradhatatlan vezetőnk, Semp Mihály elnök — lel
kész úr, magyar nyelven szép imát mondott. 

A sok járástól kimerült székely csapatunk most azt hitte, hogy 
a höltövényi kirándulás ezzel véget ért, azonban csalódott, mer t 
egyik szász vezetőnk kiadta, a jelszót: »mutassuk meg székely test
véreinknek, hogy milyen tiszteletben tartjuk halottaink emlékét« és 
ezzel elvezettek a temetőbe. 

A halál csendes birodalmát, magas kőfal és diszes vaskapu 
védi és veszi körül. Bent a temető körös-körül családi kriptákkal 
van beépítve. A mérnöki pontossággá,] készült, szabályos, párhuzamos 
és gondozott utak között, szépen ápolt szabad sirok vannak rendben 
elhelyezve. A gyönyörű virágerdővel ékesített temető, olyan mély 
benyomást gyakorolt a társaságra, hogy még egyik főszolga bíránk 
is, az elérzékenyülés hatása alat t azt mondta, hogy odamegy meghalni. 

A temet« közepén, az egyszerű szász földmives hölgyek »nő-
egylet«-c, 12 ezer koronás szép kápolnát építtetett . Aki a községben 
elhal, azonnal a kápolnában felállított ravatalra szállítják, miáltal 
elejét veszik, ragály esetén, az esetleges fertőzésnek. A csinos kápol
nában, egyik jó orgonistánk vezetésével elénekeltük »Te benned bíz
tunk eleitől fogva« kezdetű zsoltárt, azután Semp lelkész úr könnyekig 
ha tó könyörgést mondott, mire rázendítettünk »Erős várunk nekünk 
az Isten« cimü énekre és ennek hangjai mellett távoztunk a remek 
szép temetőből, azon erős elhatározással sziveinkben, hogy mi is 
buzgó apostolai leszünk a temető-kultusznak és arra fogunk töre
kedni, hogy székely falvaink elhagyott temetőiben, ne legelésző 
állatok tapossák kedves halottaink sírját, hanem gyöngéd kezek és 
érző szivü emberek ültessenek oda, virágokat! Mert Isten előtt ked-
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vés dolgot végzünk és önmagunkat becsüljük meg, ha elköltözött 
kedves halottaink emlékét kegyelettel őrizzük! 

Höltövényi kirándulásunk utolsó felvonását a tornacsarnokban 
elfogyasztott ebéd képezte, melyen a vezető szász gazdák is nagy 
számban vettek részt. A zenekar ez alkalommal is tevékenyen közre
működött. 

Ebédünk a la t t az első felköszöntőt Demeter főszolgabiró mon
dotta. A látot tak hatása a la t t arra intet te a székelyeket, hogy nem 
politizálni, hanem dolgozni és újra dolgozni kell, mert akkor mi is 
elérhetjük azt, amit a szász gazdáknál láttunk és tapasztaltunk. Nagy
hatású felszólalását- a höltövényi szász anyák éltetésével végezte, 
mint akik lelkiismeretesen betöltik azon hivatást, amely a nőre, a, 
fajfentarlás előmozdítása körül nehezedik. Ez megállapítható azon 
ténykörülményből, hogy amig más szász vidékeken az »egyke« rend
szer divik, addig a höltövényi szász családok tűzhelyei körül 5—T 
gyermek nevelődik a hazának. 

Semp Mihály a gazdasági egylet elnöke, Demeter pohárköszön-
lőjére reflektálva kijelenti, hogy ő a. szász nép boldogulását, előhala-
dását annak tulajdonítja, hogy a szászok között minden ember meg
teszi a kötelességét. Kiemeli, hogy ők nagy súlyt helyeznek a gyer
meknevelésre, amely kezdődik az iskola legalsó osztályánál és nem 
ér véget még akkor sem, amikor a felnőttek frigyet kötnek egymás
sal. Minden család erkölcsi kötelességének tartja, hogy a. feleség" 
tagja legyen a nőegyletnek, a családapa pedig, a falusi gazdakörnek. 
Az iskolai nevelésnél vezéreivök: beleoltani az ifjúságba, hogy nem 
egymagáinkért, hanem mindnyájunkért kell élni! 

Dorner kir. intéző, a barcasági kirándulás fontos közgazdasági 
jelentőségéről s a kormány támogatása a la t t álló székely nép tulaj
donságairól beszélt, kiemeli, hogy ezen tulajdonságokat nem szabad 
parlagon hevertetni, hanem okos nevelési eszközökkel fel kell rázni 
tespédéséből. 

Hlatky Miklós gazdasági egyesületünk titkára, azon történelmi 
kapcsolatok feltárása után, amelyek a magyart a szászszal cgybe-
füzik, a jóravaló szász népre ürité poharát. 

Gálffi Kálmán főszolgabiró, szép szavakban, elismeréssel em
lékezik meg azon szász községről, amely az ő járásához tartozik. 
Poharát Höltövény község érdemes, tisztességben megőszült főjegy-
jére üríti . 

Eozsondai János székely tanító a höltövényi gazdakör elnökét, 
— Mikolausz György főjegyző, pedig a székelyeket éltette. 

E sorok irója, azon melegszívű gondoskodásról beszélt, melyet 
a magyar mezőgazdasági politika ezidőszerinti kormányzója, a kis
emberek érdekében oly üdvösen gyakorol; felsorolta azon hasznos 
intézkedéseket, melyeket a kirendeltség vezetője,, a székelység gaz
dasági erősítésére életbe léptetett. Végül azt indítványozta, hogy 
üdvözöljük sürgönyileg a földmivelésügyi minisztert s a székelyföldi 
miniszteri kirendeltség vezetőjét. 
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A társaság ezen indítványt nagy lelkesedéssel fogadta cl, asz
talbontás közben a zenekar rázendített a »Himnuszára, amit a tár
saság lelkes énekléssel kisérve felállva köszöntött. 

Jól eső érzést keltett, megható jelenet volt és nem maradt 
szem szárazon, amidőn a szász honfitársaink, a csarnok közepében 
körben állva, székely testvéreinkkel ölelkezve, a zenekar kíséretével, 
hazafias lelkesedéssel énekelték el az erdélyi szászok hazafias szö
vegű, szép dallama himnuszát. 

Azok, akik ennek a lélekemelő és feledhetetlen jelenetnek része
sei és tanúi voltak, okulhattak, hogy mi módon lehet e honnak félre
vezetett, félreismert, idegen polgárait, a magyar állam-eszme hü 
alattvalóivá tenni i 

Buesut véve a höltövéiiyi szász gazdatársaktól, utunk Fekete
halom községbe vezetett. 

A Höltövénytől Féket éhalomig vezető országút mindkét oldalán, 
jókarban tartott, nagy-terjedelmű, elsőrendű legelő terül el. Ezen 
legelőn kor és nem szerint, külön-külön csoportokba osztott, szebb
nél szebb gulyák kolompolása tölti be a tájat. Az okszerűen kezelt 
legelő buja növényzeti' s a rajta élő állatok kinézése elárulja, hogy 
ott a legelőkuiturára s a legelésző állatok által elhullatott értékes 
sok trágya félhasználására, nagy súly van helyezve. Az értékes szép 
legelőt a Barca vize hasítja át. Az alkalmasabb területek mestersé
ges öntözésre vannak berendezve. Az állatok egy része éjjel is kint 
tartózkodik és ezeknek befogadására, illetve az eső és hideg ellen 
való megvédésére, egy hatalmas nagy istálló van a legelőn felépítve. 

Ami székely vármegyéinkben is a miniszteri kirendeltség fára
dozása és áldozatkészsége folytán, igen sok községben van folyamat
ban a legelők feljavítása. Akik ebben az irányban is, a székelyföldi 
kirendeltség munka társai vagyunk, állandóan tapasztaljuk, hogy né
pünk nemtörődömsége és _;i gazdasági haladás iránti érzékenysége 
miatt, milyen sok nehézségekkel jár ezen a téren is eredményt elérni, 
felmutatni, barcasági utunkban tehát, alkalom nyílt látni és reá
mutatni arra, hogy szorgalommal, munkával, gazdasági szakértelem
mel és sok jóakarattal, minő gazdasági eredményeket képes egy életre
való népfaj, minden kormánytámogatás nélkül, kizárólag a maga 
erejéből, elérni és felmutatni! 

A virágzó állattenyésztést és igy a nép jólétét előmozdító minta-
legelőn keresztül haladva, elértünk Feketehalomba. A község bejára
tánál Leonhard János evang. lelkész, gazdaköri elnök és (Iroósz András 
falusi bíróval ólén, nagy gazda csoport várta a székely vendégeket. 
A kölcsönös üdvözlő beszédek elhangzása után, nyomban megkezdtük 
a munkát — a tanulmányozást. 

A négy és fél ezer lakót számláló falunak 8 millió korona köz
vagyona van, ezt a rengeteg tökét okos erdőgazdálkodásával teremtette. 
A széles, szabályos utcasorok, modern épületek, szép üzletek és ipar
telepek, a villanyvilágítás és vízvezeték berendezése inkább emlékez
tet egy jóléttől duzzadó városra, mint a falura. 
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Első utunk a községi apaállatok istállójába vezetett. A falunak 
16 drb pinzgaui bikája, 6 drb bival bikája, 10 drb jorksieri kanja 
és 6 drb csődöre van ebben a palotában elhelyezve. A vízvezetékkel 
és villanyvilágítással is felszerelt istálló oly pazar berendezésű, hogy 
annak lá t tá ra egyik előkelő székely emberünk, kiszaladt az istálló
ból és azt mondta: »a föld alá búvok szégyenembe, hogy mennyire 
el vagyunk maradva ezektől a szászoktól«. 

A nagy vagyont érő remek szép apaállatok évi tartása 9—10 

25. ábra. Községi ménistálló Feketehalomban, pinzgaui ménlovakkal. (Az istáll ó 
villamos világítása az ajtó melletti karégö lámpával is látszik.) 

Munkám számára Grosz András községi főbíró szívességéből készült eredeti fölvétel. 

ezer koronával terheli a nevezetes község büdzséjét. A feketehalomi 
szász gazdák állatállománya meghaladja a 4000 darabot. 

Elénk feltűnést keltett egy óriási termetű, 7 éves, 180 cm. ma
gas, 4000 korona, vételáru, importált pinzgaui csődör és annak keresz
tezéséből származott utódai. 

Megbámultuk Ohesz Pál szász gazda 2 drb pinzgaui kancáját 
is, amelyeket 2400 koronáért vásárolt, amelyek mellett 4 hónapos 
szépfejlődésü, szopós csikókat is láttunk. A tulajdonos szász gazda, 
ezen nyugati nehéz lovak munkabírásával a legnagyobb mértékben 
meg van elégedve és áll í tása szerint, jó utón, 300 mm. terhet, vagy 
a 40 cm. mélyen dolgozó Sac-k-ekét vigan vontatják. 

Mindennemű tenyészállatok, szarvasmarhák, sertések, juhok, hidegvérű lovak, 
baromfiak, megbízható beszerzési forrása: 

Szövetkezeti s e r t é s h i z l a l á s és értékesítés kőbányai szállásainkban. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete állattenyésztő osztálya 
BUDAPEST, VI. ALKOTMÁNY-UTCA 31. 
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Láttunk még ezen pinzgaui mén és NÓDÍUSZ meg Lipicai fajta, 
kancák párosodásából származott több keresztezett utódot is, ame
lyeknek fejlődésével, tétemény képességével, a szász gazdák teljesei) 
megvannak elégedve. Ezen ténykörülmények tehát, élénken megcá
folják egyes »szakírók« azon állitásait, hogy a meleg és hidegvérű 
lovak keresztezéséből származó csikók nem fognak beválni. 

A múlt évben a tolnamegyei hőgyészi uradalomban, szintén 
láttam nyugoti és keleti vér párosodásából .származott igás lovakat. 

16. ábra. Szász kisgazda hároméves pinzgaui kancája. 
Fénykép után. 

amelyeknek gazdasági használhatóságáról, nagy elismeréssel nyilat
kozott az uradalom tisztviselője. 

Azok tehát, akik a drágább és kevesebb munkabírású igás ökör, 
tartásáról á t akarnak térni a többmunkát végző, gyorsabb mozgású 
-és több évig használható hideg verő nehézlő tenyésztésre, okosan jár
nak el és minden habozás nélkül tehetik. Ezen állitásom mellett bizo
nyít az algyógyi állami földmives iskola lótenyésztése is, ahol 15 év 
-óta a muraközi és angolvérü lovak keresztezéséből, okszerű fény ész
eljárással, gazdasági célokra igen alkalmas lóanyagra tettek szert. 

Feketehalomban is tanulmányunk tárgyává tettük több szász 
kisgazda majori berendezését. Ezeknél is, a vagyoni jólétnek, gaz
dasági izmosodásnak, okszerű építkezésnek, felszerelésnek és béren-
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dezésnek ugyanazon nyomával találkoztunk, mint a höltövényiekuól, 
felülmúlva ez utóbbiakat abban, hogy minden lakás és istállóban 
vízvezetéket és villanyvilágitást találtunk. 

Megismerkedtünk olyan kisgazdákkal is, akik egyúttal iparral 
is foglalkoznak. Mikor a gazdaságban elfoglaltságuk nincsen, odaáll 
a gyalupad mellé, vagy kömives kalapácsot fog a kezébe és ily módon 
gyarapítja apáitól örökölt vagyonát és teszi könnyebbé családja meg
élhetését. 

Igy-igy, székely véreim! ne arról legyünk nevezetesek, hogy 
minden utcában 4—5 lármás pálinkás korcsma pusztítsa testünket, 
lelkünket és vagyonunkat, hanem' találjunk kedves szórakozást, a 
szivct-lelket nemesítő s a zsebet hizlaló örökös munkában! 

Az általunk bejárt vagyonos szász falukban, alig lát tunk 1—2 
vendéglőt és az is üres volt, mer t a szász nép nem a korcsmában 
keresi az időtöltést, hanem az ekeszarva, vagy a pöröly mellet t ! 

Dolgozzunk és újra dolgozzunk! mert csak igy leszünk képe
sek leküzdeni a közös ellenséget, az élet nehézségeit. Csakis az ál
landó munka, az örökös hasznos foglalkozás szem előt t tartásá.val 
tar that juk meg családunkat, vagyonunkat és országunkat, amelyet 
drága örökség gyanánt, hős apáink nekünk megszereztek. 

Feketehalmi kirándulásunkat is egy nagyszabású és igen tanul-
mányos gépkiállítással fejeztük be. Akárhány vidéki kiállításon ke
vesebb gazdasági gép és motor van bemutatva, mint a hányat a mi 
tiszteletünkre és okulásunkra, az ottani szász gazdák kiállítottak. 

Feketehalom utcáin 42 drb betonból épült 10—14 méteres itató
vályúba csörgedez a vízvezetéki kristálytiszta havasi források vize. 

Iliányos volna feljegyzésem, ha kihagynám, hogy minden szász
faluban 2—3 szekérhid-tnérleg ál l a gazdaközönség rendelkezésére. 
A szemünkkel lá t tuk hogy a mezőről hazajövő rakott szekeret egye
nesen a mérlegre hajtották s a szász gazda a noteszébe jegyezte a 
mérési eredményt. 

Ezeket látva, pirul az arcunk, mikor látjuk, hogy a mi piacain
kon még ma is a régi vékával, vagy kupával mérik a gabonát, a 
zöldséget stb. megkárosítására vagy a termelőnek vagy a fogyasztó
nak. Igazán ideje volna mái-, hogy a mi falvainkat is felszereljük 
•alkalmas mérlegekkel s a népet megtanítsuk a sulymértékek hasz
nálatára, hiszen előrehaladott vidéken még a tűzifát is súly szerint 
adják és veszik. 

Programmunkhoz híven, Feketehalomból Brassóba mentünk, a 

Tolósúlyos, modern szerkezetű tizedes-, marha- és szekér hídmérlegek 
(százados), Ökörpatkók, bakonyi favillák és talicskák, Sack ekék, Dorner-

féle szab. ikerváltó ekék beszerzési forrása: 

•—-- a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete -—~-
Budapest, VI. Alkotmány-utca 31. 
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hol dr- Jekeliusz vármegyei alispán személyesen járt el, hogy ingyen 
szállást és olcsó, de igen jó élelmezést kapjunk. 

Másnap Brassó nevezetességeit szemléltük meg, a hol a kalauzo
lást még mindég Semp Mihály gazdasági egyesületi elnök gyakorolta. 
Elsősorban a tejgazdasági szövetkezet gyárhelyiségébe mentünk. Ezen 
gyártelep, Magyarország legnagyobb tejgazdasági telepének tekint
hető. Felépítése és berendezése 600 ezer koronába került. Technikai lag 
tökéletes berendezésénél fogva megfelel mindazon követelményeknek, 
melyet egy modern tejgazdasággal szemben támaszthatunk. A tuber
kulózis csiráinak, a tífusz bacillusainak stb. elpusztítása végett az 
összes tej külön bánásmódban részesül: paszterizáJtatik, miáltal azon
ban a tej chémiailag változást nem szenved. 

A bevett tej egy része a városba, mint »kövértej« jön forgalomba 
és 1500 család napi szükségletét fedezi. A megmaradó tejből pedig 
főleg tea-vájat, azután kövér és sovány sajtot, túrót, tejszint, kávé
habot, gyermektejet és kefirt készítenek. A gyártás után visszama
radó tej, visszakerül a tagokhoz, a hol növendékállatok táplálására, 
fordittatik. A brassói tejcsarnokban készült elsőrendű tea-vaj külföl
dön igen keresett élelmicikk. Egész utunkban a legnagyobb látvá
nyosságot ez a mesés berendezésű és gyönyörű üzemű gyárszerü te j 
csarnok képezte. 

Megnéztük a szász mezőgazdák gabonaértékesitö szövetkezetének 
raktárát is. A vasúti állomás közelében felépült hatalmas épület, 
illetve szövetség, ar ra szolgál, hogy a tagok gazdasági terményeit 
közös eladás céljából összegyűjtse, kezelje s a rendelkezésére álló 
tisztító gépek segélyével piacképesebbé tegye. Személyesen tapasz
taltuk, hogy a szövetkezeti tag — szász kisgazda, oda viszi az eladó 
gabonáját, megmérve átadja a raktárnak s ha szüksége van pénzre, 
a beszállított termények előnyös eladhatásáig-, megfelelő előleget — 
pénzsegélyt kap a szövetkezeti pénztárból. Igen üdvös és utánzásra 
méltó intézmény. A szövetkezet tagja meg van óvva a tőke erős üzér
kedő rászedésétől. Ez a szövetkezet is az önsegély elvén alapul és 
a kis erők összefoglalása által az a célja, hogy tagjainak terményeit 
a világpiacon előnyösebben értékesítse, mint ez a.z egyes kisgazdák
nak lehetséges. Ezen hasznos intézmény igazgatója Liehn György, 
aki megérdemli, hogy a kisgazdák érdekében tanúsított buzgó mun
kásságáért a nevét tiszteletben tartsuk. 

Megismerkedtünk hazarészünk egyik nevezetességével, a Schiel 
testvérek brassói gépgyárával is. Ez a gyártelep 25 év óta áll fenn, 
380 munkást foglalkoztat, akik főleg magyar iparosok. Készül ezen 
gyártelepen mindenféle gazdasági gép, turbina, nyersolaj motor, 
malom és szeszgyári berendezés. A gyárnak külön mérnöki osztálya, 
külön vasöntődéje, külön gépműhelye, továbbá faipari és műasztalos 
műhelye van. Elsőrendű kitüntetéseket is nyert a budapesti, pécsi, 
sepsiszentgyörgyi kiállításokon. A nekünk bemutatott nagyértékü és 
szép gyártmányok ajánló levélül szolgálnak arra, hogy a 'Romániában 
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és Törökországban eléggé ismert magyar gazdasági gépgyárat, 
végre a hazai gazdaközönség is megismerje és rendeléseivel támo
gassa. A gyártulajdonos kijelentette, hogy amint eddig tette, ügy 
ezután is szívesen elfogad székely fiukat gyári kiképzésre. 

Ez a nagyszabású gyártelep tehát alkalmat nyújt arra, hogy 
a tehetősebb székely gazda a fiát nemcsak a nyomorúsággal járó 
hivatalnoki pályára nevelje, hanem a kivánatos iskoláztatás után, 
küldje ipari és gyári pá lyára mert a mai időkben egyedül ez a 
kereset'" ág nyújt állandó és biztos kenyeret, független és gondtalan 
megélhetést annak, aki ezen a pályán szorgalommal és becsülettel 
megállja helyét. 

Miután fáradt csapatunk megtekintette a messze földön híres 
ódon fekete templomot ig, a »Redutban«, ebédre gyűltünk össze, me
lyen részt vett a vármegye alispánja is. Ezen ebéd a la t t több köszöntő 
hangzott el. Dr. Jekeliusz alispán kiemelte, hogy az ilyen érintkezés 
milyen jó hatással van a szász és székely barátságra. Hangsúlyozta, 
hogy az erdélyi szászság jóbarátja a magyarnak és kívánja, hogy 
az egyetértés örökre meglegyen. 

Semp Mihály elnök-lelkész, a kirándulás vége felé járván, meg
ható szavakban, érzékeny bucsut vesz társaságunktól és szívesen kö
szöni a személye i ránt tanúsított bizalmat, tiszteletet. A tanulni és 
haladni vágyó székelyekre ürí tet t poharat. E sorok irója, a szász 
nép önzetlen és lelkes vezetőire és ezek között elsősorban Semp 
Mihály elnök-papra és dr. Jekeliusz alispánra ür í te t t poharat. Dorner 

j kir. intéző ismételten megköszöné a kalauzolást s a tanúsí tot t szí
vélyes vendégszeretetet, kiadta a jelszót az indulásra, hogy ne kés
sünk le programmunk utolsó pontjáról, a botfalvi cukorgyár és 
gazdaságának megtekintéséről. 

Kellemetlen, csepergő időben érkeztünk Botfalvára. A nagy
szabású cukorgyárat és annak okszerűen kezelt, modern berendezésű 
gazdaságát a tisztviselő személyzet muta t ta be és magyarázta meg 
kiránduló tá-rsaság-unknak. Gazdáink figyelmét leginkább a csalamádé 
zsombolyozása kötötte le, mert a mi székelyeinknek fogalma sem 
volt eddig arról, hogy mi módon lehet az óriási tömegű, nagy víz
tartalmú, esőben kaszált és behordott csalámádét, elromlás nélkül, 
szakszemen elrakva, akár évekig is eltartani. Most már meggyőződ
tek erről a saját szemeikkel és tapasztalhatták azt is, hogy a cukor
gyári gazdaságban 2 mm. szuperfoszfát műtrágya alkalmazásával hol
danként 400—500 kg. nyers csalámádét lehet termelni. Ami nagy 
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szó, különösen olyan esztendőben, amikor szénahiányról panaszkodik 
minden gazda. 

Feleslegesnek tartom leirni mindazon dolgokat, amelyeket ezen 
gazdaság modern állattenyésztési és okszerűen kezelt növényterme
lési ágánál láttunk, mert hiszen könnyen elképzelhető, hogy az olyan 
gazdaságban, a hol legfőbb termelési tényező a tőke, és a munkához 
még nagy szakértelem is társul, ott normális körülmények között, 
csodákat lehet elérni és bemutatni. Ennek kapcsán, még csak annak 
a kijelentésére szorítkozom, hogy a botfalvi cukorgyár mintagazda
ságának nagy része van abban a gazdasági baladásban, amely a 
barcasági szász népnél tapasztalható, mert minden szépet és hasz
nosat ettől a gazdaságtól lesett el és sajátí tott el, az agrártörekvések 
iránt oly nagy értékkel biró szász nép. 

Tanulmányunk végére érve, el kell hogy ismerje minden elfo
gulatlanul gondolkozó ember, hogy a látottak és tapasztaltak nagy 
hasznára válhatnak azoknak, akik abban résztvettek. Kell, hogy 
annak látható nyoma maradjon azokon a székely portákon, melyek
nek tulajdonosai a kirándulás tar tama a la t t csodálkoztak és bámul
tak, a szászok eredményein! Székely gazdáink fogadalmat tettek, 
hogy teljes erejükből követik a jó t s a hasznosat! Én leolvastam' az 
arcokról, hogy a székely szavának áll. Adja Isten, hogy ne csa
lódjunk ! Engedje az ég, hogy a földmivelésügyi kormány és ennek 
tevékeny szerve, a székely kirendeltségnek bőséges aratása legyen 
azokon a mezőkön, a hová a népjólét, vagyoni gyarapodás és gazda
sági izmosodás magvait hintette. 

* 



IV. FEJEZET. 

Ősfoglalkozások és állattenyésztés. 

Hogy a szász falusi gazda életét és gazdálkodását az ő jelleg
zetes mivoltában hűen előtárhassam, és hogy az olvasó a mai viszo
nyokat megérthesse, szükséges visszanyúlnom a régi idők történelmi 
eseményeire. A múlt eseményeiből szövöm le a mostani állapotokat. 
A történelmi adatokat Schuller Gusztáv Adolf, ezen poétikus lelkű 
kiváló szász iró irataiból, a statisztikai adatokat pedig dr. Meltzl 
Oszkár műveiből veszem, sok helyen szószerint idézem, egyébb ada
tokat a szászok gazdag irodalmából vettem és helyi ismereteim nyo
mán igyekezem úgynevezett széles ecsetvonásokkal a szász falusi 
gazdálkodás hű képét megrajzolni, mindig törekedve arra, hogy sok 
.száraz adat elősorolásával száraz és unalmas ne legyek. 

Az erdő. 

Az erdő a szász falusi nép életében már régi időktől fogva jelen-
lentékeny szerepet töltött be. Hegyvidékről jöt t új hazájába £ nép, 
Erdélybe, az erdők közé. Az erdő volt akadálya gazdasági haladá
suknak, az eke, a sarló járásának, de viszont segítségük az olcsó, 
gyors építkezésben, és támaszuk a múlt idők sok bajaiban. A dűlők, 
a határrészek ősi elnevezése is mutatja, hogy azokat az erdőkből 
hasí tot ták ki és a hol ma az eke szánt barázdákat, és a pacsirta' 
•dalol a zöld vetések fölött, ot t valamikor sötét erdők lombja suso
gott és víszhangozta alkonyatkor a nőstény farkas rekedt ordítását. 

Az erdő a szásznak az ő itteni 800 éves létföntartási küzdel
meiben jelentékeny szerepet játszott. Az erdő védőszárnyai alá 
menekült a régi idők sanyaruságai alat t a vad népek támadásai elől, 
•és az erdőhöz folyamodott, midőn füstölgő romhalmazba dőlt falujá
nak, házának újjáépítéséhez fogott, és ismét az erdő felé tűzifáért 
i rányí tot ta szekerét, midőn a »Nemere«, az erdélyiek fagyasztó rémes 

8* 
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szele — fütyölt ablakain át, hogy otthonában barátságos meleget 
fejleszthessen. Az erdő segítette ki állatainak kitartásában, ha az. 
ellenség rétjeit összetaposta, szénáját fölégette, vagy a mostoha ter
mészet nem adott munkájára áldást, és aszály perzselte föl, vagy 
szennyes vizár öntötte el kaszálóit. 

A szász ünnepélyeit a susogó lombok alatt , százados fák árnyé
kában tar t ja és nyári vasárnap hajnalban a városi szász »Bucksack«-
kal a hátán vonul ki az erdőbe, hogy a szabad természet szépségei
ben gyönyörködjék. 

A szász nem' is pusztitja ki barbár módon erdeit és nem nevezi 
a királyi erdőtiszteket »fafináncoknak«, ha azok a letarolt erdő be
ültetésére szorítják. A szász község nem osztja föl az erdő közbir
tokát, hogy kikerüljön az állami kezelés alól, hanem még külön 
privát erdőtiszteket ta r t erdeinek szakszerű kezelésérc. Szebb is a 
vidék nála, mert a kopár dombokat befásitja, és több is az erdőből 
eredő jövedelme mint más erdélyi községeknek. 

Szép erdőket (közbirtokosságit és községit értve), Erdélyben 
ma már majdnem, csakis a szász falvak tulajdonában látunk. Rend
szeresen kezeiteket pedig csakis ott, (a »majdnem« szót is e l 
hagyhatom). 

' Érdekes, hogy a szász már őshazájából magával hozott szo
kása szerint az erdőt nem ügy nevezi, mint a többi németnyelvű 
nép: Wald, hanem Bäsch (Busch), a mi magyarul sűrűséget, bozótot 
jelent. Az erdészt sem hivja ügy, mint más német: Förster, hanem 
hozzáteszi az ő szájaize szerinti jelzőt: »Bäsohferschtner«. 

Az erdőben, fában nem volt hiány egész a XVI. századig az. 
egész szász földön. Számtalan történeti adat szól a mellett, hogy 
az erdőt nem pusztitották szándékosan (ügy, mint pl. a jó székelyek 
teszik, kik azt tartják, hogy az erdőt az Is ten adta, ő növeszti, t ehá t 
az embernek azt csak vágnia kell), de legalább is nem ismerték a 
fával való takarékoskodást. A fa helyén legelő támadt, vagy pedig 
a lankásabb helyeken az eke is .járhatott, ez pedig beosültebb és-
értékesebb volt, mint a fa. 

, De nemcsak a falubeliek, hanem idegenek, sőt más község-
béliek is »bementek« az erdőkbe, természetesen nem sétálni, hanem 
fejszékkel fát vágni. A legtöbbször az illetők engedélye nélkül, sőt 
tilalma ellenére is. De tet tek a fában kárt is, gyerekek, pásztorok 
vigyázatlanságból is, bosszúból is. Ártatlan pásztortüzekből száraz 
őszi időben a lehullott falevelekkel sokszor százai égtek el az érté
kes, fával takar t erdők holdjainak. A szász nem bosszúálló nép. Ha 
megbántják — morog ugyan, de sokkal nemesebb lelkű, mintsem 
bosszúra gondoljon. Annál inkább bosszúálló azonban — az oláh,, 
kinek sokszor nyomja lelkét (ha ugyan nyomja!) egy fölperzselt, 
erdő kára. 

ÓMár 1498-ban panaszt emeltek a szászok a király előtt a r o 
mánok ellen, hogy erdeiket pusztítják, gyújtogatják, marháikkal,, 
juhaikkal legeltetik, legszebb fákat kivágják, vagy lekérgezik (Er-
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délyben a csertölgy hiányában a fenyőhéjjából készítik a timárcserző 
anyagot, és ez régtől fogva keresett cikk), vagy pedig egész erdő
részeket levágnak, é,s erőszakkal elhurcolják, és fegyveres kézzel a 
tulajdonosoknak, vagy erdőpásztoroknak ellenszegülnek. 

A panaszok igy tartanak egész a legújabb időkig. 
Jellemző adat egy szász községnek egy oláh községgel 1583-ban kö

tött szerződésében a következő pont: „Aki az erdőben egy fát kivág, vagy 
lekérgez, vagy kiszárít: az ugyanazon fára fölakasztatik. Ha a tettes nem 
volna megkapható, akkor P. község adjon ki egy másik oláht N. község
nek fölakasztás végett". 

Már a XVI. században megkezdik az erdőpusztitások tiltó ren
delkezésekkel való megakadályozását, és az erdők rendszeres őrizte
tését, 1546-ban a szász egyetem az egész szász földre már elrendeli, 
hogy az erdőbirtokosságok az erdőpusztitókat büntessék. 

Egy szekér lopott tűzifáért már 1 forintot kellett fizetni bün
tetésül, a mi akkor egy hold föld értékével volt körülbelül egyenlő. 
1572-ben már a kőhalmi szék fölállítja az erdőpásztori intézményt. 
Eleinte sorrend szerint mentek ki a falusi gazdák erdőt őrizni, később 
már fizetett erdőpásztorokat alkalmaztak. 

1589-ből vannak történeti adatok »tilalmas erdőkről», hol fát 
vágni nem szabad. Egyik község ily tilalmas erdőrész áthágójára, 
10 forint büntetést ró ki, a mi akkor igazán nagy pénz volt, sőt egy 
megkérgezett ( tehát kiszárított) vagy kivágott szálfáért l ezüst 
márka büntetést is rónak ki. 

Érdekes adat, hogy egyik község megtiltja a gazdáknak egy 
föltiltott erdővel szomszédos határrész szántását és vetését. Meg
látjuk később, hogy miért? azért, hogy oda ekével a gazdák ne is 
járjanak, mert szerintök »az eke rossz somszédja az erdőnek.« Ez volt 
1553-ban Burgberg (Hühalom) községben. 

Az erdők szabad használatát az andreánum biztosította a köz
ségeknek és székeknek, illetve a fölosztatlan székekhez tartozó köz
ségeknek a tartományi erdőkre, a községi lakósoknak — és ezekből 
a. jogosultaknak —• pedig a községi közös erdőkre. Az erdők hasz
nálata kiterjedt a legeltetésre, makkoltatásra, tűzi és épületfa vá
gására, vadászatra és halászatra. 

Az erdők legnagyobb hasznát régente a makkoltatás adta. 
Úgyannyira ezen kihasználás adta, hogy az erdő becséi nem a fa 
értéke szabta meg, hanem az, hogy mennyi, makktermést adott? 

A tüzifavágás nem nagy értékű volt. Tűzifát vághatott az 
erdőben jogosult a mennyit akart. De később már ezen »rászaba-
•ditás« is véget ért. Már a XVII. században ezt is szabályozták. Ke-
vesbedett az erdő, tehát értékesebb le t t a fa. 

Segesvár már ügy határoz, hogy ha valaki több fát levág, mint a 
mennyit szekerével, el tud vinni, bárkinek szabad ezen fölrakni nem tudott 
fát elve7ini és magáévá tenni. 

Ha pedig az illető (t. i. a pazarló favágó) ezen fát valahová el fúva-
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rozza és lerakja, hogy majd később jön más szekérrel érette, ügy ezen fát 
fölrakhatja bárki, a, ki akarja. 

Nem korlátozták a szászok a szabad fahasználatát a jogosult 
tagoknak, de a fapocsékolást gátolták csak meg, hogy erdőik devász-
tációját akadályozzák meg. 

Érdekes még az alcinaiaknak a XVI. században a makkoltató.» ügyé
ben kiadott rendelkezése is: mely szerint jó makkfrerméssel hajthat kiki 
az erdőbe annyi sertést, a mennyit akar, de ha gyenge volt a makktermés, 
akkor a kihajtható sertések számát meghatározták és contingentálták! 

A tüzifavágás szabadjára volt engedve, az emiitett későbbi meg
szorításokkal. Az épületfát már kérni kellett, a községi elöljáróság
tól, még a jogosultaknak is, a szerszámfát pedig a levágandó fa 
nagysága szerint pedig már megfizettették. 

A szász falu. minden intézkedésében az okos előrelátást, taka
rékosságot, rendet és a jövőre való gondoskodást láthatjuk már a 
régi időktől is. 

Az erdei haszonvételekre a jogosultságot nem kapta meg min
den birtokossági, illetve községi tag egyformán. A pap három-négy
szeresét kapta annak, a mit a közönséges falusi gazda. De a gazdák 
jogosultsága sem volt egyenlő. A beltclekkel (ház, udvar) biró tős
gyökeres falusi szásznak több és nagyobb volt a joga, mint a bete
lepült szásznak. Ha nem volt a falusinak beltclke — akkor nem 
volt haszonvételi joga sem, de viszont nem osztozott a községi közös 
terhek viselésében sem. 

Az erdélyi hosszú — majd 8 hónapos — fűtési időben, hogy 
a nép tűzifa szükséglete nem volt csekély: az gondolható. De az,, 
hogy egy-egy falusi lakosnak évenként 10—20 szekér tüzifavágásra 
volt jogosultsága, mutatja, hogy az erdők erősen, és évről évre jobban 
megfogyatkoztak. Hozzájön éhez a sok szerszám és épületfaszuklet, 
(mert főleg Székelyföldön ma is vannak falvak, hol a középületeken 
kivül egyetlen ház sincs, mely tisztán fából ne lenne épitve, sőt 
még a szegek, kapcsok is fából vannak, pl. Oláhfalu Udvarhely me
gyében). A gazdasági eszközökre szükséges fiatal, SZÍVÓS fákban való 
nagy használata a, falusiaknak, ezenkívül kéreg (cserzésre) és a sok 
kerítésre, patakokhoz, malomgátakhoz, vizmosáskötésekhez szüksé
ges vesszőfonások készítésére óriási mennyiségű ág, és vessző. 

Már maga ez is mily óriási famennyiséget köt le évenként. 
Hát még ma: mikor a fenyőfaerdőket eszi föl a gőzfürész, az erdők 
mélyében kattogó »gatter«, a tölgy és bükköt pedig »sippel«-nek 
(Slipper, vasúti talpfa) faragják ki ezrével. 

Érthető tehát, hogy már a XVI. századtól kezdve észrevették" 
az erdők rohamos pusztítását, és annak gátat vetni igyekeztek. De 
már a XVIII . században az erdők gondozására és pótlására is gon
doltak. 1804-ben már hivatásos erdészeket alkalmaztak, hogy ők »az-

erdőket tudományos szempontból gondozzák, megtartsák és szapo
rí tsák és a kezelő hatóságokat tanítás és tanácsadás által egy rend
szeres erdészeti kezelésbe bevezessék«. 
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1845-ben már a községi hatóságok írott utasításokat kaptak 
»az erdők gondozása és fönntartásáról«, hogy az erdők kiméltessenek, 
és szabályosan, fordarendszer szerint kezeltessenek. 

Erdeje 3 község kivételével — valamennyi szász községnek van. 
Míg 117 községnek az erdőterülete nagyobb 1000 holdnál, addig 21 
községnek erdeje nagyobb 3000 k. holdnál. 

Érdekes, hogy azon szász községek, melyek ősidőktől fogva szar 
badok voltak, az erdőterületük részben még ma is megmaradt, és 
kiméivé használták már akkor is, mikor az erdőtörvény nein .sza
bályozta az erdőkihasználást, mig azon szász községek, melyek 
jobbágyok voltak, tehát az erdő a földesúré volt, ott ma már az 
erdő vagy csak kis töredékében van meg, vagy az eke jár rajta, 
vagy pedig kopár talaja mered az égtájak felé. 

Ez azonban a szász községeknél ritka» A szász kedveli az erdőt, és a 
kopár foltokat csakhamar beülteti nemcsak a községi erdőket kezelő állami 
erdőtiszt fölhívására, de még maga jószántából is. Azon állapot, hogy a 
kivágott erdő újra ültetésére csendőrszuronnyal kell a falubelieket kiren
delni, és ekkor ők bosszubofl. az állam által adott kis fenyőcsemetéket. 
lombjával lefelé és gyökerével fölfelé ültetik el, bosszúból (noha magokat, 
boszulják csak meg, lévén saját területük, és leendő saját erdejük) ha a 
felvigyázó másfelé néz, a szászoknál nem fordul elő. Sajnos! az értelmes 
székelynél — sokszor. 

Hogy az erdő mily nagy szerepet játszik a szász községek ház
tartásában, közlöm Brassó vármegye alispánjának 1903. évi jelentését 
a barcasági néhány községről. 

(Megjegyzem, hogy a nagy erdők, vagyis erdőben gazdag köz
ségek nem is ezen a vidéken vannak. De a többi szétszórt szász 
falvakról nincsenek ujabb adataim). 

»Nagyobb bevételei a községeknek, főleg az erdőkből befolyva, 
a községeket abba a helyzetbe hozták, hogy a községi közvagyont 
növelhették, sőt még a befolyt pénzekből egy részt gyümölcsözőlesí 

> elhelyeztek. 
Szerencsés facladásokból begyült pénzből Keresztényfalva, 

zentpéter, Volkány, Feketehalom nagyobb investitiokat létesített,1 

"t takarékosságból még tehetet t is valamit félre a községi vagyon 
övelésére, mig a többi községek, így: Földvár 23,380 koronát, Ke-
esztényfalva 17,599 koronát; Szentpéter 4,000 koronát; Vörösmart 
0,005 koronát; Volkány 43,280 koronát; Feketehalom 170,000 koronát 
ehetett gyümölcsöző]ég félre«. Vidombák és Höltövény községeknek 
•rdeje nincsen. 

Néhányat fölsorolok a jelentésből utánakeresve. Keresztényfalva köz 
égi malmot épített 29,000 koronáért, és 17,000 koronáért helyreállított egy 

felhőszakadás utáni patakpusztitást. Volkány 6919 koronáért jegyzői lakást 
épített, és 1328 koronáért vaclpatakot szabályozott. Veresmart községi nagy 
hídmérleget állított és föléje épületet emelt. Feketehalom 13,340 koronát 
patakszabályozásra költött. Volkány még egy meredek patakpartot kötött 
meg cementtel és vaskorláttal 13,307 koronáért. 
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(Nehogy azonban valakidéire értse a viszonyokat, megjegyzem, 
hogy a pénz i t t sem ömlik mindig ily vastag patakokban a közsé
gekbe. De épen ezen időben jutott vágásra néhány erdőrészlet, és 
ezért van a nagy pénzforrás. Beszokott dugulni az i t t is.) 

A ki az erdélyi viszonyokkal ismerős, elképzelheti, hogy mily 
gazdag lehetne sok székely község is, ha az erdőeladásból befolyt 
pénzek szintén községileg lennének kezelve, — tehát ellenőrizve —-
és okosan fölhasználva, — nem pedig az arány jogosultak között szét
osztva, hogy mig »tart«, addig legyen hegyen-völgyön lakodalom, 
utána, pedig sok siralom. No! de ez nem ide tartozik. 

Az erdőkezelési dijjak magassága, eltörlése, a községi, vagyis 
közbirtokossági erdőknek az állami erdőkezelés alól való kivétele 
iránt a Székelyföldön - - a választási jelszavak, Ígéretek után 'föliz
gatott nép — egész hadjáratot indított 1906—1909. években, sőt 
még második agyagfalvi székely nemzetgyűlést is akart tartani.1 

Már I. i. ;i székelységnek csak egy része. Mert ma már — ha 
terhes i.s az állami erdőkezelési díjfizetés sok székely községben, — 
mégis belátják, hogy a székely közvagyon megmentése, megóvása az 
állami erdőhivatalok nélkül nem sikerült volna. Inkább tehát a sza
bad, és tetteiben magát korlátozni nem akaró székelység az állami 
beavatkozást tartja nyűgnek, nem pedig az aránylag végtelen csekély 
erdőkezelési illetéket. Mutatja az, hogy arra, hogy a községi és köz
birtokossági erdőket az állami erdőhivatalok kezelik, az államkincstár 
még tekintélyes összegei reáfizet, azaz a kezelési dijjak jövedelme a 
regiere sem elég. Viszont milliókat mentenek és szereznek meg az 
erdőhivatalok a községek javára. 

Nem lesz érdektelen, ha most a szászoknak véleményét közlöm 
ebben az ügyben, idézve a brassói alispánnak jelentését. 

»A községi erődk (mert á szászoknál közbirtokosság nincs! na-
gyon helyesen! Szerző) állami kezelésbe vétele nagy változásokat 
hozott e téren. Az eddigi községi erdőkezelés is, a kerületek beosz-
osztása is megváltozott, a mennyiben most a községek nem tar
tanak privát járási vagy községi erdőtiszteket, hanem a brassói kir, 
állami irdőhivatalhoz lettek beosztva. A legnagyobb erdőbirtokos 
községek közül Peketehalom megtartot ta saját magán crdőkezelé-
set, meri. külön okleveles erdészt tart, mig Kozsnyó és Mogyorós az 
állami kezelésbe adta erdőit. 

Ma még rövid az idő arra, hogy végleges ítéletet lehessen mon
dani. A. tény azonban eddig az, hogy a községek a régebbi szisztémá
val sokszor szereztek szomorú tapasztalatokat, mig most panaszra 
igen ritkán van ok. Ügy látszik, hogy igen sok függ az intézmény 
vezetőjének személyétől, és szakképzettségétől, ügybuzgalmától — az 
eredményék elérésében. Maga az intézmény azonban — jó«. 

1 Agyagfalván (Udvarhely m.) ugyanis a. Küküllö nagy rétjén gyűlt 
össze 1848-ban a székelj- nemzetgyűlés, és ott határozta el, hogy harcba 
indul. 
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Állami erdőkezelési dijjakban legtöbbet fizet a két legnagyobb 
erdőbirtokos község, Rozsnyó 24,209 koronát, Feketehalom 8,757 
koronát, a többi különféle összegeket, igy: Keresztényfalva 7,190 
koronát, Földvár 3.735 koronát, a többi 800—2.500 koronát. 

Vadászat. 

Az erdők haszonélvezetéhez tartozott régtől fogva a. vadászat 
is. Hogy azonban ezen jog hogyan s mily mértékben le t t gyako
rolva, arról közelebbi adatok nincsenek. Épugy arról sincsenek, hogy 
a szász hogyan űzte ezen foglalkozást, vagy mondjuk: sportot. Arról 
van történeti adat a XIV. századból, hogy a vadászati jogot szász 
főúri családok örökség-képen hagytak utódaikra. 

Ügy látszik, hogy a köznépnek inkább a káros vadak vadá
szatára, jobban mondva: pusztítására volt nagyobb szabadsága, a mit 
még a hatóság is elősegített, »tálják« (Taglia) azaz az elejtett vadak 
után premiumok, jutalomdijak által. 

A kártékony vadak rettenetes sokasága a sok erdőben elkép
zelhető is, de meg" történeti adatok is szólanak arról, hogy a tatár 
és mongol betörések u tán elpusztított Barcaságon az üressé, ember
telenné vált falvakban a farkasok félelmetesen pusztítottak. Hogy 
medve régente mily sok lehetett, mutatja az, hogy még ma is elég 
sok medve van az erdélyi bércek között. Hogy a sok ragadozó vad
állat mellett nemesvad még a régi Erdélyben sem igen lehetett, az 
elképzelhető, és igy a hasznos vagy nemésvad vadászatában az akkori 
urak sem igen vehették ki részüket. 

Hiszen Erdélyben, főleg a Székelyföldön, ma is oly kevés a nemesvád, 
hogy szarvas, őz, nyúl oly ritka, mint. hogy vadászatilag fejezzem ki magam: 
a fehér holló. A székely nem mondja: „láttam nyulat", hanem ..láttam a 
nyulat", tehát a ritka állatot. 

Különben a sok ragadozó állat után nagyban maga a köznép is fő oka 
I a nemesvad teljes hiányának. A mint leesik a hó, a fél falu kimegy a Szé

kelyföldön múlt századbeli puskáival és nyomoz .egy nyúl után akár két 
éjjelig is, mig megtalálja vagy ő, vagy kopókutyája a véletlenül odatévedt 
nyomorult állatot. Lehet, hogy másutt nincs igy, de Udvarhelyben igy van. 

A sok ragadozó állat bizonyára a gazdaságnak is sok kárt oko
zott és ez indítot ta a szász népet azok pusztításának jutalmazására. 
A falusi szász nem igen vadászik, vagy legalább is nincs benne 
olyan vadászszenvedély, mint pl. a székely népben, hol majd minden 
jobbmódu gazda ta r t kopókat, és tilalom ide, tilalom oda, meglövi 
vagy megfogja hurokkal azt, a mi megehető vadat az Ég teremtett. 

Az 1600-as évekből olvassuk, hogy Segesvár 7 darab farkasért 
vagy eg*y medvéért adott 1 forint tájliá.t, de másutt is fizettek 
praemiákat a ragadozó emlős vadakért az azokat elejtőknek, leg-
többuyire pásztoroknak. 
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Több vidéken hallani a határrésznek ezen nevét »rnedvegödör 
melletti«. Ez azt mutatja, hogy a medvét veremben fogták meg 
azelőtt és ot t verték agyon. A besztercevidéki vindaiakról (Windau) 
azt tudjuk, hogy nagy medvevadászok lehettek, mert mikor 1710-ben 
az aszubeszterceiek (Klein Bistritz) levágták egyik erdejöket, szid
ták őket, hogy most már nem lehet többet ott medvére vadászni. 

•1530-ban a fogarasi havasokban oly sok zerge volt, hogy a 
brassói piacon 25 dinárért, tehát olcsó pénzért árulták darabját. 

1654-ben a szász egyetem a prémes vadállatok árá t meghatá
rozván, látjuk, hogy: róka, vadmacska, vidra, nyest, hiúz, menyét 
prémet kedvelték, de legdrágább volt a hiúz bőre, melyet háromszor-
négyszer oly drágán fizették, mint az ökörbőrt, mert mig ez utóbbi 
ára volt 2—2V2 forint, addig a hiúzé 7—8 forint. 

A szarvas nem lehetett valami gyakori, mert külön történelmi 
följegyzés tárgyát képezte, ha valahol egyet lá t tak vagy elejtettek. 
Őz már gyakoribb lehetett, mert a régi kötélverők 1 dinárért készí
tet tek őzfogó hurkot, és Szeben vidékén sok följegyzés van őzekről, 
sőt az erdélyi fejedelemnek beszállítandó »naturáliak« között (1675-
ben) a legtöbb falura van 2—3 őz kivetve. 

A szárnyasok között: fogoly, fajdkakas, császármadár, vadlúd, 
vadkacsa, gém, elvétve túzok van régi iratokban nemes vadnak föl
említve. Ezek közül még ma is van i t t -ot t olyan vidéken, hol a 
vadat nem pusztítják. 

Vaddisznó ma is van Erdélyben elég sok, de csak inkább a 
tölgyfaerdőkben. Ma már a tölgyfa ritka, igy a vaddisznó sem talál 
élelmet és más jobb vidékekre vonul. Legtöbb van a szászrégeni és 
oltmelléki erdőkben, hol elég sok pusztítást is végez a vetések, főleg 
a tengeritáblák között. 

Hogy a községek mily összeget áldoznak a ragadozó állatok 
pusztítására, arról csak a barcasági községekről van adatom' Brassó 
vármegye alispánjának 1904-ben kiadott jelentése nyomán. 

Mint érdekes dolgot, leközlöm az idevonatkozó adatokat : 
»Ezúttal elszámolom a községek által ragadozó állatokért és 

vaddisznókért kifizetett lődijjakat (Taglia) is. Az előbb emiitettek 
nem okoznak a gazdának és állattenyésztőnek nagyobb károkat, mert 
tudnak elleiiök védekezni. A vaddisznók azonban némelykor bor
zasztó károkat okoznak egyes községek határában. Ezen vándorló 
vadállat legtöbbnyire a szomszédos Komániából jön á t hozzánk és 
túrásával elpusztítja értékes rétjeinket és erdei legelőinket, sőt ten
geri vetéseinket is. 

Községeink közül díj jakban fizettek: 
1. Höltövény 179299 koronát 
2. Szászherrnánv 3498 „ 
3. Földvár 237 26 
4. Keresztényfalva 30822 

Átvitel: 2373-45 koronát 
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5. Rozsnyó 
6. Veresmart 
7. Vidorabák 
8. Feketehalom 

Athozat: 23734Ö koronát 
54097 

7-58 
25000 

1203-21 
Összesen 437524 koronát« 

Különben a nemesvad védelméről a majd minden nagyobb szász 
városban és községben vadászegyletek gondoskodnak. A brassói egy
letnek minden tagja köteles évenként 30 sas csőrt, és egy-egy róka, 
vadmacska, vagy nyest orrot az egyletnek beszolgáltatni, ellenkező 
esetben minden hiányzó darabért 20 fillér büntetést fizet. Ezen bün
tetéspénzekből vesz az egylet nynlat, foglyot és tenyésztésre ki
ereszti. Az egylet vadőröket is alkalmaz, és őket is dijazza a kár
tékony vadak irtásáért. Csak maga. ezen egyesület i r t igy ki éven
ként 3000 darab szárnyas és 300 darab emlős ragadozót. 

Az egyesület 145.000 kath. hold vadászterületet bérelt 1896-ban 
1600 koronáért. 1896-ban elejtett 4787 hasznos és 270 duvadat és-
214 kóbor kutyát és macskát, összesen 7701, darab vadat. 

Brassó megye területén 1885—1894 évig évi átlagban elejtetett 
vad évenként: 207 drb róka, 7 medve, 4 farkas, 16 vadmacska, 27 
vaddisznó, 7 nyest, 64 őz, 919 nyúl, 157 fogoly, 208 mocsári szalonka 
(Moorschnepf), 712 erdei szalonka, 118 hurosrigó, 50 császármadár^ 
7 fajdkakas. 

Hogy mily sok vad — farkas és medve — lepte el olykor a 
vidéket, mutatja az, hogy a keresztényfalviak 1550-ben 150 forintot 
is szedtek össze a ragadozók lődijjában. 

A solymászatról kevés adatot találunk. Dr. Horváth Jenő sze
r int a brassóiak a XVI. században a királyt meg" akarták lepni va
dász-sólymokkal, és lovas emberekkel kerestek a székelyeknél és 
oláhoknál ilyen betanított vadász-madarat. Kaptak is 5 darabot hat 
és fél forintért, sapkát varrat tak nekik, megetettek velők 3 forint 
ára húst és fogadtak melléjük egy török solymárt, kinek a vadászásért 
10 forintot fizettek. 

A halászat és vízhasználat. 

A szász falu határán átfolyó, vagy az abban levő VÍZ szabad 
használatához szintén ősi időktől volt joga a szász falusi gazdának. 
Már az andreánum ád jog'ot minden falusi szásznak »gazdagnak, 
szegénynek« erre, és a legújabb időkig igy is volt ez a gyakorlati 
életben is. 

Az azonban, hogy ezen szabad vízhasználati jog igy érvényesült-e 
mindenütt, homályos kérdés marad, mivel egyes történeti adatokból 
inkább arra lehet következtetni, hogy a vízhasználat jogával a szász 
főurak (Erbgrafen) éltek inkább, mint a kisgazdák. Hogy ezen jogokat 
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az akkori nagybirtokosok raegvásárolták-e az eredeti jogosultaktól, 
vagy pedig hogy miféle módon jutot tak ahhoz, — az szintén ho
mályos kérdés, mivel erre nézve adatok nincsenek. 

Már a XIII . századból vannak történelmi adatok arra, hogy 
a vízi malmokat és halastavakat egyes főurak vagy eladják egy
másnak,' vagy örökségképen hagyományozzák hátramaradottjaikra. 
A XIV. század vége felé azonban már több helyen a templom (értsd: 
egyház) bírja és gyakorolja a vízhasználati jogokat, melyekhez való
színűleg ájtatos főuraktól kapott meg, vagy pedig meg is vásárolt 
*'gyes esetekben. 

De már később egyes községek is szerepelnek mint malom és 
halastó tulajdonosok, bizonyára vásárlás utján jutva a vízhasználati 
jogokhoz. Miután a grófi birtokok jövedelme a gazdaság (szántó
földek) jövedelmén és a birói dijakon (Gerichtsgeld) kívül még a 
vízimalmok és az ezzel legtöbbször összekötött halastavak jövedel
méből nagyobbodott, föltehető, hogy egy vagy más okból a közsé
gek vették meg ezen jövedelmet hajtó és nagyobb kiadással Jéte-
sitett vállalatokat. 

A XVI. században már a népesség szaporodásával, a XVII. szá
zad végén főleg a tengeriliszt (puliszka) étkezésre fölhasználásával 
a malmok igen jól kezdettek jövedelmezni, és el is szaporodtak ügy, 
hogy még a legkisebb falvaknak is volt egy vagy kétkövü primitiv 
vízimalma, sőt nagyobb helyeken (Brassó) nagyobb mümalmok is 
voltak. Az őrlésért vámot vettek, mint ma is szokás. 

A vizierőt azonban nemcsak a közönséges őrlő. daráló malmok 
hajtására használták föl, hanetm már fürészelő gépet, olajsajtoló, 
eserzuzó gépeket is vizierővel tudták működtetni. 

Vizhiányos falvakban taposó malmokat (a lovak ezen kínzó 
szerszámát), de kézzel hajtott őrlő, daráló szerszámokat is hasz
náltak a régibb időkben. 

Harcok idején a kis kézi daráló, malmokat a templomvárak belső 
védbástyáiban helyezték el a boltozatos pincékben. 

A vízimalmok nagyobb falvakban és bővebbvizü patak mellett 
három, négyköves berondezésüek is voltak, masszív faépítményeken. 
A hatalmas faszerkezet és belső berendezés ma is olyan mint azelőtt, 
azaz primitiv, a mi csupán a tengeri megdarálását tudja elvégezni 
.étkezés céljaira. 

A malomárok vizerejének növelésére a vizet összegyűjtötték és 
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ezen vízmedencék szolgáltak halastóul. A hol ez nem volt, ot t a 
fölülcsapó vízikerekek zugójának mély gödrében tar tot tak lialakat. 

A hal a szászoknak még ősi hazájukban volt kedvelt eledele. 
A halak megőrzését és tenyésztési hajlamot már őshazájtikból hoz
ták magokkal. A Rajna és Mosel folyók gazdagok voltak halban és 
már a rómaiak idejében is űzték a halak tenyésztését. Az erdélyi 
új hazában is talál tak halat, a havasi patakokban pisztrángot. 
lazacot, a Marosban, Oltban és Küküllőben csukát, pontyot, harcsát, 
sügért (Barsch), compót, fehérhalat, márnát. 

A hallal való táplálkozásra nemcsak a halgazdag vizek vezették 
reá őket, hanem még a vallás ál tal rendelt bőjtölés is a reformáció
előtti időkben. 

A halászatról, illetve a mesterséges haltenyésztésröl már a régi 
időkből szólnak történeti adatok. A XIV. századbeli okiratok több 
helyen megemlitik a halastavakat, melyek egyes főurak tulajdonai. 
A várurak a várárkokban, a községek a vártemplomokat körülvevő 
bástyák várárkaiban, hová leginkább erősebb patakok vizét vezet
ték, mesterségesen tenyésztettek halakat. De a legjobb haltenyésztők 
a papok voltak. Nemcsak a templomvárak vizárkaiban, de külön ha
lastavakban, sőt kisebb patakokban is tenyésztettek halakat, ügy 
hogy a XVI. században már egyes vidékek völgyeiben halastó halasió 
mellett állott, és egyes városok körül egész sora volt a halastavaknak. 

A reformáció után Honterus idejében megszűnt a bőjtölés, de 
azért a mesterséges haltenyésztés nem csökkent vissza. 1582-ben 
Nagyszebenben a halászok ügy elszaporodtak, hogy külön céhet al
kottak és a zughalászó románok ellen a városi tanácsnál erélyes 
rendszabályokat követelnek. 

A XVII. században azonban a sok nyomorúság- közben elha
nyagolták a halászatot is, a halastavak gondozatlanul /illtak, és 
megszűnt a halászcéh is. A XVIII . szá,zad örvendetes gazdasági ujjá-
ébredési korszaka már a halászatot nem volt képes régi fényére 
visszaállítani. Megváltoztak a gazdasági és életviszonyok is. Az állat
tenyésztés föllendülésével, a régi halastavakat kiszárították, legelő
nek alakították át, de az erdők pusztításával a clima is szárazabb 
lett, kiszáradtak azok magoktól is. Hol az apák lapos csónakjaikkal. 
vagy mezítelen testtel csukák és pontyok u tán vadásztak a mély 
vizekben, ott azután nemsokára az unokák kaszája pengett, vagy 
kérődző ökrei szántották az üde barázdákat. 

A falusi papok is abbanhagyták a halastó gazdaságukat, és az. 
egykori tó helyén szénát kaszáitattak marháik számára. 

A folyóvízi halászat is lehanyatlott . A Marosban, a két Küküllő
ben kipusztították a felsőbb részeken lakók a halakat és a lejjebb 
lakó szász már hiába fonta a hálót, üresen tér t haza. Az Oltnak 
vizét feketére festi ma már a zernesti cellulózegyár piszkos szenny
vizével és messze tájékon kipusztult a halállomány. 

A szász abbanhagyta a halevést, és nem törődött többet a 
halászattal, mert mezőgazdaságának szentelte egész idejét. A hala-
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-szatot reáhagyta az oláhra, vesződjék az vele, a vízimalmokat pedig-

székelyeknek adta bérbe. Ma már ez sem ér sokat, mert száraz évek
ben kiapadtak a patakok és malomárkok, igy gőzgép füstöl, vagy 
benzinmotor püfög a legtöbb faluban a malom mellett, tanul t ^mű-
molnárok« vezetése alatt. 

A nagyobb erdélyi városok ma romániai jegelt halat esznek, 
•n mit a halgazdag Alduna menti román halászok hoznak Brassóba, 
onnét pedig a brassói hitelbank küldözi széjjel kitűnő kereskedelmi 
összeköttetései révén. 

Érdekes, hogy a halászatot milyen másképen űzte a szász, mint 
SÍZ oláh. A szász leginkább hálóval halászott, azon jelszóval, hogy 
»maradjon holnapra is«. Ha a folyóvizet halászta, akkor nem zárta 
el, sőt nem is volt szabad neki az egész medret fölfognia, azért, 
hogy az alsóbb folyórészen lakóknak is maradjon hala. Nem igy 
te t t a román. Elzárta a hegyi patak egész medrét kőrakásokkal,1 

•elvezette a patakot máshová, és az üres mederben maradt halakat, 
kicsit, nagyot szedte össze, vitte tova, nem törődve vele, hogy ki
pusztít egész ivadékot. 

Másik mód volt az, hogy a havasi patak közepére menve, a 
kiálló köveken mérges növényeket (a székely zászpával csinálja) zu-
zott szét és a lefelé rohanó VÍZ elvitte a mérges nedvet magával, ügy, 
hogy sokszor több kilométer távolságban hullottak el a halak iva-
-dékostól együtt. Sajnos! igy tesz a székely is, és azért nincs a szé
kelyföldi vizekben sem pisztráng, sem másféle hal a folytonos barbár 
üldözés miatt. 

Jellemző, hogy már 11. Zápolya uralkodása a la t t 1543-ban hoz
tak rendszabályokat az orvhalászok és a barbár halpusztitás ellen. 
De ma is csak a rendszabályoknál vagyunk. Igaz, hogy rendsza
bályunk van még, de már halunk nincs. 

Ilyenformán vannak az állapotok a rákkal is. Ezen állat is 
ki van pusztítva, és a mit a cigány még meghagyott a patakokban. 
.azt kipusztította a rákbetegség, mely ezrével ölte ki a rákot az 
erdélyi vizekből ügy, hogy sok helyen még hírmondója sem maradt 
a ráknak, pedig azelőtt rákászó kiránduló városi társaságok zsák
számra hozták haza vasárnap délutánonként, vagy 4—5 cigány nagy 
hordókban vitte Brassóba a legszebb »szólórákokat«, a mit eladott 
darabonként 10 fillérért, mig a vendéglős 2 koronáért szervírozta, 

[ A halakat a régi világban kétféleképen árulták. A nagyobb 
•és finomabb fajtákat súly szerint, az apróbbat és közönségesebb faj
tákat űrmérték szerint. 

1628-ból maradt árlimitátió szerint Nagyszebenben egy font 
finomabb hal- volt 4—5 dénár, egy nyolcad (űrmérték), apróbb hal 
10—30 dénár, a rák fontja hat dénár. 

A XVII. században a vízmelléki községi bíró ha utrakelt , halat, 
rákot rakott az elmaradhatatlan zsákjába — elemózsiának. Ma ke
nyeret, szalonnát és egy darab hagymát rak helyébe. 

1 A székely „chigás"-na.k nevezi, sajnos csinálja is. 
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A rét és legelőgazdaság. 

Az ősi legprimitívebb ága a mezőgazdaságnak volt ez, de — a 
szász már bejövetelekor sem élt már vele, noha »Feldgraswirtschaft« 
néven ismerte. Ez typusa még részben ma is az oláh pásztornép 
gazdálkodásának. A szász már bejövetelekor a két és háromnyomásos 
gazdálkodást kezdette meg, a mit még ősi hazájában tanult meg. 

A rét. 

A községi határban a rét úgynevezett Flurzwang a lat t állott, 
azaz művelési és közhasználati kényszer alatt . (Később lesz róla 
.szó bővebben). 

Tehát a réttel nem rendelkezhetett a gazda szabadon, a rét 
féligmeddig a közbirtokhoz, féligmeddig a művelés alat t i földekhez 
tartozott. 

A rét ugyanis csak az évnek kis részében állott a gazdának 
privát rendelkezése alatt , az év nagyobb részén a községi közbirto
kokhoz hasonlóan, a legelőcsorda részére lett átengedve, tehát a 
közösség a köz céljaira te t te reá a kezét. 

Ezért a régebbi időkben a szász az ő rétjét nem is becsülte 
sokra, mert csak az anyaszénakaszálást vehette le róla, azután már 
közlegelőnek kellett átengednie. Régebben azonban, midőn a szász 
mezőgazdaság is még legelőgazdaságból állott, a rétek területe igen 
•csekély is volt. 

A szénahiány már a régebbi időkben sem volt Erdélyben isme
retlen. A XVI. században már Brassó város szénaőröket tart , kik a 
környék szénakaszálóit őrzik, a rétekről a szekereket kitiltják, át
vezető utakat fölássák, hogy a keréknyom a szénatermésnek ne 
ártson, a rétekről tövisbokrokat, elvénült fiivet, nádat fölégetik, tehát) 
.a kaszálógondozás már ősi formájában akkor megkezdődött. 

A szénakaszáláskor Brassó város lovas őröket tar to t t a földeken. 
Később már a legelőterületekből kaszálókat hagytak meg, hogy 

több szénát gyüjthesscnek össze a megszaporodott állatállomány kite-
•lelésére. A község is azon igyekezett, hogy a lakói részére tartalék-
szénát gyűjtsön. így a legelőből is, az erdei tisztásokból is elkeri-
te t t kisebb nagyobb területeket (Hewes) és a rét területe a legtöbb 
szász község'ben megnövekedett. De az erdőkből is i r tot tak a jobb 
.helyeken és kaszálónak hagyták meg, mig legelőknek a nehezebben 
hozzáférhető helyeket jelölték ki. 

A rét területe a XVI. és XVII. században nőt t meg és kapott 
nagyobb jelentőségre, akkor, midőn a reformáció után a papoknak 
nagyobb dotációt adtak és ezt földbirtokban, de leginkább erdőirtás 
titán nyert kaszálókban adták ki, hogy állattenyésztésének növelése 
-által szerezzen magának nagyobb jövedelmet. 
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A rét területe a XVII. és XVIII. században még inkább növe
kedett, az erdők irtása, a posványos területek kiszárítása, és a nád 
kipusztítása által . Az ilyen helyeken az eke nem tudott munkába 
fogni, így a szűz; földön fölsarjadzó füvet sarlóval szedték le és 
szénának gyűjtötték össze, a mi a lovaknak legalább is jó volt. 

A XVII. században azután a már emiitett sanyaruságok miat t 
a nép a szántóföldjét elhanyagolta és ott is fü nőtt, hol az ekének 
kellett volna dolgoznia. 

Berethalomban (Birthelm) 1741-ben 638 hold szántó maradt 
parlagon, Szászszentlászlón (Gross Laszlen) pedig 1178 hold szántó
föld mellett 1188 hold rét maradt meg, mert a gazdák nem tudták 
megművelni. 

Több statútumban olvasható, hogy a fölburjánosodott, elha
gyott szántóföldek kaszálását és legeltetését tilalmazták, addig inig 
a tulajdonos aziránt nem értesiti a hatóságot, hogy mi a szándéka 
földjeivel. 

A kaszálók gondozásával a régi szászok nem sokat foglalkoztak. 
Midőn a XIII . században bevándoroltak, akkor még Németország
ban is a rét mintegy tartaléklegelő számba ment, és az év alig kis 
részén volt föltiltva, hogy róla valamit kaszálhassanak. A rétet, 
mint egynyiretü (einschurig, azaz egyszer kaszálható) legelőt tekin
tették. Csak később a XIII . század közepén tul lett a rét jobban 
kímélve és kétszer kaszálva (zweisohurig). A szászok it t is ügy jár
t ak el, a hogyan odahaza tanulták. Általános szabály volt, hogy a 
réten a legelőcsorda tavasszal Szent György napig (bis Gcorgitag) 
járt, azután juliusig (Heumonat, magyarul: szénahónap) a széna ka
szálásáig tilalmazva lett, u tána augusztus elejétől jövő év májusig-
ismét legeltetve lett. 

Csak később, mikor a kétnyiretüség, azaz kétszerkaszálás divatja 
jöt t be Erdélybe is, csak akkor tilalmazták a rétet március 1-től 
október l-ig. Azonban még nem is oly régen múlt csak annak divatja, 
hogy a marhát , juhot tavasszal márciusig a réten, is járassák. Ma, 
már nem teszik sehol, mert tudják, hogy a gyenge fűnek a tiprás, 
rágás (pláne a juh, az ő éles körmeivel és apró beretvaéles fogaival 
a hová eljut, ott mint hajdanán a monda szerint Atilla lépései alatt 
— fü nem nőtt többé!) a fiatal növényre milyen ártalmas. 

Ilyenformán a szénakaszálás is későn jöt t be és maradt rossz 
szokásnak ma is egész Erdélyben, főleg a székelyeknél, ki anya-
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szénáját elvonulni engedi, hogy igy kiadósabb legyen. Sokszor esőt 
kell várnia, hogy a kórós szénát a kasza foghassa. 

A régiek nagy bölcsen a szénakaszálás idejét Írásbeli utasítá
sokkal is szabályozták. 1501-ben a nagyszebeni városi tanács a 
szénakaszálást augusztus 30-ikától rendeli el, és ő is akkor kezdte 
el vágatni az ő rétjeit. Hogy a széna elfásult, elöregedett, ós táp
értékében is csökkent, azt nem tudták akkoriban, csak a tömegre 
néztek. Legyen kiadós és sok. Ügy, mint az erdélyi magyar ma is 
ezen tantételt vallja és követi. 

A régiek azt tartották, hogy a korai széuakaszálás azért nem 
jó, mert akkor a fü nem tud elmagzani, nem tudja a földet magjá
val bepergetni, és a nagy nyári melegben a talaj kisül. (Van is benne 
valami). A régiek pedig a sarjura nem sokat adtak, »ők inkább a 
legeltetést« becsülték többre. 

A szénakészités módja ugyanaz, mint azelőtt, a hogyan a ta
pasztalat jónak mutat ta . 

A sarjukaszálás csak alig néhány évtizedes szokás a szászok
n á l Nem is törekedtek sarjura, hanem a mielőbbi »rászabaditásra« 
azaz legeltetésre. 

A rét gondozására szintén nem történt egész az ujabb időkig 
abszolúte semmi, sőt a nép azt tar tot ta , hogy a réti fü, vad fii, ez 
pedig nem kívánja, de nem is szereti, ha bolygatják. így azután 
fogasolás, vakancl túrás ok és begyepesedett hangyabolyok (érdél yiesen 
hancsokok) elegyengetése, bokrok kivágása, trágyázás, fűmagvetés, 
vizlecsapolás stb. ha történt is, csak nagyon elvétve történhetett. 

Ma már a rétekre a szász gondot fordít. Minden jóravaló gaz
dának megvan a láncboronája, a mivel tavasszal végigboronálja ka
szálóit, ősztől tavaszig pedig a trágyatelep kutjából a trágyalét 
hordja ki és öntözi a kitűnő lével, de fűmaggal is behinti, sőt 
műtrágyával is serkenti nagyobb terméseredményekre. 

Az erdélyi szász gazdasági egyesület a réteken kiterjedt mű-
trágyázási kísérleteket végzett, és a kisgazdáknak az egyesület ván
dor szaktanárai és a gazdakörök elnökei buzgón tartanak e tArgyról 
előadásokat. Több réten lá t tam szép gyümölcsfaültetést gondosan 
kitányérozva, karrózva, kikötve. 

Ma már a kaszálókat a jobb szász gazda ép oly gondos ápo
lásban részesiti, mint kedvelt szántóföldjeit. Van is termése a ka
szálókon sokkal nagyobb, mint más nemzetiségű erdélyi gazdáknak. 

A közlegelő. 

A régi szászok a legelőnek, illetve legeltetésnek háromféle 
alakját ismerték: az erdei irtáson (Atzung), továbbá a tarlón való 
legeltetést és a szabadon nőt t füvön való legeltetést (Hut Weide). 

A legelő közbirtok volt és oda tartozott mindazon föld a község 
területéről, mely nem volt szántóföld, vagy beltelek, tehát utak 

Dorner Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. 9 
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melléke, árkok partja, kőbányák, várárkok, agyag-gödrök, téglavetők 
és végül a hegyek és erdők is, nemkülönben a vizáradásos helyek 
(árterek), ha nem lettek mint rét a legeltetéstől külön föltiltva. 
.Használták még a két Küküllő és az Olt folyók melletti községek 
a szeszélyes kanyarulatok száz és száz szigetét is. A vizet az állat 
szívesen átúszta, (még a sertés is) ha a sziget üde, zöld füvének 
i l lata megütötte orrát. 

Közlegelő volt még a székek fönállása idején néhol a »Stuhls-
freitum« is (miről már volt szó) azaz a székhez tartozó 4—5 köz
ségnek közös erdeje, mint volt pl. a hőhalmi »freitum« is. 

Az erdei legelőkben régente, mikor a tölgyfa és cserfa még 
nem volt oly r i tka mint manapság-, a makkon ezerszámra hizlalták 
a sertéseket, sőt még jutot t elég a vadsertés csordáknak is. 

. (A székely községek nem hagyják a gazdag makktermést, még 
ha bükkmakk is az, a vaddisznónak, hanem kimennek a sokszor 2—3 
óra járásnyira fekvő erdőkbe lepedőkkel és söprűk, lapátokkal »makkot 
seperni« és hazahozzák az asszonyok Iratukon a »sörtésmarha« részérc). 

A legeltetési jog régente minden falusi gazdát korlátlanul 
illette. Csak később szabályozta azt a községi hatóság, mely a köz
birtokossági vagyont is kezelte. 

A szász falusi gazda legeltetési jogát kétféleképen gyakorol-
.hattá. Vagy ügy, hogy állatai t saját birtokán, külön pásztorral őriz
tetve (vagy saját gyerekeivel, mint azt manapság is láthatjuk) 
legeltette, vagy pedig ügy, hogy állatai t a községi csordában a köz
legelőre hajtatta, a községi pásztor felügyelete alatt. 

Kivételcsen az is meg volt engedve, hogy a közlegelőn a gazda 
ál latát kötélre pányvázva legeltethette. 

A különleges kiváltságokat, pl. hogy egyesek állataikat a köz-
legelőn külön csordában legeltethessék, a szász nép már eleitől fogva 
nem igen szerette. Csak ritka, esetben volt megengedve, egy-egy 
papnak, »királybírónak« az ilyen külön dolog. De van eset reá, hogy 
a kérelmezőnek kereken megtagadták azt, (a barcaságiak pl. 1550-
ben saját papjuknak is), hogy ál latai t »aparte« (az értelme most 
az volna, hogy »külön«, noha aparte egész mást jelent) legeltet
hesse, a közös legeltetési időszak alatt , tehát szent György naptól 
Márton napig. Ezen időn tul a közös csorda föloszlott, a közös legel
tetés megszűnt és mindenkinek jogában állott állatait saját birtokán 
külön-külön legeltetnie. 

A legeltetés és legelőkihasználás felől a községi elöljáróság 
rendelkezett. 0 határozta meg a meglévő állatoknak különféle csor
dákba való összeállítását, a gazdákat ő osztotta be a soros pásztor-
kodásra és midőn már fizetett pásztorokat kezdettek alkalmazni, 
azok járandóságai felől is ő rendelkezett. 

Hogy a legelő csordák hol, melyik határrészen legelhettek, 
szintén az elöljáróság intézkedett. A pásztorokkal már a XVIL szá
zadtól szerződéseket kötöttek. 
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A legelő állatok külön csordákba lettek osztva. A legelső, és-
legjobban dédelgetett csordának — az igavonó ökröknek és lovak
nak, az úgynevezett »nagy csordának« — jut ta t ták a legjobb legelőt. 
A másodrendű volt a tehcncsorda, utána következett a borjuk és 
tinók, majd a sertések, végül a juhok és kecskék csordája. 

Csak később, midőn a bivalyt kezdették tenyészteni, követke
ze t t a bivalycsorda a tehenek »rangsora« után. Érdekes, hogy a ké
sőbbi időkben, midőn az állatállomány szaporodása magával hozta 
a, legelöterületek elégtelenségét, egyes városok a közlegelőről a juhot 
és kecskét (sőt Beszterce még a sertést is) kitiltották, és ezen állatok 
jmár 1705-ben tehát a XVIII. század elején házi tartásra és istálló-
zásra (Stallfütterung) szorultak. 

Érdekes az is, hogy városok és nagyobb községek a mészárosok 
vágómarhái részére egyik közeli fekvésű legelő legjobb részét tar
to t t ák fönn, hogy jól élhessenek, és ezért a mészáros olcsóbb húst 
mérjen viszonzásul a kedvezményért. 

A legelő legjobb részét régente, mikor az ökör, nem pedig a 
tehén volt becsült, mindig az igásmarha részére tartogatták. A legelőn 
bot ra tűzött szalmacsutak volt a jel, a t i lalomra is és más cgyébb 
jutasitásokra, melyet csak a pásztor és előljáró értett meg. 

Az őrzés kétféleképen tör tént ; vagy sorrend szerint ment 
(székelyesen: »szerre«) a gazdák között, vagy pedig állandó pászto
rokat fogadtak föl erre a célra. De értékesebb állataikat, igy pl. a 
liasas kancáikat már ők maguk őrizték, nem bizták pásztorra. Egy 
1628. évből szóló okiratból látható, hogy éjjel többen mentek ki a 
lovak őrzésére, mert a vadállatok támadása és a lótolvajlások gya
koriak voltak. 

A távolabb fekvő legelőkön levő nyáj őrzésére is érdekes rend
szerük volt. Volt a gazdák között kétféle beosztás: a »hosszú sor«, 
mikor hosszabb időközökben jöt t egyre a sor az őrzésre, és a »gyors 
sor«, azaz melynél rövidebb időközökben jutot t az őrzés sora egyre-
cgyre. Ügy volt, hogy a hosszú soros pásztorok több napig voltak 
a csordánál, de éjjelre még néhány ember ki lett hozzájuk küldve, 
liogy az őrző csapatot megerősítsék, mert a fogarasi hegyekből elő
törő vad népek ellen vagy a medvék ellen sokszor az életük koc
káztatásával kellett küzdeniök. 

A pásztorrendszer nyomaira már a XV. században akadunk, 
főleg a vagyonosabb, nagyobb községekben. így pl. csordása (pas-
tores) volt Feketehalomnak 16, Rozsnyónak 14, Földvárnak 13, 
Erkednek 7. 

A pásztorral szerződésféle egyezséget kötöttek, mely szerint a 
pásztor a neki á tadot t állatokért (elveszés, stb.) felelősséget vállal 
és azt megtéríteni tartozik. Azért bérét nem is adták egészen ki 
addig, mig a közös csorda föl nem oszlott. 

Jellemző azon megállapodás, hogy a pásztor még akkor is felel 
az állatok elveszéséért, ha már az állatok télen istállózva lettek és 
a legeltetés megszűnt. Ezen kissé értelmetlen kikötésnek van hát

it* 
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tere, abban, hogy a pásztorok már régi időkben is mindig oláhok 
voltak és igy miután a tolvajlásokat is oláhok követték ék. az oláh 
pásztor mintegy garanciát vállalt. így azután a pásztort nem csupán 
a legeltetési idényre fogadták föl, illetve fizették — hanem kará
csonytól karácsonyig. Jellemző, és érdekes védekezés ez, és mintegy 
szánkba adja azon székely mondást: »nehéz lopni ott, hol az úr 
maga is tolvaj«. 

• A szász sohasem ment pásztornak, nem is természete, és inkább 
mezei munkával törődik, míg az oláhnak a pásztorkodás veleszüle
te t t hajlama, ügy hogy még ma is, egész Erdélyben, sőt a,z ál lat
tenyésztő székely népnél is — az oláh pásztor van mindenütt. Igaz, 
hogy ha becsületes ember, akkor ennél jobbat nem lehet elképzelni 
sem, mert mintegy vele érez és gondolkodik az állataival. 

A fifikus szász azért is fogadott oláh pásztort, mert igy az 
állattolvajlásoknak is jobban gátat tudot t vetni, mert az oláh az 
oláhot még sem károsította ügy, mintha szász lett volna. 

Ott, a hol a közlcgelőterület elég volt a községi állatoknak,, 
sőt maradt fölöslegben is, a közlegelő egy részét bérbe adták mások
nak, vagy .pedig idegen, község csordáját fogadták be díjfizetés 
mellett. 

Ezen szokásról a XV. század óta hallunk már erre adatokat, 
de még manapság is roppant gyakori egész Erdélyben. 

De nemcsak szomszédos községeknél van ez, hanem távolabbi 
helyről is jönnek egy legelőben gazdag község területére »fübérre« 
állatok, főleg ujabb időben, miután az erdélyi állattenyésztés óriási
kig fejlődött, a közlegelő pedig a régi fokon maradt holdszámra 
nézve, de a tulhasználat, és gondozatlanság folytán minőségileg-
számban talán ki sem fejezhető módon visszahanyatlott. 

Mióta a íöldmivelési kormány eltiltotta a magyar határszéli községek
ből Komániába juhoknak telelésre való kihajtását, azóta a határszéli oláh 
juhtartó gazdák (főleg Háromszékiek, és brassómegyei csángók), kiknek óriási 
juhállománya (egy gazdának van 2—3000 darab juha is), télire az erdőkből 
kiszorul, most már Komániába nem mehet, tehát befele keres a juhoknak 
téli szállást, illetve legelőt. Mint egy sáskahad lepik el be egész Udvar
helyen keresztül Marostordáig és Gyergyóig az utakat, és földeket ezen juli
csapatok, mig valahol téli legelőt kapva letelepednek. Megvesznek egy nagy 
kazal szénát horrens árért a tulajdonostól és oly ügyesen legeltetik a 6—80Ö 
darabból álló fürge, élelmes juhaikat, hogy a szénakazalnak tavaszra alig 
egyharmada fogyott el. Legyen bármily vastag hó, a juh künn jár, és a 
havat fölkaparva eszi a tengeri csutkát, vetést, füvet — vagy fakérgefc. Ha 
ez nemes fiatal gyümölcsfaojtvány — mit törődik azzal az oláh pásztor. Ha 
bepanaszolják, nem tudják reábizonyitani, hogy épen az ő falkája volt, mert 
több csapat jár, ide-oda, és minden oláh pásztor egyforma. Valóságos rémei 
ezen juhászok (a székely BerszáJioknak hivja őket), egy-egy vidékítók ma
napság ! 

A másik bajt okozza az, hogy a határszéli havasokról a nagy juhnyája-
-kat pár kilométer távolságban — a farkasok kisérik. Hogyne, mikor a juh-
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csapat az ő éléskamrájuk! így, ahol az ilyen „berszánok" megjelennek, föl
tűnnek éjjelenként a farkasok is, és megkezdődnek a pusztítások az egész 
•vidéken. 

Ezt csak azért mondottam el, hogy reámutassak arra, hogy ezen állapot 
már milyen régi! Igazán semmi új sincs a nap alatt! ha olvassuk az alábbi 
följegyzést. 

Az erdélyi viszonyokat ismerő előtt roppant érdekes lesz meg
tudni, hogy a szász egyetem 1549-ben már{ /) a szász székekhez inté
zet t fölhívásában figyelmezteti őket, hogy szabad legelőikre bérbe 
ne fogadjanak föl mást, csupán szász községek állatait, mert a szász 
földön átvándorló oláh juhászok a nagy juhcsapatokkal sáskamódra 
lepik el a földeket és sok kár t és pusztítást okoznak. 

A legeltetési jog miatt nemcsak a székely, de a szász községek
ben is nagy harcok folynak. De míg a székely egymás közt a vagyo
nosabb a szegényebbel, vagy viszont, harcol, addig a szásznak a vele 
egy községben lakó oláhval van baja. 

A legelő, mint tudjuk, ősi közbirtok volt és az ma is, tehát 
csak az ősi települőknek volt hozzá joga. Mikor azután az oláhok 
is kezdettek betelepedni a szászok közé, és II. József császár pa
rancsára szabad jogokat kellett nekik engedni, az állattenyésztő oláh 
gazdák ügy nekiláttak a legelők kihasználásának, hogy az ősi jogon 
csupán a szászokat illető közlegelőkről majdnem kiszorult az állat
anyaguk. 

A legelők csakhamar tul lettek tömve, az állatokat már nem 
tudták jókarban táplálni és legelőhiány kezdett mutatkozni. Ekkor 
kezdődtek már a XVIII. és XIX. században a jogosultak és nem 
jogosultak közötti háborúságok. 

így a legeltetési jog nem let t egyformán megvédve és gya
korolva, aszerint, hogy a szász község hogyan tudta jogait meg
védeni és megőrizni. 

Megszülettek a legelőrendtartások és szabályozni kezdették (még 
az 1894. évi mezőrendőrségi törvény előtt!) a közlegelőrc kihajtható 
állatok darabszámát. 

A királyföldi községekben, hol a közlegelőt csak a jogosultak 
használhatják, illetve hol ügy segítettek a dolgon, hogy a közle-

Hofherr és Schrantz 
Budapest, VI. Váczi-körut 57. 

Eredeti „Löhnert" rendszerű 
iflBT" csépeltszalma-sajtók "*3N 

vasállványnyal, önműködő tüvezetékkel. 
Részletes leirást és árjegyzéket kívánatra ingyen és 

bérmentve küldünk. 
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gelőt a község niint tulajdonos: bérbe adja, a legelőre kihaj tot t 
állatok után bérösszeget (fübért) szed, a közlegelőre kihajtható á l 
latok darabszáma igy lett megállapítva: 

5--6 holdas birtokos kihajthat 4 darab állatot 
6-- 9 „ ,, 6 »> " 

45- -50 „ „ 24 IÍ » 

számos marhát (nagy mar hát) értve. 
Másutt a földadó alapján határozzák ezt meg. így 

6 korona földadót fizető kihajthat 1 darab nagymarhát 
12 )) í i )> >' 2 >' 
24 ?> !» )í :' 4 >> 

és igy tovább, de senki többet 10 darabnál ki nem hajthat. 
A kulcs, a mivel az állatok darabszámát nagymarhává átszá

mítják, minden községnél más és ez függ a legelő nagyságától és 
helyi viszonyoktól. A legelőre a teheneket engedik ki elsősorban, az. 
ökröket inkább istállózzák, vagy csak ott engedik legelőre, hol legelő
ben bővelkednek. 

Megemlítésre érdemes még, hogy egyes községek a legelők bér
összegére és csordapásztorokra évenként mily összeggel adóznak. 

A barcasági néhány szász községről van hiteles adatom, a, 
többire nincs. 1904-ben fizetett e célra: 

Botfalu község 3648 46 koronát 
Höltövény község 320360 
Földvár község 227567 
Feketehalom község 2747-80 
Szászhermány község 16000 
Keresztényfalva község 340000 
6 községnél összesen 1543553 koronát 

A legelőterület viszonyítva más erdélyi, pl. székely községek 
területéhez — a szász falvakban aránylag kevés (11.55%). Míg 35 
községben a legelőterület több 1000 holdnál, addig 2 községnek 3500 
hold, 5 községnek 2500 hold legelője van, ellenben 2 községnek egy
általán nincs, 3 községnek pedig csak 20—40 hold legelője van csak. 
A legtöbbnek közlegelője 50—300 hold között váltakozik. 

A legelő- és rétterületek nagyságáról később a birtokviszonyok 
tárgyalásánál lesz szó. 

Legelőjavitási munkálatok. 

A birtokviszonyok leírásánál kimutatom, hogy a szász közsé
geknek közlegelő területe nem mindenütt elegendő, a nagy állat
állomány kitartására. A volt szabadszász (királyföldi) községeknek 
van elég legelője, de a volt jobbágyközségekben már állandó panasz 
a legelőhiány. Viszont van több község is, hol egyáltalán nincs legelő. 
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A szász községek tehát nagy gondot ' fordítottak arra, hogy a 
mint egy megfelelő terület eladhatóvá vagy kibérelhetővé vált, akár 
távolabbi idegen községben vagy messzefekvő »havason«, azt min
den erejük mcgfeszitésével — megvásárolták, vagy legalább is ki
bérelték. 

De ezenkivül nem hanyagolták el a meglevő legelőjüket, hanem 
gondot fordítottak még a meglevő legelőjük jó karba helyezésére, 
faljavítására is. 

1 Ha Brassó felé megyünk a vasúton, ügy Botfalú é,* Brassó 
között látunk egy mintalegelöt közvetlenül a vonat mellett. A szak
ember örömmel nézheti a kitűnően gondozott, a szél járása ellen 
fasorokkal megvédelmezett, haszontalan bokroktól, gyomoktól le
tisztított, vakanturásoktól, mohától, begyepesedett hangyabolyok-

27. ábra. Külömböző havasi láztalajokról általam szedett, (zsombékokból késsel 
kivágott) szörfü csomók gyökérzetükkel. (Balról 1 száraz kopár, a 2. köves 

sekélyrétegü a 3. és 4-ik tövek vizenyős talajokról szedettek.) 
(Munkám számára készült eredeti fényképfölvétel.)' 

tól asztalsimaságura lerétgyaluzott, a legelőcsordával kosarazás 
által megtrágyázott, u tána fűmaggal bepergetett, minden tavasszal 
beláncboronázott, rendes betonvályus itatókkal, pásztorknnyhókkal 
fölszerelt nagyszerű legelőt, raj ta a legelésző, és forduló rendszer
ben legeltetett — szép pinzgaui tehéncsordákkal. De a legtöbb legelő 
már a vasútról nem látható, mert messze benn vannak a hegyek 
között. 

(Mert aziránt most már a vezető szász férfiak is szót emelnek, 
hogy 1000—1800 korona értékű sik földön nem. okos dolog legelőt 
tartani, mikor az feltörve intenzív gazdálkodással —• pláne a botfalui 
cukorgyár közelében — sokkal több hasznot hozna!) 

1 A szőrfü ábrája még magyar nyelvű műben meg nem jelent. A képek 
lemásolása a« 1884. évi XVI. t.-c. értelmében tilos. Csupán szerző bele
egyezésével szabad. 
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A legelőjavitási iminkák a terület szerint legkülönfélébbek. 
A köves helyen, a köveket szedik föl nagy tornyokba, (rakásokba), 
a boróka és törpebükk bokrokat, mint a fünövést akadályozó ha
szontalanságokat kivágják és elégetik, a mérges növényeket, igy az 
Erdélyben roppant elterjedt őszi kikericset és vad nárcist kiirtják, 
a kiélt gyenge, sovány talaj ismertető jelét: a haszontalan ször füvet 
(nárdus, str icta) mely csak rossz szalmatápértékü, trágyázás á l ta l 
irtják. 

A szörfüvet nálunk kevesen ismerik. Csak azóta van reá figye
lem fordítva, mióta a. havasi legelők följavitásávál tudományosan 
is foglalkoznak. A szőrfüvet, miután tűszerű, gömbölyű, szúrós szá
rai (levelei nincsenek) csomósán állnak a csomós, csak késsel szét
fejthető gyökérzeten, és a talajt keféhez, vagy a vadászkalapokon 
viselt vaddisznó vagy zergeszakállhoz hasonlóan borítják: a székely 
•cáp szakáll'«-nak, (cáp — kecske), a német: »Borstengras«-nak (szőr, 
serte, fű) nevezi, mert ügy néz ki ,ha megszárad júliusban, mintha 
a legelő sárgásvörös volna, vagy megfordított gyökérkefék volnának 
száz hold számra kirakva. A marha zölden még megeszi, ámbár ha 
gyökerével tépi ki, akkor nyelvével kitolja, és a legelő ügy néz ki 
a sok kiköpött apró gyökértörzses szőrfii csomóktól, mintha a fogas 
tépte volna ki. Ha megszáradt, nem lehet lekaszálni, mert a kasza 
előtt lehajlik, mivel 10—15 centi magas kefeszerü bokrai vannak és 
tűszerű szárai a kasza, előtt lehajlanak. Ha nedves, üde talajt kap, 
akkor zsombékszerüen megnől a gyökérzete, és nincs olyan rétha
sogató, vagy extirpátor, a mely felszaggatni tudja, csak kiélezett 
ekevasu erős ekével lehet fölszántani. A képen bemutatott szörfü-
csomókat éles késsel vágtam ki az egyik udvarhelyi havason a tömött 
gyökérzetből. 

Júliusban a szár végén virágzik polyvaleveles virágjával, mely 
hamar érik és lehull, vagy a szél elviszi máshová. 

Jellemző, hogy szántás, fogasolás, műtrágyázás nem pusztítja 
ki, csupán a juh vagy marha általi kosarazás, de még ez sem elég, 
hanem a hugylé és trágya képes kipusztítani, ügy hogy lassanként 
kivész és helyet ád nemesebb füveknek. De már 3—4 év múlva 
ismét fölhatalmasodik, és az odavetett nemesebb füvet ismét el
nyomja. 

Erdélyben a havasi »láztalajok« (»láz«-nak hivja a székely a 
fehér, lisztszerü, terméketlen talajú magas fensikokat) az ő hazája, és 
CZCT holdszámxa csakis szőrfüvet találunk, de csak ott, hol erdő 
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nincs. Erdőben széltől védett és humuszréteggel takar t láztalajon 
szőrfü — ismét nincs. Ha az erdőt kivágták, és a humusz elfogyott, 
— a szőrfü a kopáron ismét megjelenik. Ügy látszik tehát, hogy 
csupán a teljesen kizsarolt, tehát másféle, hasznosabb, nemesebb 
füvet már megteremni nem tudó talaj az ő anyja, igy tehát még 
áldásos növénynek is mondhatnánk. Az állat kénytelenségből megél 
rajta, mert mást nem talál élelmére, de csakis éhségből eszi meg. 

28. ábra. A szőrfü (Nárdus stricta) virágzáskor. Thaisz Lajos kir. vetőmag vizsgáló 
állomás vezetőnek az Udvarhelyi havasokon gyűjtött és szerzőnek adott növény

gyűjteményéből.) 
Munkám számára készült eredeti fölvétel.1 

A szőrfüpnsztitással Magyarországban elsősorban a székelyföldi 
miniszteri kirendeltség foglalkozott az erdélyi székely megyékben 
a legelőjavitási munkálatai alatt . Azelőtt ezen növény nálunk tudo
mányos foglalkozás tárgyát nem képezte. 

Ma már a hosszas kisérletezés és gyakorlat vezette reá a mi
niszteri kirendeltség tisztviselőit a helyes eljárásra, és ma már a 
szőrfüpusztitás nem megoldhatlan probléma — mint volt azelőtt. 

A hegyvidéki legelőkön a szászok a csordultatokat, a régi elkor
hadt fa vályúk helyett betonvályukkal áWiijék föl, a forrást pedig, mely 

1 A szőrfii ábrája még magyar nyelvű műben meg nem jelent. A képek 
lemásolása az 1884. évi XVI. t.-c. értelmében tilos. Csupán szerző bele
egyezésével szabad. 
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A juh sem külömb. Éles körmeivel kitiporja a legelőn sok 
költséggel és 3 év munkája után létesíthetett gyenge fűmagvetést, 
cső után, és kora tavasszal kihajtva a sáros fűben a h o v á lép, ott 
abban az évben körmei helyén fü többé nem női. Ha most ezen sok 
juhköröm helyét összetolva egymás mellé képzeljük, mily nagy terü
let lesz ezen apró pontok miat t terméketlen. 

Másik káros tulajdonsága ezen állatnak az, hogy nem elégszik 
meg a kis gyenge növény leveleinek leharapásával, hanem mint egy 
harapófogó a növényke szikleveleit is átharapja és marad a csupasz 
gyökér levéltő nélkül. 

Renkö Pál miniszteri kirendeltségi megbízott, kinek Háromszék me
gyében nagy érdemei vannak a közlegelők följavitása körül, írja egyik cikké
ben a székely viszonyokra nagyon jellemzően: „Teljes 'eredményt csak ott 
tudtam a legelőjavitásnál elérni, hol a juhot ki tudtam a marhalegelőről 
szorítani. 

Pedig nehéz dolog ez, mert nem a szegényebb székelynek van juha, 
hanem a módosabbaknak: a községi biró urnák, meg a birtokossági elnök 
urnák. 

— Nem teszen ott instállom semmi kárt az ártatlan juh — mondják. 
— Azért szeretjük instállom tartani, mert olyan áldott állat, hogy nem 

kerül semmibe az étele, csak ügy felhányódik. 
Persze, hogy nem kerül, ha másén tarthatja az ember! Ha azonban 

•a szegényebb szót tesz azért, hogy a juhok a vetését lerágták és összetapos
ták, azt mondja a juhos gazda: 

— Azért nem segiti meg az Isten, mert irigykedik, elkergette a földjé
ről az én juhaim öt." 

Állattenyésztés. 

A szász mezőgazdaság állatállománya ügy relativ mint abszolút 
•értelemben véve, azaz ügy a lakosság lélekszámához, mint földbirtok 
terjedelméhez mérten — szokatlanul nagy. 

Erdélyben az extensiv gazdasági viszonyok között és az állat
tenyésztés kedvező előfeltételei mellett (u ín. a sok sósforrás, és 
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közeli sóbányák (Marosujvár, Parajd), miat t az olcsó só, a sok erdei 
és hegyi (o t t : havasi-nak mondják, de nem az!) legelő miatt) , min
den népnél (székely, oláh, szász) az állattenyésztés adja a gazdaság 
legfőbb, sokszor: egyedüli jövedelmét, és a földbirtok terjedelméhez 
mérve az állatállomány tulnagy minden nemzetiségnél. 

De mig a székely és oláh a quantitásra helyezi a fősúlyt, a. 
qualitásra való tekintet nélkül, addig a szász ebben is kivétel: ő a 
qnali tásra is néx, tehá t ál talában a szász állat mindig értékesebb 
mint a másik két nemzeté. 

Egy más dologban is előbb jár a szász a többinél. Mig a szé
kely és oláh az állattenyésztését a megbizhatlan természetes kaszálók 
és legelőkre alapozza, szántóföldjén pedig egyoldalú szemtermelést iiz. 
(búzát, kukoricát, és ismét ezt), sokszor pláne a tengeriből nem neki 
való talaj és éghajlat miat t alig kap termést, addig a szász már kezd 
áttérni a rationálisabb termelésre, azaz a szemtermelés csökkentésével 
mesterséges takarmányt termel és állattenyésztését erre is alapítja, 
azaz nem ád el szemet, hanem, föleteti, és hússá, tejjé, zsírrá alakítja 
át, tehát nagyobb hasznot produkál ugyanazon területen és ugyan
olyan viszonyok között, mint a többi. 

Ezen gazdasági eljárás nagy haszna főleg az 1904—1909 száraz, 
ínséges évekj a la t t muta t ta helyes voltát. Mert mig a székely a 
szénahiány miat t a legelőről hazakerült (sokszor az elkoplalt erőtlen 
állatot szekéren hozták haza a »havasról«) ál latát nevetséges és 
ijeszt<j csekély pénzért vesztegette eh mert nem volt miből kitartsa ; 
addig a szász az ő mesterségesen termelt takarmányával valahogy ki
telelte marhái t és tavasszal jó áron adot t tul rajta — a legtöbbször 
a székelynek. 

Volt eset reá, hogy székelyek Csikban, Udvarhelyen fehér fejős
teheneket 8—10 forintért adtak a borjúval és ez a jellemző, hogy 
a mészáros még igy sem akarta őket megvenni, mert tul volt kínálva 
és nem kellett neki. Varságtisztás, Oláhfalu, Zetelaka udvarhelyme
gyei havasaiji falvakban a székely lebunkózta lovait és a farkasok 
ügy elkényesedtek, hogy nem kellett nekik a »döghus«, mert az er
dőkben a farügyeket rágó, elerőtlenedett havasi lovakat tetszés sze
r int »rághatták« le, a meleg vér jobban ízlett nekik. 

A havasi falvakban 1904 és 1908 telén egy kilogramm marhahús 
8—12—15 krajcár volt, és a nép majdnem csak hússal táplálkozott, 
mert a kenyérliszt drágább volt a húsnál. Hogy az ily elkoplalt, 
rossz állat húsa nem volt Vampetics-féle »hizlalt rostélyos« finom
ságú — az elképzelhető. 

Dr. Meltzl adatai a 80-as évekből valók, azóta ujabb adatokat 
nem tudok, de ha ezen állapotok változtak is, tájékozásul közlöm őket. 
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1880-ban a 227 szász községekben volt-
ökör 47.753 drb. csikó 9.748 dxb. 
tehén 47.339 „ sertés 80.161 „ 
borjú 33.586 „ juh 115.806 „ 
bivaly 29.367 „ kecske 11.923 „ 
ló 40.644 „ m i n d összesen 416.327 drb. 

Dr. Meltzl most a Flotow-féle schéma szerint (2 drb ló — 3 
marha, és 1 drb marha = 4 drb sertés, 10 drb juh = 7 drb kecske) 
ezen számot nagy marhára (ma: számos marhának mondják) átszá-
niitva, kihoz 267.356 drb nagy állatot. Miután a 227 szász községben 
a lakosság lélekszáma 250,482 lélek, igy esik 1000 lélekre 1067 drb 
számos marha és mivel a kulturföld területe 1,182.713 kath. hold, 
azaz 120.87 négyszög mértföld, igy egy • mérfcföldre esik 2212 drb 
számos állat. 

Miután ugyanakkor az egész Magyarországban 1 • mért-földre 
eset t 1870 drb, 1000 lakosra pedig 702 drb. számos marha, igy az 
mint lá tható: a szászoknál az állattenyésztés nagy fontossága. 

Ha sok is más nemzetiségekhez arányítva a szász állattenyésztés szám-
beli aránya, az még mindig fokozható volna (istállóntartás által, mestersé
ges takarmányok fölkarolása által) mert ugyanekkor a külföldön ilyenforma 
volt az arány: 

Württembergben esett 1 négyszögmértföldre 3462 drb számos marha 
Szász királyságban „ 3462 „ „ 
Hollandiában „ 3125 ,, 
Belgiumban „ 3028 „ 
Angolországban „ 2889 „ ,, 
Dr. Meltzl szerint a szászok állatállománya azelőtt csak néhány 

-évvel is nagyobb volt. A lakosság szaporodásával és jó gabonaárak
kal ugyanis sok legelőt, kaszálót törtek föl és a gabonatermelés 
fölkarolásával később az állatlétszám lecsökkent. 

A legnagyobb állatlétszám a barcasági községekben van rég
től fogva ma is, utána a szebenvidéki községekben, a legkissebb a 
kisküküllőiékben, hol a legelő is kevés, de a nép is inkább szőllő-
müveléssel foglalkozik. 

Mint már a népesedési statisztikai résznél elmondottam, 
specielle a szász községekre vonatkozó adatokat nem igen lehet ki
mutatni ügy az országos m. kir. statisztikai Összeírásokból, és más 
állami vagy hatósági számlálások adataiból, mert egy szászok lakta 
vegyes nyelvű és nemzetiségű vármegye általános adatai nem pásszol
hatnak a szászokra. Az okokat ot t elmondottam. Csak akkor lehet 
a szász gazdaságra vonatkozó, és reájuk találó hiteles adatokat kö
zölni, ha ez külön kutatások ál ta l lett földolgozva és összeállítva. 

A szétszórtan és más néppel vegyesen lakó szász községekre 
-ezt külön kimutatni : óriási munka volna. 

• Jellegzetes adatokat közölhetek azonban, a gazdaságilag leg
magasabb fokon álló barcasági szász községekre. 
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A 13 barcasági (Brassó m.) szász községekben volt 1895-ben 
szántóföld és rét összesen 72.904 
legelő (közös) összesen 16.524 
ló összesen 8.269 
szarvasmarha (fehér és tarka) 13.571 
bivaly 7.984 
sertés 8.878 
juh 6.069 
kecske 16 

Még a laikus előtt is föltűnhet az óriási állatállomány. 
Igaz másrészt, hogy a más vidéki szászoknál (mint azt már 

«löbb is emiitettem) ilyen állapotok nincsenek. Szegényebb a nép 

29. ábra. Mühlbek Károly illusztrációja a Pesti Naplóban. 
(Értelme a szövegben.) 

i s , de — nem is oly intelligens, mint a barcasági, tehát nem is tud 
oly könnyen kivakaródni az öregapákról reáhagyott régi gazdálkodási 
módokból. 

Brassó vármegye alispánjának jelentése szerint a barca
sági 13 község az apaállatok tartására és beszerzésére kiváló gondot 
fordit évenként. A szász falvakban nem kell az apaállat vizsgáló bi
zottságnak nehéz munkát végezni, csak — nagyot, mert pl. Höltö-
vény évenként 40—80 darab pinzgaui bikát mutat be tenyész igazol
ványért. Viszont i t t nem fordulnak elő .olyan esetek, hogy a »második« 
községi tenyészkant csendőrökkel kell a községbe kisértetni, hogy a 
nép agyon ne üsse, mert csak erőszakkal lehet a törvényes száma 
apaállatot reáerőszakolni! "(Megtörtént a bihari románoknál). 
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• . Mióta a píűzgaui szarvasmarhák és yorkshire sertések tenyész
tésére mentek át, azóta a gazdák jövedelme is tetemesen nagyobb, 
mint a fehérmarhánál volt, de ennek ellenében a gondozási, etetési 
és beszerzési kiadások is emelkedtek. A községi mének, bikák, kanok 
ma kivétel nélkül házilag, községi apaállat istállókban tartatnak. 
A rozsnyói, feketehalmi, keresztényfalvi, höltövényi apaállat istállók
hoz hasonló nem hiszem, hogy volna még másut t az országban. 
Villanyvilágítással, vízvezetékkel fölszerelt, modern betonpadozatu, 
vasrácsos, betonjászlas, fehérre meszelt boltozatos, tiszta, világos, 
szellős istállókban állnak az állatok, csinos, szolid épületekben. Az 
istálló külső részén csinos bika, ménló és kanfejek diszitik az epületet, 
mely ragyog a tisztaságtól. A trágyáié és trágya nagy cement trágya-

30. ábra. Községi apaállat istállók Feketehalomban az utca felől. Saroképület (ormán 
bika fejjel) bika istálló, elől cselédlakások (6 ablakkal), jobbra az udvarban kanok 

istállója. Az utcán vízvezeték kútja, alatta betonvályu. 
Munkám számára Grosz András községi biró úr szívességéből fölvett eredeti fénykép Után. 

telepekbe jut, honnét az- őnáluk annyira megbecsült trágyalét szi
vattyúval a községi földekre fuvarozzák. 

1904-be.ji a barcasági 13 szász község kiadása volt tenyészbikák be
szerzésére és tartására: 

beszerzésre tartásra 
K K 

1- Botfalu község 172836 1437 39 
2. Höltövény község 5077-47 493908 
3. Szaszhermány község 170971 357868 
4. Földvár község 289335 2188-22 
5. Keresztényfalva 56̂ 90 959"81 
6. Magyaros község 784"00 102761 
7. Szentpéter község 324659 195060 
8. Rozsnyó község 3241-38 3041-20 
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9. Veresmart község 45279 528,21 
•10. Prázsmár község 48468 595280 

11. Viüombák község 346937 173510 
12. Volkány község 123230 151110 
13. Feketelialom község 318793 399934 

összesen 28,072-82 32,84917 
: !. 60.92199 

Pásztor és legelőbérlet 15,43553 
Mind összesen 76,35752 K 

Ha tekintjük, hogy pl. Jeketehalomnak vau 12 drb. eredeti 
Bajorországból és Salzburgból importált pinzgaui bikája, 6 drb bivaly 
bikája, 8 drb yorkshire kanja, ügy nem is mondható soknak, ha 
évente csak 4000 koronába kerül ezek kitartása. Bizonyára többe 
kerülne, ha nem községileg, (házilag), tartaná, őket. Volt eset azon
ban reá, hogy több bikát kellett mustrálás folytán beszereznie, és 
csak bikabeszerzésre költött 15.000 koronát egy évben. 

'Az azonban, hogy 13 község egy évben az állattenyésztésre 
76,000 koronát költ, mutat ja ezen gazdasági ágra helyezett nagy súlyt. 

Szarvasmarhatenyésztés. 
A szászok bejövetele idején már Németországban a szarvas

tenyésztés igen virágzó volt és a gazdálkodásban, sokkal nagyobb 
szerepet vitt, mint nálunk, hol a lótenyésztés volt akkoriban 
jelentősebb. 

A bevándorolt szászok Erdélyben mindjárt nagyobb súlyt he
lyeztek a szarvasmarha tartására, mert ez adott nekik élelmet ' és 
gazdaságuk megkezdéséhez igaerőt. A nehéz germán durva szántó
eszközt, a letaposott, sohasem szántott szűz földön, mely Erdély
ben agyagos, köves lévén, úgyis nehezen művelhető, bizonyára 6—8 
ökörrel vontatta, mig az eke munkája á l ta l a föld fölpuhult. Az 
Őserdők irtásakor a fatönkök vontatásához is bizonyára az ökröt 
használta. 

De a szarvasmarhát mint vágóállatot is becsülte, sőt a telepes 
jobbágyközségek földesuruknak szerződés szerint »legelőökrökkel« és 
ökörbőrrel is adóztak, tehát a marha mintegy pénzértékül is szolgált. 

A vágóökrök neve volt »Weideochsen«, az igásökröké: 
»Eckertiere«, tehát a hizott ökröt már elnevezése is mutatja, hogy 
élesen megkülömböztették. 
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A szászok anyafőldjén (Mutterland), a Rajna mentén a juhte
nyésztés is eléggé fejlett voltv,sőt mig a nép főtápláléka ot t a ' juhhús 
volt, addig Erdélyben, az új hazában (Vaterland) a szász a juhhúst 
nem igen szerette, hanem inkább marhahússal élt. 

Az elég nagy húsfogyasztást muta t ta az is, hogy már a XV. 
.században szász kereskedők marhabőrökkel nyugat felé élénk keres
kedést űztek. A szász timáripar tehá t vagy nem volt valami erős 
hogy a termelt bőröket földolgozhatta volna, vagy a bőrökben na
gyobb volt a kínálat, mint a mennyit a fogyasztás lekötni tudott . 

31. ábra. Höltövény község 800 darabból álló marhacsordája a legelőn. (A háttér a 
por miatt elmosódva) 

Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

A marhahús árá t majd minden város, nagyobb község szerző
désileg biztositotta és l imitálta; a juhhúst nem tar to t ta érdemes
nek, hogy vele foglalkozzék, úgyis olcsó volt, mert csak a szegényebb 
szász és az oláh ette. A község nemcsak a közlegelők kihasználására 
volt mintegy szövetkezve, hanem a tenyészállatok nevelésére is. 
A tehenek is, borjuk is külön csordában legeltek. 

' Azl apaállatok tartása már ősidőktől fogva a község gondja 
volt. Mutatja az, hogy a tenyészbikákat, csődöröket és kanokat »köz
ségi állatoknak (»gemeinen Tiere«) hívták, tehát a község tulajdo
nában voltak és ott lettek legeltetve, a hol legjobb legelő volt. Téli 
tar tásra bizonyos meghatározott dijért valamelyik olyan jobb gar
dához adták őket, kinek jó istállói voltak. 1501-ben Nagyszebennek 
3 bikája volt és fizetett a három bikáért 3 forint tartási dijat. A hol 
uraság volt, ott az ta r to t ta a bikát a népnek. Bercthalomban pedig 
1623-ban a szász püspök istállóiban helyezik el a bikákat. De már 
a XVI. században kezdi meg néhány nagyobb község a külön községi 
bikaistállók építését, és az apaállatok ott nyernek elhelyezést. Ma 
azután majdnem minden nagyobb szász község" külön községi apaállat 
istállóban tart ja és házilag tart ja az apaállatait . így olcsóbban is 
tar t ja őket, de a jótartás ellenőrizve is van és az állatok nem xom-
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lanak le és nem használódnak le oly hamar, mintha »sógor és koma« 
vállalja őket borsos pénzért »kosztba«. 

Hogy a régi időkben milyen fajta állataik voltak a 
•szász gazdáknak — arról adatok nem szólnak. Hogy behoz
ták-e magokkal a Kajnamenti színes marháikat Erdélybe a be
vándorlás idején? azt biztosan tudni nem lehet. A Bleibtreu-féle 
képen a társzekerek előtt lovakat látunk. A nagy távolságot te
kintve föltehető, hogy valami nagyszámú szarvasmarhát magukkal 
nem hozhattak, de ha hoztak is, az i t t elpusztulhatott, mert hiszen 
tudjuk, hogy a ta tár és mongol betörések idején a szászok állatainak 
nagy részét a vad ellenség elhajtotta. így ők is azon marhát tenyész-

32. ábra. Feketehalom község bikaistállója belül az udvar felöl. Balról pásztorlakás 
Munkám számára Grosz András községi biró úr szívességéből fölvett eredeti fénykép után. 

tettek, mely az akkori Erdélyben honos volt: a podoliai magyar 
fehérszőrű szarvasmarhát, mely az erdélyi klima és talajviszonyok 
között speciális erdélyi jellegűvé (rövidebb szarvak, zömök test, rö
videbb lábak) változott. 

Ezen marhánál maradtak egész 1893-ig. Ekkor a nyugati államok 
takarmányinsége folytán Svájcban, A\isztriában, leszállott a tarka
marha á ra ; és sok szász község hozott be az erdélyi szász gazdasági 
•egyesület közvetítésével ta rka és pedig pinzgaui tenyészmarhát. 
Azóta a pinzgai diadalmasan hóditot ta meg a tért, és ma már csupán 
a. besztercevidéki községekben találunk fehér marhát, hol a gazdaság" 
•extenszivitása miat t az intenzivebb, több hasznot hajtó, de viszont 
nagyobb gondozást, ápolást, több takarmányozást kivánó nyugati 
marhára még a nép meg nem érett. 
. . Fehér marhát tenyészt még á kőhalomvidéki nép is, mivel nagy 
legelőterületein a fehér tinót olcsón tudja fölnevelni és mint igás-
ökröt a vásárokon drága pénzen és könnyen értékesiti. Ezen helyeken 
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a tejgazdaság még nem hódított tért, igy a gazdák nem tehéngaz
dasággal, tehát tejtermeléssel, hanem ökörncveléssel foglalkoznak. 
Erre pedig az az extenzív gazdasági viszonyok közé csupán a magyar 
marha való, lévén megbecsülhetetlen jó tulajdonsága az, hogy a 
sanyarúságot, rossz tartást , mostoha viszonyokat csodálatosan tűri. 

A vasúti vonalakhoz, főbb közlekedési vonalakhoz közelebb 
fekvő, kulturál tabb viszonyok között azonban, már mindenütt, a he
gyes vidéken jól bevált pinzgaui marhát látjuk, sőt, ma már több 
helyen simmenthálit is tenyésztenek, és a vagyonosabb gazdák be
járják érette a magyar, sőt svájci tenyészállatvásárokat is. 

33. ábra. Tisztavérü pinzgaui bika és tehenek a botfalusi cukorgyári uradalomban. 
Munkám számára készült eredeti fölvétel. 

A pinzgaui állatjaikról pontos törzskönyveket vezetnek vidékek 
szerint. 

A szarvasmarbaállomány az összes állatok között a legnagyobb. 
1880-ban ez 158,045 darab volt a szász községekben, tehát 1 • mért
földre esett 1307 drb, 1000 lélekre pedig 631 drb. (Egész Magyar
országban ugyanakkor 902 drb, és 342 drb). 
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Bivalytenyésztés. 

Ujabb időben a szarvasmarhatenyésztés egy különös irányba 
terelődött. A bivaly tenyésztés irányába. Hogy hogyan? és mikor jött 
ezen csúnya fekete, de hasznos ál lat a szászok közé, azt nem tudni. 
Sokan mondják róla »hogy nem hiába cigány kinézése is, természete 
is, de ügy is lopódzott be, mint a cigány szokott«. 

Állítólag Ázsiából jöt t Európába Krisztus születése után 600 
évvel és Olaszországba jutot t először, mint Agilulf longobárd király 
ajándéka. Hogy Magyarország területén Erdélyben volt legelőbb, az 
is azt mutatja, hogy délkeletről ju tot t be, állítólag a török, ta tár 

34. ábra. Höltövény község 440 darab bivalytehene a legelőn. (Háttér por miatt 
elmosódva.) 

Munkám számára készüli eredeti fölvétel. 

hordákkal a dunamenti Balkán vidékről. Megerősíti ezt azon körül
mény is, hogy a szászokhoz legelőször a Barcaságon terjedt el a 
bivaly, azután ugyanegy időben a fogarasi lapályos vidéken. Ma is 
ügy van, hogy a legtöbb bivalyt a barcasági falvakban tenyésztik, 
kevesebbet a régi királyföldi, szebenvidéki és még kevesebbet a Besz
terce és naszódvidéki szász községek. 

Ezen erdélyi különlegességet, a legtöbb szász község vastag, 
zsíros tejéért tartja, inkább mint rettenetes vonereje miatt. Más 
•erdélyi nép a bivalyt »bocs« korában megveszi és inkább igavonásra 
használja. A szásznak a lassú mozgású tehervonó bivaly »unalmas« 
a gazdaságban, lassan végez vele munkáiban, inkább bivalyteheneket 
ta r t igázás nélkül, tisztán teje végett. 

A bivaly — mely miat t legutóbb a magyar gazdasági szakiro
dalomban egész bivalyháboru ütöt t ki, »tollharc« alakjában fehér szí
nezete és fehérszőrös farkbojtja mia t t a kolozsvári királyi gazdasági 
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felügyelő á l ta l fölvetett kérdésre — nálunk, de főleg Erdélybea ma. 
határozottan terjed. 

Mig az egész országban 1905-ben 6.698.900 darab volt a bivalyok 
száma, addig 1908-ban volt 7.872,700 darab. 

A legtöbb erdélyi vármegyében az utolsó 15 évben jelentékenyen 
emelkedett a bivalyok száma. 

(Kolozsmcgyében 1905-ben 8.900 drbról 1909-ben 21000 darabra, 
Fogarasmegyében 21.000 drbról 30.700 darabra; Szolnokdoboka me
gyében 4.600 drbról 15.000 darabra). 

Általában a bivalyt a szegényebb, rosszabb gazdasági viszonyok, 
között levő nép tenyészti, és a rossz hegyi utakon közlekedésre hasz
nálja. De ezzel ellentétben a gazdag barcasági községek is jobban 
tenyésztik, mint azelőtt. Botfalunak, Feketehalomnak, Höltövénynek 
van 700—800 darab bivalytehene, ügy hogy majd egy óra hosszat 
tart , mig ezen fekete sereg tömött sorokban este, jellegzetes böfö
géssel a legelőről hazajövet a falun lassan átvonul. Az ily menet a 
keskeny utón 2 kilométer hosszúságra is elnyúlik. Érdekes látvány 
az idegennek. 

A bivalytejet az erdélyi ember zsíros voltánál fogva nagyon ked
veli. De kedvelik a tejszövetkezetek is, mivel 5—7°/o zsírtartalmú 
tejével a vajnyereséget teszi kedvezővé, tehát az üzleti nyereség na
gyobb. A bivaly tej et az erdélyi piacokon a régi erdélyi mértékkel 
a »kupával« mérik ( = 13 deci) és megadnak 40 fillért is 13 deciliter 
bivalytejért. 

Az állat igénytelensége — a mely a mostani 5—6 évi száraz, 
takarmányszük időkben jutot t nagy előnyére — adja magyarázatát 
nagymérvű elterjedésének. 

A bivalyról a szászok történeti adatai csak későn, a XVII I . 
században emlékeznek meg először. Ha volt is tehát azelőtt bivaly 
a szászok istállóiban, az csak igen elvétve lehetett, mert az állat -
összeirásokban fölvéve nincs. Egyes "történetírók említik, hogy a 
bivaly a XVIII . század elején csak a Brassó és Fogarasvidéki kis
gazdáknál látható, másut t csakis az előkelőbbek istállóiban található, 
így p b a báró Brukenthal szombatfalvi (Fogaras megye) uradalmá
ban voltak először bivalyok, sőt fehér bivalyokat is tenyésztettek. 

Hogy a bivaly mikor kezdett és mi okból oly gyorsan terjedni 
a szász nép között, arról adatok nem szólanak. Azt azonban tudjuk, 
hogy a XIX. században már a bivaly tej zsirossága miat t általában 
kedveltté és keresetté lett, nagy test i ereje miat t ügy az erdő, mint 

Sötétvörös, tuberculinra nem reagált, Morvaországból importált 
anyák után, edzetten nevelt, jó tejelő anyák után származó 

fSST berni tenyészbikák "IBff 
lovag AUBIN KÁROLY gazdaságában Királyhalma (Nagyküküllőm.) up. AisóKomána. 
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a mezőgazdaságban nagyon fölkapottá te t te és mikor a bivalyteheneket 
is kezdették igázni, oly rohamosan terjedt el, hogy a fehér szarvas
marhát erősen visszaszorította, sőt szorítja ma is. 

Lótenyésztés. 

A szász a marhatenyésztés mellett már régi idők óta kiilönös 
előszeretettel és kedvvel foglalkozott a lótenyésztéssel. De nemcsak 
kedve és hajlama volt az oka annak, hogy ezen állat tenyésztését 
— a mit a szász ősi hazájában csak az uraktól lá tot t Németország
ban — i t t Erdélyben oly kiterjedten karolta föl. 

A nagy távolságok, (melyek még ma is megvannak), a rossz 
utak, a sok lólegelő, a dus zabtemiés, is rávezette a szászt a gyors 
mozgású és jó igavonó állat fölkarolására. Érdekes azon ősrégi szo
kása a szásznak, hogy majd minden alkalommal lovagol, sőt még 
asszonyát is lovára ülteti még gazdasági munkáiban is. (L. 17. ábrát) . 

Ugylátszik ezen szokást, mely még máig is fönmaradt náluk 
— még ősi hazájából hozta be magával, hol az urat a köznép majdnem 
mindig csak lóháton ülve lát ta. 

Bizonyára hozzájárul éhez még a szásznak lassú, hideg- vér
mérséklete is, hogy a hegyes-völgyes vidéken való nehéz, fárasztó 
járástól megkiméli magát, és mintsem nagy nehéz csizmáival rójja 
a sarat, inkább lován ülve viteti magát célja felé. 

Érdekes látvány egy szász vidéki vásár, a nagy, hosszú »szász 
lovakon« ülő sok szász férfi és asszony, a mint a vásárba igyekszik, 
de még érdekesebb pl. szénakaszálás idején, midőn a szászok lovon 
ülve vonulnak ki a faluból, hosszunyelü szénavillájukkal ügy néz
nek ki mint a dzsidás lovas katonák. 

A midőn a régi időkben a szász kereskedők hosszú útra indul
tak, árukkal megrakott nagy társzekereikbe négyesbe fogták be szép 
lovaikat, melyek szépségét tanúsítja egy 1388-ból való adat, ruely 
szerint darabja megért 12 arany forintot, a mi akkor nagy pénz 
volt. De nagy ura t már hatos fogatban fuvaroztak és ezenkívül meg
tiszteltetésül adtak még az úr részére Külön egy nyerges lovat is 
rendelkezésére. 

A gazdasági szekérben azonban még trágyát is négyesben fuva
roznak, mikor az egyik hátsó lovon a kocsis lovagol. 

Azon szokás, hogy a gazdasági fuvarozásoknál négyesben jár 
a szász gazda, vagy ha négyese nincs, legalább is a rudasló 
elé a csikóját fogja be mint vezérmént (Leitseilhengst, szászul: 
Liselhoast) már ősrégi vonás, mely máig megtartot ta magát. (Később 
mindkettőre közlök képeket is). 

De a szász ezt nem parádéból teszi. Neki nincs erre hajlama. 
Hanem teszi azért, hogy nagy, hosszú szekereire egyszerre sokat 
rakhasson föl, ne kelljen sokszor fuvaroznia, a rossz utakon, a he-
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gyes-völgyes vidéken, a meredek kapaszkodókon, és a falutól leg-
többnyire távolfekvő földjeiről, vagy pláne még- távolabbi kaszálóiról. 

Azért is kedvelik inkább a lovat gazdasági fuvarozásaiknál az 
ökör helyett, mert a lassú járású ökörrel igen nagy időbe kerül, 
mig távoli földjeire ki és vissza juthatna. 

Gazdasági munkáknál sokszor látható, hogy a szász hatos foga
tával vonul ki a faluból, minden rudas lovon ül valaki és hátul 2—3 
szekér is van egymásután kötve. (Ügy néz ki az ilyen kivonulás 
messziről, mintha tüzérkatonaság- vonulna á t a falun). 

De ez is csak praktikusságból történik. A földeken a fogat 
2—3 felé oszlik és mig egyik szántani megy, másik boronál, addig 
a harmadik pár lóval szalmáért indul. A XVI. és XVII. században 
a szász községekben a lóáilomáaiy ügy megszaporodott, hogy még 
kisebb falvakban is volt 4—500 ló. 

(Érdekes történelmi adat, hogy pl. Ápold (Trappold) község
ben 1639-ben volt 625 drb ló, és 1886-ban volt csak 276 drb). 

Csakhamar azután lefogyott a lóállomány, sőt annyira vissza
riadtak a lótartástól, hogy mig azelőtt a szász községek egész Er
délyben híresek voltak lovaikról, addig később alig akadt náluk teher
hordó ló. 

Ezen érdekes történelmi adatnak okai Schuller Gusztáv Adolf 
szerint a következők voltak: 

Az erdélyi fejedelmek a XVI. században a szászokkal a tizedet 
a fejedelmi várakba hordatták, és a postakocsikat is nekik kellett 
hordaniok. Kaptak ugyan érette pénzbeli kártérítést, de azért a sok 
akkori panasz mutatja, hogy ez nekik nagyon keserves köte
lességük volt. 

A tizedet (azelőtt a falusi papnak adták á t ) messzefekvő feje
delmi várakba kellett hordaniok, ügy hogy »egy hétbe is belekerült, 
mig a rossz és nagy u ta t megjárhatták és leromlott lovakkal, tönkre
ment szekérrel, szétszakadt szerszámmal, megrongált egészséggel« 
vetődtek haza nagy panaszokkal és elkeseredéssel. 

Éhez még hozzájött az is, hogy a XVII. században háborúknál 
ki lettek folyton rendelve a podgyász szállítására hatos lófogatok-
kal, de az ágyukat is kellett sokszor a rettenetes utakon vontatniuk. 
A papoknak el lett rendelve, hogy lovakat kell tartaniok és a katonai 
parancsnokokat kellett kocsin szállitaniok, vagy pedig ágyukat, 
fegyvereket vontatniok a katonaság után. 

A posta fuvarozása is sok panaszt váltott ki belőlük. A feje-
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delem rendelete is elég nehéz volt, de a bajok és kellemetlenségek 
inkább az alantas »Beamterek« önkénykedéséből származtak. Egy-
egy ily úr nem elégedett meg azzal, hogy a nehéz postakocsin vitette 
magát, hanem még a szász falusi lakosságnál meg is kellett vendé
gelni és a szép lovakkal nemcsak tovább vitette magát, mint kellett 
volna, hanem sokszor vissza sem ad ta a lovat, vagy pedig ügy adta 
vissza, hogy nem volt benne köszönet. A károsult kárát a községtől 
követelte, a községek is panaszkodtak, hogy ilyenféle kiadások mily 
nyomasztó. Az akkori időben azonban a panasz süket fülekre talált. 

Egyetlen menekvés volt: a lótartásról való lemondás. így azután 
a XVII. század vége felé a gazdák ló helyett ökröt tar tot tak a leg
több helyen, egész a XVIII . században bekövetkezett rendezettebb 
viszonyokig, midőn a lótartás iránti régi kedv újra föllendült, és a 
lóállomány ismét fölszaporodott. 

Azon magas fokát azonban, mint volt a XVI. és XVII. század
iban, nem érte el többet. Egyik oka volt, a legelők megfogyatko
zása, másik a vasúthálózat, és utak kibővítésével a lovak használa
tának háttérbe szorulása. 

Azt pedig minden lótenyésztő tudja, hogy jó lovat csakis ter
jedelmes, sovány legelőn lehet nevelni, hogy a sok járástól kemény, 
edzett csikó lehessen, és az pedig öreg hyppologusok mondása, hogy: 
»jó ló, csak ott lehet, hol nem hallatszik a vasút sípolása«. 

Erdélyben, hol a vasút elég r i tka és a lóval naponta 40—50 
kilométert futnak be, még lehet beszélni kitartó és jó lovakról. Már 
»Magyarországban« — kevésbbé. 

A szász falvak lóállománya nemcsak mennyiségileg, de minő
ségileg is már régi időktől fogva nevezetes. 

Mig az egész Magyarországban 1 [ ] mértföldre a 80-as években 
esett 370 drb ló és 1000 lakosra 140 darab, addig a szász falvakban 
3 I..J mértföldre esett 417 darab ló és 1000 lakosra 250 darab, össze
sen pedig volt ekkor 50.392 darab lovuk. 

A többi erdélyi népnél a ló ma is a régi mongol-, tatár, török 
keverék, habár fölülmulhatatlan ál lat jótulajdonságaiban, de kis
termetű (138, 140, 145 cent. magas) tehát nem világpiaci cikk, habár 
az erdélyi ember igavonásra a macskáknak cstifolt herélt lovakat 
(mert kancát nem szeretik, sőt csikóját a székely havasalji fuvaros 
azonnal le is btmkózza) sokszor csodálatos magas áron veszi meg, 
de már a szász ló, egész fogalommá nőtte ki magát. 

A szász ló a la t t magas (165—170 centm.) sötétszínű (legtöbb
ször fekete), szép formájú lovat értenek, mely kizabolva, és jól be
hajtva figurás járása miatt külföldre is exportálják. A brassói, szász-
régeni és .kőhalmi vásárokon Romániából és más Balkán államokból 
és nyugateurópai városokból jönnek vevők a szászok lovaiért, a ka
tonaságnál pedig a szász remondákat tiszti lovaknak »asszentáljá.k«. 

Legjobb lovakat tenyésztenek Homoród, Kaca, Ugra, Kőhalom, 
Daróc szász községekben és a barcasági falvakban. 

A barcasági szász falvakban 1895-ben 8269 darab ló volt 13 
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községbeu és Prázsmár községnek 595 kancája, volt 5 állami íödöző-
ménnel. A 13 községben 35 állami ménló »teljesített szolgálatot«. De 
a szász földön levő homoródi állami méntelep ménjeit is majdnem 
csak a szász községek veszik igénybe. Meg is van a hatása az egész 
környéken. i 

Föltűnt az, hogy Fogarasmegyében járva a páratlanul jó, kitűnő és 
kitartó nagyszerű lipicai fogarasi ménes kihatása semmit meg nem látszik, 
az ottani oláh köznép lótenyésztésén. Pedig erdélyi hivataloskodásoni alatt 
a mily sok bosszúságom és kellemetlenségem volt a lótartással, az addig 
tartott, mig lipicai lovakat nem kezdtem tartani. Kiváló állatok ezek, csak 
azért nem tudnak jobban elterjedni, mert termetük nem magas (15:1—156 
centiméter m&rraagasság a. standard) és részben ezért, részben szürke szí
nükért nem oly keresettek, l'edig hegyes vidékre a lipicai lónál jobbat nem 
képzelhetek. 

A szász ló a régi erdélyi lónak magastestü Nónius és Furiosó 
ménekkel való átjavított anyaga. 

A szász gazdánál a bánásmód miat t is, de miután vasalatlanul, 
lombán, lassan jár, igy — elpuhul. Azért is sokan a szász lovat 
puhának tartják. Pedig nem áll ez, mert jó zabozás és tréning mel
le t t tüzes, kiváló szép, értékes állatok válnak belőle. Igaz, hogy a 
tüzesvérű lovat a szász nem szereti, mert »bolond«-nak tartja és unja 
folyton csitítgatni, neki pedig parádés járású, ficánkoló állat nem 
kell. Az ilyeneken tini is ád hamar. 

Az 1909. évi országos állatösszeirásból láthatjuk, hogy a szászok
lakta vármegyékben az egyébb állatok nagy száma mellett a lóál-
lomány is magas. 

A kicsiny Brassómegyének van majdnem annyi lóállománya, 
mint a nagy Marostorda (székely) megyének és a nagy Hunyad (oláh) 
megyének. 

Pontos adatokat nem tudok közölni, a már elmondott okok 
miatt, igy pedig általános vonatkozású statisztikák közlésének nem 
volna sok értelme. 

A tény az, hogy a szászoknál általában lehet még beszélni Er
délyben lótenyésztésről. A szász a kancalovat kedveli és azt tartja. 

A székely ellenben a heréltet szereti. A heréltet „lónak", a kancát 
„kabalának" nevezi. A heréltet azért szereti jobban, mert kissebb tartás 
(székelyesen: kevesebb „kost") kell neki, és fuvarban győzősebb, mint a 
kanca. Különben is az udvarhelyi és csiki havasalji fuvarozó székely a csíko
zástól irtózik. Ha kabalája csikót vet, vagy kihajtja belőle, vagy ha meg
ellett: agyonüti. Azt tartja, hogy a csikó miatt nem tud fuvarozni (fát, 
meszet, slippert, szenet, borvizet, „deckát" stb.) és minek vesződjön a csikó
val, annak nevelésével, mikor a fogarasi oláhtól vehet magának kész „lovat" 
(értsd 2—3 éves heréltet. A fiatal állatot már 2 éves korában igába nyo
morítja). 

A régi hires székely ló „az oroszhegyi" (Udvarhely m.) és a „békási" 
(Csik m.), mely lovak széles határon hiresek voltak, télen-nyáron a szabad
ban éltek, rendkívül zömök, széles szügyü, kitűnő lábú és tüdejű, ökölnyi 

* 
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nagy szemű, áagfy sörényű és hosszú farkú, 145—150 cent. magasra nőtt, 
rendkívül edzett, kitartó, gyors, igénytelen, vad hajlamú állatok voltak (uri-
kocsiban nem lehetett őket használni, mert ha zabol kaplak enni, akkor a-
hintóval GO—80 kilométeres hosszú üt után is elszaladlak) ma már alig: 
maradt hírmondója. 

35 ábra.. Pinzgaui dinnyefaru kanca és szemben ménló Szászsebesen a hídmérleg előtt-
Eredeti fölvétel után. 

Az erdélyi szász gazdasági egyesület kezdeményezésére, de fő
leg más kétféle okból a szászok megkezdették a hidegvérű (dinnye
faru) lovak tenyésztését. A más okok egyike az, hogy a tarkamar
hára való áttérés folytán nem volt többé fehér igavonó ökrük, tehát 
azt lóval igyekeznek pótolni. A másik az, hogy Németországija veze-
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te t t tanulmányi kirándulásaik és Pinzgauban tenyészmarha beszer
zéseik alkalmával lát ták az ottani kisgazdáknál és megismerték elő
nyeit a nóri lónak és igy támadt vágyuk, hogy azt náluk is meg
honosítsák. 

A hidegvérű nóri lónak a pinzgauinak .Feketehalomban (Brassó 
megye) és Szászsebesen (Szeben megy;') van főfészke, mig a kisebb-
testű muraközit Nagycsür községben (Szeben megye) és szétszórtab-
ban tenyésztik, de. mindenütt »lótenyésztő szövetkezetekek alakítanak. 

36. ábra. Muraközi ménló Sack eke előtt egyesben, nagycsüri szász kisgazdáknál. 
Munkám száma, a készült eredeti fölvétel. 

A legjobban működő hidegvérű lótenyésztő szövetkezet a szász-
sebesi »unterwaldí«, hová az 1900-as évek közepén 1 hágómént és 24 
anyakancát hoztak Salzburg osztrák hercegségből 36.000 korona 
értékben. 

A földmivelésügyi minisztérium csak ügy hagyta jóvá a szö
vetkezet alapszabályait, hogy csupán tiszta vérben szabad tenyész
teni, tehát keresztezni —- nem. 

linnek meg is felelnek és törzskönyvezés által igen jó anyagot 
állí tanak elő. 

Vannak sokan, főleg a melegvérű lóbarátok közül, kik nem jó 
szemmel nézik ezen állatnak az elterjedését, mert a dinnyefaru lovat 
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nein tartják lónak a szó igazi értelmében, hanem: állatnak (»Ochsen 
ohne Hörner«) és térfoglalásától féltik a nemesvérü lótenyésztés 
lehanyatlását. 

A szászoknál azonban a hidegvérű lóanyagot megszerették fő
leg azért, mert a gazdasági mnnkákat könnyen és gyorsabban végzi 
mint az ökör, hamarább lesznek készen a munkákkal, a szántássá!. 
boronálással, sokkal jobb munkát is végez, mint a szarvasmarha, 
(mert gyorsabban járván, jobban porhanyit), továbbá, mert a távo
labb fekvő földeket rövidebb idő alat t lehet vele bejárni, egyszerre 
nagyobb terhet is tud húzni (a Barcaságon 3 szekeret is kötnek utána 
a gabona és szénabehordásnál), végül pedig azért, mert olyanformán 
tartják, mint a szarvasmarhát, tehát a tar tása — aránylag a nagyobb 
munka teljesítéséhez — nem drága. 

A Salzburgból hozottakat azért kedvelik jobban, mert jobban 
hozzá vannak szokva a hegyes-völgyes vidékeken való járáshoz, mint 
a lapos földön felnőtt muraköziek. 

A nóri lovakat kocsiban is használják ügetésben és nyugodt 
lassú, de biztos járását és kiadós lépését (óránként 4—5 kilométert 
halad) a szász már az ő sajá.t nyugodt hideg természetével is job
ban kedveli, mint az ugráló »bolond« melegvérű lovat. 

Az »untervaldi« hidegvérű lovak egyes méretei: 
marmagasság 146—-168 centiméter között 
övméret 187—205 
a szárcsont kerülete 18—25 „ „ 

Feketehalom községben most legutóbb hoztak be egy hatalmas 
testű fiatal hároméves pinzgaui ménlovat, 3600 koronáért, mely után 
20 korona födözési dijjat szednek, de ennek felét a gazda helyett a 
község fizeti. 

A hidegvérű kancákat 3 éves korban már tenyésztésre hasz
nálják. 

* 

A lótenyésztést elősegítendő, több szász község bérelt vagy ren
dezett be magának csikólegelöt, hogy a fiatal állatok edzettebbekké
fejlődhessenek, és a tenyésztők olcsóbban is tudják őket fölnevelni. 


