
800   éves   tölgyek   árnyékában   Segesváron   

A Breite legelőerdő több évszázados tölgyei

Hartel Tibor

Természetvédelmi  tevékenységeinket,  akárcsak  az  ökológiai  kutatásainkat  Szászföldön
végezzük (2004-től kezdődően). Szászföld igen érdekes terület, mert a tájait több évszázadon
át  a  szász  kultúra  formálta  és  tartotta  fenn.  Ez  a  kulturális  időfolyam mára  szinte  teljes
mértékben megszakadt. Hátramaradt a gazdag örökség, amivel nem tudunk mit kezdeni. 

A Breite természetvédelmi terület Segesvártól nem messze található, és alkalmas arra, hogy
régi kulturális eseményeket felelevenítsünk:

*  A szász kultúra terméke.  A Breite  szász nyelven „szélesség”-et  jelent.  A meglévő erdő
megritkításával  hozták  létre,  meghagyván  a  tölgyeket,  amelyek  idővel  terebélyesre  nőttek
(egyesek 7-800 évesek). Legelő erdőként és/vagy makkosként használták.

*  Kulturális  megnyilvánulások színhelye  volt.  Ilyen téren  megemlítendő a Skopationsfest,
amely  elsősorban  az  iskolákat  vonta  be,  de  idővel  többnapos  és  a  város  nagy  részét
megmozgató tevékenység lett. Az utolsó Skopationfestet 1939-ben tartották. 1950 után zord
időket  élt  a  Breite.  A kommunista  rendszer  betiltotta  a  Skopationsfestet.  A lakosság és a
Breite kapcsolata megszakadt, megváltozott a terület használata is, számos tölgyet kivágtak
(kirobbantottak), és lecsapolták a nedves területeket.
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Skopationsfest a `30-as években (forrás: a Breite Rezervátum honlapja)

A közelmúlt  mára  már  csak  néhány  idős  ember  emlékezetében  él,  valamint  a  történelmi
múzeum archívumában. Ám az utóbbi 10 évben iskolások bevonásával egyre több nevelési
tevékenység  zajlik  a  Breitén.  Tavaly  októberben  503  diák  és  több  mint  50  felnőtt
részvételével tölgycsemetéket ültettünk. 

A  Breite  Rezervátum  kezelői  (a Mihai  Eminescu  Trust és  a  segesvári  helyi  tanács)
felismerték, hogy a tudományos kutatás alapú kezelés alkalmazása mellett szükséges a „régi”
kapcsolatok felelevenítése a Breite és a segesvári lakosság között. Ehhez az előkészületek már
január  végén  elkezdődtek  a  városi  tanácsteremben,  a  polgármesteri  hivatal,  tanácsosok,
kisebbségek képviselői, civil szervezetek és helyi lakosság részvételével: mindenki egyetértett
abban, hogy szükséges egy Skopationsfest-szerű rendezvény létrehozása. Kétségtelen, hogy
sokunkban a régi szász idők iránti nosztalgia és tisztelet is munkálkodott. 

Arra  gondoltunk,  egy  minőségileg  új  eseményt  indítunk,  ami  egyrészt  kiemeli  a  Breite
természeti adottságait és védett státuszát, előtérbe hozza a lokális kulturális, művészeti és más
értékeket egy szórakoztató, békés, környezetbarát „miliőben”. Ugyanakkor jobban hozzáillik
a meglévő közösséghez (amely nem bővelkedik többé szászokban). Összességében véve, úgy
gondoltuk,  a  rendezvény  hozzájárul  majd  egy  egészséges  közösség-  és  identitástudat
kialakításához.  Az esemény kapott egy nevet is: „A tölgy napja” – az évszázados tölgyek
tiszteletére. 

Az eseményre több találkozás és egyeztetés után, május 29-én került sor. A biodiverzitást nem
zavarandó, a rendezvény színhelye a Breitének egyik, a turisták számára jól behatárolt területe
volt.  Több műhely működött  párhuzamosan:  fonó-, faragó- asztalos műhelyek, kosárfonás,

http://www.mihaieminescutrust.org/content/nd_standard.asp?n=176


rajz,  fényképezés,  cserkészjátékok,  sporttevékenységek,  tájékozódás  a  természetben,
természetbúvárkodás,  elsősegélynyújtás.  Ezek  mellett  berendeztünk  egy  sarkot  a
Skopationsfest  tiszteletére  is,  ahol az érdeklődők információkat  kaphattak a régi kulturális
eseményekről képek, beszélgetések formájában. A helyi fúvószenekar, valamint három helyi
folkénekes is lényegesen hozzájárultak a jó hangulat megteremtéséhez. 

Kukucs a fonóműhelybe…

…és a festőműhelybe is



A segesvári fúvószenekar

Valószínű az esős időt előrevetítő jelzések miatt voltak csupán 4-500-an. A visszhangokból
(blogok, helyi sajtó, Facebook) úgy tűnik, a rendezvény sikeres volt. Tetszett a résztvevők
hozzáállása: számos önkéntes jelölt jelentkezett a Breitén futtatott különböző programokra, és
nem  volt  semmiféle  konfliktus  a  különböző  nemzetiségű  résztvevők  közt,  de  az  ember-
természet közt sem. A rendezvény délután 17.00 órakor ért véget. Annyi szemét sem gyűlt
össze, amely megtöltene egy „egylejes zacskót”. Úgy érezzük, Segesváron megvannak azok a
szociális  feltételek,  amelyek  alapjául  szolgálnak  múltbeli  és  új  környezetbarát  értékek
kialakításához. 

A rendezvény része a „A biodiverzitás védelme a Breite Évszázados Tölgyes Rezervátumban,
Segesváron” című projektnek, és az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus támogatta.

A  szerző  a  Mihai  Eminescu  Trust  biológusa,  biológiatanár  (Mircea  Eliade  líceum,
Segesvár)
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