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Előszó

Szerzővel öt éven át /1942-47-ig/ együtt laktam a soproni Erdélyi Diákotthonban és 
hosszú hónapokon át a szó szoros értelme szerint másfél éven át ettünk egy „ lábosából. így  
örömmel vállalkoztam, hogy ehhez az 1984-ben elkészült, hézagpótló munkához rövid 
előszót írjak, hiszen a nagyra becsült szerzőhöz, a termékeny szakíróhoz a legmelegebb 
barátság fűz egy fé l évszázad óta. Csodálatos akaratereje, kiemelkedő szakmai felkészült
sége, aszkétizmusa talán Körösi Csorna Sándorhoz hasonlítható legjobban. Amikor mi, a 
többi erdőmérnökhallgató valamelyik kiskocsmába menekültünk, hogy meg ne fagyjunk, ö  
pokrócokba burkolózva tanult a Mátyás kir. utcai fagyos „kamerában", ahova a szél befújta 
a havat, és tette le vizsgáit mindig időben.

Erdővidéken, Baróton született 1923-ban. A kolozsvári római katolikus /piaristal gim
náziumban érettségizett 1942-ben. Erdőmérnöki oklevelét Sopronban 1947-ben szerezte 
meg. Utána két évig gyakornok volt a zalaegerszegi erdőigazgatóságon. 1948 végén tért 
haza szülőföldjére, ahol 1948-1955 között szaktanár volt Kézdivásárhelyen, illetve Csíksze
redán, 1955-től Marosvásárhelyen dolgozott. Volt tervezőmérnök, majd állami munkavé
delmi felügyelő. 1983-ban vonult nyugdájba. Első könyvét a Mezőgazdasági és Erdészeti 
Kiadó adta ki Bukarestben. Tevékeny részt vállalt a romániai magyar erdészeti és munka
védelmi irodalom megteremtésében. Tanulmányai elsősorban az erdészeti szállítás köréből 
a Revista Padurilor hasábjain és az Institutul de Documentare Technica különkiadványai- 
ban jelentek meg. A 60-as években számos erdésze ti, faipari és munkavédelmi népszerűsítő 
cikkét közölte a marosvásárhelyi Vörös Zászló. Megszervezte és irányította a kétkötetes 
Erdészeti Zsebkönyv !1958,1959 / összeállítását és kiadását, melynek hét fejezetét maga 
írta. A Dictionar forestier poliglot munkatársa 119651. Évtizedekig foglalkozott a székelyföldi 
erdészet- és faipartörténeti kutatásokkal. Összeállította a Keleti-Kárpátok belső hajlata 
erdőgazdálkodásának egykori és a mai magyar szókincsét. Az 1989-évi decemberi fordulat 
után számos erdészettörténeti írása jelent meg a Népújság, Romániai Magyar Szó, Három
szék, Székelység stb. hasábjain.

Fontosabb munkái: Erdőbecslés, 19541203 old. 98 ábrával/, Erdőművelés Uaszenovics 
László erdőmérnökkel/, 19551279 old. 188 ábrával/, Erdővédelem, 1956/255 old. 174 
ábrával/, Erdei és mezei utak, 1961/206 old . 92 ábrával/, Munkavédelem /Deák István 
erdőmérnökkel/, 1972/304 old. 212 ábrával/, Ergonómiai ismeretek /Deák István erdőmér- 
nökkel/, 1976/244 old. 188 ábrával/, Román-magyar erdészeti és faipari szótár, 1979/4311 
old./, Vigyázat, balesetveszély! /Balesetehárítás a családban/, 1985/275 old. 324 ábrávalL

Újításai közül az “Előregyártott vasbetonelemek alkalmazása az erdei gépkocsiutak kishi- 
dainár címűt az Erdőgazdasági Minisztérium 1965-ben országos díjjal tüntette ki.

Kádár Zsombor 35 éven át vállalta Erdélyben az erdészeti oktatást magyar szóval, és 
dolgozik ma is Marosvásár helyen, főleg erdészettörténeti munkaterületen. Egy olyan témán, 
aminek levéltári adatait - főleg az első világháború utániakat - titkosan kezelték és kezelik 
/ha meg nem semmisítették /. Ezért is minden elképzelhető irányból közelíti meg a témát, 
fáradhatatlanul róva a székely falvakat, és gyűjti a lassan csak szájhagyományokban élő 
emlékeket.



Szerző a mozaikszerü bemutatást azért választotta, mert nem kell a könyvet végig olvasni 
lerre ma alig van bárkinek is türelmei, de gyorsan fel lehet lelni a “kincset”, hiszen a mü 
lényegében sok apró, önálló cikkből áll. Kádár Zsombor nemcsak erdészeknek szánja írását, 
hanem a téma iránt érdeklődő nagyközönségnek is. Az olvasó lépten-nyomon meggyőződhet 
róla, hogy mennyire fejlett volt mindig a székely erdészet, faipar, és mennyire remek iskolái 
voltak az ottani erdőbirtokosságok a valódi demokratizmusra való nevelésnek, az önzetlen 
közösségi szellem ápolásának.

Köszönet illeti dr. Oroszi Sándort, aki OEE Erdészettörténeti Szakosztálya részéről 
végezte el a lektorálást és Rumpf Mónikát, aki díjazás nélküli, gondos rajzaival járult hozzá 
a munka közzétételéhez.

Sopron, 1991. augusztus hó

Dr. Tompa Károly 
ny. egyetemi tanár



1. ERDŐNEVEK, ERDŐSÉGEK,

JELENTŐS ERDŐK — HELYNEVEK

Mottónak idézhetjük Konsza Samu egykori sepsiszentgyörgyi tanár gyűjtését: “Peleskében 
jártam; Súgóból jövök; Jáhorosig ményék; a Likaton vótam; menyek a Hátra”. Szülőfa
lujának népnyelvéből itt öt nagybaconi erdőnévvel találkozunk. És hány hasonlóval 
ismerkedhet meg az olvasó, ha csak a Magyar Nyelvőr évfolyamait átlapozza, vagy a 
szellemi örökségünk feledésbe merüld értékei közé tartozó helyneveink után kutat! /Pl. 
a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudománnyi Közlemények hasábjain/.

A címmel kapcsolatos vázlatos összefoglalásunk csak ízelítő abból a rendkívül gazdag 
szóanyagból, amely évszázadok alatt az erdővel és fával kapcsolatosan a Székelyföldön 
kialakult. Nem tartalmazza az annyi szépséget magába sűrítő “példamondat”-okat sem.

A tömörségre való törekvés egy sajátos szerkesztési módot is megkövetelt. Nagybetűvel 
írtuk a címszót, ha az irodalmi nyelvből vett szakszó /pl. SZÁLERDŐ/ - megadva ehhez 
a székely nyelvjárás egyes kifejezéseit kisbetűvel írva a szaktájszót /pl. ciher/.

A rövidítések feloldását lásd a 228. oldalon, míg az irodalmi hivatkozásokat az iroda
lomjegyzékben.

avas: 1. őserdő, rengeteg /1576, Kilyén Hsz, Szabó T. 1976.510./2. öreg nagy erdő/1694, 
Sepsiszentgyörgy, EO1.617./ 3. öreg tölgy szálerdő/l694, Sepsiszentgyörgy, EO 1.617./ 
4. szabad használattól eltiltott erdő /1886, Hsz, EL 1886.481; 1894, Nyikómente, Nyr. 
23. 375./ 5. régi nagyobbrészt már kopárosodó erdőrész /1891, Um, Nyr. 21523./ 6. 
őserdő, melynek nagy része már kiirtva /1879, Erdővidék, Nyr. 8. 142./ stb.

bárdos: faragni való szálerdő /1636, Siméndfalva U . , Szabó T. 1976. 588/

befüggő: a község felé lejtő, a község közelében elterülő erdő, előerdő, elől fekvő erdő 
/1978. Esztelnek, Gazda K. 1978.213. /

benőtt erdő: természetes felújítás /1966, Komandó, Sylvester T. /

bérc: 1. erdős hegység /1642, Lisznyó, SzO IV. 21 AJ 2. havas /1854 k.. Hsz, Újfalvy S., 
1854.308./ 3. havasi legelő /1877, Szováta, Jakab E., 1877. 316./ stb.

BOKROS HELY: 1. bokor. Rézbokor /Szentgerince, Benkő L. 1947. 45./; 2. bokros erdő 
/1842, Felfalu MT. Szabó T. 1978. 262./; 3. bokros hely /1907. Lemhény, Nyolcvanos 
et./; 4. bongor /Backamadaras, Benkő L. 1947. 29./; 5. borítványos /Hsz, Lőrinc K. , 
1861.318./; 6. bükkvesszős/1860, CsöbU. Szabó T. 1976.1118./; 7. csender/1873, Szf, 
Kőrész K. Nyr. 2. 426./; 8. csenger /1862, Usz, Kriza J. 1862/1975./; 9. cserebokros 
/1781, Kányád Um, Szabó T. 1978. 95/; 10. cserebongord /1722. Mezősámsond MT, 
Szabó T. 1978. 95/; eseten /1967, Csíkszépvíz, Murádin L . , 1967. 138./; 12. csetenye 
/1887, Gyergyó, Göldner J„ EL 1887. 585./; 13. csetenyés /Csíkszentgyörgy, MTsz I. 
302./; 14. sűrű /Ákosfalva, Benkő L. 1947.29./

borsikás: borókával benőtt erdő /1972, Zabola, Fejér M. 1972.131./

Borzlik /Hn/: /1838, Kissolymos U. Szabó T. 1976. 1041./

boszlány: “áterdőletlen, fiatal és sűrű erdő”/ 1883. Hétfalu, Nagy Gy. EL. 1883.122./

bözsön: “sűrűség, erdő” /1959, Gyimes, Balog Ö ., 1959.111./
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BÜKKÖS: bik /1750, Papolc Hsz, Szabó T. 1976. 1114./; bikk /1972, Zabola, Fejér M. 
1972. 133. Hn. Bikkfarka/; bikkes /1972, Kászon, Kós K. 1972. 92./; bikkos /1872, 
Tátrang, Árvái J. 1943. 176./; 1604, Hodgya U., Szabó T. 1976. 1114./; bükk /1978. 
Száldoros Erdőy., Janitsek J., 1978.221. Hn. Árnyék bükké/; bükkes /1744. Siklód U., 
Szabó T. 1976.1117./; bükkvágás/Zsögöd, Kozán 1 .1978.16./

ciher, ciheres: “csalitos v. cserjés hely” /1897, Almás, Nyr. 26.44./; “bokros, sűrű erdórész” 
/1911, Bárót, Nyr 40.95./; “silány, levágott, rosszul nótt fiatalos” /Hsz. EL. 1886.481./; 
“sűrű fiatal erdő” /Merényi L. 1867. 527. /Hn. Tziheres hely/1805, Középajta Erdőv., 
Janitsek J. 1973.163./

Cinigető/Hn/: /Kobátfalva, TibádL., 1979.109./

cireség: rudaskor /Eresei J. 1844.49./ /MTsz: cire=pózna, rúd. Szf./

cirhe: ciher, ciheres /1876, Hétfalu, Nyr 5. 329.

csadaj: “cseplesz cziheres erdő” /1838, Szf., Tsz Cserey Elek/

cseplesz: “csenevész bokros, ciheres” /1748, Koronka Msz, Szabó T. 1978.85./; “cserjés, 
bozótos” /1750, Koronka Msz, Szabó T. 1976.972./; “alacson bokros erdő” /1838, Szf, 
. Tsz. Szabó Elek/; “a vágás után visszahagyott, összevissza görbült silány növedék” 
/1886, Hm. északkeleti része, EL 1886. 481./; “bozótos hely erdőn” /1905, Gyergyó, 
Nyr. 34. 83./; “sűrű fenyőcserjés” /1958, Ikafalva, Nyr. 82. 359./; “fiatal erdő” /1974, 
Torja, Nemes Z. 1974./; cseplesz erdő: “gyér, ritkás, apró bokrokból és fiatal vadfákból 
álló erdő” /1893, Szf. MTsz. I. 290./; borsikacseplesz: “gyalogfenyő sarj, bokros” /  
1968, Szentlélek Hsz, Nylrk XII./; mogyorócseplesz: “mogyoróbokros” /1968, Szentlé
lek Hsz,. Nylrk XII./

cserebongord: “tölgyes-bozót”/1722, Mezősámsond Mt. Szabó T. 1978. 95./

cserés: “cseijés, bokros, fiatal erdő” /1979. Csíkrákos, ÚMTsz I./

Csicser/Hn/: /1920, Kisbacon, Benedek E., 1920.224./

csigojás: “fűzfabokrokkal benőtt terület, füzes” /1901, Csíkszentmihály, ÚMTsz I./

csönkös: “erdő tele magas tuskókkal, melyek rajta a közlekedést megnehezítik” /Sz. gy., 
Erdőcsinád Msz. Szász András/

csutkós: “tuskós” /1753, Vaja MT., Szabó T. 1978. 234./

derék erdő: nagy erdő /1797, Gyergyó, Jancsó E. 1955. 244. /vö. derekas-/

Disznó Fertő /Hn/: /1757, Csíkszentmihály, Szabó T. 1978.410./

Durmó /Hn/: “sötét rengeteg” /1883, Kisbacon, Nyr. 12335. Benedek Elek/

ÉGERERDŐ: 1. eger/1623, Zágon, Szabó T. 1978. 565. /Hn. Eger/ 1947, Somosd, Benkő 
L. 1947./; 2. egerség /1909, Gelence, Nyr. 38. 236./; 3. egre /1973, Szárazajta, Janitsek 
J. 1973. 171./ /Hn. Vágás egre /uo./; 4. egres /1708, PP/Hn Egres /1604 Abásfalva U . , 
Szabó T. 1978.565./

élőerdő: “szabaderdő’71636, Simándfalva, Szabó T. 1978. 1115./

élőfás erdő: /1836, Koronka MT. Szabó T. 1978. 1116./

élő okra szolgáló erdő: életfenntartó erdő/1804, Oláhfalu EO. II. 858./

eltorhuüó vén erdő: korhadt törzsű öreg erdő/1838, Homoród mellett, Jánosfalvi S. I. 27./

elvágott erdő: kitermelt erdő /1757. Vaja MT, Szabó T. 1982. 283./

4



erdő “helly”: erdőterület /1775, Muzsna Um. Szabó T. 1978.85./

ERDŐSÉG Megjegyzés: 1833-ban jelent meg Scheint G. Dániel német nyelvű, 224 oldalas 
könyve a Székelyföldről és népéről, melyben az alábbi erdőségekről olvashatunk: Rilca, 
Mikó erdő, Pisztrángos és Vadas, az ún. Nagy-Erdő stb.

Eregető IHn/: /1910, Tusnád, Nyr. 39.233./

Eresztvény /Hn/: 11914, Köpec, Janitsek J. 1974.154./ Megj.: értelmezését Tagányi EO I. 
Xni. Magyar Néprajzi Lexikon II. Bp. 1979. stb.

fekete erdő: 1. “nagyon sűrű őserdő” EO. I. XIV./ 2. “fenyves” /Imreh I. 1979. 85./ Hn. 
Feketeerdő/1802, Hsz. EO. II. 797./

FENYVESEK: 1. bojtos /1903, Csíkszentdomokos, Nyr. 32325./; 2. buhács: “sűrű, fiatal 
tisztátlan fenyő erdő” /1885, Bereck, EL. 1885. 1126./; 3. cseplesz: “kis kiterjedésű 
fiatal fenyőerdő” /Sz. gy. Gyergyó, Potrik János/; 4. csereklyés: “fenyő-erdő” /1893, 
Csík, MTsz 1.294./; 5. csetenyés: /1881, Csík, Nyr. 10.330./; 6. fenyő /1871, Lemhény, 
Nyolcvanos et/Hn. Fenyő /1979, Sepsikőröspatak, Berde M., 1979. 226./, Sutafenyő 
/1916, Csíkszereda, Nyr. 45. 94./; fényű /1891, Lemhény Nyolcvanos et./; 7. fenyős 
/1880, Lemhény, Nyolcvanos et ./Hn. Fenyős, Fenyős bükké /1832, Száldoros, Janitsek 
J. 1978. 221/ lucsos, szemerkés veres fenyves, valamint RUDAS ÁLLOMÁNY.

FÜZES: 1. csigojás: “hol sok kaskötő fűzforma veszszők bokrosán találtatnak” /1838, Szf., 
Tsz./; 2. fizes /1943, Tatrang, Árvay J. 1943. 182./; 3. fűz /1947, Ilencfalva, Benkő L. 
1947. 30./ ///). Gyakárfűz /1975, Farkaslaka, Tibád L. 1975./; 4. patrakonya /1865, 
Bácsfalu, Árvay J. 1943.73./; 5. rakottyás/1976, Gyergyócsoma- falva, Szász L. 1976. 
90./ Hn. Rakottyás /1972, Zabola, Fejér M. 1972. 137./

gyapár: “borzas, összecsapzott pl. erdő, mely törpe, sűrű és borzas fákból áll” /1896. Szf. 
Nyr. 25.47./ /vö. gazos/

GYÉR ERDŐ: 1. gyéres 1886. Hsz. északkeleti része, El. 1886. 481./; 2. gyiresz /1861, 
Hsz. Lőrincz K. 1861. 329/; 3. likat: “gyér csereerdő” /1883, Kisbacon, Nyr 12. 335./ 
/vö. lyukat/

GYERTYÁNOS. Hn. Gyertyános árka /1973, Zalánpataka, Janitsek J. 1973. 174./

Hagymás és Kustály /1833, Usz, G. Scheint, 1833.30./

harapégés: “leégett erdő helye” /1837, Kovászna, Árokalyi 1839.195./

haraszt: “Sylva, Quercetum” /1604, Ma/. Megj. Harasztkeverék /Msz/ falu nevét a helysé
get egykor körülvevő haraszt /erdő/ szóból származtatják.

Háromkörtöve /Hn/: /1979, Kobátfalva, Tibád L. 1979.109.//vö. körtöve: vadkörte/

hegyi erdő: “oldalon álló erdő” /1943, Székelyvasrág, Tagán G. 19437

Homlok erdő /Hn/: /1694, Sepsiszentgyörgy, EO. 1 .617 .//vö. homlok: “hegynek hirtelen, 
meredeken leszakadó vége” Hefty Gy. 1911.211./

horvas: gödrös erdő/1889,Csikm., Nyr. 18144.//vö. horvás: “gödör” Hefty Gy. 1911.213./

Incénnók /Hn/: “Incze Annók nevű nőről elnevezett erdő”/1916, Nagybacon, Nyr. 45.235./

Jáhoros/Hn/: juharos /1838, Málnás, Tsz.//vö. Jávoros 1979. Sepsikőröspatak, Berde M. 
1979.226./

Katrosa /Hn/. Megj. Az erdő a XVII. századtól Kézdivásárhely városáé.
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kerekerdő: nagyerdő “Jaj te erdő, be kerek vagy, /  Édes rózsám, be messze vagy, /Ha az 
erdőt levághatnám, /  Szép rózsámat megláthatnám. "1862, Nyárádmente, Kriza J. 1862. 
416./; Hn. Kerekerdő /1777: “Vagyon egy darab Kerek Erdő nevezetű Erdő, mely 
cseplesz apró bokros magyaro csere és gyertyán vesszőkből áll ", Megsyesfalva, Szabó 
T. 1978. 115./ /vö. Varga D. 1970. 11./

kerék: erdő /1947, Nyárádmente, Benkő L. 1947.29/Hn. Fűszkerék/Fintaháza/, Somkerék 
/Szentgerice/, Szilkerék /Backamadaras/

Keresztes IHnl: /1794, Málnás, Imreh I. 1979. 78./

kiszakasztott erdő: elkülönített erdő /1733, Aranyosszék, EO I. 362./

KITERMELT ERDŐ: 1. csonkás /1671, Mezőbánd, Imreh B. 1942.4./; 2. csutakos /1770, 
Tekerőpatak, Szabó T. 1978. 233 J Hn. Csutakos oldala /1896. Bárót. Janitsek J. 1975. 
97./; 3. csutkós hely/1791, Csóka MT, Szabó T. 1976.976./; 4. letorolt/1966, Komandó, 
SylvesterT. 1966./; 5. vágás/1972,Zabola, Fejér M. 1972. 132./Hn. Becsek vágás/M Az 
erdőnek az a része, melyet Becsek nevű fűrészgyáros termelt ki” uo./; 6. vágott /1894, 
Angyalos, Nyr 45.421./ Hn. Petővágottya /1947, Somosd, Benkő L. 1947. 34./

KOPÁR: 1. kopacódal /1966, komandó, Sylvester T. 1966./; 2. kopály /1784, Baróti Szabó 
Dávid, 1784.48./; 3. pusztás hely /1825, EO. III, 353./

Köd  /Hn/: /1978, Csíkmadaras, Székely Zs. 1978.416./

közönséges erdő: közös erdő /vö. sylva communis/ /1815, Sóvárad MT, Szabó T. 1978. 
742./

Kokojza vész /Hn/: /1978, Csíkmadaras, Székely Zs. 1978. 4 1 6 .//vö. kokojza: áfonya, 
vörösáfonya/

Kukujzás IHnl: /1883, Kisbacon, Nyr 12. 335./

LapijasIHnl: /1976, Firtosváralja, TibádL. 1976. 198.//vö. lapi: levél, falevél

láz: “ritka erdő /imitt amott lázinganak p. o. a’fák”/  /1784, Baróti Szabó Dávid, 1784. 51./

LIGET. Hn. Lüget /1752, Miklósvár, Janitsek J. 1974. 151./, Lügetfej /1883, Miklósvár, 
Janitsek J. 1974.151./

Lik IHnl: /1979, Székelyszentmihály, Tibád L. 1979.108.//vö. likat GYÉR ERDŐ/

Lisznyó IHnl: “erdővel ellátott hely” /1979, Erőss J. 1929. 136./ /vö. lisznava: fenyves 
/szláv//

lomos: “bükkerdő, melyben a fákról ölnyire lelóg a hosszú moha” /1865, Bácsfalu, Árvay 
J. 1943. 69./

Lucs IHnl: /1 1743, Vasláb, Urbárium, 1743. 587./

lucsos: 1. erdei fenyves /Nyárádi E. Gy. 1929. 614./. Hn. Lucsmelléke /uo./ Hn. Lucsos 
/1978, Csikmadaras, Székely Zs. 1978.417./; 2. lúcfenyves/1976, Gyergyócsomafalva, 
Szász L. 1976. 89.//->szemerkés/

Magyarós IHnl: /1978, Zalán, Berde M. 1978.423./Hn. Magyaróstető /1973, Zalánpatak. 
Janitsek J. 1973. 175.//vö. magyaró: mogyoró/

makkas erdő: makktermő erdő /1844, Szf, Szolga J. 1844. 125./

mái: “hegyoldal” /A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 11.826./; “délnek fekvő 
/meleg/ hegyoldal” /MTsz. I. 1893./ Hn. Meggyes máj /1974, Köpec, Janitsek J. 1974. 
157./
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málnavész: “sűrű erdőben összedüledezett nagy fák közötti mélyedés, amelyet fölvert a 
málna” /MTsz. 1 .1893./; nagy kiteijedésű havasi málnás terület

második határrész: a vízválasztón túl eső, Moldova felé hajló csíki erdők /Vitos, CsF. 1894. 
579./

mező: lapos terület. Hn. Tőgyes mezeje /e//1978. Száldobos. Janitsek J. 1978.222./

Nagyerdő IHnl: 1. “kb. 1 mérföld széles edrőség, Udvarhely, Csík és Gyergyó székek 
között” /1833, D. G. Scheint 1833.30./; Hn. 2. Nyagy erde /1493, Lőrincfalva, Barabás, 
SzO. 96. sz./

Nagyhágó IHnl: /1873, Nagyajta, Nyr. 2. 526./

Nagyterhes IHnl: “menedékes erdő” /1865, Bácsfalu, Árvay J. 1943.72./

növendék erdő: fiatalos /Sz. gy. Kászonimpér. Boldizsár Lajos/

NYÁRAS. Hn. Nyáros /1781, Rigmány MT, Szabó T. 1978. 87./

nyesőfás erdő. Szabó T. 1982: “1793: ez is most növésben lévő Nyeső fás Erdő” /Erdőszen- 
gyel MT./

nyilas erdő: sorshúzással kiosztott erdő. Szabó T. 1982: “ 1632: Lénárt Ferencz nyilas 
erdeje” /Udvarfalva MT/

NYÍRES. Hn. Gyárfásnyíre /1972, Zabola, Fejér M. 1972.134./

Nyálas IHnl: /1979. Székelyszentmihály, Tibád L. 1979.108./

Orotvány IHnl: irtott terület, mely újból beerdősült/1894, Angyalos, Nyr. 45 .421 ./

ősörökös erdő: őserdő /184Q. Aranyosszék, EO. III. 450./

Pisztrángos és Vadas IHnl: ‘Ez a neve a Középajta és Kőröspatak közötti erdőségnek” 
/1833, D. G. Scheint 1833. 30./

Puszta IHnl. Dezsőfeje pusztája, Kurtapatak pusztája, Tamásné pusztája: erdők a Hatodban, 
bardóci birtokok /1979, Bardóc, Janitsek J. 1979.220./

Ravasszabó IHnl: “Ojan sűrű erdő, ha az embör belé mönyön, belé is tud dögőni” /1976, 
Firtosváralja, Tibád L. 1976.198./

Remete IHnl: /1722, Felsőcsemáton, Bogáts D. 1929.60./

rengeteg: “a nagy sűrű erdő” /1838, Szf., Tsz. Szabó Elek/

Rika, Rika erdeje, Rikaerdő IHnl: “Pa. Olt kanyarulata, illetve a Vargyas és a Homorod vizei 
közti nagy erdő” /1751, Hermányi DJE. 90./

RUDAS FENYŐ-ÁLLOMÁNY: 1. boronaerdő /1894, Csíkszentimre, Vitos CsF. 1894. 
579./; 2. lácerdő /Sz. gy. Gyergyó. Potrik János/; 3. lécerdő /1974, Felesik, Nagy B. 
1974./

SARJERDŐ: 1. bokros bükkfa /1815, Béta U., Szabó T. 1976.1115./; 2. sarjú erdő/1886, 
Hsz északkeleti része, EL. 1886.481./; saijúerdő /1930. k. Tamási Á. 77./

SOMOSERDŐ. Hn. Somerdő /1947, Bede, Benkő L. 19947. 29./ Hn. Somos bérc /1973, 
Apáca, Janitsek J. 1973.357./

Sötét Isetét! fenyő IHnl: /1945, Kászonimpér, Kászonimpér kbjkv. 50./

Súgás IHnl: /1974, Miklósvár, Janitsek J. 1974.151./

suharc: “aszú roncsolékos puszta erdei hely” /1862, Kriza J. 1862. VI./
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SŰRŰ ERDŐ: 1. bakony /1958. Pálfalva, Nyr. 82.358./; 2. gyakor/1896, Szf. Nyr. 25.47./; 
Hn. Almási gyakra /1971, Vargyas, Janitsek J. 1971. 350./; 3. temett erdő /1960, 
Komandó. SylvesterT. 1966./

SZABAD HASZNÁLATTÓL ELTILTOTT ERDŐ: 1. avas/1886. Hsz, EL. 1886.481. vö. 
"avasnak felfogták”; 2. felfogás /1788, Peselnek, EO. II. 608./; 3. feltiltott erdőség /1881, 
Csíkm. Ált Cs. 78. alap. 51./; 4. tilalmas /1756, Szárhegy, Szabó T. 1976. 1117./; 5. 
tilalmas erdő/1777. Árkos, Imreh I. 1973. 112./; ő.tilalmas erdős hely/1850, Lemhény, 
Nyolcvanos et/; 7. tilalmas szálas /1640, Aranyosszék, EO. 1.440./; 8. tiltott erdő /1894, 
Csíkm, Vitos, CsF. 1894. 512./ stb.

SZÁLERDŐ: 1. lábas erdő/1958, MT, Kemény J. 1958.252./; 2. ősfa/1886, Hsz,EL 1886. 
481./; 3. szálas /1640, Aranyosszék, EO 1.440./ Hn. Cserefákszálassa /1947, Kisteremi, 
Benkő L. 1947. 29./; szálos. Hn. Kűsőszálos /uo./; 4. szálas erdő /1812, Bárót, Veszely 
K. 1868. 143./ Hn. Szálas erdő /1865, Olasztelek, Janitsek J. 1975. 104./; szálos erdő 
/1640, Aranyosszék, EO 1.443./

Száraztömös IHnl: “nagy erdő” /1943, Türkös, Árvái J. 1943. 102./

Száznőárnyéka IHnl: /1578, Dálnok, Bogáts D. 1929. 58./

Széje aja IHn.l: “Az erdő szélit híják széje ajának.” /1975, Szent lélek U, Tibác L. 1975. 
198./

SZÉLDÖNTÖTT ERDŐ: 1. romlás /1886, Hsz. északkeleti része, EL 1886.481./; 2. vész 
/1898, Szf., Nyr 27 .47  /  /vö. vészfa=feküfa/;

Szemerkés IHnl: lúcfenyves /1869, Gelence, Orbán B. III. 133./ veresfenyves is.

Szénégető IHnl: /1910, Tusnád, Nyr. 39.233./

Széperdő IHnl: /1869, Bukszád, Orbán B. ü l. 72./

SZILERDŐ: 1. szil /1947, Szentgerice, Benkő L. 1947. 30./ Hn. Lukaszila /uo./; 2. 
szilasok/: “alásosok, alás vagy szilfás helyek” /1784, SzD/ Hn. Szilas hegy /1914, 
Erdőszentgyel, Nyárády E. Gy. 1914./; szilos Hn. Szilos /1813, Pálfalva U, Szabó T. 
1978.324./; 3. szilfás /1865, Csemátfalu, Árvay J. 1943.129JHn. Szilfás-vüőgye /uo./

Tiszás IHnl: /1865, Bácsfalu, Árvay J. 1943.80./

TÖLGYESEK: 1. csere /1607, Székelyfalva MT, Szabó T. 1978. 92./ Hn. /La pos csere 
Erdő//1691, Bölön, Janitsek J. 1976.195.//vö. Márton József: Három nyelvből készült 
oskolai lexikon, vagyis szókönyv, Bétsben, 1816: “Tsere, erdő, dér Forst, Wald, querce- 
tum”/; cserecske /1868, Bárót, Veszely K. 1868. 117./; csere erdő /1743, Szárhely, 
Urbárium, 1743./; cserés /Sz. gy. Oroszhegy, Lőrincz Pál/ Hn. Kiscserés /uo./; cserés 
erdő /1898, Lemhény, Nyolcvanos et/; tseres tölgy fás hely: Quercetum /Calepinus, 
1598/; 2. tőgyes /1978, Száldobos, Janitsek J. 1978. 221./ Hn. Besső tőgyes /uo. /Hn. 
Tőgyes 1975, Farkaslaka, Tibád 1.1975./; 3. tölgyes /1974, Miklásvár, Janitsek J. 1974. 
152./Hn. Tölgyes /"a Papok erdejének a neve, amikor még bükkös helyett tölgyes volt"/. 
Megjegyzés. A kutatott területen az évszázadok folyamán a tölgy /Quercus/ megnevezé
sére használatos volt: 1. cser/Kgl, 1577./; 2. csere/EO. III. 1694.617. Msztgyörgy/; 3. 
cserefa/Benkő J. 1783.424./; 4. cserfa/Kgl, 1577./; 5. cser tölgy/Calepinus, 1598.//vö. 
Székelység I. 1931: “az igazi cserefát /Q. cerris/ a székelyföldön nem láttam” /Köz. 
Bányai János/; 6. fürtös tölgy /Lázár J. 1871./; 7. makkfa /Kriza Vadr. 1862. Usz/; 8. 
makkos fa /Kgl, 1577./; 9. musdajos tölgy /Alsócsemáton Ft, 1665./ /vö. Gombocz 
Endre Magyar Nyelv. 1910. 18., mely szerint a magyar nyelvterületen használatos 
musdal- fa magyar tölgyet, Q. conterta-t jelentett/; 10. nyáricsere /Jenei Sándor Sz. gy. 
Erdőcsinád/ és télicsere /uo./; 11. tölgy /Kgl, 1577./ stb.



A “csere” használata tölgy és tölgyes helyett a Székelyföldön általános volt. Nyárády 
Evasmus Gyula Marosvásárhely és környékére vonatkozó növényhatározójához csatolt 
térképen “tölgy” “tölgyes” nevek nem szerepelnek, de Cserehegy /Harasztkerék/, Cserefo
rog /Bordos/, Nyáras cseretető /Havadtő/, Cseretető /Mezőpanit/, Lapos csere /Nyárád- 
szentmárton/ igen. /Nyárády E. Gy. 1914./. A háromszéki Bodoki hegységek tölgyeseire 
vonatkozóan pedig Kovács Sándor sorait tekintjük mérvadónak: ‘Tapasztalom, hogy 
csereként nevezték és nevezik mindkét [kocsonyás- és kocsánytalan] itt előforduló tölgyet. 
E név azonban mégis elsősorban a kocsánytalan tölgyre vonatkozik” /Kovács S. 1980.

Idézhetünk az adatközlőknek a témával kapcsolatos véleményéből is: Birtalan Árpád: 
“a falusi ember nem ismer tölgyfát, csak cserefát” /Erdőszentgyörgy/;/e«e/ Sándor: “mi 
tölgyfát nem mondunk” /Erdőcsinád/; Fűzi András: “a cserefa mindenféle tölgyfa” /Homo- 
ródkarácsonyfalva/; Szőke József: “a cserefa kocsonyás és kocsánytalan tölgyfa” /Kászo- 
naltíz/; Ráduly Elemér: “a mi erdőnkben tölgyfa nincs, a cserefánnak nagy fehérje [szijácsa] 
van” /Mezőbánd/; Orbán Balázs: “a tölgyfa szálkásabb, erősebb, a cserefa valamivel 
puhább, könnyebb megmunkálni, a tölgynél a fehérje [szijács] sokkal nagyobb /Demény- 
háza/ stb. /vö. Szabó T. 1978.92. szerkesztői megjegyzéssel./.

Tőkés IHnl: /1973, Zalánpataka, Janitsek J. 1973.175./

urak erdeje: földesúri erdő /1744, Vécke U. Szabó T. 1982.285./

uras erdő: földesúri erdő /1732, Eidőszengyel MT, Szabó T. 1982.285./

Vadas árnyéka IHnl: /1979, Sepsikőröspatak, Berde M. 1979. 227./ /vö. ámyék=a terület 
északos oldala/

Vadas arra IHnl: /1752, Sepsikőröspatak, Berde M. 1979. 227./ /vö. arr=orr: “hegynek, 
dombnak erősen kiugró része” Hefty Gy. 1911. 320./

vad erdő: “aviarum” /Kgl 1577, Nyr. 36.174./; vadon, vadon erdő /uo./

vágottlan terület: állóerdő /191S, Lemhény, Nyolcvanos et./

Vágott út feje IHnl: /1979. Székelyszentmihály, Tibád L. 1979.108./

veresfenyves: lúcfenyves /1884, Csíkm, Ált-Cs. 78. alap. 54./

Megjegyzés. A lőcfenyő /Picea abies, Picea excelsa/ székelyföldi neveiről az alábbi 
válogatást közöljük: borzasfenyő /Sz. gy. Jenei Sándor. Erdőcsinád/2. lószfenyő /Kászon, 
Kós K. 1972. 48./. 3. lucsfenyő /Csík, Vitos, CsF. 1894. 481./. 4. lucifenyő /NNylrk XII. 
1968. Köz Márton Gyula/. 5. lucsfa, lucsfenyő /Gyergyócsomafalva, Szász L. 1976. 89. /.
6. rendesfenyő /Sz. gy. Lukács József. Ditró/. 7. szemerke /Tsz 1838. Közi Tury Ignácz/ 
szemerike, szemerkefenyő /Hsz, Lőrincz K. 1861./ szemerkefa /Nagyborosnyó, Nyr 36, 
1907. 328. Köz. Horger Antal/. 8. veresfenyő /Hargita környéke, Nyárády E. 1929. 614./ 
/Sz. gy. Veres Árpád. Magyarzsákod//Sz. gy. Benkő Tibor. Görgényüvegcsűr//Sz. gy. Portik 
János. Gyergyó//Sz. gy. Sebestyén István Zeteleka/

Verőfény /Hn/: /1747, Sepsiszentgyörgy, EO II. 36. /  /vö. verőfény= déli oldal/

vész málnavész, széldöntött erdő

veszekedő erdő: “peres erdő” /1618/1729, Göcs és Balavásár, Szabó T. 1982.286./ 

vesszős hely: “veszszős hely: Virgetum” /1708, PP/

Virgó IHnl: “nagy erdő, azért neveztetik virgoónak, mert tovább mint 90 évig pereltek 
felette” /1864, Atosfalva, Szabó T. 1970.448./

Zádok IHnl: hársfaerdő /1947, Harasztkerék, Benkő L. 1947. 30./

9



Megjegyzés. A kutatott terület hársnevei: 1. farkashárs /Sz. gy. Tarisnyás Márton. 
Gyergyó/ 2. hársfa, háksfa /Jobbágytelke, NylrK. VIII. 1964. Közzl Murádin L./ hás 
/Kajoni-Miklóssy. 1956/1979./;hársfa/Tsz, 1838./3. szádokf a /Nyr. 9.1880.177./; szádogfa 
/Nyr. 34.1905.261./. 4. száldob/EÜm., XII. 141. Hn. Száldobos Eidővidék. Zaldubus 1332. 
Bálint Gy. 1978.121./5. szá/do*/Kgl. 1577. Nyr. 36.1907.415./; szádokfa/Ercsi J. 1844. 
150./. 6. teafa /Sz. gy. Kocsis Lajos. Csemáton/. 7. zádokfa /Sz. gy. Fűzi András Homoród- 
karácsonyfa/; zádogfa /MNy IV, 1908.34./. 8. zádorfa /Nyr. 2.1873.472./. 9. záldob /Kgl, 
1577. Nyr 36.1907.1757; záldog/Orbán B. III. 1869.183./; záldokfa/Benkő J. 1783.378./
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1. ábra
A székely székek és 

II-IVImelyek a 
U = Udvarhely anyaszék 
K = Keresztúr fiúszék 
B = Bardóc fiúszék 
M = Maros föszék 
Sz= Szereda fiúszék 
Cs= Csik főszék 
Gy= Gyergyó fiúszék 
Ká= Kászon fiúszék 
Ké= Kézdi föszék 
0  = Orbai föszék 
S = Sepsi főszék 
M i- Miklósvár fiúszék 
A = Aranyos főszék 
F = Felső Fehér megyéhez 
tartozó területek

az 1876-ban alakult megyék 
kutatás tárgyát képezik.

A székely székek közül elfoglal:
1.Csikszék 78120/ nmfldet
2.Háromszék 51 15601 nmfldet
3.Udvarhely szék 45 432 / nmfldet
4.Marosszék 24 12001 nmfldet 
5 .Aranyosszék 6 120 I nmfldet

206 328 / nmfldet
IKÖváry László:
Erdélyország statisztikája, 1847.1

I. =Háromszék megye
II. =Csik megye
III. =UdvarheIy megye
IV. =Maros-Torda megye
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2. A HAVAS - HAVASOK - HAVASOLÁS

2.1. HAVAS
A Magyar Értelmező Kéziszótár havason, mint főnéven, /csúcsain nyáron is havas/ 

magas hegy/ség/et ért. Ballagi Mór 99 évvel korábban megjelent teljes szótára pedig 
hegytetőt, vagy hegyoldalt, “hol a növényzet megszűnik”. Ezzel szemben, a székelység e 
szakkifejezését az évszázadok folyamán sokkal gazdagabb sajátos jelentéssel használták, 
mind az erdészeti-, mind a szépirodalomban. Kedvelt témájává is vált századunk több 
írójának, és jogszabályaink nyelvezetébe is bekerült. Erdészettörténeti jelentőségét többek 
között egyik itteni alkalmazásának köszönheti, mikor a törvény /az 1871. 55. te, az ún. 
arányosítási törvénycikk/ felületes megfogalmazása a visszaélések láncolatát segítette elő. 
Az erdélyi területekre vonatkozó arányosítási és tagosítási törvény 8. paragrafusa ugyanis 
megengedte a havasok felosztását a közös birtokosok többségének kérelmére, függetlenül 
a részes illetményének nagyságától. Pedig erdő esetében az elkülönítés csak akkor volt 
lehetséges, ha a közbirtokos illetményére legalább 100 katasztrális hold esett.

A “havas és az erdő” között a gyakorlat képtelen volt különbséget tenni. Állításunk 
bizonyítására szolgáljanak az alábbi idézetek, melyek szövege a “havasinak más-más 
értelmet ad:

-havas mint /rendszerint távol fekvő /  erdő 

“es mikor mák lezen hawassokon” /SzO. II. 1571. 330./;

“Erdélynek észak és napkelet felőli részei [. .] hidegebbek, s azért nagyobbára 
fenyveshavasokból állók [ .. J/NT, 1838.138./;

“[ . . . ]  a Gyergyóiaknak megfogyván már havasaik a görgényi dominium Gyergyó felé 
nyúló havasaiból is vesznek fát” /Lombossy, 18477;

“majd kimentünk a havasi részbe, hogy egy terű fát készítsünk a tilosból” /Kurkó Gy., 
1970.123. Csikszentdomokos/;

“Akik huzatnak a havason” /Gazda J., 1980. 278. Kászonűjfalu/.

-havas mint kaszáló

“Molduva felől való részen a szénafüvek az havasokon vannak bővebben [ . . . ] ” /EO n. 
1801.773. Csíkszék/;

“A havasokon a kaszálás el nem adható; aki teszi, kivesz a havasból” /Negyedfélmegye 
rendtartása 1620. k., Endes M., 1938.495./

-havas mint erdei legelő

“Az havasra és Krista mezejére ha mikor marhát hajtunk ki, [ . . . ] ” /SzO. VI. 1676.359. 
Csíkszenttamás/;

“[ . . .]  és ha az esztendőnek nagy részén a’ Havasokon nem tartaná marháit, azokból ki 
is fogyna” /Szigethi Gy., 1831.48. Udvarhelyszék/

-havas mint erdő és erdei legelő

“Ezen havasok gazdagok legelőkben és erdőkben” /Ujfalvy S., 1854 1855.308. Három
szék/;

“A havas távoli erdő, legelővel” /Lőrincz Pál. Sz. gy. Oroszhegy/;
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“A távolabbi havasok övezetében állattenyésztés, erdőgazdálkodás folyt.” /Tarisznyás 
M., 1974.310./

-havas mint hegy, melyről a hó későn megy el

“havas: magas /és kopár?/ hegy, amely a havat soká megtartja” /Hefty G y ., 1911. 210. 
Szf./;

“havas: magas hegy, amelyről későre olvad el a hó” /Árvay J., 1943.62. Hétfalu/;

“havas: terület, amelyről a hó későn ment el, havasi szállások voltak ott, ahol laktunk 
télen” /Sebestyén István. Sz. gy. Zetelaka/

-havas mint birtoklásforma /közbirtok/

“[. . .] az Appr. Const. 3. r. 76. t. 2. art. szerint a Havasok is a Székely közönségnek 
osztály felosztás alá nem jöhető Bonumai javai” /Lőtsey, 1837/1831. Zágon/

“1783: A Csíki Jószágban található Havasok és a két darab Cziheres hely is közre 
maragyanak” /Szabó T. 1976. 1178./

És ha a köz- és szaknyelv ennyiféle “havas”-t ismert, vajon íróink, költőink hogyan látták 
a sokarcú havast?

. Tompa László: “Itt nincs virág már, csak egy-egy gyopárszál /Fent a fenyőknél fentebb 
sasmadár száll./Lent zuhanó víz csörtet vad zúgokba.” /Havasi tájékon, 1918./

Áprily Lajos: “Havas tetőknek már lefolyt a vére, /sötétlilára várt a szürkület.” 
/Határmadár, 1920./

. Dsida Jenő: “Ujjongok, ha erre a falura nézek, /havasok illatát szívom/reggel. ” /Falun, 
1929./

Kányádi Sándor: “Nagy havas, nyugalmas, /  csöndje is hatalmas: /akár a jövendő, /  
hallgat a szálerdő.” /Jó szánút, jó fejsze. 1969./
. Nyíró József: “Sót viszek nyalatni az üszőknek a havasba. Átél óta nem jártam az erdőn 
és azóta minden megváltozott idefenn. [ . . . ]  /Havasok könyve, 1938. 1./

Tamási Áron: “S hát még amikor a falu havasi birotán kibuggyan a földből és az 
illatos-ünnepélyes csendben meglátja a rengeteget. /Bölcső és bagoly, 1953. 118. 
Farkaslaka./

. Kemény János: “Sokféle arcát láttam a Havasnak. Ismerem szelíd, kora tavaszi 
hangulatát, amikor az első virágfejek előbukkannak a foszladozó hótakaró alól [ . . . ] ” 
A havas dicsérete, 1957.45. /"A Havasnak is van számomra sok mondanivalója. Ő oly 
rettentő magasságban trónol a mi apróságos életünk felett [...]"  /uo. 47./

Kemény János közelebbről is betekintett a havas életébe, hiszen egykor erdőbirtokos is 
volt. Ismerte a kíméletlen havast is, mely a javait kitermelő embert és állatot nehéz próbára 
tette: “Hatvanan vannak itt, a negyven ló számára épült faistállóban. Hatvan halálraítélt 
rabszolga. Legtöbbje szenesló volt, széles szügyű mokány, tüzes székely, ravasz békási. 
Míg fiatalok voltak otthon megbecsülték őket. [ ...]  s most itt vannak mind, összezsúfoltam 
kehesen, pókoslábúak, roggyantak. ” /uo. 28./

És a halálukat váró beteg lovak mellett a havas kitermelése után ott maradtak a 
beerdősületlen hegyoldalak, a havasoló falvakban pedig “hetente terjengett a hír, hogy ezt 
meg amazt ccmegütötte a f a » . ” /Zsigmond J., 1979. 224./

Visszatérve az 1871. 55. te. 8. $-ára, mely azáltal, hogy nem határozta meg a “havas” 
fogalmát, lehetővé tette a XIX. sz. végén Kibéd, Szováta, Etéd, Kisgalambfa, Málnás és
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más községek határában levő hatalmas erdőségeknnek “havas” címén történő felosztását. 
/1908. 7. te. miniszteri indokolása/. Ezáltal lehetetlen birtokviszonyok és telekkönyvi 
állapotok jöttek létre és a perek egész áradata zúdult a birtokosságokra. A részüket 
birtokbavevő tulajdonosok sokszor “nadrágszíj” erdőparcellákat kaptak, melynek egyéni 
erdészeti kezelése, legeltetése lehetetlenné vált. Ezért tulajdonosaik elképzelhetetlenül 
alacsony árért prédálták el e területek faállományát, hozzájárulva ezzel a kitermelő cégek 
jogtalan meggazdagodásához.

Mindazok helyzete, kik nevetségesen csekély árért elkótyavetyélték közbirtokossági 
tulajdonjogaikat, és ezzel önkéntesen kiléptek a faluközösségből, nem volt egységes a 
vizsgált terület valamennyi falujában. Többnyire érvényes volt az, amit Bartalis Ágost igy 
fogalmazott meg: “Mert ha erdőlési és legelési joga nincs, úgy a községben meg nem él” 
/Endes M ., 1938.404./Máskor, az arányrészek elidegenítése után is, a kisbirtokos a faluban 
maradt, “közösen élődve” a megmaradt /megfogyatkozott/ közbirtokon. /Erdély, 1901.80./ 
Vagyis volt eset, hogy a közbirtokosság felhasználatot biztosított továbbra is a “jog” 
nélkülieknek. Ilyen gyakorlat alakult ki pl. Zetelakán is, ahol az erdő nagy otthontartó ereje 
tovább éreztette jótékony hatását./-* 6. A hírhedt székelyföldi erdőarányositás/

2.2 Havasok

A Revendikált havasokat és a Marosszék havasát sorolhatjuk a legjelentősebbek közé. 
A későbbiek folyamán, az első közbirtok a Csíki Magánjavakat, az utóbbi pedig az 
ősmarosszék havasgazdaságot alkotta. /Az említett megnevezések megszűnésükig hasz
nálatosak is maradtak./

A szóba hozott közhavasokon kívül a havas szó mint földrajzi név is gyakori volt. 
“Bodoki havas”-t használtak a Bodoki hegység helyett. Nagykiterjedésű erdőségek eseté
ben szintén említették. Pl. Fülei havasokról olvashatunk Orbán Balázsnak A székelyföld 
leírása c. munkájában. Ugyancsak az erdőnéprajz e gazdag tára tájékoztat arról is, hogy a 
csíki krónikában a Hargita Héthavas néven szerepel.

2.2.1. Revendikált havasok

Történetének első világháború előtti legfontossab eseményeit időrendi áttekintésünk 
tartalmazza. /Lásd a könyv végén./ Jelentősége elsősorban Csíkszékben volt, mert itteni 
kiterjedése /13 /  1600 nmérföld/jóval meghaladta a Háromszéknek adott területét, és 
1869-ben az államtól visszakapott birtokot itt nem osztották fel. Ezzel lehetővé vált egy 
olyan birtokkomplexum létrehozása, melynek célja “a földművelés, kézmű, gyáripar, 
bányászat, kereskedelem és népoktatás” csíkmegyei fejlesztésének előmozdítása volt.

A szűkszavú áttekintésünkből kiemeljük II. Józsefnek azt az intézkedését, mellyel a 
visszaszerzett havasokat 1783. május 27-én a székely határőrkatonaság javára és előmene
telére adta. Ezzel a rendelkezésével könnyíteni akart azokon a terheken, amelyeket a 
határőrkatonai szolgálat jelentett.

A második igen fontos esemény 1869-ben történt, mikor I. Ferenc József \isszaadta a 
székely határőrcsaládok által bírt összes ingó és ingatlan javakat a székelység kulturális és 
gazdasági érdekeinek előmozdítására.

Kezdetben a vagyonnak “Ruházati és lóbeszerzési alap” volt a neve. Később is /1897/ 
a pénzértékek “Ruházati alap” megnevezés alatt külön kezeltettek, míg a fekvő birtokok 
“Havasi javak” címen szerepeltek. A “havas” kifejezés a gazdálkodást irányító szerv 
nevében sokáig szerepelt. Pl. “Csíkszék havassai kezelő hivatala” /1872/, “Csikmegyei 
havassjai igazgatósága”/ ! 881/ stb. Később /1884/ “Csíkvármegyei közönsége” és végül
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“Csíkvármegye magánjavai”, illetve “Csíki Magánjavak” megnevezés válik általánossá, 
annak bizonyítására, hogy a vagyon - melynek területe 1881-ben 70739 k. hold és 1587 
négyszögöl volt /belőle erdő 52538 k. hold és 593 négyszögöl/ - Csíkmegye magántulaj
dona. (-» 20. ábra)

20. ábra

Gyergyó napjainkban. Évszázadokon át a Maroson IMurest és a Kis-Besztercén IBist- 
ricioaral folytatott tutajozás lehetővé tette erdőségeinek értékesítését. Tulghes: Gyer- 
gyótölgyes, az egykori Csiki Magánjavak kezelőségének székhelye.

Az ismertetett erdő- és legelőgazdaság jövedelmező volt, elsősorban a Kis-Besztercén 
folytatott tutajozásnak köszönhetően. így pl. 1880-ban a tiszta jövedelem 31745 forint 94 
kr. volt, melyből 17489 forint 97 kr-t nevelési célokra irányoztak elő. 1899-ben pedig a 
birtok “Kezelő Hivatal”-a a Csíkszeredában létesítendő járványkórház építésére 4757 
forintot fizetett be. Mindezek arra utalnak, hogy a Csíki Magánjavak 1869 és 1918 évek 
közötti korszakának voltak eredményei is. Pozitív szerepe azonban messze elmaradt az 
elvárásoktól. Az erdőeladásokból /1911./ befolyt jövedelmet az igazgató tanácsok nem 
fektették stabil ipari létesítményekbe. A szülőföldhöz hű műszaki-közgazdasági értelmiség 
kialakulásához nyújtott ösztöndíjak -elsősorban korlátolt számuknak betudhatóan is- sem 
bizonyultak hathatós segítségnek.

Szükségesnek tartjuk megemlíteni a Csíki Magánjavak 1909. évi alapszabályát is, 
melynek megfogalmazásában a birtokkomplexum a csíkvármegyei volt határőrezredet 
alkotott községek székely lakosságának a magántulajdona volt, továbbá azt a tényt, hogy 
az egykori Revendikált havasok az 1720 körüli foglalások előtt csak egyes határszéli falvak 
közösségének tulajdona volt. Mindennek az első világháború után vált jelentősége, mikor 
a Csíki MMagánjavak állami tulajdonba kerültek./SzO. VII. 337.; Vitos, Cs. F. 1894. 586.; 
Mkikj, 1912. 16./

2.2.2. Marosszék havasa

Történetét a múlt század hetvenes évekig elsősorban Jakab Elek Marosszék közhavasai 
történeti és statisztikai ismertetéséhez c. dolgozatából ismerhetjük meg /Marosvidék, VII. 
évf. 1877. 314-317. 322-324. 330-332./ Jakab Eleket ez az írása -és más közleménye,
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melyek elsősorbban az Erdészeti Lapok hasábjain jelentek meg-, méltán avatták a kutatott 
terület erdészettörténete jeles ismerővéjé./

A havasbirtok területe 1891-ben 15556 k. hold és 799 n. öl volt, melyből erdő 13604 k. 
hold és 788 n. öl, legelő 1814 k. hold 725 n. öl, a többi terület pedig rét, kert, és szántó volt. 
Kataszteri tiszta jövedelmét, ekkor 1574 forint és 39 kr-ban állapították meg, a birtok értékét 
pedig 40100 forintban. /Összehasonlításként megemlítjük, hogy a marosvásárhelyi állami 
fa- és fémipari szakiskola fenntartási költsége az 1895-1904 időszakban évenként átlagosan 
47884 korona, azaz 23942 forint volt. /

Az egykori sajtó tehetetlenséggel vádolva, többször bírálta a széki /megyei/ közhavas 
intézőit a birtok nyújtotta jelentéktelen jövedelemért. Ezen cikkek közül, a Kolozsvár 
napilap 1887. febr. 12. számában megjelentből vettük az alábbi sorokat: “Befektetéssel [?] 
a havasi birtok jelenleg megér 350000 forintot [. . . és] e közel tizenhatezer hold birtok 
három évi tiszta jövedelme 1292 forint 84 kr. Ennyi jövedelmet Kolozsvárt egy ügyes 
külvárosi asszony három év alatt fél holdnyi kertjéből káposztából, s egyéb veteményből 
mindig kiteremt. De hát valóság-e a havas 1200 forint három évi jövedelme? Nem [ .. .  mert 
a csekély hasznot is tartalékként visszatartották]”

Milyen másképpen hangzik az 1881-ben hozott kezelési alapszabálynak 2. §-a, melyre 
az idézett cikk írója is hivatkozott:

“2. §. Ezen megnevezett havas örök időkre összesítve és feloszthatatlanul leendő 
kezelése újabban is kimondatik, azon főczélból, hogy a befolyó jövedelem a már megne
vezett birtokosság közérdekű intézményeinek, intézkedéseinek, közös érdekeinek előmoz
dítására és felvirágoztatására fordítassék.”

Tény, hogy a feltáratlan, piac nélküli erdők jövedelme rendkivül alacsony volt. A Szováta 
határában levő Marosszék havasa volt nem tutajozható, sokáig /1905/ a vasút is elkerülte. 
Egyedüli jelentős fogyasztója az 1858-ban megalakultparajdi gyufagyár volt. Reiter József 
gyufagyára évente 2400-3200 ürköbméter hasábfát vett e közbirtokosságtól, mely azonban 
a 90-es években Kolozsvárra költözött. /Az erdők jövedelmezőségének elmaradása Erdély 
kincstári erdőségeire is sokáig jellemző volt. Az Erdészeti Lapok 1865. évfolyamában 
olvashatjuk: “Erdély egyéb kincstári erdőségei pedig 557000 holdat foglalnak és kezelésük 
költségeit sem fődözik.” 15./

A Kis-Küküllő mentén közeledő vasút éreztette jótékony hatását: 1900-ban id. Éltető 
Albert szászrégeni földbirtokos és társa Szovátán a “Szovát” /ma Szováta/ patak mellett 
egy 3 keretes fűrésztelepet létesített, 120 LE meghajtással, miáltal kezdetét vette Szovátán 
a gyári faipar. /A. Gociman, 1929./

Az ősi Marosszék havasánnak csekély jövedelme foglalkoztatta nemcsak a mindenkori 
kezelő erdőtisztet, hanem a megye vezető erdőtisztjeit is. Közülük kiemelkedő tanulmányt 
tett közzé a marosvásárhelyi Marosvidék több, 1890. ápr. 6. és 29. között megjelenő 
számában Péch Dezső m. kir. főerdész ő si Marosszék nemes birtokosságának erdejéről 
címmel. Sokatmondó a neves szakíró záró szavaiból vett alábbi idézet: “Azonkívül még azt 
volnék bátor az igen tisztelt nemes székely birtokosságnak ajánlani: Semmit se kezeljen 
házilag. A legeltetést, fenyőhasználatot, bükkhasználatot, szóval: minden néven nevezendő 
használatot adjon ki haszonbérbe és pedig lehetőleg mindent egy személynek vagy egy 
társaságnak". A javaslat, hogy mindent egy vállalkozó közbeiktatásával értékesítsenek, az 
akkori korszak szellemére vall. Dékáni Ernő főerdész 1879-ben ugyanerre a havasra 
készített 15 oldalas jelentést. Benne Szepessy Ferenc kolozsvári bútorléckereskedő ajánla
tára válaszol, s az a birtokot kezelő erdőtiszt szakmai ismereteit dicséri. Tehát nem hozzá 
nem értéssel magyarázhatjuk a vállalkozás mellőzését. Az üzleti kapcsolatok hiánya, nem
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egy akkori állami erdőbirtok deficites gazdálkodása, a beruházásokhoz szükséges tőke 
hiánya stb. lehettek a meghatározó okok./

A havasbirtok kezdeti korszakában a Székhavas legértékesebb részei a legelők és a 
makkoltatást biztosító “csere-erdők” voltak. Ezek védelmét szolgálta az az intézkedés, mely 
1797-ben irtásukat megtiltotta.

A XVIII. sz. második felének marosszéki társadalmára jellemző volt az a mód is, ahogy 
a havast használták, és azt nyilvántartották. “Székelyek" és “parasztok” által folytatott 
1797. évi legeltetéséről emlékezik meg Jakab Elek idézett, 1877. évi dolgozatában, melyet 
az alábbi arányban végezték: ökröt és lovat a székelyek 8 , 1-szer, juhot 6 ,4-szer és sertést 
2 ,1-szer többet legeltettek, mint a parasztok, holott 1791-ben Marosszék összlakosságának 
a szabad székelyék csak 32,17 %-át tették ki, és az ugyancsak idesorolt egytelkes nemesek 
12,31 %-ot. Ezzel szemben a jobbágyok aránya 24,22% volt, a zselléreké pedig 23 ,88  %. 
/Csetri - Imreh, 1980.40.//Természetesen, figyelembe kell vennünk azt is, hogy a legeltetés 
mértéke évenként változott, és abban az időben a Székhavasát elsősorban a havasalji falvak 
legeltették, melyek zömében szabadrendüek voltak./

2.2.3. Közhavasok

A székelység tartalékföldjei voltak, melyekből a jobbágyság részesedési aránya kedve
zőbb volt, mint a szomszédos megyékben. Ezt az 1743-ban végrehajtott Szárhegyi Lázár 
birtok összeírása is tanúsítja: “Ezen Havasokban [gyergyószentmiklósi közhavasok] két 
jobbágynak annyi része, mint egy szabad embernek vagyon, s a mikor pénzé convertal- 
hattyák [válthatják át], marhájok legeltetésében pedig szabadosan mint a szabad ember el 
járhatnak.”

A közhavasok a “hatalmasok” erőszakoskodásainak színtere is volt: “[ . . .]  élő okunkra 
szolgáló erdeinket hasonló minden falu híre s engedelme nélkül magok hasznokra felfog
ták” /EO. II. 859./, olvashatjuk a két Oláhfalu 1804-ből származó panaszát, attól és arról a 
közösségről, hol mindezt nem az erőszakhoz folyamodó földesúr, hanem a szabad parasz
tokból álló falu egy-egy telhetetlen tagja hajtotta végre.

“Aprimorok [a székely főrend tagjai, ezek utódai] micsoda foglalásokat tettek mezőkben 
s főleg közhavasokban, mellőzöm” írta a háromszéki viszonyokra emlékező Mezőkövesdi 
Ujfalvy Sándor emlékirataiban /Ujfalvy S. 194. 315./. Elitélte a hatalmaskodást, melynek 
más formáiról időrendi áttekintésünk is tájékoztat. /Jakab/Szádeczky, 1901.100./

2.3. Havasolás
A havasrajárást, a havasi erdőkitermelést legteljesebben Zsigmond József a Korunk 

Évkönyv 1979. évfolyamásban ismertette. Dolgozata gazdagon szemlélteti az egykori 
Magyaró havasolóinak szókincsét, melyből néhányat be is mutatunk:

baláncs: felhajtófa, terhelőfa

beféli gél: behajkol; féligelés: hajkolás

bélgyiázott út: keresztászkokkal ellátott út; bélgya: keresztászok “1,5-2 méteres távközön
ként lábvastagságú dorongokat ágyaztak be keresztül az úttestbe, hogy könnyen csúsz
hassanak a vontatandó rönkök”

capinvas: capin

cirkli: hosszmérő fakörző

csákányos munka: capinnal végzett munka
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csáklya: capin

csap: fenyőgally

csapói: gallyaz; csapo
zás: gallyazás

egykéire dolgoió átal- 
jas munka : akkord
munka

fahúzócsákány: capin

friien: “fenyő faragott 
fa”

fuksiolás: “a rönk gör- 
getése azáltal, hogy 
a kofával felfelé 
fordított csákány 
[capin] hegyét vág- * a “ra
ják a rönk alatti Fuksiolás 111 a csákánnyal 121
ászokba”; fuksz: ve
zényszó a ~ elvégzésére (2. ábra)

fülemarakuti patkó: “Filip-Marakutt védjegyű hatfogó szárnyas lábpatkó”

fürésinyom: vágásrés
gerenda: szálfa, rönk; “Az eregetők [ ...]  és első műveletük volt a sproncolás / [ ...] , hogy 

csúszás közben ne akadjon meg az elindított gerenda”

hántoló: kérgezővas

harcsafürési: erdei fűrész

hasító pecek: hasító ék

hídlásút: dorongút

kapka: “a sproncolás mögé vágott 2-2 cm-es mélyedés, ebbe verték a tézslához csatolt 
csaflingnyelveket”; kápka kasica: kaloda

kérgelés: kérgezés

klupa: átlaló

landinafa: gömbrúd, 
vastag rúd

manarin: rönkfordító; 
manarinálás: “a 
rönknek manarin- 
nal végzett elfordí- 
tása, görgetés 
végett” (3. ábra)

nyáj: “munkacsapat”;
nyájvezető Manarin 111 és manarinálás
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nyisztor: “emelőrúd melynek végén görbített hegyű vaspapucs van”

odrozás: hárítófa elhelyezése a húzató út szélén; odorfa: hárítófa

paluga: az a művelet, mikor a szálfa vékonyabb végét capinnal felemelik és előgurítják

parti: “munkacsapat”; partifiller: csapatvezető; legényparti

pájsz: pájszoláskor a capin alá tett fadarab; “a rönkök hosszanti irányba való mozgatásakor 
a munkások kétoldalról állva a fokára állított csákány hegyét a rönk alá helyezik az 
ászokfára vagy a csákánylap gerince alá tett pájsznak nevezett fadarabra, és a csákány 
nyelét húzva billentéssel előre vagy hátra mozgatják a fát” (4. ábra)

4. ábra

Pájsz 111 és pájszolás 121.

plenkács: plankács

spicc: “futópadlás”; “Patakmed
rekbe [húzató utak készítése
kor] vagy gübbenők fölé rövid 
futópadlás, azaz spicceket ké
szítettek” (5. ábra)

sproncolás: kúpozás, a rönk végé
nek kúpos bekerekitése

sulyokbot: sulyok

szancsó: “rövid talpú szán”

tázsla: húzatórud; ténzsola 

terű: teher

vágni jár a havasra: dönteni ~ /Zsigmond J. 1979. /

5. ábra

sproncolás 111.
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3. VÁLOGATÁS A KUTATOTT TERÜLET

ERDŐ-, FAIPARI-, FAKERESKEDELMI 

STATISZTIKAI ADATAIBÓL

3.1. Erdészet
3.1.1. Fa- és cserjefajok elterjedése

6. ábra

A Picea excelsa és az Albies alba elterjedése a Keleti- Kárpátok területén 
/Fekete-Blattny, 1913. /
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1. táblázat

43 fa- és cserjefaj jelenléte!+1 vagy hiánya /-/ a Székelyföldön /Fekete-Blattny, 1913. /

Fa és cserjefajok Terület (6. ábra)
megnevezése
/a szerzők által Kelemen 
használt csoport 
elnevezések/

Gyergyói és 
Csíki 

hegycsoport

Görgényi 
havasok, 
Hargita, 

Baróti hg.

Berecki és 
Bodzái 
hegy

csoport
Picea excelsa + + + +
Abies alba + + + +
Pinus silvestris + + + +
Pinus nigra -

Pinus cembra + - csak az Újfalu
Somlyon 1553 m néhány drb

Pinus montana + + +
Larix decidua -
Taxus baccata + + + +
Juniperus communis + + + +
Juniperus nana + + + +
Juniperus Sabina - -
Fagus silvatica + csak a Csíki hegycsoportban + +
Quercus sessilitlora + + + +
Quercus pedunculata + + + +
Quercus lanuginosa -
Quercus conferta -
Quercus cerris - -

Castanea sativa -
Carpinus Betulus + + + +
Carpinnus duinensis -
Corylus Avellana + + + +
Corylus columa - -

Ostrya carpinifolia -
Betula verrucosa + + + +
Alnus glutinosa + + + +
Alnus incana + + + +
Alnus viridis + + + +
Ulmus scabra + + + +
Tilia cordata + + + +
Tilia platyphylla + - + +
Tilia tomentosa -

Acer platanoides + + + +
Acer pseudoplatanus + + + +
Acer campestre + + + +
Acer tataricum - - -

Acer obtusatum - -

Acer monspessulanum - - - -
Fraxinus excelsior + + + +
Fraxinus Ornus - - -

Syringa vulgáris - - -
Syringa Josikaea - - -
Junglans regia - -
Cotinus Coggygria - -
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2. táblázat

3.1.2. Fafajmegoszlás /1885-ben közzétett adatok szerint/

Az összes erdőterületből fanemek szerint *

A
törvényhatóság
neve

Összes erdő
terület

Tölgyerdő Bükk és 
más 

lomberdő

Fenyőerdő

k. hold /  százalék
Csík megye 402. 105 1.728 42. 216 358. 161

100% 0,4% 10, 5% 89, 1%

Háromszék megye 422. 068 52.721 295. 487 73. 860

100% 12,6% 70, 0% 17,4%

Maros-Torda megye 343. 170 27. 829 134. 162 181. 179

100% 8,1% 39,0% 52, 9%

Marosvásárhely 1.403 1.213 0. 190 -

sz. kir. város 100% 86,4% 13,6% -

Udvarhely megye 210. 172 27.474 149. 189 33. 509

100% 12,9% 71, 1% 16,0%

* /Bed6 A., 1885.1. k. I. táblázat. 76-81./

3. táblázat

3.1.3. A székely székek erdősültsége /1879-ben közzétett adatok/

Székelyföld néhány erdőstatisztikai adata 
/Kozma F .. 1879. 140-150./

A szék neve Összes 
terület 
k. hold

Erdő 
terület 
k. hold

Erdősültség

%

A lakosságra 
fejenként esett 

k. hold
Aranyosszék 63. 068 10. 601 17 0. 55

Csíkszék 858. 178 406. 253 47 4.02

Háromszék 558. 532 336. 892 60 3.22

Marosszék 252.716 62. 147 25 0.68

Udvarhelyszék 470.971 190. 294 40 1.95

/x//Bedő A ., 1874. 345-349. Hivatkozás Keleti Hazánk és Népe c. munkára/
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3.1.4. A Székelyföldre vonatkozó általános erdészeti adatok/1885/

4. a. táblázat 

Erdősültség 

/Bedő A. .1885.1. k. I. táblázat; 77-80. /

A törvényhatóság
neve_________________________ A törvényhatóság

összes lélek- összes erdősültség
föld szama erdő
területe területe
k. hold k. hold %

Csík megye 846. 751 110.940 402. 105 47,49
Háromszék megye 685. 204 125. 277 422. 068 61,60
Maros-Torda m. 721.443 146. 116 343. 170 47,57
Marosvásárhely sz. k. v. 5.709 12. 883 1.403 24,58
Udvarhely megye 510.801 105. 520 210. 172 41, 15

4. b. táblázat

Fatermés - Erdők jövedelme /Forrás -> 4 . a. táblázat/

A törvényhatóság Erdőterü Esik egy Az erdők katasz
neve letek lélekre teri tiszta jövedelme

évi fater az er- a fa-
mése dő te- ter- összesen holdan
m rület- més- ként

ből bői
k. hold m- forint kr

Csík megye 857. 580 3. 62 7. 73 27.916 7
Háromszék megye 721.434 3. 37 5. 76 80.212 19
Maros-Torda megye 763. 394 2. 35 5. 22 58. 378 17
Marosvásárhely sz. k. v. 3. 115 0.11 0.24 2.440 174
Udvarhely megye 367. 131 1.99 3.48 37. 272 17

3.1.5. Birtokviszonyok/1885 és 1896/

5. a. táblázat

Községi valamint törvényhatósági és közirtokosssági
erdők százalékos megoszlása

/Bedő A . , 1885. II. k . , II. rész. 550-587., 600-607.
és Bedő A ., 1896. II. I. rész. 490. -525. és 555. /

Törvény 1885 1896
hatóság összes törvényha- közbirto- összes törvényha közbirto-
/megye erdöte- tósági és kossági erdöte- tósági és kossági
illetve rület községi erdő rület községi erdő
sz. k. v. erdő erdő

k. hold százalék
Csík 402.105 330.518 33.063 399.665 326.127 35.208

100% 82% 8% 100% 82% 9%
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Maros-T 343. 170 19. 406 115.982 341.754 19. 305 76. 275
100% 6% 34% 100% 6% 22%

Udvarhely 210. 172 13.019 149. 685 208.461 13. 544 145. 594
100% 6% 71% 100% 7% 70%

Háromszék 422.068 277. 073 22. 693 414. 986 225. 158 55. 298
100% 66% 5% 100% 54% 13%

Marosvh 1.403 1.351 - 1.432 1.380

Megjegyzés. Csík megye: Szárhegyen alakult közbirtokosság. Maros-Torda megye: közbir- 
tokossági erdők magánerdőkké alakultak át. /pl. Gödemesterházán/. Udvarhely megye: 
növekedtek a községi és magánerdő területek, /pl. Zsombor esetében a községi, Vargyason 
a magánnerdő/. Háromszék megye: községi erdők alakultak át közbirtokossági erdőkké, /pl. 
Bölön/.

5. b. táblázat

1000 k. holdnál nagyobb erdőbirtokok száma nagyságuk 
szerint csoportosítva, 1885-ben és 1896-ban

/Bedő A. 1885.1. k. 513-515.; Bedő A ., 1896.1. k. 571-574. /

Megye__________10. 000 k. holdon______ 5. 000 k. holdon_________ 1. 000 k. holdon
felüli birtokok száma

1885 1896 1885 1896 1885 1896
Csík 9 9 9 11 2 39
Maros-Torda
és Marosvh. 8 7 2 1 2 20
Udvarhely 2 2 7 6 12 23
Háromszék 4 5 18 16 62 48

5. c. táblázat
Közbirtokosságok statisztikai adatai 1908-ban.

/M. Stat. Közlemények 1908. évben 39. k. Bp, 1913/

Megye Közbir A közsé Egy főre Közbirto Közbirto Közbirto
tokos gek hány eső köz kossági kosságok kosságok
ságok %-ában van birtokos vagyon ér átlagos átlagos
száma közbirto sági va téke az vagyona jövedelme

kossági gyon összes köz ezer koronában
vagyon % koronában ségi vagyon koroná-

%-ban bán
Csík 38 63,3 401,0 527,0 1.248,9 7781
Háromszék 39 38,2 23,0 37,4 73,2 208
Maros-T 40 19,6 14,8 65,1 63,3 226
Udvarhely 24 17,8 42,3 120,7 1993,9 853
Erdély - 44,0 40,6 53,6 86,4 470

Megjegyzés. 1908-ban Csík vármegye a közbirtokosságainak 4 millió koronát meghaladó 
értékpapírjai és takarékbetétjei voltak /uo. 157./. Antal Imre közlése szerint 1913-ban a 
közbirtokosságok összterületéből a legelő Udvarhely megyében 24, 43; Csík megyében
28,01, Háromszék megyében 14,17 %-ot, az erdő ugyanezen megyében 74,45; 70,53 és 
84,77 %-ot foglalt el /Antal I., 19799.488./
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3.2. Vadászat

Vadászterületek 1884-ben 

6. a. táblázat 

Vadászterületek kiterjedése a Székelyföldön 

/Bed<5 A ., 1885.1. k. XXV. táblázat/

A megye neve A megye összes Vadászterület
földterülete erdő mező

k. hold
Csík 846. 751 137.445 168. 848
Háromszék 685. 204 185.797 95. 267
Maros-Torda 721.443 169. 878 176.615
Udvarhely 510.801 100. 257 89.767

A megye összes Az erdő-vadászterület %-os
erdőterülete aránya
k. hold az összes az összes

vadászterület erdőterülethez
hez viszonyítva viszonytíva

Csík 402. 105 45 34
Hármoszék 422. 068 67 44
Maros-Torda 343. 170 49 50
Udvarhely 210. 172 53 48

6. b. táblázat

Vadászterületek bérletviszonyai 1884-ben

/El 1893.492-517./

A megye neve Az összes Ezek közül Bérbeadva Az évi bér
községek vadászterü- volt hány összeg
szama lettel bírt község összesen

.. község területe írt kr
Csík 66 51 51 327 78
Háromszék 114 105 104 970 41
Maros-Torda 211 201 195 1384 97
Udvarhely 136 136 106 350 80
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3.3. Faipar
3.3.1. Adatok a Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720-21
/Bp. 1896/ c. kiadványból

7. táblázat 

Faipar Erdély városaiban

Iparosok össesen:

Besz
terce

Brassó Gyula-
fehér
vár

Maros-
vásár
hely

Meg
gyes

Sege
vár

346 1033 70 329 338 400

-ács 8 14
melyből::

2 5 8 11
-asztalos 5 13 3 1 5 10
-csutorás 2 - - -

-esztergályos 15 2 - 7 3
-kádár 17 26 - 8 22 22
-kerékgyártó 12 18 4 3 16 13
-mészégető - 1 -

A 66 felsorolt 
ipari foglal
kozásból 
legtöbb varga varga csizmadia csizmadia varga varga

54 153 9 62 71 90

3.3.2. Adatok Aurél Gociman nyomán /Gociman A.. 1929./

8. táblázat 

Fűrészipar

Fűrésztelep Marosvásárhely és Madéfalva között, valamint Szovátán

Helység
megnevezése

fűrésztelepek
száma
1900 1914 1900 

években

keretfűrész- 
gépek száma

1914 Megjegyzés

1. Marosvásár
hely

2. Szászrégen 
/Görgényszeg 
is /

3. Déda-Bisztra

4. Ratosnya

7 13 Az 1890-ben alakult
Farkas Mendel cég 1910-ig 
840. 000m3rönköt 
fűrészelt fel.
A legmodernebb és a 

13 29 legnagyobb /10
gatteres/az 1910-ben 
létesült Foresta üzem 
volt

6 1906-ban létesült 6 
keretfűrész 

9 Legnagyobb az 1906-ban 
létesült 5 keretf. -es 
Cseh Iparbank fűrészt.
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5. Szalárd - 1 - 6 1909-ben létesült
6. Palotailva

7. Toplica

1 1 6 10 1895-ben létesült, 1907 
-ben leégett és átadták 
a Grassel bécsi cégnek 
, majd “Bangra” üzem 
A 10 gatteres “Maros

/Maroshévíz/ 4 19 völgyi Erdőipar" 1907- 
1910 között 300. 000m -t 
fűrészelt fel

8. Galócás 1 12 Nasici, később Lomás cég 
1912-ben létesült, 1150 
LE-vel

9. Salamás 1 - 6 Székpatak R. T. 1913
10. Hágótő - 1 - 3
11. Réz/?/ - 1 - 4
12. Gyergyótöl- 
gyes és 
környéke

5 20 Legnagyobb a Sötét- 
Puüia-i erdei fűrész
telep Marer Benő és T- 
sa 7 kerettel, 1913.

13. Borszék - 1 - 3 Eizig Jakab, 1906
14. Gyergyóholló 2 - 5 Klein és Reichfeld, 4 keret, 

1910; Smilovits 1 keret 1912
15. Ditró - 1 - 3 Ditrói Faipar 1914
16. Szárhegy

17. Gyergyó-

2 4 Székely és Margittai 1903 
Végh Katalin 1910
/13. fejezet/

szentmiklós 
és környéke

2 4 3 25 Az Alfalui R. T. 13 
kerettel, 545 LE-vel, 1907.

18. Tekerőpatak - 1 - 1
19. Vasláb és 2 11 A Vasláb-Libán-i 

környéke fűrésztelep 
9 kerettel, 550LE-vel

20. Csíkszent- - 1 - 2
domonkos 
21. Szováta 1 1 3 3
Összesen: 10 43 32 194

Megjegyzés. 1900-ban átlagosan 3,2 keretfűrészgép működött egy fűrésztelepen, míg 
1914-ben már 4,5.

3.3.3. Faiparral /fűrészárugyártás, asztalosipar, egyéb fa- és csontipar/ főfoglalkozás
ként/önálló és segélyszemélyzet/ foglalkozók

9. táblázat

Az 1910-es népszámlálás szerint az összes 
lakossághoz viszonyítva faiparral foglalkozott

Törvényhatóság %
Csík megye 2,6
Háromszék megye 3,0
Maros-Torda megye 1,3
Marosvásárhely sz. k. v. 1,8
Udvarhely 0,7

/Népszámlálás, 1910./
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3.4. Fakereskedelem
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7.ábra

Öl faáru la-el mennyiségét tekintve a kutatott terület három első helyen levő vasútállo
másai 1897-ben IMkikj.11897.49-51.1. A közölt százalékok a Marosvásárhelyi kereske
delmi- és iparkamara területéről elszállított összmennyiség arányát jelzik. Feltűnő 
pl., hogy Agostonfalváról szállították el a faszén 86%-át, ami azt jelenti, hogy Erdővi
déken a faszenítést nagy mértékben folytatják.
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DEDA

M V Ü  

B , F, 
FA.GY

B - BÚTOR

FA - FADÍSZ ÁRU

F - FURESZARU

GY - GYERMEKJATEK

H - HANGSZERFA

SZ - SZITAKEREG

T - TAPLÓ ÁRU

•  PAVA F 

• Z A BOL A H

*  KOVÁSZNA SZ 

PAPOLC •

F *ZAGON F

8.ábra

“A kamara kerületében levő kivivő ezé
gek" - 1S92. IMkikj. 1893.235.1 
B = bútor 
Fa=fadi szárú

F = fürészárú 
Gy= gyermekjáték 
H = hangszerfa 
Sz= szitakéreg 
T = taplóáru

3.4.1. Fakereskedők a Székelyföldön

10. táblázat 

A fakereskedők számának kimutatása

/Bedő A. 1885.1. k. XXXIX. ua. 1896. kiadás/ 
A megye neve

Kereskedők száma Csík Háromszék Maros-Torda Udvarhely
épületfa 1885 4 4 13 -

1896 28 10 43 11
szerszámfa 1885 - - 1 -

1896 - - 5 -

tűzifa 1885 7 - 14 4
1896 - - 34 -

cserkéreg 1885 - 2 - -

1896 1 2 2 -

/fa/ szén 1885 - - - -

1896 - - - 1
faáru és 1885 - - - -

faszerszám 1896 - 14 12 -
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3.4.2. Faárak

11. táblázat
Az 1885-94. években a kutatott terület nevezetesebb piacain a helyi kisebb 

eladásoknál alkalmazott faárak alsó és felső határai forintban.

/Bedő A., 1895. k. XX. táblázata /

A piac neve Egy úrköbméter_________Egy tömörkflbméter____________
fenyő tölgy bükk fenyő tölgy fenyő tölgy bükk

nyír gyertyán kőris kőris
szil szil
juhar juhar

tűzifa hasábfa gömbölyű műszerfa
épület fűrészelt áru

Csíkszereda
1

1,00
1,50

ntici <u a
2,00 
2, 50

2,50
6,00

-
ai a 

8,00 
14,00

- -

Szászrégen 0, 50 
1,50

1, 50 
2,00

3,50
9,00

8,00
16,00

9,00
15,00

- -

Székely udvar
hely

- - 1,50
2,00

3.00
7.00

10,00 
18,00

18,00
35,00

10.00
15,00

Marosvásár
hely

- 2, 25 
3,00

5,00
11,00

9, 00 
17. 00

11,00
19,00

18,00
30,00

-

Gyergyószent-
miklós

0, 80 
1,20

2,00 
2, 50

3.00
6.00

10,00
14,30

- -

Sepsiszent
györgy

- 1,00
1,50

1,80 
3, 10

6.00
10,00

11,00
18,00

20,00
27,00

-

Kézdivásár-
hely

1,75
1,50

2,60 
2, 50

3, 00 
2, 50

6.00 
7,00

10,00
16,00

10,00
14,00

3.5. Faépítészet

• A faanyag felhasználása a lakóházakban

/A magyar korona országai 1900. évi népszámlálásának főbb demográfiai eredményei, Bp. 
1902. 33./ 12. táblázat.

12. táblázat 
Száz lakóház közül volt

1890-ben 1900-ban
fából vagy 
más anyag
ból (x)

zsindely 
vagy deszka 
tetővel

fából vagy 
más anyagból

zsindely 
vagy deszka 
tetővel

Maros-Torda m. 82,9 39,8 68,9 46,7
Csík megye 96,5 88,5 96,2 89,3
Háromszék m. 94,0 79,3 93,4 81,4
Udvarhely m. 86,8 56,8 84.8 51,3
Marosvásárhely 45,3 80.8 35,4 80,0
Királyhágón túl 74,3 39,7 68,2 42,7

x mint tégla, kő

30



4. A FALU ERDEJE-KÖZSÉGI ERDŐ

4.1. Földközösség, faluközösség

4.1.1. Falvak szerinti földközösség

A székelyek miután falvakat alkottak, “a nemzetségi földközösség helyébe a falvak 
szerinti földközösség lépett, a mi fennmaradt egészen a XIX. századig.” /Szádeczky L., 
1902.25./. Kezdetben tehát a székelységnél nemfaluközösség volt, hanem nemzetségi, mert 
a letelepedésük vérségi, azaz törzsi közösség szerint történt.

A közigazgatás egységei, a falvak “a szomszédos nemzetiségi szétszórt telepekből, 
« tiz e se k b ő l»  keletkeztek” /Vámszer G., 1938. 57./, melyek a faluközösség igazgatási 
egységei maradtak a késsőbbiek folyamán is.

Más szerző/Pál G., 1928.6. sz./ hangsúlyozva a tízeseknek, a székely falu alapsejtjének 
gazdasági jelentőségét, azokat a közel együttlakók csoportosulásának tekintette, melyek “a 
havasok és erdők használatában közösen gazdálkodtak”. Ez a közös gazdasági rendszerük 
pedig később közös birtokosságok alakulásához vezetett, /pl. Csíkszentgyörgyi háromtizes 
birtokossága, Csíkszépvízi háromtizes bitokossága. -»  5. fejezet./

A falvak szerinti földközösséget egyszerűen “Falu”-nak is nevezték, mely a lakosok 
összeségét jelentette, a szabadok és a jobbágyok közösségét, a possessorok, a birtokos urak 
nélkül.

4.1.2. A falu tulajdona volt az erdő

Lássunk néhány idézetet ennek igazolására!

“17. az falu erdeit penig senki senki tűzzel ezután ne irtcsa” /"Csík-Szent-Mihály 
« m e g y é je »  falutörvénye. Kelt 1622. márcz. 29., pótoltatott 1639. febr. 10. SzO. VI. 68./

“az Kászon újfalvi Falu erdeje” /Kászon széki fjpj 1764. 35./ és “[ . . . ]  magok vallák, 
hogy mind a két pars [fél] a falu erdeiből irtotta volna” /uo., 1784. 174./

Az, hogy a közerdő a falu vagyona volt feljegyezte Teleki József is 1799-ben kelt úti 
jegyzeteiben: “erdeje a’ két Torjának közös van” /Teleki J., 1799.46./, “Nyújtod [...]  erdeje 
Kézdi vásárhellyel és más falukkal közös”/uo. 50./, de az, hogy a szabad székely falvak 
birtokosai - nem csak haszonélvezői, mint a jobbágyfalvak - is voltak az erdőnek, kitűnik 
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár alábbi két adatából is: “ 1744: egy nagj darab Bikkes 
erdő, melly Falusiak Erdejinek tartatik” /Szabó T., 1976. 1117. Magyarzsákod/, és “ 1761: 
Vagyon a Falunak egy Szentséd nevű bükkös és fenyves havassa Gyergyó felé” /uo. 
Bogárfalva UszJ.

Ugyanezt igazolják a helynevek is: “Falu erdeje” /Marosszéki hatámevek a XVI. és 
XVII. századból, Fele. SzO. VI. 406./, “Falu erdeje” /Nyr. 2, 1873. 428. Kriza János. 
Szabéd/.

Magánosok erdeje.

Keletkezésének forrása elsősorban az erdőfoglalás volt, melyet ha földtulajdon-joggal 
bírt, és sikerült 32 esztendőn át zavartalanul birtokolnia azt, már tőle senki sem vehette 
vissza. /Ismeretes a Tripartium III. R. 30. c. 7. §. által megfogalmazott tétel, mely szerint a 
jobbágy földjének csak haszonélvezője volt, mert felette a tulajdonjog a földesurat illette. 
Ez érvényes volt a székely székekben is 1848-ig, mikor a jobbágyságot megszüntették. /A  
közerdők rengetegében azonban a « s z e m é ly e s » , « p r iv a t » ,  « d o m in á lis » , ccudvari
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erd ő k »  csak kis szigetek voltak /Imreh I., 1983.224./, melyek úgy is keletkeztek, hogy a 
kiirtott terület, amint a rendszeresen mezőgazdasági művelése az irtványoknak megszűnt, 
az könnyen visszaerdősülhetett, átalakulva magánerdővé.

Az említett “kis szigetekiről a helynévkutatás eredményei is tanúskodnak: “ 1747: 
lörintz Büké” /Janitsek J., 1974. 157. Köpec/. Az igazoló név mellett azonban többnyire a 
régiségbeli adalékok hiányoznak: “Gálerdeje”/Berde M ., 1978.428. Feldoboly/, “Pá Pétör 
ódala /e/” /Tibád L., 1976. 199. Firtosváralja/, “Tana mihájé /e/” /Janitsek J., 1976. 196. 
Bölön/.

Vanak adataink többek csoportosulásáról, “kezdeti” birtokosságokról /  -» 5 . fejezet/ is: 
Tizemberkertje /erdő/ “/Bogáts D., 1929. 62. Kézdiszentlélek/, vagy ”Mátisok erdeje” 
/Székely Zs., 1974.327. Ikafalva/, “Kereszteseknyíre /erdő/” /Fejér M., 1972.135.Zabola/.

4.1.3. A falu erdeiének haszonélvezői

A “Falu” erdejének haszonélvezői és tulajdonosai nem mindig voltak azonosak. A 
szárhegyi Lázár-birtok 1743-as összeírásából tűnik ki e sajátos használata a székely falu 
erdejének: “Tilalmas erdejek az Exponens [szóbanlevő] Uraknak és ngoknak ezen mi 
Falunk [Újfalu] határán különösen [külön] nincsen, mind az által az ide való Jobbágyok 
udavar szükségire a menyi fa kivántatnék, annyit hordhatnának, senki sem tilalmazza rólla.” 
/Urbárium, 1743.476./

4.1.4. Amikor a birtokos nemes társtulajdonos

Említettük, hogy a possessoratus /birtokos nemesek, mágnások, több jobbágytelkes 
nemesek, vagyis az uralkodó osztály/ nem tartozott a “falu”-hoz. Ez természetesen nem 
jelentette azt, hogy a falu erdejének nem lehettek társtulajdonosai /  -> 6. fejezet/. Marosszék 
Constitutiói /törvényhatósági jogszabályai/ -amelyeket 1610 és 1718 között hoztak-, tartal
maznak olyan előírásokat, melyek a possessorok érdekeit védve, egyben köztulajdonos 
jellegüket bizonyítják: “Vagyon ilyen panaszok is a Possessoroknak, hogy némely faluk 
falu közönséges erdejét megtiltyák, és medio tempore [időközben] jó pénzért eladják a 
Possessoroknak hírek és akaratjuk nélkül, így cselekedszenek a régtől fogva nevelt erdővel 
is, és így a Possessort mind fájából, s mind árából excommunicálják [kiközösítik] [ . .  .]” 
/Corpus 1 ,7 5 .//"Úgynevezett községi erdőkben is van részem [...]", írta 1875-ben Dániel 
Gábor, vargyasi földesúr az Erdészeti Lapokban megjelent írásában./ /  -> 5. fejezet. Kié 
volt az erdő?/ /  —>Falutörvények, constitutiók/

4.1.5. A közönség erdeje

Az egykori községi erdők -a falu erdejének- jelentőségére utal többek közt az 1783. évi 
nagykendi feljegyzés is: “In Anno 1783. lőtt égések miatt a’a mi a’ Falu Erdeje volt, azt 
építésre feletébb megpusztították, [ . . . ]  ” /Kós K., 1978.15./.

Hasonló értékű feljegyzés az alábbi is, de itt a falu erdeje helyett már a “közönség erdeje” 
megnevezéssel találkoztunk, abból kiindulva, hogy lényegében az az ott élők közös 
tulajdona volt. A közönség szó egyik jelentése pedig: “egy helyen lakó emberek, község” 
/Ballagi M., 1873. 134./, vagyis közösség, falu: “Épületre ’s tüzelni -való fát minden 
helység, melynek erdeje vagyon, a ’közönség' erdejéből vészén;” /Szigethy Gy,. 1831.68./. 
A gyakran használt közönség helyett később községet kedtek alkalmazni, hozzájárulva 
ezzel ahhoz, hogy a “falu erdejé”-t gépiesen községi erdőnek tekintsék és nevezzék. /  -»  5. 
fejezet “kösség ”/
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4.1.6. Mit adott a székely falu erdeje a jobbágyoknak?

A faluközösség tagjai voltak a jobbágyok is, kik 1848-ban a székely társadalom 37  %-át 
képezték. /Egyed Á., 1981.106./Eppen ezért fontos erdészettörténeti szempontból is Egyed 
Ákos történésznek az a megállapítása, hogy a székelyföldi jobbágyok és zsellérek közföl
dekhez való viszonya jóval előnyösebb volt számukra, mint az erdélyi vármegyékben. 
/Egyed Á., 1981. 106./ Az erdőn nyújtotta nagyobb kereseti lehetőség természetesen nem 
azt jelentette, hogy a földesurak pl. Gyergyóban is nem igyekeztek jobbágyaik és zselléreik 
után hasznot húzni. Természetesen a pénz hatalma itt is létezett.

Utalunk az ingyen tutajozásra, mellyel pl. a szárhegyi jobbágyok földesuraknak tartoz
tak/Conscriptio Szárhegy, 1820.2./

Az erdő itthontartó ereje - mely minden korban egyik legfontosabb szerepe volt -, 
aszerint változott, hogy az általa nyújtott javak elosztásánál az uralkodó társadalmi osztá
lyok mennyire jártak el méltányosan. Az alábbi, az 1820. évi úrbéri összeíásból vett adat 
arra példa, amikor a possessorok a jobbágyok érdekeit figyelembe véve intézkedtek: “[ . .  
J azon colonusok [jobbágyok] pedig kiknek Földes Ura a’ tizen két Faluk Havassára bé 
Bírosok, Földes Urak czédolájok mellett mind épületekre mind pedig tűzre való fákot 
hozhatnak” /Szabó T. A., 1976.139. Magyarós Usz/.

4.2. Falutörvények, constitutiók

4.2.1. Marosszék Constitutiói /1610-1718/

Az előbbi alfejezetben utaltunk e törvényhatósági jogszabályokra, annak alátámasztá
sakor, hogy a falu erdejének ügyvitelében, használatára a földesuraknak döntő beleszólásuk 
volt. A falu erdejét a possessorok tudta nélkül nem adhatta el /Corpus 1,75./. A szék előírta 
azt is, hogy a közerdők tárgyában a földesurak “híre” nélkül a faluközösség nem határoz
hatott /uo. 153./ /Számos adat igazolja, hogy erdőügyben más székek faluközösségei is a 
földbirtokos urak tudtával határoztak: “Árkos, 1781. szeptember 25. [. . .] az árkosi 
communitás megegyezett akaratból, a tisztelt possessorátusok hírivei [. .]”. /Imreh I., 
1973.113./

Ismeretes, hogy sokáig a makkos erdőknek volt a legnagyobb értékük. A Székely 
Oklevéltár 715. sz. okirata /SzO. IV. 84./, Werbőczy Hármaskönyvének becslési tarifája 
/Hármas Könyv I. rész 133. cím 25-33. pont/ igazolják szerepüket Erdély gazdasági 
életében, illetve azt, hogy a székely székekben is a makktermő erdők jelentős jövedelmet 
nyújtottak. Ezért is határozott Marosszék a falu “túlkapásai” ellen, a possessorok védelmé
ben, mikor az alábbiak szerint intézkedett: “Régtől fogva latiálnak [lappanganak] Székünk
ben némely falukban a bebíró Possessorok [bebirtokló birtokosok] Praejudiciumokra 
[kárára] ilyen frausok[csalások] és abususok [visszaélések], hogyha a makkot termő Erdő
ben Isten makkot ád, a falusiak egymás között ilyen alattomban való tilalmakat tésznek, 
hogy senki a bebíró Possessorok sertéssének helyet és szállást ne adjon. [ . . . ]  végeztetett 
azért, hogy minden faluk az ő idejében fogadjanak pásztort, és a bebiró prossessorok 
sertéssét befogadván őriztessék fizetésért [.. .]”/Corpus I., 74-75./

4.2.2. Falutörvényekről

Imreh István kolozsvári történész A törvényhozó székely falu c. erdészettörténeti jelen
tőségű alapvető munkájában 72 székelyfalutörvényt /törvényt/, rendtartást, végzést, hatá
rozatot mutat be, melyek közül 45 az erdővel kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz. 
/Imreh I., 1983./ Ez nem tartalmazza a Jakab Elek-Szádeczky Lajos Udvarhely vármegye 
története a legrégibb időtől 1849-ig, Bp. 1901.393-394. o. kiadványban szereplő Csenérd-
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falva és Kőrispatak falutörvényeket - mindkettő 1666-ból -, így ezekkel együtt összesen 47 
falutörvény /törvény! és erdőrendtartás dicséri a székelységnek az erdőre is vonatkozó 
rendszert, szabályozást teremtő alkotókészségét.

Az első falutörvény /törvény/ 1581-ből való, míg az utolsó -szintén ismOert és kiadott- 
1841-es évszámú, melyet két rendtartás /az 1842. évi Csíktaploca erdőrendtartása, és egy 
1846-ban kelt tűzoltási/követ. A 74 szabályrendeletből 42 Háromszék falvainak munkája. 
Legtöbbjük /36/a XVIII. században keletkezett.

4.2.3. A falu erdeiének védelme

A falutörvények, a három falusi erdőrendtartás, a hívégi erdőpásztorok rendtartása a népi 
erdőgazdálkodás szabályozása mellett /  -»  8. fejezet/ gondoskodtak az erdei kártételek 
megelőzéséről is. Ezekhez az intézkedésekhez tartozott az erdöőrzés megszervezése. 
Hivatkozhatunk ezzel kapcsolatosan az erdőpásztorok hídvégi rendtartására, a csíktaplocai 
erdőrendtartásra, valamint a zaláni erdőpásztorok esküformája mellett a korábbi, 1774. évi 
ozsdalai falutörvényre: “ 11-mo. Minthogy az erdőpásztoroknak restségek s vigyázatlansá
gok miatt, úgy lágyságok miatt is tilalmas erdeink elpusztítanak, legfőképpen az Tölgy 
avas [ —> 1. fejezet], mert csak a nem hozza, akinek nem kell” /Imreh I., 1983. 426./, 
olvashatjuk ebben, az egykori erdőpásztorok tessék-lássék tevékenységét elítélő sorokat.

Az erdőőrzésnek a Székelyföldön is régi hagyományai vannak. Az egykori erdőőrök, az 
erdőpásztorok felett az erdőbírók álltak. A felesketett erdőőrt “hitös erdőpásztor”-nak 
nevezték. Az erdőőrzés a “tilalomban levő erdők”-re vonatkozott. Az erdei lopásban itt talált 
vagy ilyent cselekedni “mástól is meghallott” személyt tartozott a zaláni erdőpásztor 
esküjének értelmében megzálogolni vagy a “közönségnek és elöljáróságnak” bejelenteni, 
“minden félelem, szeretet, barátság, atyafiság félretételével”. /1846. A zaláni erdőpásztorok 
esküformája. Imreh., 1973. 121./

Az aszalás lábon az erdő irtásának egyik módja, mely abból állott, hogy az élőfa kérgét 
“lehántották”. E barbár erdőpusztítás végigkísérte a székelyföldi erdők történetét egészen 
azl879. 31. te. -az Erdőtörvény- végrehajtásáig, melyet a szemtanú Orbán Balázs így írt 
le: “[. .] de már, fájdalom, ide is [Tábla puszta, Uz vidék] kezd behatolni a rombolás 
szelleme azon néhány év óta, hogy ezen havasok a közsösségnek adattak át. Tavaly a 
birtokos községekből /Kászon, Sz. -Márton, Cserkefalva, Kozmás/ kiszállt néhány ezer 
ember, s főként a térségbe lenyúló fákat mind kiaszalták. E vandál műtétéi úgy történik, 
hogy a fák kérgét 3-4 lábnyira a földtől körülfaragják; a fa életereje ezáltal megszakadva, 
kiaszik, s csakhamar rothadva hajtja le századokon át büszként hodozott üstökét [. .]” 
Orbán B., II. 1869.56./. Több mint két évszázaddal korábban pedig éppenn Csíkban ítélték 
el a leírt “vandál műtétel”-t, 1622-ben a Csíkszentmihály falutörvényében, annak 21-ik 
pontjának alábbi rendelkezésével: “Senkinek ennek utánna bükkfát aszalni szabad ne 
legyen, ha pedig levágja, horgyja el onnan; de hogy úgy aszallya meg, hogy az fa fennállyon, 
ne legyen szabad.” /SzO. VI. 1622.69./

Az idézett “Csík-Szent-Mihály « m e g y é je »  [egyhásközössége] falutörvénye” 1639. 
febr. 10-én pótoltatott az erdőirtás, pusztítás egy másik módjának, az égetésnek megtiltásá
val: “17. Az falu erdeit penig senki tűzzel ezután ne irtsa”. /SzO. VI. 1639. 68./

Ismeretes, hogy az erdélyi főkormányszék egy 1767-ből kelt körrendelete -katonai 
érdekeket követve- megtiltotta, különösen a határszéli erdőkben a kecskék legeltetését [EO.
II. 261./. Három évtizeddel korábban, 1733-ban a háromszéki Papolc falutörvénye e 
tárgyban hozott intézkedését így fogalmazta meg: “6. punctum. A kecsketartó emberek 
ősszel, télben és tavaszkor a kecskékkel csak olyan helyen járjanak az erdőn, ahova a falu 
szabadítja őket. Ott is [ . . . ]  semminemű fákat le ne vagdaljanak.” /Imreh I., 1983. 373./
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9.ábra Erdővidék ma /Kisgyörgy Z., 1973.t

Erdövidék /Baróti medence; Vargyas, Kormos, Bárót patakok területe/ Miklósvár fiú
székhez tartozó falvai különösképpen kitűntek falutörvény -alkotó készségükkel. Közép
pajta 1775-ben kelt constitutiója például kitért több erdei kihágásra is: a harapégetés /az 
erdei alom felgyújtása/, a pásztor nélküli makkoltatás, a kecskék erdei legeltetése, miközben 
a pásztor "fejszét viszen magával” stb. megfékezésére hozva intézkedést. /EO II. 369./ 
Szárazajta falutörvénye /EO II. 1755. 368./ a vadgyümölcsfák védelme érdekében rendel
kezett. /Itt egyébként más falvakhoz hasonlóan az volt a rend, hogy aki « szá raz , vagy 
terméketlen f á t»  hír nélkül vágni merészelne, a büntetést el nem kerüli. “/Imreh I., 1983. 
248./ Bárót falutörvényének rendelkezéseiből pedig a tiltott erdők védelmére hozottak 
közül az alábbit említjük meg:” 1. Ha valaki az baróthi lakosok közül a tilalmas és makkos 
erdőnkben comperiáltatik [megjelenik], annak poénája [büntetése] 3 magyar forint, mely a 
falu kasszájába tétetik, a falu közönséges [közös] szükségeire erogáltatik [kiadatik]." /EO
II. 1775. 382.//9. ábra/
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Erdőségeink legfőbb veszedelme a tűz, a korlátlan legeltetés és azfejsze , mely “gyerekes 
viszketegségből, kicsiny és nagy gyerekek által minden utbaeső fához hozzávágatik”, írta 
Imre Dénes vezető állami erdőtiszt a Csíkmegyei Füzetek erdészeti fejezetében /Vitos. CsF., 
1898.595./. A székely falutörvények alkotói is tudtak az erdőpusztítás e három fő megnyil
vánulási formájának jelntőségéről. Az idézett 47 okirat tiltó rendelkezései természetesen 
kitértek az erdőlés rendjét megszabó, az erdőpusztítást tiltó más határozatok hozatalára is. 
Mindezek ismeretében írhatta Imreh István A rendtartó székely falu c. könyvében: “[.. .00] 
közvagyon volt az erdő; a falu ősi szép rendtartása szerint osztott belőle mindenkinek, mint 
ahogyan erdőtisztítani is együtt vonult ki a falu, tanúsítva: őseink tudtak a jövendőre 
gondolva é ln i” /Imreh I., 1973. 112./

Az utódok iránti gondoskodás késztette a faluközösségeket arra, hogy belássák: havasalji 
helységekben az erdő egyenrangú fél, hogy legyen a szántófölddel, megbecsült vagyon, 
követelmény, melyet Aranyosszék szabályrendelete már 1699-ben e szavakkal fogadott el: 
“Mivel pétiig az nemes széknek mint az mezőre úgy az az erdőre is egyenlő szüksége vagyon 
[. .] minden személy válogatás nélkül, [. ..]  az szabad erdőt irtani, ásni, égetni [ . . . ]  ne 
merészelje” /EO I. 621.; Corpus I. 106/107./

A falutörvények erdővédelmi intézkedéseinek megvoltak az eredményei. Egy havasalji 
nagyközség /ma város/  fiának visszaemlékezése /Olosz Károly, Kovászna, sz. 1898/ áll 
előttünk, igazolva azt, hogy érdemes volt az erdőt óvni, pusztítását megakadályozni: 
“Valamikor gyermekkoromban édesapámtól halottam: kovásznai viszonylatban az erdő 
arany volt. Mer az erdőt nem kellett kapálni, a jég nem verte el. Kovásznának az erdő búza 
volt. Ha például egy gazdának máról holnapra szüksége volt pénzre, valamelyik gyermek
ére ruha kellett, befogta reggel a lovait, elment az erdőbe, levágott egy tere fát, estére 
hazahozta, bevitte a gyárba, s abban a pillanatban kapta a pénzt a kezibe. Ha nem volt úgy 
rászorulva a pénzre, télen erdőit, deszkát vágott, kásztába rakta, megszárította, aztán jött az 
uzoni vásár, a prázsmári vásár, a földvári vásár. Felrakott egy szekér deszkát, elvitte a 
vásárba.” /Gazda J., 1980. 269., 270./

4.2.4. A falutörvén vek erdészettörténetünk letéteményesei

Említettük A zaláni erdőpásztorok esküformája kapcsán, hogy az erdőőr tartozott az 
erdei lopásban ért személyt megzálogolni vagy a “közönségnek és elöljáróságnak” beje
lenteni. Vagyis, 1846-ban Zalánban két szerv, a politikai község /az elöljáróság/ és a 
faluközösség /a communitás, a közönség/ intézte a falu erdeinek ügyeit. Ez a gyakorlat 
egyébként korábban is, valamint a közbirtokosságok megszervezéséig eléggé általános volt, 
ami az arányosításkor /  —> 6. fejezet/ rendkivül megnehezítette annak eldöntését, hogy az 
egykori “falu erdeje” községi vagy közbirtokossági jellegű volt-e. /—>5. fejezet: A közbir
tokosságok megalakulása/. /Azt a jelenséget, hogy hiányoztak a szervezett erdőbirtok-kö- 
zösségek, az “úgynevezett közbirtokossági testületek”, Nagy Gyula brassói kir. 
erdőfelügyelő is észrevételezte. /Nagy Gy., 1885.483./

A falutörvények a “tizes" -re /-»Falvak szerinti földközösség/ is utalnak, mely nemcsak 
egyszerű falurész volt, hanem az erdőlés munkaszervezeti egysége is /8. fejezet. A fakiter
melés tervezése és szervezése/. Ennek kebelében történt túlkapások megismétlésének 
megelőzése a háromszéki Ozsdola falutörvényének egyik rendelkezése volt: “23-tio. Mikor 
a falu valami tilalmas erdőt oszt el, némely ember két, három, emberek részét kivánja 
magának obtiniálni [megkapni]; kit egy s kit más szín alatt, a tíznek praejudiciumára 
[kárára] [ . .  .] Ezekre nézve végeztetett, hogy senki a tizesben két részt ne vágjon [ . . . ] ” 
/Imreh I., 1983.426.//A tisztítás végrehajtása is a tizes beosztás szerint történt, pl. Étfalva, 
uo. 250./
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A nyíl kijelölése

Árkos 1830-ban, a “teljes communitás” gyűlésén, az erdőlés rendjére vonatkozó hatá
rozatot hozott /Imreh 1 .1973.114./, melyet a falutörvény több pontban határozott meg. Ezek 
közül a második elrendeli: “Hogy a mai napon kimervén, újra a székelyen lévő nyíl 
kijegyeztessék és tízekre felosztassék.” A szövegben szereplő nyíl itt már vágásterület 
értelmében szerepel, nem az eredeti sorshúzás útján osztályrészül jutott földdarab" /—>A 
magyar nyelv történeti etimológiai szótára II. 1970, és Tagányi K., 1896. VI./. Termé
szetesen, megállapitásunk nem azt jelenti, hogy a kutatott területen is évszázadokon át az 
erdőt nem “nyílvonás”-sal, “nyílvetés”-sel osztották ki, amit igazol az alábbi udvarhelyszé
ki adat is: “Úgy tudom, hogy mostan [1762] Óczfalván az Udvarban lakó Kertész Sigmond 
jelen nem volt az erdő osztásban, a Nyilat az ő részire magam húztam el” /Szabó T., 1978. 
967./ /A nyilas földek kiosztása évszázadokon át igen jelentős mozzanata volt a székely 
falu életének. Erre utalnak Marosszék Constitutiói is. Corpus is. /Corpus I. 61: “Articulus 
19. Nyilak rendiről”./

4.3. A falu erdeje 1848 után

4.3.1. Az 1854. évi erdélyi úrbéri pátens /nyílt parancs/

E császári pátens, mely az úrbéri kapcsolatokból fennmaradt jogviszonyokat rendezte 
/PNL XVI./, nem hatálytalanította az 1848-as úrbéri törvényt. Két kategóriába osztotta a 
volt jobbágyokat és zselléreket: az úrbéresnek elismert és a nem úrbéres majorsági és 
székely örökséges jellegűek osztályába. Az előbbiek esetében az állam biztosította a 
megváltást, fizette a földbirtokosoknak a kártérítést azért a földért, melyet a volt úrbérese
inek átadott, míg a második kategóriába eső parasztság saját költségén, önerőből volt 
kénytelen megváltani szolgálatait és telkét. /Egyed Á., 1981.133./Tekintettel anra, hogy a 
Székelyföldre jellemző volt a tömeges önmegváltás, a közerdők la falu erdeje! jelentősége 
a parasztság e rétegének esetében megnőtt, az erdei legeltetésből származó mellékhaszná
lat, valamint az erdőlés nyújtotta jövedelem intenzívebb igénybevétele által. /Duka János 
Csíkszentlélek tízeseiről c. írásában említi, hogy a havasbeli részen csinált széna kétszer 
többet ért a réti szénánál, mert “szapora és erőt adó kószt volt”. Nd, 1978. 191./

4.3.2. Vegyes székely falvak

A székely székek falvainak többségében voltak jobbágyok és zsellérek is. íEgyed Ákos 
Falu, város, civilizáció c. írása szerint pl. hiányzott a jobbágyi-zselléri lakosság az udvar
helyszéki Szentegyházasfaluban, Kápolnásfaluban, Farkaslakán stb. 108. és 109./. A job
bágyfelszabadítás után az ilyen vegyes falvakban úrbéreseket vesztett birtokosok /ún. 
földbirtokosok/, úrbéreseket nem vesztett birtokosok az ún. székely birtokosok és a volt 
úrbéresek /felszabadult jobbágyok/ voltak. A közös erdőnek -amit már ekkor rendszerint 
községi erdőnek neveztek- soron következő felosztásánál, a három “osztály” tagjainak 
jogosultságát, részarányát az arányosítás /-»6. fejezet/ végrehajtásának során állapították 
meg. (Hogy ez például Vargyason mit jelentett, azt Balogh Edgár Vargyasi változások c. 
kötetéből megtuhatjuk: “-Az én gyerekkoromban még úgy volt- kezdi beszédét [1942-ben] 
az öreg László Mihály-, hogy a báró úr csordája is a közös erdőben legelt. Ma az erdő 
egynegyede sem a közbirtokosságé. A báró úr az arányosításkor annyit összeszedett, hogy
ezer holdon felül lett az erdeje. Aztán a többi földbirtokos, meg a nagygazdák___ Nincs
is többé három ökörcsordánk és két tehéncsordánk, mint régen, csak mindegyikből 
egy”/30./)
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5, BIRTOKOSSÁGOK, KÖZBIRTOKOSSÁGOK

5.1. A közös erdőkre vonatkozó ismeretek

/A  4. fejezetben tárgyaltak kiegészítése/

belbirtokos: az a személy, aki abban a faluban lakott, ahol arányjoga volt.

bíróság: községi bírói hivatal. Négy közönség, .  . .  1858: “Járás Hivatal Közbe járultával 
négyközségünkbe határoztasson el, hogy senki is épületnekvaló fát a Bíróság hírén és 
tudtán Kívül az erdőkben nevághasson többet mind a mennyire Szüksége vagyon” /50./ 
/Kozmás/

egyesült “[. . . ]  a 4 Communitások [faluközösségek] egyesült Biróságok egy benjövén” /uo. 
51./

birtokközösség: közös birtok. Pál G., 1928: “Külön rendelkezéseket tartalmaz a székely 
birtokközösségekre az «Approbatae Constitutiones» is a régi szokások megerősítésével 
/III. R. 29. cím. 76" /5. sz./

birtokos: 1. földbirtokos /a “possessor” magyar megfelelője. A magyar nyelv tört. -étim. 
szótára szerint első előfordulása: 1763./; 2. közbirtokossági tag /Jkv. Hilibi Kb, 1941. 
74./

birtokosság 1. a közbirtokosság régies, de egész működése alatt használatos elnevezése. 
Dánfalva Kbj, 1935: “A mai naptól kezdve a birtokosságéra sémi nemű fáér nem 
szabad” /35./; 2. közerdő. Dániel G. 1896: “[ . . . ]  az úgynevezett hatod birtokosságnak 
is választott elnökségét több éven át folytatom.” /321./; Csíkszépvízi 3 tizes székely 
birtokossága. /A  birtokosság kifejezés a “possessoratus” megnevezést helyettesítette. 
Az 1898.19. te. előtt korszakban általánosan használt volt./ (->4. fej. 1. alf. Helynevek)

biztos személyes: bizalmi. Négy közönség, 1848: “Mű Csík Kozmás Tusnád Werebes 
és Lázárfalva 4 Comunitások Szemelyesei [. . . ]  Tusnádon a nemes Lofő Korodi Albert, 
eő kégyelme házánál tartott Gyűlésünkben [ . . . ] ” /25./

codominium: közös tulajdon /Dósa E., 1861.248./ /Felosztható -pl. közhatár-, és felosztha
tatlan -pl. családi hitbizomány- lehetett./

compossessio: közösbirtoklás /Dósa E., 1861. 241./

compossessor: közbirtokos

compossessoratus: közbirtokosság

Darabontok erdeje: darabontok közös erdeje /Szabó T., 1970/1578. Dálnok/; SzO. V. 1578 
: “[. . .] ebből a dologból megtalálak vala az várhegyi kapitánt Cheffey Jánost és a 
kapitán akaratijából más erdőt adának az feljül megmondott Somodi Györgynek és 
Somodi Ferencznek a több darabontokkal egyetembe” /1 10./ /darabont: gyalogos kato
na/

él: használ. EM. 1946: “erdő élése”, “szabad volt myndeneknek mynd erdeyi mynd fywet 
élni” /1583./; Kovách G. ,197111773: “[...] erdőbe pacifice [békésen] marháit legeltette, 
s tűzifával élhetett” /Szászfalva/

elöljáróság: közbirtokosság vezetősége. Négy közönség, 1866: “[. . .]  négy közönsé
günk elöljárósága gyűlésünket tartván [ . . . ] ” /132. /Csíktusnád/
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erdőbirtokossá,g: közbirtokosság régies elnevezése. Bedő A., 1896 “Baróthi erdőbirtokos- 
ság” /IV. 498./

erdőgyapja: “erdő kitermelésre eladandó /eladható/ adott faállománya vagy faanyaga” 
/Szabó T., 1982. 286.//7<546: “ezen erdők’ gyapja aránti betsű [ . . . ] ” /Kál, MT./

erdőközösség: az erdő közös tulajdona és használata. Erre vonatkozóan mérvadó Tagányi 
Károlynak /1858-1924/ alábbi tájékoztatása: “Az erdőközösségeknél [. . .] az osztás 
ugyanazon szabályok szerint ment végbe, mint a szántóföldek vagy kaszálóknál. Miként 
ezekből, úgy az erdőből is a község tagja egyenlő részt kapott, oly módon, hogy előbb 
az erdőt, vagy annak felosztás alá eső részét annnyi egyenlő részre mérték ki, a hány 
egyenjogú tagja volt a községnek s azután az így felmért részek fölött maguk közt sorsot 
huztak, s a kinek amelyik rész jutott, azt vágta ki amíg tartott benne, kivágása után pedig 
a községre szállott vissza, és a község, a maga tagjainak megint másutt osztott erdőt.” 
/Tagányi, 1896. VI./

fabeli járandóság a Székelyföldön: az a természetben járó fizettség, ami a kutatott terület 
közerdeinek tulajdonosait megillette. Forrásaink nevezték: arányjognak /aránynak, 
arányrésznek/, fa-illetőségnek, faosztaléknak /osztaléknak/, jognak /erdőjognak, hold
jognak/, jogosultságnak, jussnak, jutaléknak, “osztáj” fának, osztályrészül adott fa 
mennyiségnek, részjárandóságnak, résznek a közerdőből, szavazatok száma utáni 
jognak, vágtérjutaléknak stb. “Ez az osztalék az, melynek elérésére egész évben vár [a 
székely közbirtokossági tag], hogy a hat hónapos télben a maga és mások fájának 
hazahozásával és kidolgozásával munkaalkalomra is találjon.” /Pál G. , 1928. 4. sz./ 
/Magyarázatként szolgáljon a szentgericei /MT/ közbirtokosság gazdasági ügyvitelére 
vonatkozó szabályzat egyes részei: “A megelőző §-ban említett közös erdő 92,25 k. hold 
illetőség a közbirtokosságnak 1888. évi július hó 13-án kötött és a marosvásárhelyi kir. 
törvényszék mint birtokrendező bíróságnak 1888. évi szeptember hó 24. -én 6241-888 
szám alatt kelt végzésével jóváhagyott békeegyezmény szerint összesen 361 közös 
birtokos között arányosíttatott. [6. fejezet] Az egyezségben az egyes birtokosokat 
háromszoros belső és egyszeres külső birtokaik szerint megillető járandóságok egyénen
ként is megállapítattak és 1896-ban a telekkönyvben is kitüntettettek. ”Kiemelve azt a 
szóanyagot, melyaz újtípusú közbirtokosságok megalakulását megelőző folyamatot 
jellemezte, fontosnak tartjuk az arányosítási tárgyalás évének megjegyzését /1888/, mert 
a közbirtokosság -az 1898. 19. te. alapján- végül is csak 1905-ben alakult meg. Figye
lemre méltó az is, hogy az aránykulcs megállapitásánál tekintetbe vették a falu gazda
gabb rétegének az érdekét. Eszerint a 3 négyszögölet járandósággal biró közös 
birtokosok 1 szavazattal, a 6 n. ölet 2 szavazattal, a 9 n. ölet 3 szavazattal, a 12 n. ölet 4 
szavazattal stb. járultak hozzá a gyűlés határozataihoz. /Tehát a törvény az aránykulcs 
szerinti szavazást mondta ki./

füst: belsőség. Az arányosítás előtt a közbirtokossági földeket a Székelyföldön rendszerint 
az illető helységben füsttel bíró családok használtak.

gondnok: a közbirtok gazdasági ügyeit intéző személy. Négy közönség, 1866: “Mai 
napon folyó 1866-ik év július 8-ik napján alólírt. 4. községünk elöljárósága gyűlést 
tartván 4 község gondnoka Sántha Albert úr házánál [ . . . ] ” /137./

hatalmasok uralma a közbirtokosságokban: a több szavazattal bírók. A közbirtokosságok 
gazdasági ügyvitelét szabályozó törvény /1898. 19. te. 28.§-a/ előírta, hogy az ügyek 
intézését a közös birtokosok gyűlése végezze. Azáltal, hogy a határozatokat -egyes 
esetektől eltekintve- a jelen levő közös birtokosok arányrészeik szerint számított szava
zással hozták, a törvény biztosította a gazdagok befolyását. A szegénység pedig küzdött 
érdekei megvédéséért: “[...]-. de mosta nagygazdákat kell megbuktatni, [.. .]-s, ha nem
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vigyázunk, a közbirtokossági vezetést még jobban megkaparintsák. Eddig legalább 
hirmondónk volt, s láttuk a disznóságaikat, de most ha nem ügyelünk, még azt is 
kiszorítsák”, olvashatunk Kurkó Gyárfásnak, “a valóság tudójának és kimondójának” 
regényében /Nehéz kenyér 1948/ arról a tagok közötti belső egyenetlenségről, melynek 
magvát a törvény hintette el.

kényszertársulat a közös erdőkre: a közbirtokosságok erőszakolt létrehozása. Lásd: Csík
vármegye törvényhatóságának felirata 1890-ben c. alfejezetet.

kétág katonaság: —» volt kétág katonaság közbirtokosság

kösség: 1. gyalogrend, harmadik rend. SzO. II. 1569-1571 : “Ez az három nem az zekels- 
ségben, tudnij illik feo ember Lo few Keosseg.. . ” /283.//-^közönség is/. 2. faluközösség

közbirtok: közbirtokossági és községi föld/-Egyed Á., 1975. 58./

közbirtokosság Icompossessoratus/: a társas birtoklás egy neme, az erdőközösség legfejle- 
tebb formája, melynek első világháború előtti székelyföldi történetét az arányosítási 
/1871. évi. 55. te. /az erdő-/ 1879. évi 31. te /  és a közbirtokossági /1898. 19. te./ 
törvények együttes alkalmazása két jól elkülöníthető korszakra osztanak. Az arányosí
tási törvény előtt ugyanis a közbirtok használat mihelyt valaki a faluban belsőséget 
szerzett, általában minden család számára biztosítva volt, az arányosítás után azonban a 
közbirtokosságot csak a továbbra is közösségben maradt tulajdonosok, a magánbirtokuk 
arányában vehették igénybe. A föld nélküli rétegeket pedig kizárták mint birtokosokat 
közbirtokosságokból, és ezek a legtöbb esetben az ágfa-juttatással be kellett érniük. Az 
Erdőtörvény üzemterv szerinti gazdálkodást írt elő az addigi szabad használat helyett, 
az 1898. évi 19. te. pedig a közbirtokosságok gazdasági ügyvitelét szabályozta.

közbirtokossági társaság: kezdetleges erdőközösségi forma, melyre példa a «Kölpényi 
11». Tagjai, a tizenegy család egyformán osztozkodott a Bocskai fejedelemtől vitézsé
gükért kapott «Bocsok» nevű erdő használatában /Rugonfalvi K., 1939. II. 152./

közerdő: szabadhasználatú erdő. EO II., 1769: [ . . . ]  a hol köz vagy szabad erdők vannak, 
[ . . . ] n/295./

közhatár: közös terület, közhely /commune ternum/. Kilyéni Sz. M. 1818/1817: “Az 
Alperesek azt állíttyák, hogy a‘ Nemes Székely Nemzetben a‘ Köz Határok fel osztása, 
szint úgy mint a4 Jószág le szállása a‘ Vármegyei Nemes Jószágoktól egészszen 
különböző törvény alatt áll;” /255. Bögöz/

közhavas: több falu közös erdős területe. /Szabó T., 1976/1820: azon colonusok [jobbá
gyok] pedig kiknek Földes Urak a‘ tizen két Faluk Havassára bé Bírosok... “/Magyarós 
U/

közhely: közös birtok /terrena communa/. Lőtsey, 1837/1831: “Zágoni köz hellyeket” /78./

közönség 1: falu, község. EO II. 1802: “Minden helységben a possessoratus [birtokosság, 
birtokos uraság] a közönséggel egyetértőleg tegyen erdőinspectort, a mellé erdőpászto
rokat” /812. Aranyosszék/; Nyolcvanos et. Lemhény 1846: [ . . . ]  általdata valla Közön
ségünk az úgynevezett két Lepataka Közét 80 személyeknek [...]", vásár, mely így tér 
vissza a jegyzőkönyv hatvan év múlva: “1906 [...] 60 év telt le [. . .] hogy azon erdőrészt 
mel felet társaságunk ez idő szerént rendelkezik az őseink községünktől megvásárolták 
[ . . . ] ”. 2 közösség “ns Csíkszék közönsége erdeiben” /Ált-Cs. 78. alap. 20./; birtokkö
zösség. Lőtsey, 1837/1831: “-a’ Zágoni Birtokosok, és Közösség, mint appellans [fel
lebbező]. . . ” /78./

közönséges: 1. mindenki által használható. Urbárium, 1743: “Ezen tilalmas [csere] erdőn 
kívül semmi nevezetű hellyekben ezen szárhegyi határos az Exponens [vallattató]
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uraknak és nagysnak tilalmas erdejek nincsen, hanem a Falusiakkal közönségesen való 
erdei vannak, úgy hogy ezen Szárhegyi határon levő erdőkből akár honnan tűzi, vagy 
egyéb épületre való fákot is horhatnak, valamennyi kívántatik.” /246./ 2. közösen. EO 
I. 1640: “Tudom azt, hogy a Kő megett való nagy székely erdőből Hidasnak külön 
kihasított határa soha nem volt az Aranyos földétől, hanem az aranyosszékiekkel mind 
egyaránt bírták közönségesen [ . . . ] ” /440./. 3. a falu közföldje. Kovách G. 1971!1773: 
“Úgy contribuálok [veszek részt], mint egy szabad ember, mégis midőn a közönségesből 
valamit felosztanak, nékem csak fél részt adnak. ” /38. Csókfalva/

közös erdőbirtoklás: Pl. Csíkszenttamás falu törvénye, 1676: “Első, hogy a falu határja 
közös. Tilalamban csere erdőket senki ne vágja [ . . . ] ” /SzO VI. 358./

közös vagyon: Pl. Benedek E., 1920: “Az erdő fája az én gyermekkoromban [sz. Kisbacon, 
1859] közös vagyon. Kiki annyi tüzelőt meg épületfát hord el onnan, amennyit csak bír: 
maga szükségére, eladásra is. Legtöbbet az, akinek kevés a szántóföldje, de van két 
lovacskája, s mert hamar végez a mezei munkával, hordja a fát a piacra: ebből pótolja a 
kenyerét. Csak később semmisül meg a «régi székely törvény»: mindenkinek földbirto
ka arányában szabja meg az erdő- és legelőjét az «új magyar törvény».”

köz paskum: közlegelő. Négy közönség, 1863: “mint hogy ezen Köz paskum Tusnád 
Közönségének kebelében van” /88./ /Kozmás/

közre marad: közös marad. Szabó T., 1976!1783: “A Csíki Jószágban található Hovasok és 
a két darab Cziheres hely is közre maragyanak” /Marosvásárhely//1178./

közvagyon: községi és közbirtokossági tulajdon, több község által birtokolt terület. Pl. Ősi 
Marosszék havasa /Deák L., 1882.42./

külbirtokos: a faluban birtokkal nem rendelkező. Négy közönség, 1867: “Határoztatok 
hogy az 1867-ik év folytán a‘ 4. község béli lakosság és úgy a‘ külbirtokosok is csakis 
a‘ már [ . . . ]  erdölhesse. ” /143.//Csíktusnád/

lókötőhely: “a községi vagyonból kijelölt rész, amely a «hadban szolgálók», majd később 
a postai szolgálatot és ellenőrzést végző tisztviselők lovainak etetésére szolgált” /Cor
pus I. 76./. Cs. Bogáts, 1943/1617: “ 10 keóteó hellye”; Benkő, /. 1778 “Pascua 
equorum /Ló-kötő-hely diéta/” /I. 421./

nagy székely erdő: Aranyosszék szabad erdje /EO. 1.440./

nemesi erdőközösség: az erdőnek csak nemesek általi közös tulajdona és használata. Pl. 
Hídvég, az egykori Háromszék szomszédságában, hol a tualjdonosok mágnások /Mi- 
kók, Nemesek/ és kisebb nemesek voltak.

nemesi közbirtokosság: a társas birtoklásnak az a neme, mely ősidők óta szabad tulajdonú 
birtokra és az azokkal kapcsolatos jogokra vonatkozott. Pl. a székely közbirtokosságok 
tartoztak ide. /Az erdő-statisztika - Bedő A., 1896. IV. k. - a közbirtokossági erdőket, 
vagyis magukat a közbirtokosságokat, két csoportba sorolta: nemesi és egyéb közbirto
kossági erdők, valamint volt úrbéres közbirtokossági erdők./

nemesi közerdő: a falu birtokos nemeseinek külön erdeje a XVIII. sz. végén, a XIX. sz. 
elején /Imreh I . , 1979.60. /

osztatlan erdő /terület/: tulajdonosokra fel nem osztott erdőbirtok. Dániel G. 1896 : “[ . . . ]  
az osztatlan felsőrákosi erdőterület [ . . . ]  /317./

részes: közbirtokossági tag /Pál G., 1928./

részjogosult: arányrész/-jog/tulajdonos/Imreh I., 1979. 131./
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szabad erdő: szabad használatú erdő. /Szinonimák: közönséges erdő, szabad-élőhely, 
szabadja, tilalmatlan erdő stb./

székely birtokosság: székely szabadparasztok utódainak közös tulajdonát képező erdőbir
tok. Dániel G., 1896 “Időközben pedig létre hozta a két fél közti békességet, mely 
szerint az egész praediumnak [pusztának] harmada a székely birtokosság tulajdonába 
ment, két része pedig maradt a családnak br. Dániel”/  /3 18/; Székelykeresztúri székely- 
birtokosság /Simó Mózes ifjabb és társai/ erdejének és véderdő kopárjának rendszeres 
gazdasági üzemterve. 1907. Megj. Hasonló értelemben használták a székely közbirto
kosság megnevezést is /pl. Rigmányi székely közbirtokosság/. Ezeknek a birtokoknak 
az arányosítására az 1871. évi 55. te. vonatkozott, mely megengedte az erdőkből a száz 
holdon felüli részek kiszakítását.

széki erdő: a székely székek közös erdőbirtoka. Pl. a marosszéki Székhavas /->2. fejezet 
Marosszék havasa/, a gyergyói Közrez stb. Orbán B., V. 1871: “Aranyosszék közgyűlé
sei: 1807. jan. 12. Kövenden [. . .] a szék közerdeit elfoglalt katonákkal békét próbálnak, 
de siker nélkül.” /20./

terrestris dominus: földesúr. Urbárium, 1743: [. .] de ezen Havasokban a Bélbor nevű 
Havason kívül a Terrestris Dominusnak semmi része nincsen. Ezen Bélbor nevű Havas
ban is pedig csak annyi része vagyon mint egy szabad embernek, hanem a jobbágyok 
szintén úgy legeltethetik marhájokat, mint a szabad emberek." /246./

testületi erdő: bizonyos célra egyesült személyek közös erdeje. Péch Dezső, 1886: “A 
földművelés-, ipar- s kereskedelemügyi m. kir. minisztérium és a megye Marostordame- 
gye testületi erdőbirtokosai között 1884. szept. 14-ről keltezve szerződés jött létre, mely 
szerint az üzemtervek készítése és a testületi erdők kezelése állami erdészek által fog 
végeztetni.” /516./

úrbéresekkel vegyes közbirtokosság: volt szabad székelyekből, volt földesurakból és volt 
úrbéresekből álló közbirtokosság /Pál G., 1928. 6. sz. -> 1871. Lili. te. 78. §./

úbéres birtokosság: volt úrbéres közbirtokosság, a volt jobbágyok és zsellérek számára 
községenként kihasított erőterület. Pál G., 1928: “Az úrbéres birtokosság és a közbir
tokosság magánjogi közösségek, a község közjogi alakulat. ”/4. sz. /., Megj. Bedő A., 
1896. IV. szerint Háromszék megyében 24 volt úrbéres közbirtokosság alakult, melyek 
összterülete 9215 k. hol volt. Ennyi jutott végül is, az 1848-ban létező 7248 háromszék- 
megyei jobbágycsalád leszármazottjainak -arányuk ekkor 48, 94 % volt- /Egyed Á., 
1981. 105./, elenyésző része a megye 415 ezer k. hold összerdőségének.

volt kétág katonaság közbirtokosság /"Székely kétág katonaság"/: a volt huszár és gyalog 
rendhez tartozó székelyek ősbelsőségeinek alapul vételével létesült közbirtokosság. 
“Általában ama földközösség folytatása, mely a székelyek között a megtelepedéskor 
keletkezett, önmagukban pedig olyan vagyonközösségi alakulatok, melyek a székelyek
nek legsajátosabb /jog/ viszonyaira vezethetők vissza.”//Elekes A., 1929. 117./. Megj. 
Bedő Albert erdőstatisztikai munkája szerint 1895-ben az alábbi 13 háromszékmegyei 
községben létezett volt kétág katonaság közbirtokosság: Aldobony, Árkos, Bodola, 
Bölön, Eresztevény, Káinok, Középajta, Kőröspatak, Lisznyó, Málnás, Miklósvár, 
Nagyborosnyó, Zalán. /Bedő A., 1896. IV. k. 496-532./
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5.2. Kié volt az erdő?

5.2.1. Divald Adolf Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről c. munkája

Az 1871-ben megjelent kiadvány alábbi sorait idézzük: “A merre nézünk csupa jogta
lanság; a birtokviszonyok legnagyobbára rendezetlenek; mindenfelé a tulajdon erőszakos 
vagy alattomos megtámadása, és sehol semmi oltalom.” /Divald A,. 1871.27./ /  A Jelentés 
tartalmazza Akolozsvári m. k. jószágigazgatóság átnézeti térképe-t is, 1 bécsi hüvelyk 8000 
bécsi öl léptékben megszerkesztve. A birtokviszonyokat is feltüntetve megkülönböztet: 
magán és községi erdőt, valamint kincstári erdőket./

5.2.2. Székelyföldi rendezetlen birtokviszonyok

Dániel Gábor Udvarhelyszék utolsó főkirálybírájának A székelyföldi erdőkről c. írásá
ból tűnik ki az a zűrzavar, melyre Divald Adolf hivatkozott. Néhány idézet állításunk 
bizonyítására: “A községi, illetőleg közbirtokossági erdők nagyrészben ún. tilalmas és 
szabad használatú erdőkre vannak felosztva, ”/Daniel G., 1875.73. /  majd: “Az úynevezett 
községi, de valósággal közbirtokossági erdőknek [. . .] /uo, 77./, ”Úgynevezett községi 
erdőkben is van részem [. ..]" /uo. 77./. Vagyis, br. Dániel 1875-ben a vargyasi községi 
erdőben is tulajdonos volt, ami bizonyára nem volt elszigetelt jelenség: a faluközösségnek 
-az egykori communitásnak, melyet később közönségnek, majd községnek neveztek- tagja 
volt az ott élő mágnás, ki igyekezett az arányosítási törvény /6. fejezet/egyébként sem 
egyértelmű rendelkezéseit saját érdekeinek megfelelően kihasználni. /Ezért is fogalmazott 
annyira előrelátóan, hiszen 1875-ben még az 1871-ben kibocsátott törvény alkalmazására 
alig került sor./

De hogyan írt az Erdészeti Lapok 1881. évi évfolyama 136-ik oldalán Nagy Gyula 
brassói m. kir. alerdőfelügyelő? “Háromszéken [. ] az erdőbirtokok legnagyobb része 
községi és egyházi ‘továbbá a birtokrendezés és arányosítás alkalmával az egyes tulajdo
nosok közt néha alig egy pár négyszög ölnyi részletekig szétdarabolt «volt közbirtokossá
gig jelenleg tehát «magán erdőkből» állanak.” Majd ugyancsak Nagy Gyula véleményét 
olvashatjuk 1885-ben is a háromszéki erdőkre vonatkozó birtokviszonyokról: “Ez idő 
szerint ugyanis főleg a községi és közbirtokossági erdők tekintetében nagy zavarok és 
eltérések észlelhetők a különböző felfogások között. Vannak ugyanis olyanok, kik tulaj- 
donképeni «községi» erdők létezését a székelyföldön egyáltalában tagadják és «közbirto- 
kossági»-nak állítják az összes ún. községi erdőket is; míg mások épen ellenkezőleg 
vélekednek.” /Nagy Gy., 1885.483./

És ha az államerdészet exponense saját véleményét -az arányosítási törvény meghozatala 
után tizennégy évvel- a székelyföldi erdők birtokviszonyaira vonatkozóan még nem tartotta 
eléggé megalapozottnak, a közgazdász Kozma Ferenc korábban megjelent könyvében 
/Kozma F., 1879/ mi mást írhatott: “A székelyföldi erdőségek magán, egyházi, községi és 
közbirtokossági tulajdont képeznek. Melyik mekkora terjedelmű azt kinyomozni nem 
sikerült. [. . . ],  mindenütt igen nagy lévén a hajlam confundálni a községit a közbirtokossá- 
gival [ . . . ]” /Kozma F., 1879. 252./

Maros-Torda vármegye 1903-ik évi közállapotáról szóló alispáni jelentés, 32 évvel az 
arányosítási törvény, az 1871. évi 55. te. után még mindig zavaros birtokviszonyokról 
tájékoztatta az érdekelteket. Ennek következtében pedig a közbirtokosságok megalakulása 
és az ezzel kapcsolatos “a szavazásra jogosultak jegyzékeinek” összeállítása is még váratott 
magára: “még huzamosabb időt fog igénybe venni és 5-6 év előtt semmi esetre befejezést 
nem nyer”, olvashatjuk a közleményben. /A jMT, 1903. 63./

43



5.2.3. Egy saitóvélemény 1869-ből

“A székelyeknél eredetileg közös, községi volt minden birtok. Egyebekre nézve meg
vontak utóbb a barázdákat, még pedig féltékeny gonddal, de az erdők mind e mai napiglan 
közös birtokot képeznek. Olyan helyt van kivétel csak, a hová befészkelte magát a viszályos 
századok alatt egy-egy földes ur [ . . . ]” /VU, Pest. 1869.297./, olvashatunk még egy nézetet, 
mely a székely falvak tulajdonosaként a községet tekinti, egyenlőséget téve a “közös” és a 
“község” fogalmak között. De ez a “község” közönséget, faluközösséget, communitást 

jelentett és nem politikai /államigazgatási/ községet./ —> Előbbi alfejezet közönség címsza
vát, “Nyolcvanos et, Lemhény 1846" példamondatát, mely jól érzékeli azt, hogy 60 év alatt 
a közönség kifejezés értelme hogyan azonosult a politikai községével, miáltal minden, ami 
egykor a faluközösségé volt, automatikusan községi vagyonná vált./

5.2.4. Az 1871. évi 55. te. 11. §-a megadja a községi vagyon jellegzetességeit 

Ennek értelmében a törvény községi erdőnek tekintette azt, mely:

- “folytonos gyakorlattal kizárólag községi közjövedelmi forrásul használtatott”,

- “egyéni ingyenhasználat tárgya nem volt”,

- “okiratilag a községi szükségletek fedezésére rendeltetett”

A fenti kritériumoknak a gyakorlatba történő átültetése távolról sem bizonyult egyszerű, 
közigazgatási úton végrehajtható feladatnak. Elsősorban azért nem, mert a közerdőket mind 
a politikai község, mind a faluközösség egyedi jövedelemként használták. Továbbá, mert a 
közigazgatás szervei /megye, község/ érdeke különbözött az egyénétől. Az előbiek a 
községi erdőkben látták a megyei és községi terhek hordozóit, az utóbbi pedig magántulaj
donának tekintve a közös erdőt /annak termékeit/ a közbirtokossági rendszerben vélte 
egyéni érdekeinek megvalósulását.

Végül is, arra a kérdésre, hogy kié volt az arányosításra kerülő egykori communitás 
erdeje, általánosságban csak azt válaszolhatjuk: a megváltozott jogszabályok közepette is 
a közé, közösségé. Ez pedig esetenként lehetett községi vagy közbirtokossági vagyon is. 
/5. táblázat/

5.3. Csíkvármegye 1890. október 30-i felirata a képviselőházhoz 
és egyes minisztériumokhoz a legelőkre és erdőkre nézve

Az erdő eladhatóvá vált

1890 körül a vasútvonal közeledtével új korszak kezdődött Csík társadalmának életében: 
a nagy erdőeladások, az erdővásárlásokkal kapcsolatos üzelmek évei, mikor “a népnél 
közszájon forgott a «pukkanó s ö r »  /pezsgő/ ivása” /Endes M., 1938.415./, a székelység 
igényei nagyobb mértékben fokozódtak, mint ahogy gazdaságát, iparát fejlesztette. A 
közösségellenes, az egyéni érdekhajszolás elvei uralkodtak, melyhez az állam a liberális 
jogalkotás révén megadta a segítséget. /—>1871. évi 55. te, mely lehetővé tette a 100 k. 
holdnál nagyobb erdőilletményeknek, valamint a havasoknak a közös birtokból való 
elkülönítését, eladását; 1879. évi 31. te. magánerdőkre vonatkozó intézkedései./

5.3.1. A felirat legfontosabb javaslatai

A közerdők községi jellegét bizonyítva, a felirat az arányosítás jogosultságát támadta. 
Az ennek végrehajtása során jelentkezett megmozdulások, zavargások /->6. fejezet 1889. 
Csíkszentimre/ orvoslása, illetve megelőzése érdekében kérte: “az erdők és erdei közös
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legelők községi közvagyon természetének elismerését, örök feloszthatatlanságának kimon
dását, az abból folyó jövedelemnek a községi háztartásra való fordítását.” /Endes M., 1938. 
379./

A felirat javaslatának indoklására megemlítette, hogy az arányosítás /—>6. fejezet: az 
arányosítás meghatározása /  egyszer már megtörtént. Az arányosítás elvét annyiban tartotta 
fenn: “hogy kinek-kinek birtokarányában házi szükségéhez és a használat alatti erdők 
mérvéhez képest a közigazgatási hatóság által jóváhagyott tőárban a szükséges famennyi
ség kiadassék [ . . . ]  /Vitos CsF, 519./

Kényszertársulatnak nevezte a közbirtokosságot, “szerencsétlen” fogalomnak minősitve 
azt.

5.3.2. Kinek az érdekét szolgálta a felirat?

Elvben a közösségét, mert az erdőarányosítások során bekövetkezett számtalan vissza
élés /->6. fejezet/ a javaslat érvényesítésével megelőzhető lett volna. De vajon a községi 
erdők jövedelméből a lakosság minden köz- és adóterhét magára vállalták volna-e, és olcsó 
nyersanyag szolgáltatásával a házi faipart fellenditve hozzájárultak volna-e közösségük 
jobb megélhetéséhez? Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a községi erdők irányítása már 
közvetlenül a megye hatáskörébe tartozott, így a gyakorlatban könnyen megyei erdőkké 
válhattak volna. /—»Ösmarosszék, Csíki Magánjavak 2. fejezet, Havasok alfejezet, melyek 
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket./ Ekkor pedig már a megye - és tágabb 
értelemben a kapitalista állam- szempontjai voltak a mérvadók. Ennél a változatnál pedig 
a “közbirtokosság szerencsétlen fogalma” már többet nyújtott a községek lakosságának, 
vagyis inkább közösségérdekűbb volt. /Ezt a véleményünket igazolta a székely közbirto
kosságoknak a két világháború között betöltött szerepe is, függetlenül a sokat szellőztetett 
közbirtokossági panamáktól./

5.4. A székelyföldi közbirtokosságokkal kapcsolatos néhány észrevétel

5.4.1. A közbirtokosságok megalakulása

Egyes szerzők /A. Gociman, 1932. 6./ véleménye szerint a székelyföldi közbirtokossá
gok az arányosítási törvény /1871. évi 55. te/ alapján létesültek, mely a községi erdőket 
közbirtokosságokká alakította át. /  “Ennek a törvénynek megfelelően valamennyi volt 
községi erdő a közbirtokosságok tulajdonává válik, a község birtokosainak Ítélve oda, 
arányosan belső és külső birtokaikkal.” uo./

Az erdélyi, és még inkább a székelyföldi közbirtokosságok kialakulása természetesen 
ennyire egységes körülmények között nem ment végbe. Maga az arányosítási törvény 1. 
§-a is feltételezte, hogy léteztek előbb is közbirtokok, melyeket egyes esetekben a község 
kezelt: “1. &. Az arányosítás tárgyát képezik nemcsak a jelenleg közösen és osztatlanul 
használt külső fekvőségek, hanem azok is, a melyek a közös birtokból -a közbirtokosok 
beleegyezése nélkül, s a községileg kezelt közös birtoknál az illetékes hatóságok jóváha
gyása nélkül- ezen törvény életbeléptét közvetlenül megelőző 32 év alatt elfoglaltattak. 
"Vagyis, a törvény világosan megjelöli, hogy melyek a közbirtokossági vagyon ismertető- 
jegyei, nevezetesen a « k ö z ö s  és o sz ta tla n »  használat, melyek jellemzői voltak a 
közerdőknek a székelység ősi katonai, társadalmi és gazdasági berendezéseinek idejében 
is. Itt azonban hivatkoznunk kell Tagányi Károlyra is: “A mi pedig a községek vagyonát 
illeti, nem lehet kétség, hogy eredetét az is a földközösségnek köszönheti.” /Tagányi K., 
1894.213./

45



5,4.2. Hosszú út az “úitípusú” közbirtokosságok megszervezéséig

Kétségtelen, hogy az “újtípusú” közbirtokosságok az 1898. évi 19. te. alapján, az illető 
birtok arányosítása után jöttek létre. De hogy a székely közerdők hosszú utat tettek meg, 
míg közbirtokosságokká szervezőttek, azt a háromszéki közbirtokossági erdők 1896-ban 
közölt váltakozó elnevezései bizonyítják: volt úrbéresek, pl. Miklósvári erdőbirtokosság, 
pl. Baróthi-; közbirtokosság pl. Bodosi-; volt kétág katonaság, pl. Bölöni-; volt kétág 
katonaság és szerzeményesek, pl. Al-dobolyi-; kisebb birtokosság, pl. Fotosi-; nagyobb 
birtokosság, pl. Fotosi-; vásáros birtokosság, pl. Málnási-; és társai, pl. Kökösi Molnár 
József-; települtek, pl. Zaláni-; székelyek, pl. Al-torjai-; vagyontalanok, pl. Feltorjai-; 
község birtokossága, pl. Petőfalva-; család közbirtokossága, pl. Pávai Marti-; székelyek, pl. 
Maksai-stb. /Bedő A., 1896. IV. k. 496-535./ Hivatkozhatunk egy 1884-ből származó 87 
csíki erdőbirtokot felsoroló kimutatásra is, hol a tulajdonosok között több esetben szerepel 
a tizes /falurész/elnevezés, pl. Csíkszépvízi 3 tizes székely birtokosság. /Pál G., 1928: “A 
Székelyföldön sok községen a közbirtokosság az ún. ”tizes"-ből fejlődött.” /6. sz.//

Megemlíthetjük Csiby Andor hivatkozását is az 1802 évi 24. te 2 §-a, mely a vadászat 
és madarászat gyakorlásáról szól és első izben használja latinul a közbirtokosság elnevezést. 
/Csiby A., 1939. 13./ /EO II. 801./ Továbbá hivatkozhatunk az osztrák erdőtörvényre, az 
1852. december 3-án kiadott császári nyílt parancsra, mely 1858. január 1-jétől Erdélyben 
is hatályba lépett/EO. III. 627-650./. Az 1. §-a az erdők felosztására vonatkozik, melynek 
alapján birodalmi, községi és magánerdők voltak. Ez utóbbihoz tartoztak az “olyan testü
letek erdei, melyek magánjogi viszonyon alapultak”. Bizonyára e törvénynek is betudható, 
hogy végül is a közbirtokossági erdő elnevezés olyan nehezen honosodott meg.

5.5. Vélemények a közbirtokossági rendszerről

5.5.1. “Nyűg a közbirtokosság szerencsétlen fogalma___

Az emlékezetes 1890-es csíki feliratból idéztünk, melyhez hasonló elítélő szavakkal 
Becze Antal ottani alispán megfogalmazásában is: “[ . . . ]  s a közbirtokossági szerencsétlen 
idea szervezetét fizetjük zsebből” /Erdély, 1901. 79./. Napjaink történészei közül pedig 
Bányai László megállapítását szükséges szintén itt közölnünk: “A közbirtokosságok jöve
delmét [Székelyföld] viszont egy vékony kiváltságos réteg élvezte.” Bányai L., 1973.164./

5.5.2. Miért is hibáztatható a közbirtokossági forma?

A törvény maga /1898. évi 19. te/ két alapelvre épült: a közös birtokosok tötyényes 
formák közötti szervezkedése, a közös vagyon kezelése és használata szabályok alapján 
történjék és a hatósági felügyelet. /->Miniszteri indokás, MTörvényt., 1898. 102./ /Ez 
utóbbi elsősorban az állami erdőkezelés által valósult meg, és jelentette az erdőbirtok 
felmérését, az üzemtervkészítést, a használatok kijelölését, az értékesítés alá kerülő fakész
let becsértékének megállapítását stb., de nem érintette az erdővagyon állagával és hasznával 
való szabad rendelkezés jogát./ A kormánynak a közbirtokosságok ügyvitelébe való beavat
kozása szükséges volt, a törvény megalkotása azonban az erdőtörvényt /1879. évi 31. te./ 
csak 19 év múlva -megkésve- követte, és ún. jóléti törvény is volt, mely nem helyezett 
kilátásba büntetések alkalmazását.

Megkésve született a törvény és vontatott volt a végrehajtása.

Az Erdészeti Lapok 1909. évi füzetei tartalmazzák Csegezy Pálnak azt a két írását, 
amelyben összegezte a székely közbirtokosságok vagyon- és ügykezelésével kapcsolatos 
megállapításait/379-403. és 754-759. old./. A leírt állapotokért mennyiben voltak felelősek 
a közigazgatási- és államerdészeti szervek? Hogyan történhetett meg például az, hogy a
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Maroskövesdi volt úrbéres birtokosság alakuló ülésére csak 1913-ban, az 1880-ban meg
történt úrbéri elkülönítés után 33 évvel került sor? /Aztán még két év volt szükséges ahhoz, 
hogy a 72 oldalas, 105 paragrafust tartalmazó szabályzatot jóvá is hagyják./

Egyik magyarázata mindenképpen a rendkivül nehézkes ügykezelési rendszer. Például 
a kebelei szabad-székely birtokosok erdőterülete mindössze 0,58 kh, azaz 3337 négyzetmé
ter volt. E “tenyérnyi” erdő birtokszabályozási és gazdasági ügyviteli munkája, amely 
kezdődött az arányosítással és tagosítással, folytatódott a rendszeres gazdasági üzemterv 
elkészítésével és befejeződött a szabályzat jóváhagyásával, 31 évig tartott. Sőt a 0,58 kh-os 
területet az üzemátvizsgálati munkálatoknak is alávetették, pedig 1899 és 1908 között arról 
csak 8 köbméter fát termeltek le. Tehát akik a közbirtokosságok megszüntetését kérték 
egy-egy ilyen esetben indokot találtak az állami felügyelettől való elrettentésre. /A  magán- 
tulajdonba jutott egykori közbirtokossági erdőkben állami felügyelet nélkül folyhatott a 
gazdálkodás -akár az erdő letárolása is./

Mennyit javulhatott a Csegezy által leírt helyzet az öt év múlva kitört világháborúig? 
Bizonyára nem sokat. A hátralévő néhány év nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a 
megkésve szerveződött közbirtokosságok szilárd alapokra helyeződjenek. A gyermekbeteg
ségeiket élő közös székelyföldi erdőgazdaságok a megváltozott kapitalista termelési viszo
nyok -az államhatalom átalakulása után, az 1921-es agrárreform hatalmas területeket 
sajátított ki a székely közbirtokosságoktól- karjai közé kerültek, és hamarosan bomlásuk 
végső szakaszát élték. Tehát közbirtokosságaink hivatásuknak nem az elvárt mértékben 
tudtak eleget tenni. /Lásd: A közös erdőkre vonatkozó ismeretek, hatalmasok uralma a 
közbirtokosságokban címszót is./
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6. A HÍRHEDT SZÉKELYFÖLDI

ERDŐARÁNYOSÍTÁS

6.1. Az 1871.55. te. Az arányosításról és tagosításról Erdélyben
6.1.1. Az arányosítás meghatározása

“Birtokrendezési eljárás, amelynek célja megállapítani a közösségben részes feleket s 
azoknak illetőségeit” /RLex XII. 204./, vagy Pál Gábor szerint “részesedési hányadok 
megállapitása a közjavakhoz való jogosultságnak és annak mértékének bírói ítéletekkel 
való meghatározása” /Pál G., 1923.47./.

Már a két tömör meghatározás maga is sok mindent elárul. Az arányosítás egyben 
birtokrendezés is, olyan körülmények között mint a Székelyföld, hol az erdők tulajdonjo
gára vonatkozóan az volt a jellemző amit Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő 1885-ben -14 évvel 
az arányositási törvény kibocsátása után- így fogalmazott meg: “Ez idő szerint ugyanis főleg 
a községi és közbirtokossági erdők tekintetében nagy zavarok és eltérések észlelhetők 
különböző felfogások között. Vannak ugyanis olyanok, kik tulajdonképeni «községi» erdők 
létezését a székelyföldön egyáltalán tagadják és a «közbirtokossági»-nak állítják az összes 
ún. községi erdőket is, míg mások épen ellenkezőleg vélekednek.” /Nagy Gy., 1885.483./ 
/Maga Nagy Gyula is “bizonytalankodott”: Háromszék erdeinek tulajdonjogánál közbirto
kossági erdőt nem szerepeltetett. /Nagy Gy., 1885.482./

Említettük, hogy az arányosítás földbirtokrendezési művelet volt. Ennek alapfeltétele 
pedig a területek felmérése. Továbbá; a résztulajdonosokra eső birtokhányad megállapítása 
arányosítási per  útján történt. Tehát, egyfelöl a «mémöki», másfelől az «ügyvédi» költsé
gek terhelték a vagyonközösség tagjait. Ezért, a vasút megjelenése előtt a “havasos erdők 
és legelők nem sokkal [értek] többet, mibe arányosításuk került”. /Ellenzék, 1880. X. 16./ 
/Ezzel is magyarázható, hogy az arányosítás rendkívül lassan haladt. Kozma Ferenc 
1879-ben megjelent könyvében írta: “Csík megyében ez ideig csupán annyi történt, hogy 
az arányosítás iránt a kereset 12 községben megindult.” /Kozma F., 1879. 157./

6.1.2. Az arányosítás története

Bözödi György Székely bánja c. könyvében kifejti, hogy az 1871. 55. te. előtt a 
székelyföldi közföldekből a kiváltságos osztályok három alkalommal részesültek. 1562 
után, mikor a nyílföldeket a lófőknek és primoroknak örökbe “adták”, az adományozások 
alkalmával, és a foglalások során. /Bözödi Gy., 1938. 72./

Az 1653. évi Approbatae constitutiones szerint: “juxta quantitatem et numerum sessio- 
num antiquarum [a régi mennyisége és száma szerint] osztassanak és bírattassanak a 
határok” /EO. 1.496 = A. C. III. r. 29. c. 1. cikkely/ elvet alkalmazták az arányosítási törvény 
előtt esett kevés arányosításnál /Imreh I., 1944.9./. Azonkívül az Approbátok a közhatárok 
-közerdők- használatára vonatkozóan meghagyták azt is, hogy “kiki maga rata portiójával 
[ráeső birtokrészével] légyen contantus [megelégedett].”/

Kivétel az említett elv alkalmazása alól az 1772-ben végrehajtott koronkai /Msz/ 
erdőfelosztás volt. Ekkor a közös földet nem a magánbirtok nagysága alapján, hanem 
személy szerint osztották fel a társadalmi ostályfokozat figyelembevételével /Rugonfali K., 
1939. II. 152.; Lőtsey, 1837. 80. 84./. A “per capita”, azaz fejenként való erdőfelosztás sem 
jelentett teljes egyenlőséget, mert a primornak két nyilat, a szabad székelynek egy, a 
jobbágyoknak fél nyilat adtak.
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Erdészettörténeti jelentősége van a marosvásárhelyi kir. táblának 1831-ben a zágoni 
“közhelyek” arányosítása tárgyában hozott ítéletének is /Lötsey, 1837. 78-95./. A bírói 
döntés az Approbatae Constitutiones 3. r. 76. t. c. art. alapján - “a‘ Havasok is a‘ Székely 
közönségnek oztály alá nem jöhető Bonumai [felosztás alá nem kerülő javai]”- a közföldek 
felosztását megtagadta. /A birtokperben hozott ítéletből kitűnik, hogy az alperes faluközös
ség a felosztást teljes mértékben nem ellenezte, de ragaszkodott" a‘ Felséges Udvarnak 
1772-ben hozott azon határozatához, melly a‘ Gróf Toldalagi László és a‘ Koronkai 
Közönség között folyt Köz Határ osztállyá4 tárgyában hozatott", azzal a követeléssel, hogy 
a közhelyek felosztásakor a királyi adományosok részt ne kapjanak, csak a székely jog 
alapján birtoklók és pedig fejenként, egyenlő mértékben, “mert a‘Székelly Törvény szerint 
nem illetheti nagyobb rész a‘ Nemest, vagy Primőrt, mint akármellyik Primipilust [lófőt], 
vagy Pixidariust [gyalogost]”, valamint: “és végre, hogy a‘ paraszt a‘ Decret. Trip. 3. r. 30. 
t. semmi tulajdoni jussal [joggal] nem bírván, nekiek Telkeik utánis semmi rész4 se járjon. 
” /Lőtsey, 1837. 80. és 81./.

6.1.3. Magáról a törvényről

Az arányosítási törvény /1871. 55. te./ fő hibájának Sebess Dénes - a kérdés legjobb 
ismerőjének egyike- az aránykulcs pontatlan meghatározását tekintette: “A törvény az 
antiqua szessiót [régi telket] említi, de hogy mi az, vájjon csak a belsőség, vagy a hozzá 
tartozó szántók-e, vagy az erdők is, ezt külön körül nem üja. Ebből keletkezett egymásnak 
ellentmondó bírói ítélet [ . . . ] ” /Sebes D., 1903./, melyből kifolyólag az arányosítás teljes 
végrehajtása és a közösségben maradt közbirtokosságok megszervezése húzódott egészen 
az első világháború küszöbéig. /2. fejezet A havas is/

Az arányosítási törvény és annak végrehajtásának igazságtalanságaira számosán, de 
megkésve hívták fel a közvélemény figyelmét. Közel egy évszázad távlatából is jogos az 
alábbi kérdésünk: miért alkalmaztak egy olyan törvényt mely azáltal, hogy a valódi 
tényállást nem vette figyelembe, csak igazságtalanságokat szült? Mert mind a törvény 
helytelen és pontatlan megfogalmazásakor, mind annak végrehajtása során nem a szegény- 
parasztság és a középparasztság egyes tagjainak érdeke volt a mérvadó. Ugyanakkor az 
erdőt eladni akaró nagy, és középbirtokos osztály, a gazdagparasztság tagjai, az erdőt 
felvásárló burzsoázia, a megvesztegethető földmérők, bírák és hivatalnokok mind hasznot 
húzhattak és húztak az 1871. 55. törvénycikk alkalmazásából.

A törvény fogyatékosságai -mondhatjuk buktatói vagy ravaszságai- a székelység nagy 
tömegét súlyosan érintették. Ezért Pál Gábor 1928-ban, a Magyar Kisebbség hasábjain 
közölt jelentős tanulmányában /Pál G., 1928/ az 1871.55. tc-ről “mint elvetélt törvényiről 
írt, a “hírhedt” székelyföldi /erdő/ arányositás megnevezés pedig általános volt. Később, 
1938-ban Bözödi György Székely Bánja-nak köszönhetően a közvélemény még inkább 
megismerte ezt a jogszabályt és azokat a körülményeket, melyek az üzérek meggazdago
dásához és a jóhiszeműek félrevezetéséhez, becsapásához vezetett. Ezek hatására írta 
Balogh Edgár’ “A falukutatók modorában panaszoltam el [. .], azt a nyomort, melynek 
titkát számomra is Bözödi György fejtette meg a múlt századbeli arányosítás és tagosítás 
fizikái nyomán támadt életforma-torzulások őszinte leleplezésével.” /Balogh E., 1979. 
148./

6.1.4. Klippel Móric az arányosításról

Számunkra természetesen kivételes jelentőségű Krippel Móric-nzk /1867-1945/, gyer- 
gyószcntmiklósi erdőgondnok korában az arányosításról közzétett véleménye. /Megjelent 
az Erdély c. folyóirat 1901. évfolyamának 82-83. oldalain./
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A 34 éves Krippel Móric mint kivülálló szólt hozzá a székelység időszerű kérdéseihez, 
miután már huzamosabb ideig Gyergyóban dolgozott. / - > 9 . 15. fejezeteket is/

Krippel az arányosításról is megfontoltan írt. Nem a törvényt támadta közvetlenül, 
hanem annak végrehajtását: “Nagy baj az arányosítás, ill. a rosszabbik formája. Az 
arányosítás üdvös, ha a tényleg bírt földbirtok után történnek a 100 holdon felüli részek 
kiszakitása. [ . . . ]  De hogy a földbirtokokkal járó közösbeli jogok azoktól elkülöníthetők 
legyenek és a 100 holdnyi jogot összevásárlásból származott nagybirtokok a közösből 
kiszakíthassanak: az már szerintem nem egyeztethető össze a kisbirtokosok védelmének 
elvével.” /A  törvény 8. §-a szerint mindegyik közbirtokos kívánhatta a közös birtokból járó 
illetményének természetben való elkülönítését erdő esetében, ha illetményére legalább 100 
kát. hold esett./

6.2. Az arányosítás és a Székely Kongresszus

6.2.1. A kongresszus jellege

1902. augusztus 28 és 30 között Tusnádfürdőn tartották meg, Bedő Albert ny. államtitkár 
és országos főerdőmester ügyvezető elnöksége alatt a Székely Kongresszust /SzK, 1902./

A kongresszuson elhangzott közel ötszáz beszámoló, jelentés, felszólalás stb. értékes 
erdészet- és faipartörténeti dokumentum, melyből számos tanulság vonható le. Az elfoga
dott határozatok “pusztába kiáltott szavak” maradtak, mert a kongresszusnak -melynek két 
arisztokrata, a székelység problémáin kívül álló díszelnöke is volt- csak “füstje volt, tüze 
nem”. Hiányzott az a szerv, amely a határozatok végrehajtásáról gondoskodott volna, így 
a székelység helyzetén e tanácskozás után sem állott be lényeges javulás. Jelszavakkal nem 
lehet megoldani a problémákat, melyektől a faipari szakcsoport működése sem volt mentes.

6.2.2. Az arányosítás megvitatása

A kongresszus egyik legnagyobb szócsatája az arányosítás tárgyalásakor alakult ki. 
Ebben 45 felszólaló vett részt, éles vita mellett homlokegyenest ellenkező véleményeket 
hangoztatva. /A sok egykori idézet itt is elősorban azt a célt szolgálja, hogy az olvasó 
tárgyilagosabban alkothasson véleményt./

A kérdés eXáöadófc Kelemen Ádám marosvásárhelyi mérnök volt, akinek jelentéséből az 
alábbi sorokat vesszük át: “Midőn az erdő és legelőilletményből való jogát a székely 
kisbirtokos az ezen jogok megvásárlásával foglalkozó üzérkedő egyének rábeszélése 
folytán eladja, halvány fogalma sincs róla, hogy tulajdonkép mit adott el.” /Erről a 
könnyelmű arányjog-eladásokról sok évtizeddel később Gazda József egyik kovásznai 
adatközlője így nyilatkozott: “[ . . .]  Egy része a gazdáknak eladta a részit. Apám nem adta 
el. Azt mondta «Ha egy bokrot kapok es, ami az enyém, nem adom el» S jó es vót. 
Használtuk, s éltünk utánna. Jól. Örökké 15-20 ölnyi fánk vót az udvaron.” /Gazda J., 
1980. 269./

Idéznünk kell Intze István kézdivásárhelyi tagosítási mérnök véleményét is: “[. . .]  az 
arányosítás 90%-a Erdélyben be van fejezve, elkéstünk azzal, hogy visszacsináljuk” /SzK, 
1902. 385./, azért is, mert Bencze Antal csíki alispán egy évvel korábban azt írta, hogy az 
arányosítás a 70-es évek óta folyik, de még a “községek közötti elkülönítés” sem történt 
meg./Erdély, 1901. 80./

6.2.3. Molnár Józsi ás állításai

Kézdivásárhely, a “székely vargaváros” szülöttje, szép “sétaterét adta a város közönsé
gének” /Székelység, II. 1932. 5-6. sz./ Tevékenyen vett részt a Székely Kongresszus
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arányosítást tárgyaló vitájában, kifejtve egyéni véleményét, melyet az alábbiakban össze
gezhetjük:

-közerdők és közlegelők a nem a magánbirtok járandóságai, hanem a személy illetéke, tehát 
a Székelyföldön a közös birtok nem arányosítható, mert: “ha a székely közös birtok a 
magánbirtok járandósága lett volna, azon esetben mindazok, a kik magánbirtokukat eladták, 
a közös birtokot többé sohasem használhatták volna [ . . . ] ,  a hol az arányosítás végrehajtva 
nincs a közbirtokot minden székely úgy használja ma is, mint akkor használta, mikor 
birtokát bírta. /SzK, 1902. 372 /;

- a közös birtokot a székelyek nemesi jogon, fejenként és személyesen egyforma arányban, 
osztatlanul bírták;

- az arányosítás a Székelyföldön törvénytelen, ennek értelmében kérte annak azonnali 
beszüntetését.

Molnár Józsiás állításait leginkább a nagytekintélyű politikus, Ugrón Gábor utasította 
vissza. Többek között gyermekkorára emlékezve, a Bach-korszakban megtörtént, a nép által 
maguk között végrehajtott erdőfelosztásra hivatkozott: “a hány sessió [telek] volt, annyi 
nyilat csináltak, betették a számokat s a nyilat kihúzták: a kinek három sessiója volt, annak 
három nyí ment ki.:” /SzK, 1902. 381./

6.2.4. Egységes vélemény hiánya a közerdő /birtoklása/ tekintetében

A tulajdonosok /volt földesurak, volt szabad székelyek, volt úrbéresek/ mind társadalmi 
osztályuk érdekei szem előtt tartva keresték az igazságot. Mások pedig a kor szellemének, 
a liberalizmus elveinek behódolva, eleve a túlzott egyéni érdekhajszolás alapján kardos
kodtak. Végül is kompromisszum jött létre, mely lehetővé tette a gazdagabbak számára az 
önálló erdőbirtokok megerősítését -pl. Vargyason- /"Ma az erdő egynegyede sem a közbir
tokosságé. A báró úr az arányosításkor annyit összeszedett, hogy ezer holdon felül lett az 
erdeje." Balog E., 1979/1942. 30 /-, illetve ilyenek létesítését, míg a nagy tömeg számára 
az a közbirtokossági forma alakult ki, melyek “mint használat és kezelés tekintetében 
közösségben hagyott magántulajdonok”-ként működtek. /Csiby A., 1939./

6.3. Az arányosítás végrehajtása

6.3.1. A70-es és 80-as években

“Az arányosítás a nyolcvanas évek végéig a törvény szellemében történt, a földesúri 
illetmények elkülönítése után a birtokközösséget mind az úrbéresek, mind a 100 holdon 
aluli illetményesek fenntartották”, olvashatjuk a kérdés jó ismerőjének, Bözödi Györgynek 
a Székely Bánja c. könyvében /75./. A 90-es évek hatalmas fakonjunktúrája közepette, 
ismerve a törvény gyengeségeit, megindult annak kijátszása, s az a folyamat, mely a beteg 
székely falut hozta létre. Ebből kiszorult a szántóföld nélküli parasztság, abban a korban 
mikor a székelyföldi ipart majdnem kizárólag csak a kapitalista cégek kezében levő erdő- 
és fűrészipar képviselte, mert az arányosítással elvesztette az ingyenfát és- legeltetési 
lehetőségét. Maradt számára a ki- és elvándorlás.

6.3.2. Sebess Dénes 1903. évi képviselőházi beszéde

A székelyföldi birtokpolitika legjobb ismerőjének tartották Sebess Dénest. Képviselői 
beszédéből az alábbiakban csak a zabolaiaknak hozzá intézett panaszos leveléből idézünk 
-ezzel a helytelenül végrehajtott arányosítás egy esetét mutatva be-, kiegészítve azt Sebess 
véleményének ismertetésével: “«Kegyelemre nincs szükségünk, hanem [ . . . ]  igazságra, a
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mely azt világosan ki kell, hogy mondja, hogy a közös erdők csak azok között oszthatók 
meg, a kik azt közösen használták, úgy a nemzeti családok, valamint a katona és részben a 
volt úrbéresek közt, a kik nem használták és vagy még nagyobb teijedelmű erdőségeik 
vannak, mint a felosztandó terület, ha községi lakós is, a felosztandóból nem részesülhet, 
mint pl. a zabolai nagybirtokos úr, van neki 10.000 hold magán erdeje és miért akar a 
felosztandó 4.000 hold erdőből erőszakkal részt venni, mikor a felosztandó 4000 hold erdőt 
idáig közösen használta 3000 lélekből álló község lakóssága, azonkívül, hogy a nagybirto
kos úr soha a közöst használta volna [ . . . ] »”

Hogyan történhetett meg ez az “abszurditás és érthetetlen dolog”, tette fel a kérdést a 
képviselőháznak Sebbes Dénes ? A választ ő maga megadva, az 1871. 55. tc.-re -az 
arányosítási törvényre- hivatkozott, kifejtve, hogy abban az aránykulcsot nem állapítva meg 
pontosan, az történt, hogy az arányjogosultság alapjául nagy kiterjedésű havasokat is 
alapul vették.

6.3.3. Megmozdulás Csíkszentimrén az arányosítás körül elkövetett törvénytelenségek 
miatt /Nagy B., 1980.99./

A gyújtogatásokkal párosult erőszakos ellenszegülést a Csíki Lapok “az arányosítás 
ellenségei gaz művének” tulajdonította. A zavargás folytatódott 1900-ban is, mikor Sándor 
Gergely birtokost arra kényszeritették, hogy nyilatkozatot írjon alá, mely szerint lemond a 
közhelyekről való illetményeiről /uo. 101./. Jellemző volt a hatóságok magatartására, hogy 
a forrongás megfékezésére a nagyszebeni 31. gyalogosezred három századát vezényelték ki.

Az arányosítással kapcsolatos visszalések általánosak voltak. Áradatuk ellepte a Szé
kelyföldet és végül is jelentette:

- az olcsón összevásárolt kisbirtokokból létesült 100 holdon felüli részek újraarányosítását;
- hatalmas területeknek idegen ügynökök kezére történő átjátszását -a közösségben mara
dottak
- a falu szegényebb rétegének- hátrányára végzett ki szakításokat, kiknek jutott a megzsu
gorodott terület mellett az arányosítási költség;
- annak az utolsó kapocsnak az elvesztését, mely a birtoktalan székelyt a falujához kötötte.

Az arányosítás elleni mozgalom más csíki községekre is kiterjedt és általánosnak 
mondható volt az 1901-1902 években, mikor legalább 150 székelyföldi falut ölelt fel. 
/Egyed Á., 1968.746./ Katonai karhatalom felvonultatására is sor került-az 1900-as évben 
Csík megyében összesen hét községben-, melyek közül az idézett csíkszentimrei megmoz
dulás esetében már zendülésről volt szó. /Emlékezetes az is, hogy az ezzel kapcsolatos 
kivizsgálás két és fél évig, s a többször elhalasztott főtárgyalás pedig öt napig tartott. Nagy 
B., 1980.101./

6.3.4. A backamadarasi erdőarányosítás és felosztás

A kutatott terület első világháború előtti négy évtizedének történetét beárnyékoló 
erdőarányositásra indokolt többször is visszatérni. Az említett megmozdulásokon kívül, 
féktelen költséget, évenként visszatérő kiadást is jelentett. Lassú végrehajtásának káros 
következményei voltak: elodázta az újtípusú közbirtokosságok kialakítását, kellő megerő
södését, és az iparosodás elmaradása mellett egyik fő oka lett annak, hogy végül is a 
székely séget felkészületlenül érték a nagy világégés utáni idők megpróbáltatásai.

Hogy mennyire lassan ment végbe az erdőarányosítás, azt a Maros- Torda megyei 
Backamadaras 127 hold 134 négyszögöl kiterjedésű erdő arányosítása és felosztása jól 
szemlélteti. A folyamat 1873-ban kezdődött el, amikor a marosvásárhelyi törvényszék 
végzése szerint a fenti osztatlan közhely tulajdonosai /volt földesurak, volt szabad székely
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közbirtokosok, volt úrbérsek/ köteleztettek az arányosításra és felosztásra. 1874 nyarán a 
végzés jogerőre emelkedett. A tulajdonosok mérnököt fogadtak az arányosítási munkák 
/térkép/ elkészítésére. A volt földesurak kérték, hogy a kiosztás a tényleges birtokarány 
szerint történjék, a volt szabad székelyek és a volt úrbéresek pedig a kiosztást azon arány 
szerint akarták, amely arányban a közös erdők és legelők a birtokosok három csoportja által 
addig tényleg használtattak. Kérték továbbá azt is, hogy minden egyes volt szabad székely 
és volt úrbéres jogos illetményét a természetben is külön-külön kikapja. Az arányosítási per 
1879 májusáig húzódott el, illetve decemberéig, mikor a volt szabad székelyek és volt 
úrbéresek fellebezésére a budapesti kir. tábla -mint az ügyben külön megjelölt II. fokú 
bíróság -, majd a Kúria 1880-ban végleges ítéletet hozott. Ezek után az összes arányosítandó 
közhelyeket /erdőt és legelőt/ felmérték, felosztották és a természetben is külön-külön 
kiadták, a tényleges birtok arány szerint, az Ítélet jogerőre emelkedésekor tényleg létező 
belső telkek egész területét háromszorosan véve fel, az alábbiak szerint: 1886-ban külön- 
külön kimérték és kiadták a volt földesurak és volt szabad székelyek, valamint az ev. ref. 
és gr. kát. egyházak erdőilletményét és közösen a volt úrbéresek 13 hold és 1118 négyszö
göl-ét kitevő részét.

Az arányosítás befejezése előtt megkezdődött a tagosítás, mely 1890-ben ért véget. 
Mindezek után, 1898-ban elkészült az új telekkönyv, mely alkalommal a nyárádszeredai 
telekkönyvi hatóság semmibe sem véve az arányosítási és birtokrendezési végzéseket, a 
“Baczka Madarasi volt úrbéresek” nevén a Seregélmál dűlőben levő erdőt vette be 4 hold 
490 négyszögöl kiterjedéssel. /Az egykori úrbéresek kijátszásának történetéhez hozzátar
tozik még az is, hogy 1848-ban Backamadarason 5 jobbágy és 38 zsellér család volt. Egyed 
A., 1981.112./

6.3.5. Újraarányosítás Gergyóalfaluban 1906-ban

A Maros felső folyása mentén 1914-ben már 41 fűrésztelep működött átlagosan 4, 6 
keretfűrésszel, az 1900-ban létező 9 “deszkagyár”-ral szemben /A. Gociman, 1929./Értéke 
lett a fának, az erdőeladás divatba jött. A fűrésztelepek megnövekedett faigényének kielé
gítése érdekében lett általános az újraarányosítás, a befejezett arányosítás újbóli elvégzése 
a köz költségen. Megkésve, ennek a káros jelenségnek a megfékezésére hozták az 1908.7. 
tc-et Erdélyi birtokrendezés címmel, melynek igen részletes miniszteri indokolása rendkívül 
értékes összefoglalása a székelyföldi arányosítás problematikájának.

“Az úgynevezett «újraarányosítások» útján igyekeztek egyes élelmesebb és arányrésze
ket tömegesen összevásárló illetményesek a közös használatú ingatlanokat egyéni szabad 
tulajdonná átalakítani. [Ismeretes, hogy a megánerdők nem tartoztak az 1879. 31. te. 17. 
§. előírásai alá, vagyis tulajdonosa szabadon rendelkezett a faállománnyal, azt kitermelhet
te; bár a magánerdők kihasználására vonatkozó teljes szabadság nem vonatkozott a véder
dőkre. ] Minden községben akadtak ügynökök, akik fakereskedők, vállalkozók részére a 
100 holdon aluli közösségre kötelezett illetményesektől és az úrbéresektől megvásárolták 
illetményeiket. /-^2. fejezet A havas/ Avagy maguk a közbirtokosok állottak össze úgyne
vezett csoportokká és Íratták át színleges vásári szerződéssel egy «csoportfőre» ingatlan 
jutalékaikat és ily módon teremtettek maguknak 100 holdon felüli illetményeket, a melyek
nek elkülönítését kérték. [Ez volt az az időszak az arányosítás történetében, melyről Bözödi 
György azt írta: ”A kilencvenes évek elején azonban rájöttek, hogy miképpen lehet a 
törvényt kijátszani. “] A visszaélések, amelyeket az arányjog összevásárlók elkövettek 
abból a czélból, hogy a közös használatú tulajdont egyéni tulajdonná változtassák át, a kir. 
Curiát arra bírták [. . .]”, hogy újraarányosítási kéréseket elutasítson /pl. Csíkdánfalva 
községét/. A legfelsőbb bíróság tehát végzéseivel és azok közzé tételével igyekezett a köz 
számára kedvező irányelveket hozni, de az alsóbb bíróságok továbbra is hagytak jóvá
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újraarányosítási kéréseket. A miniszteri indokolás az 1906-os gyergyóalfalusit említi meg./ 
/1 9 0 8 .7. te. Miniszteri indokolás/

6.4. Összegezve az elmondottakat
A törvény gondoskodásából megkötött erdőrészét, nem egy kisbirtokos potom áron 

-néha egy pár liter pálinkáért- dobta oda az élelmesebb üzéreknek. E megvett jogok 5-6 
kézen mentek át, amíg összkerültek egy kézbe és óriási haszonnal mentek rendesen nagyobb 
fakereskedő-cégek vagy részvénytársaságok tulajdonába. De az is igaz, hogy a törvény sem 
gondoskodott a kisbirtokosok védelméről, abban a korszakban, mikor a “honi és külföldi 
tőke”, a kitűnő minőségű székelyföldi fenyő érdekében minden eszközt megragadott. Nem 
riadt vissza a közbirtokosságok szétrombolásától sem, annak a támasznak a sorvasztásától, 
melyet éppen a kisgazdák érdekében hoztak létre. /M. Stat. Közlemények 1908. évben, 39. 
kötet Bp„ 1913.153.//Egyed Á„ 1968.746./
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7. A SZÉKELY SZÉKEK TÖRVÉNYHATÓSÁGAINAK
JAVASLATAI, VÉLEMÉNYEI ÉS INTÉZKEDÉSEI 

AZ ERDŐK MEGÓVÁSÁRÓL 
A XIX. SZ. ELSŐ ÉVEIBEN

7.1. Az erdők állapotának reneszánsz korszaka

Jakab Elekre /1820-1897/ emlékezve

így nevezte a Székelyföld erészettörténetének jeles kutatója Az erdélyi törvényhozás és 
közigazgatás erdőügyi intézkedéseinek rövid története /EL 1878.670-681./ c. dolgozatában 
az 1791 és 1848 közötti időszakot.

A magyar királyság korszaka után, 1526 és 1690 között Erdély külön fejedelemség volt, 
majd 1690 és 1791 között az a század telt el /harmadik korszak/, mely alatt az erdészeti 
ügyeket Bécsből csak adminisztratív rendelkezésekkel intézték.

7.1.1. II. József 53 pontból álló magyar nyelvű erdőrendtartása/EO. II. 445-463. /

Az 1781-ben kiadott erdélyi rendtartás az 1769-ben Magyarországon megjelentének 
dicséretes magyar fordítása: érthető, latinosságoktól mentes. Apáczai Csere János /1653/ 
és Oroszhegyi Mihály /1655/ munkái óta elvétve olvashatunk ennyire magyaros nyelvezetű 
erdészeti szöveget, mely meggyőz arról, hogy mindig is volt egy idegen kifejezésektől 
majdnem teljesen mentes magyar erdészeti szaknyelv. /Ha nem alkalmazták, azt elsősorban 
kényelmességből tették./

Az erdőrendtartásnak köszönhetően a XVII. század francia erdészeti nagymesterek által 
megfogalmazott tanok, a németek által átültetett formában a székely székekhez is eljutottak. 
Ezzel hathatós támogatást nyert az a népi erdészeti kunira is, melynek az erdőt óvó, a 
pusztítását tilalmazó végzései, az erdőlés rendjét megszabó határozatai a székely falutörvé
nyekben /Lásd 4. A falu erdeje/ találhatók meg.

7.1.2.1791. 30. te. Az erdők fenntartásáról /De conservatione sylvarum/
Erdély első erdőtörvénye /EO. II. 615. /

Határkő a nagyfejeledelemség erdészettörténetében. A erdők pusztításának megakadá
lyozása érdekében intézkedett, ezzel Erdélyben is az erdők megóvása az állam védelmében 
részesült. Megindult egy folyamat: ennek láncszeme az a körrendelet is, melyet a főkor
mányszék 1800. május 14-én adott ki, a törvényhatóságoktól “az erdők pusztítását meggátló 
leghathatósabb módokról”jelentést kérve /EO. II. 711./

Erdészettörténetünk szempontjából felbecsülhetetlen jelentősége van a körrendeletnek: 
ennek hatására született számos igen értékes oklevél. Hálásak lehetünk Tagányi Károlynak 
is, hogy a gyűjteményében /EO. II./ a székelység e dokumentumait fontosságuknak meg
felelően képviseltette.
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7.1.3. “Vélekedések, hogy mi móddal lehetne leghatalmasabban és foganatosabban az 
erdők pusztítását megakadályoztatni és az ilyetén alkalmatosságokban megtörténni szokott 
zenebonának és verekedéseknek eleit venni”

Bardóc fiúszék /EO. II. 713-714. //->9. ábra/

Az 1800. május 14-én kibocsátott főkormányszéki körrendeletben kért javaslatra a kis 
fiúszék már július 8-án válaszolt, kitérve ebben sajátos helyzetükre: “minthogy közöttünk 
limitáneus [határőr] katonák = provinczialistákkal [széki igazgatás alá tartozókkal] elegye
sen lakván, két jurisdiktiók [közigazgatás] vagynak”, kik a széki rendelkezéseket figyelmen 
kivül hagyva, különösen a “cserhántás”, a cserkéregtermelés által okoznak kárt.

Javaslataik közül megemlítjük azt, amelyben indítványozták, hogy a szék tisztjei az 
erdőpusztítók ellen évenként általános vizsgálatot végezzenek.

Marosszék !EO. II. 716-720./

Terjedelmes javaslatának magyarázata az is lehet, hogy itt már a fahiány, a faszűke 
jelentkezett. Erről Orbán Balázs /IV. k. 5./ is megemlékezett. /Kozma Ferenc nyilvántartá
sában a 127 marosszéki helység közül 14 szerepelt erdő nélkül. Kozma F., 1879.140-150./ 
A szegénység a nép között kétségtelenül ezekben a falvakban volt a legnagyobb, hol a 
tűzifát náddal, szalmával, “kukoricza-csuszával, ganéjjal, giz-gazzal” pótolták. /Orbán 
Balázs szavait idéztük./. Az “erdőszegény részekben küzdött a nép nyomorúsággal”, írta 
később a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara 1907. évre szóló jelentéséből. /10./ 
Illyés Gyula alábbi sorai is bizonyitólag hatnak, meggyőzve arról, hogy mit jelentett a 
nincstelen ember életében a fahiány: “Mi oly szegények voltunk, hogy az már szinte 
nevetséges volt /Nagyanya az utcán minden korhadt faágért lehajolt,/ egy szalmaszálért 
lehajolt. Megesett, hogy főzés közben a tűz /egyszerre kialudt/ s a család ifjabb tagjai egy 
kis csutakért beszaladták a fél falut. /Oly szegények voltunk, 1934./

Marosszék 1800-ban felterjesztett javaslatában hivatkozott a De ere tűm-ra /Verbőczy 
Hármaskönyvére/ és a Compilatae constitutionis /Lásd a fejezet végén levő szójegyzék/ 3. 
rész, 7. címének 2. szakaszára, melyeket a szék “gyökeres törvényekének vagyis ősi 
eredetűeknek tartott.

Elítélték a “nagy csutakokra” /magas tuskókra/ való vágást. Jónak látták, “hogy az erdők 
földszintben október kezdetétől fogva csupán csak márczius végéig vágattassanak”, javas
latok melyeknek elsősorban fatakarékossági jelentőségük volt.

Az erdei legeltetés okozta károk mérséklése érdekében a javaslat ajánlotta, hogy “a 
levágott és gyenge, növésben levő erdőkön az helyeknek mivoltokban képest mindaddig, 
mig a marhák szájokból 3 ,4 ,5 , vagy legfeljebb 6 esztendőkig ki nem nőnek, a marhák ne 
járhassanak, [ . . . ] ”

Afahiány mérséklésére Marosszék jvasolta “az északos, omlásos és szántásra és kaszá
lásra alkalmatlan helyek makkal” való “béplántálását”. /Ez természetesen csak javaslat volt. 
Kozma Ferenc írta: “Az egész székelyföldön kizárólag a természetes úton való erdőnevelés 
divik.” Egy mezőségi -a kutatott terület határán kivül fekvő- kivételről Bolyai Farkas e 
történetet hagyta az utókorra: Gub. G. B. Gy. -nek /Néhai Boldogemlékezetű Gubernátor 
Gróf Bánfi Györgynek/ az atyja diktálta ősszel örményesi tisztjéhez intézett levélben, hogy 
bizonyos láb földet jó maggal vettessen bé s az íródeák nem magyar lévén a maggal helyett 
makkalt irt s mikor a következő nyár felé jószágát megtekintette, aratás helyett kicsírázott 
erdőt találván, meghagyta, s innen az örményesi szép erdő a mezöségen” /Kozma F., 1879.
256., Bolyai F., 1820. 17./
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Az erdőőrzés évszázados gyakorlatán igyekezett javítani azáltal, hogy ajánlotta: “az 
erdőpásztoroknak légyen meghatározott illendő fizetések.”

Kitért afűz ültetésére, azok védelmére. Szigorú büntetést kért a “harapégetők” ellen, “ez 
lévén a legveszedelmesebb eszközlése az erdők pusztulásának”.

Sepsiszentgyörgy /EO. II. 762-763./

Fatakarékossági célzattal javasolta a “sáncz”-cal egybekötött élősövények létesítését, 
útépítésnél kövek használatát rőzse helyett, a kecskék kitiltását az erdőből stb. Ajánlotta, 
hogy az erdei kihágókat erőszakkal ne kísérjék be, hanem a szék tisztjei feljelentés alapján 
járjanak el ellenük, elkerülve ezáltal a gyakori verekedéseket és gyilkosságokat.

Az “eleven töviskert” -ahogy a sepsiszentgyörgyi város vezetői 1800-ban az élősövényt 
nevezték- létesítését 1784-ben az erdélyi főkormányszék rendelte el, kerítések helyett, 
fatakarékossági elgondolásból. Megjegyezhetjük, hogy az eleven bokrok /EO. II. 1800.755. 
Usz/, eleven gyepü /Bolyai F., 1820. 19./, eleveny sövény /Eder J. 1796. X./, galagonya 
sövény /Kőváry L., 1847. 28. §./, gyepü /Köz Murádin László: NyírK. VI, 1962. Bözöd/, 
határ [Köz Murádin Lásszló: NyírK. VIII. 1964. Gyergyószentmiklós/,/:m helyett szolgáló 
élőfa /EO. II. , 1781. 453. / stb. megnevezéssel illetett élősövény népszerűsítéséhez, 
rendeleti úton való terjesztéséhez a sajtó, illetve a hatóság sokat tett. “Az eleven gyepű tehát 
oly derék dolog, hogy éjjet napot eggyé kellene tenni, mi szerint mindenütt, a‘ hol kerítésre 
van szükség, galagonya gyepű álljon”, írta a Brassai Sámuel szerkesztette kolozsvári 
Vasárnapi Újság 1835-ben. Mindezek ellenére az élősövény lassan nyert teret - bizonyára 
mert állnadó karbantartást igényel és nem nyújtja azt a biztonságot, elzártságot, mint egy 
megfelelő magasságú kerítés-, legalább is 1847-ig: “Későbbi rendeletek a galagonya 
sövények meghonositásában fáradoztak, de azért főnkért helyett galagonya ültetvényt alig 
látni” /Kőváry L., 1847. 28. §./

Csík, Gyergyó és Kászonszék /EO. II. 772 773./ /—>1. ábra/

A legnagyobb kiterjedésű szék az öt s Kelyszék közül /nagyobb volt mint Háromszék 
és Marosszék együtt/, a főkormányszék f iszólítására rövid és rendkívül határozott választ 
adott. A “két Csík, Gyergyó és Kászon székek tisztjei” Csíksomlyón, 1801. július 28-án 
tartott gyűlésükön elutasították “a szükség felett való” erdő védelmét, ennek pusztítását 
javasolta, anélkül, hogy a “szükséges erdő” megóvása érdekében akármilyen csekély 
javaslatot is tettek volna. Pedig erre szükség lett volna, mert a Kozma Ferenc által közzétett 
adatok /Kozma F. 1879. 140-150./szerint, a szék 55 helysége közül 14 határában vagy nem 
volt erdő, vagy annak erdősültsége 20% alatt volt. Ezzel a beállítottságával ez az oklevél 
az erdők iránti székelyföldi ellenszerv szimbólumává vált, és erdészettörténeti áttekintésünk 
más fejezeteiben is vizsgálódás tárgyává tettük. /->2. táblázat/

Senki sem róhatja fel a szék vezetőinek a “szénafüveket tágosító” intézkedéseinek 
jogosságát, de azt már igen, hogy nem védték bükköseiket és tögyeseiket sem. A legelők 
bővítése pedig olyan fenyőerdők elpusztításával is járt, miből semmi haszon sem származott 
/Orbán Balázs által leírtakat a Csík-szék kötetben, pl. 77.//"Honnan e vétkes fellázadása 
az embernek a tenyészet ellen? a természet ezen ékességét elsorvasztó kimélytelensége, s 
a föld fiának e fellázadása az anyatermészet ellen?", olvashatjuk Orbán Balázs sorait a csíki 
erdőpusztítás láttán, uo.//—>10. ábra/

Bereck/EO. 11.789-790./

A kis határszéli város területének erdősültsége 75 % volt. Mégis mennyivel más 
meggondolás alapján vélekedett tanácsa az erdőről, mint “Csíkország” tisztjei, hol az

Udvarhelyszék /EO. II. 754-756./
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erdősültség csak 47 % volt, és 
a Maroson, valamint a Kis- 
Besztercén folytatott tutajozás 
tízezreknek munkaalkalmat, 
pénzkeresetet jelentett! Itt“er- 
deink jó gondviselése”, amott a 
felesleges erdők pusztítása a 
cél, anélkül, hogy a szék tisztei 
valamennyire is körülhatárol
ták volna e fogalmat. Mindkét 
helyen az erdei legeltetésre 
alapult állattenyésztés volt a fő 
jövedelmi forrás, a fa értékesí
tése tekintetében pedig Alcsík 
és Kászon feltételei megegyez
tek a bereckiékével. És mégis a 
gazdasági felemelkedés útját 
keresve, a két törvényhatóság 
álláspontja homlokegyenest 
különbözött. /—>11. Erdei le
geltetés alfejezet/

Berecket Zsigmond király 
1426-ban tette mezővárossá. 
Orbán Balázs a “város consti- 
tutiójának” ismertetésekor an
nak erdészettörténeti 
jelentőségére is kitért: “12. Az 
is uzusban van eleitől fogva, 
hogy némely haszonvehetetlen 
erdős helyek haszonvehetősé- 
gekig tilalom alatt tartván őriz
tessenek, akkor pediglen az 
városi közönség között aequa- 
liter subdividáltassanak  
[egyenlően felosztassanak].” 
/Orbán B„ 1869. III. 123./ El-

egy lakosra jutó erdő
terület k.hold

18 
-o 5rM'<I

10. ábra

Az egy lakosra eső erdőterület és a 1000 lélekre jutó 
marhaállomány szarvasmarhára redukálva a székely 
székekben 1870-ben II db szarvasmarha = 1 ló =4  
sertés = 10juh = 12 kecske! /Kozma F. ,1879.217.és
251.1. Megjegyzés. Az erdő szabad legeltetése mellett - 
ez volt a helyzet 1801-ben is, mikor Csík, Gyergyó és 
Kászonszék vezetői a feltétel nélküli erdőpusztítás mel
lett álltak ki-,az egy lakosra jutó székelyföldi átlagon 
12,841 felüli erdőterület éppen Csikban az 1000 lélekre 
számított legtöbb állatállományt biztosította.

őre látható bölcs intézkedés volt: megvárni azt az időt, amikor a megváltozott feltételek 
értékesíthetővé teszik az erdőt, és akkor felosztani kitermelés céljából, nem pedig értelmet
lenül pusztítani, felperzselni az egyelőre jövedelmet nem jelentő erdőt.

Háromszék/EO. II. 796-800./

Magas -60%-os- erdősültsége mellett is egyes részei fahiánnyal küzdöttek iJraíró fapi
acának viszonylagos közelsége a szék erdőségeinek egy részét kereskedelmi forgalomba 
hozta. Bizonyára ezek a tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy Háromszék javaslatát nagy- 
ügyszeretettel állította össze. Elítélték benne “az közönséges [közös] erdőknek fölöttébb 
való kiorotását [nagy méretű irtását].” Javasolták az erdőhatárok pontos megállapítását 
állandó határoszlopok elhelyezését.
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Aranyosszék /EO. II. 812-814./

Szabályrendelete már 1699-ben az erdőt a szántófölddel egyenrangúvá tette. “Mivel 
penig az nemes széknek mint az mezőre, úgy az erdőre is egyenlő szüksége vagyon” 
határozatával, itt az erdő megbecsült vagyonná vált. Ezért határoztatott el, hogy “[. . .] 
minden személy válogatás nélkül, a nemes szék híre és engedélye nélkül az szabad erdőt 
irtani, ásni, égetni és vágni oly véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező legyen, ne meré
szelje; ”/EO. I. 622./

Az 1802-ben a főkormányszékhez, az erdők megóvása tárgyában felterjesztett javaslatát 
már az idézett szabályrendelet szellemében alkották. Az erdők védelme érdekében az 
“Approbatae Constitutiones, part. DL tit. 5. art. l.”-re hivatkozva szigorú büntetést javasolt. 
Szorgalmazta a helyi rendtartások /"constitutiók"/ kiadását /1840. Aranyosszéknek a főkor
mányszékhez felterjesztett erőrendtartása. EO. III. 449.//—>11. ábra/

Aranyosszék, a hét székely főszék egyi
ke. /Első fennmaradt megemlítése 1291- 
ből való. Szádeczky K. L„ 1927.32 ./. 
Habár már 1699-ben megtiltották az er
dő irtását, a széki rendelkezésnek a ha
tárőrkatonaság túlkapásai miatt is, 
nem volt foganatja: a székely székek kö
zül a legalacsonnyabb erősültség 117%
I itt jött létre. /Kozma F. ,1879.140-150.1

Kézdivásárhely /EO. II. 850-851./

A rendszeres erdőgazdálkodást vágásszabályozás bevezetésével /"minden közönséges 
erdőknek nagyobb része tilalom alá felfogattatnék s renddel esztendőnként bizonyos darab 
része szabadíttatnék fel a közönséges élésre"/, az erdők “conservatiója”-ban látja. Ezért 
javasolja, hogy “az erdők szorosan [szigorúan]” őriztessenek. A tömeges erdőpusztítók ellen 
pedig “a compilataris articulus szerint rövid úton 100 forint" büntetést javasolt.

1 = Aranyos Polgán
2 = Mészkő
3 = Csegez
4 = Hidas
5 = Csákó
6 = Örményes
7 = Dombró
8 = Székelykocsárd
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Meggyőződésünk, hogy az alábbi idézettöredék erdészeti közigazgatásunk több évszá
zados írásbeli hagyatékának, az erdő értékét bizonyító legszebb sorai közé tartoznak: “az 
egész országbéli lakosok között ha valakinek, valójában nékünk legszükségesebb [az erdő] 
akinek csupán csak fából van minden élő okunk" /uo. 858./.

Erdőszeretetük nagy bölcsességre vallott. Ismerték annak nagy eltartóképességét -pedig 
hiányzott a tutajozható vízfolyás-, de azt nem is értékelték túl. “Lakosai a‘ deszkával való 
kereskedésből és a‘ szövésből élnek”, írta róluk Teleki Jószef 1899-ben. Állattartásuk nem 
váltott ki bennük erdőgyűlöletet, ami a vizsgált terület más vidékeire hasonlóképpen 
jellemző volt. Csak mindezek ismeretében állíthatjuk, hogy egyes megnyilvánulásoktól 
eltekintve /Orbán B., ín. 70./ a székely mégis csak szerette az erdőt. Kriza János Vadrózsák 
c. székely népköltési gyűjteményének az alábbi versszaka is ezt igazolja: “Nincs olyan fa, 
mind a bikkfa, /  Abból lesz a véka, kupa /  Kövér pele ez udvába, /Pánkó sül az olajába. /  
Hej-haj, hujj-haj, /Nincsen mostan semmi bán! ” /Kriza J . , 1862. /  Hasonlóképpen, mint a 
szintén Siklódon született másik rigmus is, mely szintén a bükk dicséretéről szól és a székely 
előszeretetéről tanúskodik: “Míg az erdőn bikfa terem, /Szeretem én a kedvesem, /Mig 
szuszék léssz e bikfából, /  Eltartom őt az árából.” /  Viski K„ 1911.103./

7.2. Az idézett oklevelek latinossága
Erdészettörténetünk kísérői, a jogi és közigazgatási kifejezések. A XIX. sz. negyvenes 

éveitől kezdve tisztult meg tőlük az erdészeti közigazgatás nyelvezete.

admonitió: intés, felszólítás/EO. II. 798./

animadvertál: megfenyít, észrevételez /EO. II. 860. /"erdőket pusztítók [ ...]  ellen illendő
képpen animadvertálna”

articulus: törvénycikk/EO. n. 719./az 1791-beli 30-ik új

casus: eset/EO. II. 851./

citál: idéz /EO. II. 719./“citált törvények”

colonus: jobbágy /EO. II. 719./

communitás: közösség, faluközösség /EO. II. 720./

competens tiszt: illetékes -/EO. II. 763./ “vádolja ki a praevaricatorokat a ~ úrnál”

compilatae constitutionis: “Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae et partium 
Hungáriáé eidem annexorum”, vagyis Erdélyországnak és Magyarország ahhoz kap
csolt részeinek összgyűjtött végzeményei" /EO. II. 716./

compilataris articului: mint fent/EO. II. 851./

concernens tiszt: illető //EO. II. 713./;

concernál: érint

concurrál: közreműködik /EO. II. 798./ “a pásztorok fizetésében is concurráljanak” 

confirmál: megerősít/EO. II. 812./ 

confiscál: elkoboz /EO. II. 798./

conservatió: megőrzés, megtartás /EO. II. 850./ “az erdőknek conservatiójok” 

constitutió: falutörvény, a faluközösség alkotmánya /EO. n. 812./

A két Oláhfalu /EO. II. 857-860./
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consummál: fogyaszt/EO. II. 799./ 

decreíum: határozat, törvény /EO. II. 850./

Decretum: Hármaskönvy /EO. II. 716./ 

deferál: bevádol /EO. II. 719./

disinteressatus commissárius: pártatlan biztos /EO. II. 800./ 

erigál: létesít /EO. II. 866./ “új határkertek ne erigáltassanak” 

executiónális processus: végrehajtási per, -eljárás /EO. II. 813./ 

exequal: végrehajt /EO. II. 714./

exponál: elmond, előad /EO. II. 763./ “a vádlók által ~ -fához hasonló”

expositió: előterjesztés /EO. II. 763./

fiscális director: pénzügyigazgató, közügy /EO. II. 719./

generális sedria: generális szék, megyei közgyűlés, derékszék /EO. II. 858./

gubernium: főkormányszék /EO. II. 850./

homágium: díj /EO. II. 814./

in confirmitate: megfelelően, egyezőleg /EO. II. 813./ “~ Approbatae Constitutionis”

infacto delied: vétség elkövetésében /EO. II. 812./“-  tanáltatik”

investigatió: nyomozás, vizsgálat /EO. II. 714./ “generális általános-"szorgalmatos~" 
/EO. II. 763./

jurisdictió: közigazgatás, hatóság, törvényhatóság, törvénykezés /EO. II. 713., 719., 772., 
851./ “különböző ~”, e tartománybéli -k kérdeztetnének meg

kameralista: kincstári alkalmazott/EO. II. 754./

limitáneus katona: határőr/EO. II. 713./

magistrátus: városi hatóság /EO. II. 789./

malefactor: gonosztevő/EO. II. 719./

marchalis szék: vármegyei vagy széki közgyűlés itélőszéke /EO. II. 812./

méta: határoszlop /EO. II. 800./ “örökös”

militáris részen: határőrkatona -/EO. II. 713./

militáris tiszt: határőrkatona -/EO. II. 790./

mulcta: bírság, büntetés /EO. II. 714./

nótárius: jegyző /EO. 714./

novellaris articulus iarticuli novellaresl: újabb törvénycikkelyek/EO. II. 716./ 

observál: figyelembe vesz /EO. II. 191J 

oculáltatás: megvizsgálás /EO. II. 718./; 

oculator: vizsgáló

ordinarius: rendszerinti /EO. II. 719./;

ordinarius publicus tiszt: szolgálatban levő közhatósági tiszt /viselő/
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ordinatió: rendelet /EO. n . 755./ “ordinátiók szerint”

plántál: ültet /EO. II. 755./ “fűzfák plántáltassanak”

possessor: birtokos, birtokos nemes úr/EO. II. 718./

possessorátus: birtokos nemesség /EO. II. 812./

praetendál: igényel, kerestet támaszt /Imreh I,. 1983./;

praetendált praevaricator életin: a feltételezett kártevő telkén /EO. II. 763./

praevaricál: kárt tesz, szabálysértést követ el /EO. n. 720./ “magok is ne praevaricálnának”

praevaricationis büntetés: kártevésért/erdei kihágásért/ fizetett büntetés /EO. n. 813./

praevaricátor: kártevő, prédáló /EO. ü. 7557; erőbéli erdőrontó, “erdőprédáló” /EO. n. 719./

privata actió: magán per, -kereset /EO. II. 719./

privatus: magán /EO. n. 720./

processualis tiszt: perbeli tiszt, törvényszéki - /EO. II. 755./ 

processu executionali: végrehajtási eljárás, - per/EO. n. 813./ 

proportió: arány /EO. n. 800./ 

proprietárius: tulajdonos/EO. II. 719./ 

prosequál: eljárást foganosít, üldöz /EO. II. 719./

provincialista: széki igazgatás alá tartozó, jobbágyszéken való /EO. II. 713./ “provinciális 
személy” /EO. n. 789./

publica actio: közkereseet, -vád /EO. II. 719./

publicus: közhatósági /EO. II. 719./ “—tiszt”

regulativum: rendszabály /EO. II. 800./

requirál: folyamodik, igényel, megkér/EO. II. 714./

semestriális investigátió: félévi nyomozás, -vizsgálat/EO. II. 720./

silvestris ordo: erdőrendtartás /EO. II. 798./

subscríbál: aláír/EO. II. 858./

succisió: rongálás, kivágás /EO. II. 720./ “A tilalmas ~ alkalmatosságával” 

tractál: kezel /EO. II. 720./ “mint erdőpraevaricátor -tassék”

triduálisprocessus: harmadnapos per /EO. II. 762./ “tridualis verbális processus” : harmad
napos szóbeli per

vice-királybíró: alkirálybiró /EO. II. 714./
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8. ADATOK A NÉPI ERDŐGAZDÁLKODÁSHOZ

8.1. Egy kötetre való irodalom

8.1.1. A kezdet

Szükséges hangoztatnunk Oroszhegyi Mihály deák által 1655-ben kiadott, Az fenyő 
fának hasznos voltáról. . . c. verses munkájának erdészettörténeti jellegét, mert vannak 
olyan vélemények is, melyek idesorolását" némi túlzás"-nak vélik. /vö. Grétsy László 1968. 
156-165./ Szükséges azt is megemlíteni: a költő célját nagyon helyesen nem a fakitermelési 
szabályok és zsindelykészítési eljárások népszerűsítésében látta. Ő a fenyőt dicsőítette és 
hasznát bizonyította, mert úgy látszik már akkor is elsősorban erre volt szükség. /—>7. és 9. 
fejezetek, az erdővel szembeni ellenszenv témaköre.//-»12. ábra/

A vers technikatörténeti jellege 
is kézenfekvő. Bizonyítja, hogy a 
döntést csak fejszével végezték -és 
nem akármilyennel, hanem “róda- 
ló”-val a fűrészt csak a zsindely
készítésnél használták. Először 
kérgezték és utána daraboltak, a 
szabad úsztatást gyakorolták stb. 
/76. versszak./

8.1.2. Az eregetés Orbán Balázs 
leírásában /Orbán B . , III. 65. /

“Itt-ott eregetők fehérlő, kicsi
szolt vonala kígyózik le ezüst sze
gélyként a hegyoldalak zöld 
szőnyeges lejtőin. Eregető, de hát 
mi az? kérdheti a székely szójárást 
nem értő idegen, miért annak ma
gyarázatával tartozunk. Az erege
tők oly száraz csatornák, melyeken 
a szekérrel, de még gyalog is bajo
san megközelíthető hegytetőkön 
termő büszke fenyőtörzseket le
eresztik a völgybe. [...]”

Orbán figyelme mindenre kiterjedt. Fontosnak tartotta az erdei munka megismertetését 
/pl. Alfalu, II. 145.; Tusnád, III. 65. stb./, de nem elégedett meg a látottak leírásával, 
véleményének is helyt adott. Népe iránti szeretete, féltő gondoskodása sehol sem nyilvánult 
meg annyira, mint eppen a tarra vágott meredek hegyoldalak láttán: “[ ...]  hol a fenyvesek 
a fejsze csapása alatt lehullanak, ott többé nem fenyő, hanem apró nyírerdő nő, s midőn 
lassanként így kivesznek a fenyvesek, akkor a csíki székely ezen csaknem egyedüli 
jövedelemforrása is kiapad, [. . .] Oh, de ne tüzzük ide a jövőnek sötét képét [. . .]; 
munkámnak czélja nem az, hogy leverőleg, hanem hogy emelőleg hasson [ . . . ] ” /III. 65./

8.1.3. Kovács Ferenc dolgozata

A Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Múzeum hasábjain indult el 1934-ben az Erdei fameg
munkáló eszközök Gyergyócsomafalván c. írás közlésével az a lassú folyamat, mely végül

Zsindelylevél IA/1 -foka; hornyolás v.fánc;3- 
ék; b-trályozott /kihegyezetti zsindely.
Rajz Haáz Ferenc Udvarhely széki 
famesterségek c. Kolozsvárt 1942-ben megje
lent munkájából, mely máig is tankönyv mind
azok kezében, kik a székely népi faiparral 
megakarnak ismerkedni./
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is polgáijogot biztosított a népi erdőgazdálkodás ismertetésének. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy eddig is a hírlapok gyakori témájaként az erdő nem szerepelt és a szépirodalmi 
folyóiratok elvétve nem közöltek ilyen tárgyú cikkeket. /Megemlíthetjük a marosvásárhelyi 
Zo>-d Idő-ben megjelent Erdőpusztítás c. írást, Kapusy Imre munkáját. 1920.522-531./

8.1.4. Fakitermelés és szénégetés Székelyvarságon

ANéprajzi Értesítő 1943-as évfolyama közölte Tagún Galimdsán nagy szakértelemmel 
és alapossággal megírt terjedelmes dolgozatát /XXXV. évf. 32-55./. Gazdag ábiaanyagá- 
nak, történeti bevezetésének is köszönhetően, mindmáig mintaként áll azok előtt, kik a népi 
erdőgazdálkodás témájához nyúlnak.

A jó mag termékeny talajba került. A Népismereti Dolgozatok évfolyamai -Dr. Kós 
Károly néprajztudós szellemi irányisásával- azóta több, a székelyföldi népi erdőgazdálko
dás tárgyköréből vett írást közöltek, Tarisznyás Márton, Molnár Kálmán, Csergö Bálint 
munkáit. A Korunk Évkönyv 1979 Zsigmond JózsefHavasólás és Palkó Attila Tutajozás a 
Maroson c. írását tette közzé. /Mindezek történeti jellegünknél fogva a vizsgált időszakra 
vonatkozó adatokat is közöltek./

A modem élet hatása alatt pusztuló erdészeti-faipari kulturánk maradványainak meg
mentésében etnográfusaink dicséretes munkát végeztek. Szakirodalmi tevékenységüknek 
köszönhetjük azt is, hogy az erdő és a nép közötti egymásrahatásról többet tudunk mint ami 
az okiratokból kitűnik. /-^Forrásjegyzék- Rövidítések is/

8.2. Népi ismeretek a faanyagról, a fáról

Amit a szókincs elárul

Egy szakma szavainak összessége jól jelzi annak fejlettségi fokát. Ez a megállapítás 
vonatkozik annak elbírálására is, hogy a nép mennyire ismerte az általa űzött foglalkozá
sokat, a mi esetünkben az erdőgazdálkodást. Kiragadva a székelység szókincséből a 
fásszárú növényekre vonatkozóak közül csak a koronával, a gallyal, a hajtással kapcsola
tosakat, gazdag ismeretanyagról győződhetünk meg. Nevet adott olyan esetekre is, mire a 
köznyelvnek nics megfelelője. Mindez jó megfigyelő- és szóalkotó képességére vall. 
Vegyük pl. a fenyőgally népi megfelelőit: 1. bojt, 2. bojtág, 3. csap, A. fenyőbojt, és annak 
különleges eseteit:

-csapág, ha vastagabb “A csapágakat el kell szedni, mert máskülönben baja történik a 
lónak” /Gazda J., 1976. Kovászna/,
-csapos, ha fiatal, még ruganyos /Nyr. 72,1948.96./
-csereklye, ha száraz hulladék/Köz. Paál Gyula: Nyr 5,1876.515./,
-csetenye, ha újulás /Tsz, 1838. Köz. Kállyai/ stb. stb.

A faanyag tulajdonságairól

Szívósság. Rokon értelemben használatosak voltak: cséplyésf MTsz, 1.291./  szíjos /SZD, 
73./, szijjos/Eresei J., 1844.88./ szilánkos /Lőrincz K., 1861.350./. Tölgyes E., 1978:szijjas 
fa “Az a jóu köürizsfa, amelyik joú szijjas, a kell a járomnak. ’TErdővidék/

Magyarhermányban

Seres András Erdővidéki szuszékok /Nd, 1978. 118-128./ c. dolgozatából idézzük: “Azt 
tartották, hogy erdőből fát szuszéknak csak szeptemberben, vagyis Abdol napja után lehet vágni. 
Az ilyen fából készült szuszékba « n e m  ül bele a szú » . Ha a fát Abdol napja körül vágták, 
ágait csak egy hónap múlva nyesték le, majd kezdték meg a fa feldolgozását. ” /120./
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Újság: újhold

Elterjedt vélemény, hogy nem elégséges csak a nedvkeringés szünetelése alatt dönteni 
a fát, annak minőségére nagy hatással van a hold állása is. “[ . . . ]  az újságkor [ . . . ]  vágott 
fa igen súlyos és hasadós”, írta 1932-ben Haáz Ferenc Rezső Az udvarhelyszéki székely 
szekér c. dolgozatában. Hasonló nézetét egy adatközlő így fogalmazta meg: “újságra ne 
vágj fát, még tűzifát sem” /Sz. gy. Kóvács Mózes, Felsősófalva//-18. Nép és szakszókincs. 
Apáczai Csere János/

Részletesebben foglalkozott e kérdéssel kapcsolatosan a kápolnásiak /Kápolnásfalu 
Hargita megye/ véleményével Molnár Kálmán. E szerint: “újság után való második héten 
legjobb a fát dönteni”. /Molnár K., 1974.312./

Három fahiba

tőkeveres: “egézséges törzsű, de korhadt tövű fa” /Sylvester T., 1966. Komandó/, “Mán ez 
es tőkeveres, né met a dereka hiába egészséges, ha a töve putrigájos!”

taplóbogos: “korhadt belű” /Zsigmond J., 1979. 220. Magyaró/, “A —fa nem deszkának 
való.”

tarha, torha: “buja, kövér növésű, törékeny szövetű növény, fa” /Nyr. 94,1970.217. Közi. 
Máthé János. Magyarhermány/. És sok-sok más rendellenességre talált a nép megfelelő 
kifejezést, igazolva ezáltal is faanyagismereti jártasságát.

Áfa erdei választékai

Vizsgáljuk a hasábfa gazdag szókincsét: 

blán, cserefa -/Szabó T. 1978/1813. Koronka/

blána /Sz. gy. Bocskai Lőrinc görgényüvegcsűr/ “blána ölbe rakták” /Cs. Bogáts, 1821./

cseter /Kolumbán L. 1903. 101. Hétfalu/; -fa /Szabó T. 1978/1962. Görgényszentimre/ 
“négy darabba hasítva síma eszközfának való bikfa” /Tsz, 1838./

cseterek /Haáz F. 1942.33. Siklód/

csetert /Nyr 16,1887.478. Hétfalu/ “2-3 öl hosszú hasított fa” /Nyr. 3,1874.524. Hétfalu 
/; -fa/Sz. gy. Kovács Mózes Felsősófalva/“aggy egy cseterfát”; csötört/SzL 1866.35./ 
“Más falunkból veszi a fenyő csötörtöt, /Abból csinálgatja a kártyát, s a csöbröt” /id. 
Gálfi Sándor: Fortos-Váralja/; tsötört /PP 1708./ “P. Paris székely szó”

félfa /Tölgyes E. 1978. Nagybacon/ “kettőbe hasított gömbölyű fa”

hasábfa /Tsz, 1838/ “hasított fa. Székely szó.”

hasáb-karó /MA, 1604./

hasogatott tőke /PP 1708./

kaszajfa /Nemes, 1874. Torja/ stb. Váltakozó neve arra is utal, hogy felhasználása külön
böző alakban és méretben történt.

Más erdei választékok /ágfa, dorongfa, épületfa, fürészrönk stb. /hasonlóképpen a népi 
erdőgazdálkodás sokrétűségét bizonyítják, melyet a szokásjog íratlan szabályai 
irányították.
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8.3. A fakitermelés tervezése és szervezése

8.3.1. A faosztás két módja az egykori székely faluban

Miután a falugyűlés a vágásterület helyét és kiterjedését jóváhagyta, vagy mindenkinek 
kijelölték a “lábon álló fabéli jussát, és azt kellett idejében hazaszállitania”/pl. Árkos, 
1830./, vagy a kitermelést együtt végezték el, és a “kaszaly”-ba /rakásba/ hordott fát 
osztottál el. /pl. Zalán, 1785./ A szemerjaiak 1771-ben a faelosztás mindkét módozatát 
gyakorolták. /Imreh I., 1983.250./

A lábon való faosztás részleteire vonatkozóan Árkos falutörvénye 1830-ban így intéz
kedett: “[ ...]  3-tio. Minekutána mindenütt elnyilaltatik [vagyis a vágásterületet kijelölték] 
és tizedekre [falurészekre] maga között úgy felossza, hogy a mai naptól fogva öt napok alatt 
minden ember maga fáját úgy letakarítsa, hogy az öt nap betelésével, ha mindjárt fája ott 
maradna is, marad communitásnak [faluközösségnek]” /Imreh I., 1983.478./

Az együtt kitermelt anyag kiosztása sorshúzással történt. A rakások egy-egy “részt” 
képeztek, ezek pedig számot kaptak. A“sors szerint jussolt fát” aztán mindenkinek idejében 
be kellett hordania. /Imreh I., 1983.250./

8.3.2. A tizes beosztáson alapuló osztási mód Kápolnásfaluban

Molnár Kálmán Adatok a Hargita népi erdőgazdálkodásához c. dolgozatában a fakiter
melés e rendkívül fontos részéről az alábbiak szerint tájékoztat: “Kápolnásfalu négy tízesre 
/falurészre/ volt és van felosztva. [. ..]  Minden tízhez 145-150 házszám tartozott, illetve 
tartozik most is. A közbirtokosság vezetősége, amikor a fakitermelés ideje elkövetkezett, 
az osztás előkészítésére meghívta a közgyűlést. Ezen alkalommal minden tizes választott 
egy osztót. A választás szótöbbséggel történt. Ezután a négy osztó kiment a meghatározott 
erdőrészbe és az abban található fákat a már említett osztályozási szabályok [I-IV. o. 
fürészrönk, építési fa /gerendának és szarufának való/] szerint felleltározta. [ . . . ]  A négy 
osztó közül egyik volt a listyás, aki felírta a fanemeket, másik kettő viszonértékelte a fákat, 
azokat fészivel sorra megcsapta /megkopogtatta/, majd egy lehasított kéregfelület helyére 
ráírta a megfelelő számot vagy betít. A negyedik osztó viszont azt ellenőrizte, hogy egyetlen 
fa se maradjon ki a leltárból -tarvágás esetén-. /Gyéreiés alkalmával azt ellenőrizte, hogy a 
15-20 cm-nél kisebb átmérőjű fák ne kerüljenek leltárba/. Az osztók a közbirtokosság 
pénztárából az osztás idejére napszámot kaptak. Miután az erdőrész leltározásával végez
tek, a listyát a közbirtokosság vezetőségének átadták. Az elnökség ennek alapján állapította 
meg, hogy a kijelölt erdőrészben az egyes faféleségekből mennyi áll rendelkezésre. Ezt 
követően elrépárciálták /elosztották/ a fát. A falu lakosságáról házszám szerint listát 
készitettek, s minden család, vagy minden személy után beírták, hogy a különböző osztályú 
fákból kinek-kit hány darad illet. Egy nap alatt 50-60 részt osztottak ki. A kijelölt napon 
mindenkinek át kellett vennie a maga részét, és a fáira egy fejszével a saját fajegyét rá kellett 
koccantsa. A fajegy lehetett egy vagy több koccantás=bevágásy szorzójel, kereszt, s 
ezeknek változatai, csoportosításai vagy éppenséggel névfelírás is. [ . . . ] ” /309-310./

A faosztásra vonatkozóan Imreh István A törvényhozó székely falu /Bk. 1983/ c. 
könyvében megemlíti, hogy ez a székely székekben eléggé korán rendszeressé vált. 
Továbbá emlitésre méltó az is, hogy “ 1586-ban Szentdemeter és Nagykend «tűzre való» 
erdejéből a birtokos is csak «része szerint»” hordhatott. /Imreh I., 1983. 250./

8.3.3. Az erdőlés rendje

A székely falutörvények számos adata utal a fakitermelés megszervezésére. Erdőid 
napokat jelöltek ki /pl. Árkos, 1824/, a felkészített anyag elhozatalát az erdőbírónak be 
kellett jelenteni /uo/. A fa kitermelését időben korlátozták : “minden tíz maga között úgy
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felossza a vágásterületrészt, hogy a mai naptól fogva öt napok alatt minden ember maga 
fáját úgy letakarítsa, hogy az öt nap bételésével, ha mindjárt fája ott maradna is, marad a 
communitásnak.” /uo./ /Imreh I., 1983.478./

Csíktaploca erdőrendtartása /1842/ az “szükséges eszközfának cédula melett való 
adása”-t rendelte el, a fa ledöntése csak az erdőpásztor jelelétében történhetett /Imreh I., 
1983.500./

A háromszéki Papok  falutörvényei /1733., 1759., 1822/ a “patrónus urak és az egész 
falu akaratjából” hasonlóképpen tartalmaznak az erdőlés rendjére vonatkozó intézkedése
ket. A “kiszakasztott rész” tarra vágását követelték meg, ezáltal elejét véve a csak java 
törzsek kitermelésének. A gyérítések módjának megszabásával is takarékossági és erdőne
velési célok elérésére törekedtek: “A több felfogott helységek pedig idővel a haszontalan 
fáktól megtisztítassanak [ . . . ] ”. /Imreh I., 1983. 371., 372./

Eregető napról emlékezett Gazda Józsefnek gyergyószárhegyi adatközlője: “Akkor vót 
eregető nap, egy héten kétszer. A fát megtisztítsák küjjel a hegy tetejin, csákánnyal 
[capinnal] meghúzítsák, s bészalad a patakig. Csak úgy magába. Akkor szánnal felmenni 
az erdőbe nem volt szabad. Mert ha felment, nem felelt senki érte. Ha elütjék, jónapot. De 
nem, eregető nap vót, a akkor eresztett fát bé, s elüttetett valakit, állatot vagy valamit, meg 
kellett fizesse. Emberáldozat es vót sokszor." /Gazda J., 1980.272./

8.3.4. A szegények pártfogása

A XIX. sz. elején a háromszéki Étfalva úgy kedvezett a szegényeknek, hogy a “gyalog- 
szeresek”-nek megengedte a száraz fa szekér nélküli hordását, bármely nap. /Imreh I., 1983. 
2A9J Papolcfalutörvénye pedig úgy intézkedett, hogy a fogattal nem rendelkezők/mondták 
e társadalmi kategóriának marhátlanok is/, “felibe az idevalókkal” részüket a kijelölt 
vágásterületből behozhatták. /Imreh I,. 1983. 371./

Össszegezve a fakitermelés népi megszervezésére vonatkozó ismereteinket, Imreh István 
kolozsvári történészprofesszor szavai állanak előttünk: “őseink tudtak a jövendőre gondol
va élni”. Közvagyon volt az erdő és sokáig tartalékföld is. Gazdálkodni kellett tudni vele. 
Erre utal a vágásterület kijelölésére vonatkozó alábbi gazdag terminológia is, az “erdő- 
rend”-et tartó székely falu alkotásai:

erdőt oszt /Szabó T. 1978/1791.216. Szentháromság Msz/,
felnyilal /Imreh I., 1973.114. Árkos/
kijelez /Bözödi Gy., 1979/1937.10. Bözöd/,
kiszakaszt /Lőrinc Pál Sz. gy. Oroszhegy/,
szakaszol /Lőrinc Pál Sz. gy. Oroszhegy/,
szakaszt /EO. 1.638. Marosszék/
vágtér kiszakítás /Miklós Márton Sz. gy. Csikmadaras/ stb.

8.4. Fakitermelési eszköz és karbantartásuk

8.4.1. A fejsze

Ismeretes, hogy n. József Erdély részére kiadott erdőrendtartásának 9. pontja a fa 
döntésénél a fűrész használatát szorgalmazta/EO. II. 449./.

k  fejsze alkalmazásának korlátozását a rendtartás az alábbiakkal indokolta: “Hogy ha 
továbbá a fejsze helyett fűrésszel vágatik a fa, mind a munka könnyebb, mind a fában sokkal 
több haszon lesz, mert midőn a fák vággattatnak, darabonként a forgács szélyel szökdesvén, 
sok semmiben mégyen és vész el belőlük.” /451./

67



“Fészi” -Fejsze, l/tábla, 2/orra, 3/sorka, 4/éle, 5/foka, 6/nyaka, 7/nyele /Molnár K.,
1974.K ápol násfalul

Több mint kétszáz év telt el a rendtartás jóindulatú ajánlásai óta. Akétkezei erdei fűrész, 
a székely harcsafűrész elterjedése azonban nagyon lassú folyamat volt, térhódítása csak a 
két világháború között tetőzött. Napjainkban pedig már megint alig használatos, mert a 
benzinmotoros láncfűrész vette át helyét, de a fejsze továbbra is az erdei munka nélkülöz
hetetlen eszköze maradt.

Hányféle “fészit” használt a székely? Erdőlni egy fejszét vittek /László Lőrinc Gyergyó- 
remete Sz. gy.. Portik János Gyergyó Sz. gy., Lőrinc Pál Oroszhegy Sz. gy./. Neve is innen 
származott: erdőlőfejsze. Nem azért, mintha nem tudtak volna a többféle fejsze nyújtotta 
előnyről, de a munkába menő erdei munkásnak még a rönkmozgatáshoz szükséges “nyisz- 
tor”-t /emelőkarót végén vaspapuccsal//Gyergyó/ és a súlyos “pakk”-ot is kellett cipelnie: 
“Prémondázás [a heti élelmiszer-vételezés] után teljes lett a havasoló ember [erdei munkás] 
pakkja. A kitömött átalvető [vállon kétfelé átvetve hordott tarisznya] mellé vállra került a 
fahúzócsákány [capin], ennek nyelére húzva a karéjba kötött keresztvágófűrész [erdei 
fűrész] és a csákány nyelét tartó karra akasztva a fejsze. Ilyen megterheléssel cammogtak 
fel a patakok mentén a havasi munkahelyekig.” /Zsigmond J., 1979. 221./ /—> 13. ábra és 
MNLII. 1979./

Az erdőlő fészi a döntésen kívül a gallyazáshoz -az ágnyeséshez- is alkalmas kellett, 
hogy legyen, mert tudott dolog volt: “csapoláshoz akármilyen fészi nem jó, a csapolófészi- 
nek [gallyazófejszének] keskeny a lapja” /Sylvester T., 1966. Komandó/: “csapolni 
[gallyazni] nem lehetett nagy fészivel, mert összehasadt az ember keze” /Boldizsár Lajos 
Sz. gy. Kászonimpér/.

A fentiek is már azt érzékeltetik, hogy a székelynek nem csak egy fejszéje volt. Erről 
tanúskodik -ismét- az a gazdag terminológia is, melyből kivonatosan - az erdei faragás 
eszközeit mellőzve az alábbiakbann idézünk:

-féligelö fejsze /Varga Péter Sz. gy. Magyaró/, ezzel döntöttek. A döntő fejszét hívták még 
nagyfejszének /Lukács Sándor Sz. gy. Homoródkarácsonyfalva,/, ró dal 6 fejszének /Goldner 
József EL. 1887. 585. Gyergyó/, róvófejszének /Biró Benjámin Sz. gy. Nyárádselye/ stb.

- ródaló fejsze sem volt mindig csak döntő fejsze. Az erdei fűrész /keresztvágófűrész/ 
megjelölése előtt ezzel darabolták a ledöntött fát. Haáz Ferenc könyvében /Haáz F., 1942./ 
daraboló fejszének is nevezi. /21. 48. Fenyéd/. Idézhetjük Oroszhegyi Mihály versének
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76-ik szakaszának első kél sorát is: "Midőn sok járással azokat [a zsindelynek való fát] 
fel-talállyák, /Ródaló fejszével az után le-vágják,” /Oroszhegyi M., 1655.//Adatközlőink 
még ismerték a “ródaló fejsze” elnevezést. Erdőlő fejszének tartották. /Mezei András 
Sóvárad, Lőrincz Pál Oroszhegy/. Mások azonban úgy emlékeztek vissza erre a fejszeféle
ségre, hogy azzal a"favágásnál nagyolást végeztek. /Kovács Mózes, Felsősúfalva/;

- favágó fejsze. Régi elnevezés: “ 1626 : Egy jó öreg favágó fejszét harminczkét p. ” /EOE. 
VIII. 341. /; -csapozó- /Varga Péter Magyaró Sz. gy. /, csaplófejsze /Csinádi Görgényüveg- 
csür Sz. gy. , Barabás Árpád Gyergyószentmiklós Sz. gy. /  a gallyazó fejsze székelyföldi 
elnevezései.

8.4.2. Az erdei fűrész

Említettük, hogy az erdei fűrész lassan terjedt el. Ennek az oka elsősorban drágaságával 
magyarázható, meg a karbantartása is igényes. Pedig ajánlásában nem volt hiány: Kiss 
József tordamegyei erdőfelügyelő 1816-ban, az erdők "hathatósabb megóvása” érdekében 
-többek között- javasolta a vastagabb fák döntésénél és a darabolásnál a fűrész használatát.

"Egyfokú harcsafürész". lllap, 2/fogazat. 3lnyéltartó. 4/nyél /Molnár K., 1974. Ká-
polnásfalui

“Még kisgyermek koromban -századforduló- fejszével rótták a fát, nem volt harcsafű
rész” /Bíró Benjámin, Nyárádselye Sz. gy/ A tíz évvel fiatalabb másik idős adatközlő pedig 
így emlékezett vissza: “Gyermekkoromban -XX. század első évtizede- már volt.” /Lőrinc 
Pál, Oroszhegy Sz. gy./ Es egy harmadik, a fegfiatalabb adatközlő a jó minőségű erdei 
fűrészekkel dolgozó idegen /olasz, szlovén/munkások nyújtotta jó példamutatásra hívta fel 
a figyelmet: “Dolgoztunk taliánokkal, Gráner fűrészük volt” /Kovács Mózes Felsősófalva 
Sz. gy./

Harcsafürészt említettünk, mert az erdei fűrészt a kutatott területen többnyire így 
ismerik. /Nevét bizonyára onnan kapta, hogy halhoz is hasonlít. /Tóth Vince Hilik, Sz. gy./ 
/->14. ábra és MNLII. 1979. 65./

A székelység szóalkotó képességét dicséri az erdei fűrész számos más elnevezése i s :

-keresztfilrész /Antal S., 1975. Maroshéviz/,
-keresztvágófűrész /Zsigm ondi, 1979. 221. Magyaró/
-kétkézfűrész /Szász L„ 1971. 227. Gyergyócsomafalva/
-kézifűrész /Csinádi Lajos Görgényüvegcsűr Sz. gy./
-metélő vas, német vas /Jakócs Imre, Zeteleka Sz. gy./
-nagyfürész /Boldizsár Lajos Kászonimpér Sz. gy. Benedek Gábor Csíkmegye, Parajd Sz. gyJ 
-ostorfűrész /Nyr 14,1885. 288. Olasztelek Közi. Kolunbán Samu/
■ráspoj/Antal S., 1975. Maroshévíz/
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-szaggatófürész /Kós K. 1972. 48. Kászon; Nyírő J„ 1938. 231./
-szakasztófürész /Horváth I., 1971. 425. Magyarózd/
-tőkemetélö fűrész /B. Nagy M., 1973. Csíkkozmás 1688/stb.

Sajátos szakszókincs alakult ki az erdei fűrész karbantartásával kapcsolatosan is:

-mekfenés: élesítés/Szász L., 1971. 227. Gyergyócsomafalva/,
-foghányás /Potrik János Gyergyó Sz. gy./, fűré szószt ás /Lőrincz Pál Oroszhegy Sz. gy./, 
megosztás /Szász L., 1971. 227. Gyergyócsomafalva/, melyek helyett a szakirodalom a 
terpesztés-1 használja;
-foghányó /Portik János Gyergyó Sz. gy./Jürészosztó /EL 1887.585./ MT. Goldner József/, 
osztó /Kovács E, 1934. Gyergyócsomafalva/, szakszók melyeknek értelme: terpesztővas: 
-stócolás'. “az erdei fűrész foghegyivének kiegyenlítése” /Szász L., 1971. 227. Gyergyó
csomafalva/ stb.

8.4.3. A capin

Neve az olasz zappo, a karintiai zappin, a szlovén capin közvetítésével alakult ki. A 
székely nyelvjárás szívesebben alkalmazza erre a rendkívül jelentős fakitermelési eszközre 
a régi csákány szót.

“Capi” -"csákány" -capin. lton , 2/füle, 3/foka, 4/kontya, S/nyelve, ólmakkja /Molnár
K.,1974.Kápolnásfalul

/Innen aztán a húzató csákány -Kurkó Gy., 1970. 124-, tőkehúzócsákány -Jakócs Imre Sz. 
gy.-, vagy a legáltalánosabban használt fahúzó csákány /EL. 1887. 585 Gyergyó Goldner 
József- elnevezés. //Hogy régebb a csákány általánosan használt eszköz volt arra utal az 
alábbi 1594-ből származó adatunk is: “Chjutak István zépvízi, urunk jobbágya megesküdt, 
hiti után [ . ..]  Pál verte egy csákánnyal a felperest ”. Sándor I. 1939.41./

Hogy mekkora fejlődést jelentett a népi fakitermelés történetében is a capin elterjedése, 
arról Gazda József egyik, 1900-as születésű adatközlője így emlékezett vissza: “Mikor én 
már gyermek vótam, akkor capina vót, de azelőtt még előttem, hallottam, nem es vót capina, 
s rudakkal mesterkedtek; de hát capinával sokkal könnyebb vót. Ne menjek messze, mikor 
én már kezdtem erdőlni, a szörcseiek rudakat hoztak, s úgy felemelték az öklibe, s úgy tették 
a talyigába a fát. De hát amit ök megcsináltak négyen, én egyedül megcsináltam capinával." 
/Gazda J., 1980. 270. Köz. Kovács Samu Kovászna/. 15. ábra

Egyes vidékeken /pl. Magyaró környéke/ a capin előtt nyisztort használtak, egy emelő
karót, melynek meghegyezett végére “görbített hegyű vaspapucs”-ot rögzítettek. /Zsig- 
mond J„ 1979. 218.//16. és 17. ábra/
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Rönk- és deszkahordó szekér, l/elsfl kerék, 2/rud, 3/előágas,4! tengely, 5/felhérc,6/ké- 
sefa, 7/fergettytt, 8lrókonca, 9/hátsó kerék, 10/utóágas, II/tengely, 12/rókonca, 
13lnyujtó,14llöcs, 15lkerékfej, lólfentők, 17/kerékfal, 18/ráf, /Molnár K.,1974. Kápol- 
násfalul

Az erdőlésnél használt bakszán IFenyédl. a.Szarvasmarha részére;1 -orcok; 2-kereszt- 
fa; 3-szánnor; 4-szánáll; 5-talpalás; 6-eplény; 8-fergettyü; 9-lábak. b.Ló részére: 1- 
fergettyü; 1-eplény; 3-szánáll; 4-kisafa; 5-kisafa kankó; 6—szánorr; 7-keresztfa;
8-csatlóvas; 9-rud /Haáz F.,1942./
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8.5. A fakitermelés végrehajtása

8.5.1. Aközelítés

1764. január 7. Madéfalvi veszedelem.
Az akkor elmenekült székelyek vetették meg a bukovinai magyar telepek -Fogadj isten, 
Istensegíts, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva- alapjait. /18. ábra/

Az egykori öt magyar falu Bukovinában /Sebestyén, Á.,1972.1

Az alábbi pár sor Sebestyén Ádám A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története 
Madéfalvától napjainkig /Szekszárd 1972./ c. munkájából vett idézet, hű képe annak a 
veszélynek amit az erdei húzatást végzők, a tőkézők kiálltak: “A tökézök elbeszélését még 
hallgatni sem jó. Hajmeresztő borzalmak között dolgoztak. Rettenetes magasságból, a 
legnagyobb hegyekből, egy-egy helyen mintha perengöbe /mély szakadék/ zuhannának, 
úgy jöttek le rikójtozva /kiabálva/, így figyelmeztették egymást, így hívták fel a figyelmet 
a veszélyre, és így szólították fel egymást a kitérésre. [ ...]  Bár az utat állandóan szórták a 
sziklából égetett kőtörmelékkel, és sok helyen tört kősóval a síkosság ellen a felfogadott 
mokánok /hegylakók/, de így is a lovak, amelyek erős nyak- és farhámmal voltak felsze
relve- alig tudták tartani a mögöttük nyomuló nehéz terhet. [.. .] /59./

A közelítés néhézségei Kemény János leírásában

A rosszul kijelölt erdei nyomok, a kiépítetlen húzató utak okozta veszély keservessé tette 
az egykori fogatosak életét. Idézünk Kemény János felejthetetlenül szép erdész-fás regé
nyéből, a Viziboszorkány-ból: “Nem volt kicsi feladat nap mint nap éjfél után egy órakor 
útra kelni, hogy estére visszaérkezhessenek a tizenöt-húsz méter hosszúságú, súlyos gömb
fákból álló rakománnyal a völgybe. A fuvarosok hősies küzdelmet folytattak a hóval, 
faggyal [. . .] A meredek vontatóösvényeken nemegyszer megszaladt a száncsó [vontató
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szán], s a béres erdei bérmunkás csak úgy kerülhette el a veszedelmet, hogy felvetette magát 
a járom alfájára, s belekapaszkodva az eszeveszetten lefelé rohanó, csúszó ökrök nyakába, 
lelkét az Isten kegyelmére, testét a sorsra bízta. [ . . . ] ” /Kemény J., 1979. 116./

8.5.2. Kurkó Gyárfás regénye

Méliusz József a. Nehéz kenyér előszavában a filológus, a néprajzos számára kimeríthe
tetlen kiscsesbányának nevezi Kurkó Gyárfás regényét. A műnek hasonló mondanivalója 
van azok számára is, akik érdeklődésükkel a csíki népi erdőgazdálkodás felé fordulnak. Az 
idézett sorok az alig tizenkét éves hős és bátyja András falopáson ért történetét eleveníti 
fel: “A második tökének róttuk az oldalát, amikor vagy száz méternyire tőlünk megjelent 
az erdőgazda. -Kik vagytok, hé? Mit kerestek a falu erdejiben? Hol a bárcátok? [. .] 
Elvégeztük a nyesést [gallyazást]. András a húzató csákánnyal egyet-kettőt billentett a 
tökén, s az úgy megindult, mintha puskából lőtték volna ki. [ ...]  /Kurkó Gy., 1970. 124./

8.5.3. “Én nem az erdészetet tanoltam volt...

Gazda Jószef így tudom, így mondom c. könyvének előszava egy Farkas Árpád idézettel 
vezeti be az olvasót a régi falut megismertető világba: “csak lábujjhegyen, halkan!: /ápáink 
hűlő, drága arcán járunk. ” A falu régi életformájához tartozott az erdő, a fa is melyről sokan 
és sokat mondóan vallottak. Veress Gyula kovásznai adatközlő címként választott, gondo
latokat ébresztő sora egy a sok közül. Önmagát is becsülte, mikor az erdőlés tudományáról 
beszélt, és azt nem magától értetődő, mindenki által eleve ismert tevékenységnek tekintette. 
Ezzel nem tagadta meg a múltat sem, híven a költő gondolatához. /Gazda J., 1980. 270./

Más adatközlő /Olosz Károly, sz. 1898/ a fadöntés szabályait hatásos tömörséggel így 
adta elő: “Én oda vágtam a fát, kérem, ahova akartam. Ahova nekem legjobban imponált. 
S egy helyből fészivel es levágtam. Két ódáiról. Tudja! Met egyről nem jó. Két oldalról. 
Fészivel es bérottuk, s mégpedig olyan élen, hogy egy nagy kő tetejin vót. S alig lehetett 
egyedül es megállni. Ledőlött szépen a fa. Mert úgy vágtam, aszontuk: «Az inára ügyelj, 
ne vágd el.» Met ha elvágja egyik inát, akkor a húzása odakap, s akkor nem oda esik a fa, 
ahova kell. Tudni kellett azt es. Belé kellett jőni abba es. Gyermekkorától kezdve, /uo. 271./

Vizsgálatra alávetve az idézetet, sokmindent megtudhatunk: az egykori erdőlő ismerve 
a csak fejszével való döntés szabályain kívül, a fa dőlésének irányítására vonatkozó 
tudnivalókat is. /A törési léc /  ín, innya/ meghagyása olyan szabály, melyre pl. Magyaron 
mondás is keletkezett: “Ha elvágtad az innyát, megölted apádat”. /Varga Péter Sz. gy./. 
Érdemes felfigyelni arra is, hogy a kovásznai idős adatközlő az ismertebb behajkol helyett 
a beró kifejezést használta. /A hajk v. halk, hajkol v. halkol szerepel Kriza János 1863-as 
tájszótárában is, valamint az Erdészeti Lapok 1887-es évfolyamában közzétett jegyzékében, 
mint gyergyói népi szakkifejezés./ A kutatott területen a beró és a behajkol /béhalkol, 
meghalkol/ mellett használatos a beféligel is /Zsigmond J., 1979. 219. Magyaró/, kevésbé 
a ródal /roudal//Murádin L., 1965. NyírK IX. Siklód./

8.6. Faragás az erdőben

8.6.1. Faragóba járás

A fenyőfafaragóknak Csergö Bálint A vörösfenyő [lúcfenyő] Küküllőkeményfalva népi 
növényismeretében c. írásával állított emléket /Nd, 1978.40-50./. Sokminden volt szüksé
ges ahhoz, hogy a hat hétig tartó faragóba járás sikere biztosított legyen. Ennek felsorolását 
a dolgozat szerzője az alábbiakban adta meg: “darabolófésze [nagyoló faragófejsze], 
palonkács [bárd, faragó-], rész [reszelő], fénkő [fenőkő], harcsafűrész, [erdei fűrész], 
sújtócéma [piros festékkel megkent zsinór a faragásnál], vaskapcsok, cólstok [zsebmérő-
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vessző]; puliszkafőző, üst, rántólábas, fazék, plétángyér, plécsipor, kalán, villa, vizeskártya 
["hosszúkás, fazékalakú fa-vizesedény"; Nyr 5,1876. Hsz], dobonka ["víztartó faedény"; 
Nyr. 9.1880. Erdővidék] stb. Szerző feltevése szerint a távoli erdei faragás az 1800-as évek 
harmadik harmadában kezdődött.

8.6.2. Az erdő volt a munkalehetőség akkoriban

“Az erdő pénzt hozott” /Gazda I., 1980. 277./ A csíkmadarasi adatközlő mikor Gazda 
Józsefnek így nyilatkozott, a fuvarozásra gondolt. De az erdő talpfát is adott, “hogy 
faraghasson és fuvarozhasson sok száz kenyérkereső” /Balogh E„ 1979/1942. 29.; ->12. 
fejezetet is/, a XIX. sz. hetvenes éveitől kezdve, mikor a vasút megközelítette a Székelyföld 
határát. A sipér v. sliper/n. Schlipper/ faragása újabb ismeretek elsajátítását követelte meg. 
Ide tartozott a talpfapoligonnal kapcsolatos számítás is, “mert ha nem adta ki a 2, 60 m 
hosszat, levágtuk a végét 2 ,40-re, ennek azt mondtuk, hogy csankapaligon”, /Varga Péter, 
Magyaró. Sz. gy./ Akisvasúti talpfának mondták kicsi siper, de neveztékfilkónak is /"volt 
filkó és normál", Sebestyén István Zetelaka Sz. gy./, és faragták tölgyből, bükkből elsősor
ban az erdei vasutak szükségletére.

8.6.3. Egy adat a dongafára vonatkozóan

Az erdély Magyar Szótörténeti Tár a dongának való fával kapcsolatosan közli: “ 1840: 
Bölkény Marhássai Donga fát hordtak a Motsárból az udvarba. Gyalagassai Dongát 
faragtak” /Szabó T., 1978.465./. A népi erdőlés egyik fejlettebb megnyilvánulási formája 
volt ez, hasonlóan a fenyő épületanyag vagy erdei faragásához.
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9. GYERGYÓI TUTAJOZÁS

ELLENSZENV AZ ERDŐVEL SZEMBEN

9.1. Előzetes magyarázatok

9.1.1. A székelyföldi erdő “passzív” tőke
Az egykori sajtó /Székely Néplap. 1867. IV. 13. 114./a székelyföldi erdőket “passzív”, 

vagyis veszteséges tőkének, vagyonnak tekintette, véleményéhez a következő magyaráza
tot fűzve: “A hozzáférhető erdőterületek ugyanis nagyobbára csaknem barbár módon el 
vannak pusztítva, [...]. Az ép s úgynevezett szűz erdők ellenben [...] a kapzsi ember pedig 
[ezeket] csak alúlról nézi fogcsikorgatva a kincseket, melyhez a fukar természet nem csinált 
neki ingyen egy kényelmes utat".

És ahol a természet ingyen “utat" biztosított a fa  gazdaságos elszállítására?

Ott -és ez a mi esetünkben Gyergyó, hol a tutajozható Marosnak és Kis-Besztercének 
köszönhetően, az erdő korán bekerült a gazdasági vérkeringésbe, vagyis jövedelmet jelen
tett - megmagyarázhatatlan indokok következtében ellenszerv alakult ki az erdővel szem
ben. Ennek az ellenhatásnak tárgyi bizonyítékait kapcsoltuk össze az egykor Gyergyóban 
fontos gazdasági tevékenységet jelentő tutajozással, kitérve példaként ennek káros hatása
ira is. /19. és 20. ábra/

19.ábra

Tutajozás a Maroson /Palkó A., 1873.1
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Gyergyó napjainkban. Évszázadokon át a Maroson IMuresI és a Kis-Besztercén IBist- 
ricioara/ folytatott tutajozás lehetővé tette erdőségeinek értékesítését. Tulghes. Gyer- 
gyótölgyes, az egykori Csíki Magánjavak kezelőségének székhelye.

9.1.2. Kedvelt téma a marosi- és ennek keretében a gyergyói- tutajozás

Az erdőnéprajz művelői, helytörténészek, a szépirodalom kiemelkedő képviselői, a sajtó 
műkedvelő munkatársai napjainkban is szívesen emlékeznek az erdei nép e nagy múltú 
egykori idénymunkájára. Van mit írni a tutajászatról /—>18. Nép és szakszókincs. Akutatott 
terület tutajozásának szókincséből/, hiszen viszonylag hiteles forrás maradt ránk. Az 
egykori hírlapi tudósításokra /pl. Lombossy Tutajászat Erdélyben c. terjedelmes írása, mely 
a Hetilap 1847-es évfolyamában jelent meg/ hivatkozva Czeglédy János Tutajozás a 
Maioson a múlt században címen/Ethnographia, 1969.2.3.4. sz./átfogó írást közölt, mely 
eddig e tárgykör legrészletesebb összefoglalása. De aki szépirodalmi formában akar meg
ismerkedni a marosi tutajozás rejtelmeivel, élvezettel olvashatja Kemény János Víziboszor
kány /Bk, 1965 és 1979/c. regényét is. Garda Dezső írása pedig/ Gyergyói tutajosok a 
XVII-XVIII. században, megjelent a Művelődés 1981 /5. számában/ elsősorban arra az 
anarchiára világít rá -levéltári anyagból vett számos idézetet közölve-, mely a marosi 
tutajozás e korszakát jellemezte.

Rendkívül éltékes témánkkal kapcsolatos szakmunka jelent meg 1871-ben Divald Adolf 
tollából is. Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről címen. Korának nagy tekintélyű erdészeti 
szakembere ebben az írásban a szászrégen-soborsini tutajbérre vonatkozó számításokat 
közölt, megadva egy tutajszállítmány /48 tutajtábla vagy 12 tutaj/ átlagos szállítási költsé
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gét, valamint közölt a tutajfelteher /faszén, deszka/ gazdaságos kihasználására vonatkozó 
adatokat is.

Hivatkoznunk kell az Erdészeti Lapok 1877. évfolyamában megjelent a Maroson gya
korolt tutajozás és ennek adadályai c. szakcikkre is, melyben szerzője rámutat arra, hogy a 
hatóságok képtelenek voltak a gyergyói tutajosokat a többirányú garázdálkodásoktól meg
védeni. /Az idézett cikk egyben magyarázat arra nézve is , hogy a gyergyóiak miért nem 
vállalkoztak Szentpálon alóli részeken való tutajozásra, holott itt a természeti akadályok 
jelentéktelenebbek voltak a Maros felső szakaszán lévőkhöz képest.//21. ábra/

.A marosi tutajozás adadályai. /Kőváry L., 1842.1 
Nagy akadályai a tutajozásnak

1-a Toplicza és Vécs között a mederből itt-ott kiálló sziklák, milyen a Kopiczakő, Ko- 
vatkő, Vurs, Szarkakö, Boglyas, Kecskeláb stb...

2-Valamint a számos malom-gátak, s a vele járó vámok...milyenek a vécsi, szászrége- 
ni, gernyeszegi, sárpataki, sáromberki, várhelyi, sz.annai, m.vásárhelyi, sz.királyi, 
medgyesfalvi, sz.páli, ugrai, csapói, radnóti, ludasl, gezsei, csucsi és újvári.

3-Ezen alól gát nincs, de vannak a hajós-malmak..."

“A Maros legnagyobb folyama Erdélynek. Gyergyóban ered, s a Bánátba foly ki, s így 
a hont átfutja mintegy 56 geogr.mfld.hosszúságban. Szélessége Szászrégennél 35 öl.” 
IKÖváryL.,1842.1

9.2. Tutajkereskedők, kompániák

9.2.1. Örmények Gergyóban

1654-ben megjelentek az örmények Gyergyóban, nagyobb számú beköltözésük azonban 
Apafi Nihály fejedelem idejére esik/1672//Bíró V. 1957./.

Hogyan vélekedett Orbán Balázs a gyergyói örményekről? “A marhakereskedés azon
ban napjainkban csökkent, főleg azért, mivel örményeink [Gyergyószentmiklós] közül 
sokan a tutajkereskedésre adták magokat, melyet az azelőtti időkben csaknem egészen 
egyedáruságok alá vették, mert télen át -mikor a kevés gabonát termő gyergyói nép 
szükséget szenved- előlegesen kiosztott pénzzel vagy gabonával megvásárolták jó olcsón
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a tutajokat, s azokat Arad vagy Lippára szállítva, nagy nyereséggel adták el.” /Orbán B., D. 
1869. 104./

A XIX. század közepén /1859-ben/ több tutajkereskedő közreműködésével megalakult 
a Vermes és társai név alatt működő társulat. Azáltal, hogy több szászrégeni, egy gyergyói, 
két toplicai és hat lippai vállalkozó egyesült /Binder P., 1973. 3. közi./, “nagy befektetési 
tőkével rendelkezvén, több évtizeden át roppant nyereménnyel s csaknem teljes egyedáru- 
sággal dolgozott, mert az apróbb tutajépítők is kénytelenek voltak a társulatnak olcsó árba 
átengedni áruczikkeiket, miután a versenyt kiállani képtelenek voltak.” /Orbán B. II. 1869. 
137./

9.2.2. Lázár Mór jószándéka

A monopóliumot élvező tutajkereskedők kizsákmányolásait a kortársak is észlelték, és 
igyekeztek ellenük fellépni. Barcsai János, majd gr. Lázár Mór, Biedermann bécsi bankár
ral szövetkezve igyekezett letörni Vermes és társai egyeduralmát, de néhány szerencsétlen 
év -Orbán Balázs szavaival élve- megbuktatta vállalkozását /1865/. Lázár Mór tevékeny
ségéről az erdőügyért mindig lelkesedő Száva Farkason kivül /Száva F., 1872. 33./ mások 
is megemlékeztek. így pl. a Csíkmegyei Füzetekben is olvashatunk elismerő sorokat Lázár 
jószándékáról, melyet a gyergyói tutajosnép bajait orvosolni igyekvő kivételes törekvésnek 
tekinthetjük.

9.2.3. A “Flosskompanie”

A . Gociman adatai szerint az Első Szászrégeni Tutajkereskedő Társulat, melyet a Maros 
felső folyásán élő nép Kompánia név alatt imert, 1866-ban alakult. /Érdeme, hogy az a 
korszerű régeni fűrészipar megalapítója is azáltal, hogy 1872-ben egy kétkeretes viziturbi- 
nás műfűrészt létesített./

A régeni tutajkereskedők gyergyói működése azonban már sokkal korábbi: már 1749- 
ben a remeteiek hitelezői között megtaláljuk, kik a gyergyói örmények által is gyakorolt, 
szorult helyzetben adott hitelek mellett még a vízelvezetésekhez is folyamodtak /Gazda D,. 
1981. 4 4 .//Tehát már a XVIII. sz. elején a malomgáttulajdonos hübérurak mellett jelent
keztek a gyergyói és a szászrégeni kereskedők, kik együttesen sanyargatták a magukra 
maradt gyergyói tutajosokat./

Emlékezetes volt Sámuel Meltz régeni nagykereskedő tevékenysége is, ki a XIX. sz. 
éveiben az akkori Torda megye havasi részeiben óriási erdőségeket vásárolt több főnemesi 
családtól, és ezzel más kereskedőkkel erőteljesen bekapcsolódott a marosi tutajozásba. 
Mindez természetesen a szomszédos gyergyói tutajosnép életkörülményeire is nagy hatás
sal volt. /Binder P., 1973. 3. sz./

Összegezve a Felső-Maros vidékének tutajozásában egyeduralmat gyakorló különböző 
kereskedő társaságok működéséről vázlatosan közölteket, véleményünk csak az lehet, amit 
1839-ben már a kolzsvári Nemzeti Társalkodó cikkírója így fogalmazott meg: “Fája 
tutajozásra használva fő élelemága Gyergyónak, de szorosabban vizsgálva, ez is csak a‘ 
nyerészkedőt gazdagítja, a ‘ vagyonost tengeti: a‘ népnek pedig csak kézi munkája, bére 
marad, mi a‘ tutajozásnak legcsekélyebb jövedelme, ‘s a‘ véres verítéknek fösvény jutalma. 
”/Vándor, 1839. 143./ Ugyanakkor közöljük az idézett írásnak azt a részét is, amely a baj 
okát nem a gyergyói medence magas erdősültségében keresi, hanem ellenkezőleg, a 
havasok -erdők és erdei legelők- jelentőségét emeli ki, amelyek párosulva a Marossal biztos 
megélhetési alapot képeznek: “Adott a' természet Gyergyónak két vagyont, mellyek jól 
használva, akármelly termékeny földdel, akármelly bányával felérnek, ‘s e‘ kettő: roppant 
havasai és Marosa” /Vándor, 1839./
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9.2.4. A fa /az erdei legeltetéssel együtt /  és a víziút együtt képezték a jövedelmező vagyont

Hogy mindebből a tutajosok közül sokan keveset kaptak, az elsősorban rajtuk is múlott. 
Csortán József 1979-ben, 87 éves korában “az egykor sokaktól megcsodált remetei tutajo
zásról "beszélve adatközlőjének /Székely L., 1981./ tárgyilagosan értékelte a tutajozás 
előnyeit és hátrányait: “Ha nem ért valami baleset, a tutajozással jól kerestünk [1913-ban, 
mikor a vasút már a Maros mentén megépült és a Felső-Maros vidékét ellepték a fűrészte
lepek], de az es előfordult, hogy nem kaptunk semmit, mert a tutaj sziklába ütődött, 
megomlott, egyik a másikra torlódott, felakadt. Többen meg es hóttak ilyenkor [. . .] 
Egyébként, aki egy tavaszon háromszor-négyszert lejárt, a kapott pénzből egy marhát 
vehetett [ ...]  Azt nem tudta egy esztendeig se békeresni [...] , nem azt [ . ..]  vághatta a fát, 
nem ért semmit.”

9.2.5. Amit Lombossy 1847-ben látott

“-De a hátsó legény lippai fizetése csak 13-14 forint, tehát mindössze egész úti-bére nem 
megy 20 váltó forintra 30-40 nap alatt [ . . .  ] -Igen, de már ő ezen pénzösszegnek felét 
vagy egészen elköltötte /szememmel láttam, hogy az idéni tartozását még nem hozta ki, s 
már jövendőre kért/ vagy Lippáról visszajövet elkölti. [ . . .  ] És még is ezrenként tódulnak 
a tutajra. Igen mert egy ellene állhatatlan mágnes húzza őket oda, t i. a pálinka és korhely 
élet.” /Lombossy, 1847./

9.2.6. Mit irt Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő 1884-ben Háromszékről?

“Háromszékmegyében daczára annak, hogy egyébként fában is ép oly nagy a bőség mint 
pl. Gyergyóban, egészen mások a viszonyok. Nincs tutajozásra használható folyó. A 
lakosság sem adta magát csupán az erdőkből való megélhetésnek.” /Nagy Gy., 1884.76./ 
/De minek adhatta volna magát másnak a gyergyói lakosság mint erdei munkának, hol a 
hűvös éghajlat a juhászainak nem kedvez és mind 1884-ben, mind 1895 évben az 1 kát. 
holdra eső marha száma jóval az országos átlag alatt volt és legkisebb a Székelyföldön? 
/-»Bedő A., 1885.1. k. XII. tábl.//->10. ábra/

9.3. A figyelmen kívül hagyott valóság

9.3.1. A tutajozás jelentősége a gyergyói nép életében

Csík, Gyergyó és Kászonszék /később Csík megye/ vezetői is éppen úgy tudták, hogy 
“Gyergyó népe tutajjal keresi kenyerének jobb részét”, mint Porzsolt Adám, kinek a Székely 
Néplap 1867-es évfolyamában megjelent írásából idéztünk /18./, és kinek szavait érdemes 
tovább tanúként megidézni: “az erősebbek [a gazdagabbak] a Maros-partra szállítják, a 
gyengébbek [a szegényebbek] pénzért levezetik Szász-Reégenig; ott többnyire nagyobb 
vállalkozók kezébe kerül s így éri el a három láb átmérőjű fenyőtalp Aradot.” Porzsolt Á., 
1867.25./

Az is közismert volt, hogy a tutajozás tömegkeresetet jelentett, és aki takarékosan tudott 
élni, pént vitt utána haza: “A Gyergyóiak 1847-ben hiteles felszámítás szerint 8060 fertáj 
tutajokat [vagyis 16120 tutajosnak nyílt alkalma a keresetre] bocsátottak le a Maroson Sz. 
Régenfelé, három annyit visznek a kis-Beszterce vizén a Preszekári vámon keresztül 
évenként Moldovába. . /Benkő K., 1853. 88./, és ezt mintegy 30.000 lakos végezte el. 
/Az 1870. népszámlálás szerint a ditrói és gyergyószentmiklósi járások lakossága 15.080 + 
19.479 = 34.559 volt, tehát nem is tűnik annyira hihetetlennek a cikkíró -EL 1877.221. - 
állítása: “a tutajozás idejében a székely [gyergyói] családjának minden tagját viszi magá
val”./
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Pénzben kifejezve mit jelentett a marosi tutajozás a XIX. sz. negyvenes éveiben? A 
választ Kőváry László 1847-ben e szavakkal adta meg: “Ezen tutajozás -Maroson folytatott- 
megérdemelné a törvényhozás figyelmét, mert az évenként 1 millió pengőt bizonyosan 
forgásba hoz a honban [ . . . ] ” /Kőváry L., 1847. 261./, és ezt jórészt a gyergyói erdő adta.

9.3.2. Víg András köve

1836-ban Téglási Eresei Józsefe Nemzeti Társalkodó hasábjain megemlíti azt a Maros 
medréből kiálló “félgolyóbis idomú 3-4 öl magasságú magános kő szál”-at, mely (közel 
Galagonyához) jelképe volt annak a veszélynek-nyomoruságnak, amelynek a tutajosok ki 
voltak téve, és amelynek tudatában indultak útra: “[...]  de mielőtt elindulnának, imádkoz
nak s érzékeny búcsút vesznek partonálló családjuktól, kedveseiktől, mint tengerre szálló 
tengerész, ki nem tudja, ha valaha viszont látandja-e szülőföldét, kedves övéit [ ...]” /Orbán
B., 1869. II. 137./

A jó  keresetet igérő marosi tutajozás vonzotta a népet. Palkó Attila Tutajozás a Maroson 
/KE 1979/ c. írásában megelíti, hogy 1824-ben Orbán Mihály, telek nélküli, marhátlan 
zsellér, a tutajozással szerzett jövedelméből a magyarói református egyháznak, a torony 
felépítésére 1400 rajnai forintot adott kölcsön, igazolva azt, hogy a tutajászat -ha szeren
csével is járt- jelentős jövedelmi forrás volt. Hasonló értelmű feljegyzés a gyergyóalfalusi 
egykori jobbágyság életére vonatkozóan a 1820- as úrbéri összeírásban is olvasható: “[...] 
nem különben tutaj fát is határozatlanul vágni és el adni [szabad a jobágyoknak] melly a 
szántás vetest fellyül halagya akinek pedig tehetsége a Tutajnak készítésére nintsen az, a 
Tutaj mellett béreskedhetik [mint bérért dolgozó tutajos elszegődhet], úgy hogy abból is el 
elhet” /Conscriptio, 1820. 3. Gyalfalu/. /A székelyföldi jobbágyok és zsellérek közföldek
hez való viszonyáról írja Egyed Ákos, hogy az jóval előnyösebb volt számukra, mint a 
vármegyékben élők esetében. /Egyed Á., 1981. 121./ Vagyis többet nyújtott számukra az 
erdő, megélhetésükhöz nagyobb mértékben járult hozzá a fa, az erdei legeltetés, a vad stb., 
mint a szomszédos erdélyi területeken élő hasonló társadalmi kategóriákban levőknek. 
Mindez azért is jelentős, mert 1848-ban a székely társadalom 37 %-a jobbágy sorban élt. 
/Egyed Á., 1981.106. Az idézett gyergyóalfalusi adat Egyed állítását igazolja./

A jó  kereset és a kényszer. Bizonyára így helyes meghatározni azt a vonzóerőt, mely 
tavasszal a “Nagy Folyó”-ra /így nevezte Kemény János tutajozási regényében a Marost/ 
vitte a gyergyói tutajosokat. Pedig bizonyára tudták, hogy 1852-benn a marosszent- királyi 
gátnál keletkezett “romlás” több mint 20 tutajos életébe került /Binder P., 1973.2. közi./

Az egymásra torlódó tutajokból keletkezett “rakás” -ok szétbontása 1 -2 hétig is eltartott. 
Tarisznyás Márton írta, hogy egyes lelkiismeretlen partmenti korcsmárosok szokása volt 
megvesztegetéssel rávenni egyes tutajosokat mesterséges torlódások előállítására. E “szo
kása” volt a Toplica közelében lakó Fritsch nevű korcsmárosnak is, ki aztán búsás jövedel
met húzott a tutajtorlaszok szétbontása idején elfogyasztott nagy mennyiségű pálinka 
eladásából. /Tarisznyás M., 1982. 178./

9.3.3. Kísérletek a tutajozás feltételeinek megjavítására

1714. A “ 19. diaetalis Articulus” [országgyűlési törvénycikk] meghatároza, hogy minden 
molnár a gátrontásért vám címén tutajonként csak egy polturát vehet el /Vitos, CsF., 1894. 
764./. A malomgáttulajdonosok nem vették figyelembe az országgyűlési határozatot, mely 
kitűnik “A székely nemzet kívánalmai a főkormányszéktől 1715. május” c. székely okle- 
véből /SzO VII. 210./, valamint abból is, hogy 1728-ban Csíkszék kérte a főkormányszéket, 
hogy a tutajok vámját szállítsa le egy polturára /SzO VII. 338./. /A tutajosok megsarcolá
sáról Garda Dezső XVIII. sz. első feléből származó levéltári adatokat közölt, melyek a 
parttulajdonos földesurak garázdálkodásaira utalnak: “Böge Miklós pixidarius gyalog
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puskás darabont tudtunkra adja, hogy «engem et az idén Rédei Ádám Ur Gései Gondvi
selője tiszttartója három rendben megvert erössen és tíz tutalyunkról huszonnégy szál 
válogatott Deszkát vitete el v á m b a » ” /Garda D„ 1981.44./

1769. Kemény Simon javaslata a marosi tutajozással kapcsolatosan /MGSz V. 1898.300./ 
Az első erdélyi földművelő egyesület egyik gyűlésén hangzott el az az indítványa, melyben 
a tutajozás érdekében a “zaklató” malomvámok eltörlését ajánlotta.

1842. Kőváry László Székelyhonról c. könyvében a tutajozásnak egy külön fejezetet 
szentelt. Ebben kitért “a marosi tutajozás veszedelmeire és nyereségére”, valamint a 
tutajkereskedők által űzött kizsákmányolásra. A kiutat egy székely tutaj társulat létesítésé
ben látta: “melly részvényeket gyűjtvén össze, ellássa pénzzel a tutajkészítőket fele nyere
ségben, s felszólítsa őket, megegyezni hón [otthon] bizonyos árban, mellynél alább senki 
se adhassa [a tutajfát]. így kényszerítve lesznek [a tutajfát vásárlók] megadni való árát, 
mihelyt nem látják az éhség jeleit az alkuvó [gyergyói tutajosok] arculatán [a tutajkikötő 
helyeken...]” /Kőváry L., 1842.188./

1877. Megalakul a Marosi tutajozást előmozdító társulat /Vitos Cs. F., 1894. 768./. A 
kormány engedélyével minden tutaj után 30 krajcár vámot szedett. Ebből a pénzből a Maros 
medrét kitakaríttatta. Az akadályokat eltávolítva “a gerendáknak természetes hengeres 
formájukban való szállítása is lehetséges" lett. /Mkikj, 1894. 95./ /A marosvásárhelyi 
kereskedelmi- és iparkamara idézett jelentéséből az tűnik ki, hogy a Maros medrének 
“szabályozása” előtt tutajfa nem gömbfa, hanem kétoldalon megfaragott gerenda volt, ami 
tetemes faanyagveszteséget jelentett./

9.4. Az ellenszenv az erdővel szemben az ismertetett tények 
ellenére is évszázadokon át megvolt.

9.4.1. Az erdőirtás mellett

Az 1784-ben kelt latin szövegű oklevélnek /EO II. 511./ Tagányi Károly “Gyergyó szék 
jelentése a főkormányszékhez az erdők megóvása érdekében elrendelt itézkedések ellen” 
címet adta. Gyergyó akkori vezetősége véleményét annak tudatában fogalmazta meg, hogy 
a fát értékesíteni lehetett, a juhászainak Gyergyó hűvös éghajlata nem kedvezett, a szántó
földek elteijedésének pedig határt szabtak azok a helyi viszonyok, amelyekről az alábbi, 
Szárhegyen 1741. febr. 9-én kelt követi utasításban olvashatjuk: “ 14-to. Ezen szegény 
Gyergyó szék sovány, terméketlen és a sok hidegek miatt semminemű gabonájok soha jó  
nem terem és mi borral, búzával, gyümölcscsel, szekerességgel soha nem kereskedünk, 
város nincs közel olyan, ahonnnan valami hasznot vehetnénk egyébből, hanem az egy 
tutalyosságból ami hasznot vehetünk, az ő felsége adójának és portiojának megfizetésire, 
sőt magunk táplálására is abból, a mit kapunk, de a kimondhatatlan nagy vámmal a 
méltóságos urak, városok, malmok gátjain népen elnyomorítottak [. . . ] ” /SzO VII. 413- 
414./ /—>7. fejezet/

9.4.2. Több volt az erdő a kelleténél

“A nemes két Csík, Gyergyó és Kászon” tisztjeinek a főkormányszékhez fölterjesztett 
1801-ben kelt véleményük az erdők megóvása tárgyában az alábbiakban összegeződött: 
“így itten ellenkezőleg még abban kellene módot és utat tanálni, miként az szükség felett 
való és a gazdaság előmenetelének akadályára szolgáló erdők pusztíttathatnának” /EO II. 
772-773./
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A rendelkezésükre álló adatok szerint /Kozma F., 1879./, XIX. sz. közepén Gyergyó 
erdősültsége 52 %, míg Háromszék erdősültsége 68 %-os volt. Tehát mindkét vidéken több 
volt az erdő, mint amennyi szükséges lett volna. /140., 141., 251./

Gyergyóban az erdő értékesíthetőségét a fentiekben bőségesen igazoltuk. “Most a 
szállítás, Gyergyó kivételével, tengelyen történik”, “a faüzletre nehezőleg hat [a Székely
földön] [ . . J a  vízi utak hiánya, amiért nem a nép hibás”, olvashatjuk Kozma Ferenc 
véleményét az erdők értékesítéséről és jövedelméről /259./. Könyvében gyergyói erdőela
dásokról is tájékoztat: “Gyergyó-Remete 1874-ben egy szász-régeni társaságnak 174 hold 
fenyő erdőt adott el” /260./ stb., ezzel szemben Háromszéken ebben az időben az erdő nem 
volt eladható /Székely Nemzet, 1886.1. 1./.

Értékesek Atogy Gyula kir. erdőfelügyelő 1881-es adatai is. A Székelyföld közgazdasági 
szerepéről és hivatásáról hazánkban, különös tekintettel az erdészetre c. dolgozatában 
/Nagy Gy., 1884./, a vizsgált területet 11 közgazdasági kerületre osztotta, melyek közül
9-ben több, kettőnél /marosvásárhelyi és székelykeresztúri/ kevesebb erdő volt a szüksé
gesnél. Tehát a “több erdő” a Székelyföldön még 1884-ben is valóság volt. Az összes 
pluszból /755. 367 kát. hold/ a szászrégeni kerület /Szászrégentől fel Toplicáig/ 224. 581 
k. holddal jelentkezett, míg a gyergyói körzet /a tölgyesi szorossal/ a harmadik helyen volt 
164. 752 k. holddal.

Ugyancsak Kozma tájékoztatja olvasóit az erdőégésekről -melyek a valóságban erdőé
getések voltak-, Ditrót és Szárhegyet hozva fel példának, hol “csak nem régiben több mint 
3000 hold erdő semmisült meg ily módon.” /Ismeretes, hogy 1848 után az erdőért is adózni 
kellett. -Egyed A. , 1975. 153. -Orbán Balázs is részben ezzel magyarázta a tapasztalt 
erdőégetéseket: “így hamvad el gyakran több ezer hold erdő, a vidor tenyészet nyomában 
gyászos pusztaság támad, az adó-tabellára pedig bejegyzik, hogy használhatatlan, és a 
szegény boldogtalan ember örül, hogy nem kell adóznia, nem gondolja meg, hogy a jövő 
csíráit perzselé itt le [ . . . ] ” /Orbán B. II. Csikszéki. Tatros völgye/

9.4.3. Mi lett volna a több erdő jelentősége?

Elsősorban nem az, hogy tűzzel-vassal pusztítani kell. Hanem figyelembe venni azt, 
hogy ennek a területnek az évi növedéke az, amelyet el kell adni, ami képezi a helyi faipar 
nyersanyagát, egyszóval “amiből pént lehet csinálni”. /Székely Nemzet, 1886. I. 1./ És 
éppen Gyergyóban -hol a szék tisztjeinek hivatalos politikája volt az erdőpusztítás- meg
valósítható volt. Továbbá hatékonyabban kelett volna javítsanak a tutajozás feltételein 
/Kőváry 1842-ben leírt javaslata/, és változtatni azon, amit Kozma Ferenc így fogalmazott 
meg: “Ez üzlet [a marosi és Kis-Besztercén folytatott tutajozás] [ . . . ]  idegen vállalkozók 
kezében van [ . . J a  mi népünk alvállalkozó és munkás [. . .]” /Kozma F., 1879. 260./ 
Mindezek után kerülhetett volna sor az ésszerű műveléság-változtatásra, figyelembe véve 
az alábbiakat is:

-"Gyergyóban a legjobb minőségű szántóföld holdja után 2-3 forint haszonbért fizetnek, 
[ . . J A  harmadosztályú szántók többnyire [. . .] haszonbérbe nem vétetnek" /Kozma F., 
1879.160.//Feltehetően azt, amit a XVIII. sz. végéig nem irtottak ki, az ilyen erdőtalaj már 
csak harmadosztályú szántóföldnek lett volna jó./

-"Gy-Ditró községe 21 méter hosszú és 43 cm átmérőjű szálfáért, törzsenként válogatva 
egy területről, egy forintot vett be. Az első helyen tehát köbméterét 42, utolsón 33 
krajcázáron adták." /uo. 261./
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9.4.4. Csík megyében az erdővel szembeni ellenszenv később is jelentkezett.

Gyergyószék tisztjeinek szelleme tovább élt, mintha az itteni vezetők mind az alföldi 
Petőfinek az alábbi sorain nevelkedtek volna: “Mit nekem te zordon Kárpátoknak /  
Fenyvesekkel vadregényes tája? /  Tán csodállak, ám de nem szeretlek, /  S képzetem 
hegy völgyedet nem járja. ” Máshol is a nép az erdőnek rendesen csak a készpénzben eladott 
termékét vette tekintetbe. Ez azonban nem menti fel a székek vezetőit az alól, hogy nekik 
látniuk kellett volna az erdők gazdasági értékeit, a jövőt jelentő ipar anyagi bázisát, és nekik 
kellett volna a közhangulatot tárgyilagos formában befolyásolniuk.//—>7. fejezet Bereck/

Krippel Móric gyergyószentmiklósi erdőgondnok korában, 1901-ben írta az Erdélyi 
Kárpát Egyesületnek a Székely Kongresszus szervezésével kapcsolatos megkeresésére: 
“Elfogultság lehet tőlem, erdésztől, hogy az általános bajok kivándorlás, arányosítás, 
eladósodottság között az erdők különleges bajait is szóba hozom. De nem tudom felemlítés 
nélkül hagyni az itt, Gyergyóban, az erdők hazájában élő ellenszenvet az erdőkkel szemben. 
Szabad erdőlés, szabad legeltetés -rendezett erdőlés, rendezett legeltetés! Oly két különbö
ző és távoleső fogalmak, hogy egy egész emberöltő sem elég a megértésükre. Hát még az 
erdősítés! Nem csodálom az egyszerű székely ember idegenkedését a rendtől, mert ő csak 
annyit tud és lát, hogy ha külön engedély nélkül megy az erdőbe /a közösbe!/ fát vágni vagy 
legeltetni, megzálogolják, megbüntetik! De hogy müveit, vezető emberek is a haladást 
jelentő rendnek ellenségei legyenek, nemcsak magukban, hanem nyilvánosan is -evvel 
erkölcsileg hatva az egyszerű székelységre -, azt végtelenül csodálom s szívem mélyéből 
fájlalom.” /Krippel M., 1901. 83./" I-+10.40. és 41. ábrákl

Kire gondolt a későbbi főiskolai, majd egyetemi tanár, mikor a vezetőknek az erdővel 
szembeni ellenszenvét panaszolta fel? Elsősorban Becze Antal csíki alispánra, ki nem 
rejtette véka alá az erdők állami kezelésével szembeni elítélő véleményét: “Azután megtá
madta nálunk a nép életerejét az erdőtörvény túl szigorú intézkedése és végrehajtásának 
szintén túl szigorú hajszolása, mely a havasi legeltetés teljes elfojtásával [így!] az állatte
nyésztést tette tönkre, másfelől pedig az addig megkímélt erdőségeket az üzemfordulók 
berendezésért letarolta, a megmaradt részeket pedig az állami kezelés és őrizet elégtelen
sége szétharácsolta. ” /Erdély, 1901.79-80./Érte-e valaha a csíkmegyei állami erdőkezelést 
alaptalanabb vádaskodás? Bizonyára nem!

Becze felrótta az erdők elégtelen őrzését is, de ugyanakkor sokallta a tulajdonosok által 
az erdőőrzésért évenként fizetendő mintegy 40.000 koronát. /Megjegyezhetjük, hogy 1881 
és 1884 közötti években Csík megyében erdei kihágásért 128 pénzbírságot hajtottak be, 
tehát évi átlagban kereken 25-öt, vagyis havonta 2,1 esetben fizetett valaki pénzbüntetést 
mert nem tartotta be az Erdőtörvény előírásait. /Bedő A., 1885. I. k. XXX./ /Érdemes 
felemlíteni Becze ellenszenvét az iparosítás iránt is, mely az erdészek elleni rosszindulatú 
vádak hangoztatásával egyidőben és ugyanott jelent meg: “ [. .] Legfeljebb az ipari 
kiképzést erőszakolták, mert az iparkamara véleménye előbbvaló volt a megyék felterjesz
tésénél, s midőn ismételt ipari kísérlete meghiúsulásai után kényszerűségből rámutattunk, 
hogy az nem egyez meg a székelység felfogásával, véralkatával, igaz szólásunkat leneve- 
téssel jutalmazták [ . . . ] ” /uo.//

Az egykori sa jtó!Székely Nemzet, 1886. ápr. 6.! sem volt mentes a túlzásoktól. Pl. akkor, 
amikor sokallta a több mint 350 ezer hold csíki erdő rendezéséért az évenként fizetendő 
16.000 forintot, melynek költségeit 20 év időtartamra Csík megye törvényhatósága magára 
vállalta. Akiadások összértékéről /320.000 forintról/ szólva a cikkíró hangoztatta, hogy az 
“nemcsak a kilátásba helyezett hasznot, hanem némely községnél magát az erdő értékét is 
túlszárnyalják”. Ezzel szemben a későbbi erdőeladásokból befolyt jövedelem mást igazolt. 
A Csíkmegyei füzetek adatai szerint ugyanis pl. “Csíkmegye” /Csíki Magánjavak/ 1892 és 
1897 között köbméterenként 0,97 és 1,44 forint tőárat kapott /Vitos, CSF. 589-590./, az
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állami kezelésbe vett erdők eladásából befolyt összeg pedig Csíkban 1900 és 1909 évek 
között 14.521.600 korona volt/Mkikj. 1909. 32./.

9.4.5. Elismerő sorok, figyelmeztető számítások

A XIX. században -és elsősorban az Erdőtörvény megjelenése után- a székelység 
kiemelkedő egyéniségei közül többen pártfogásukba vették az erdészek tevékenységét, 
népszerűsítették célkitűzésüket. Szükséges is volt ekkor a meggyőző, felvilágosító munká
ra, mert sokan nem akarták megérteni azoknak az erdőgazdaságpolitikai elvek végrehajtá
sának szükségességét, melyek közül többet Barabás János már 1842-ben megfogalmazott 
és közzétett az erdélyi sajtóban. Ezek közül idézzük pl. az alábbit: “[ ...]  a‘ nemzet jóléte 
kivánja annnyi erdőt megtartani, mellyből a‘ nép olcsó áron faszükségeit fedezhesse. A‘ fa 
átvitele [szállítása] távolabb helyekre természeténél fogva mindig drága, azért szükséges 
az erdőt úgy nevelni, «hogy minden helységre nézve czélszerüleg legyen felosztva*.” 
/Barabás J., 1842./

1879 után lendületes kampányt kellett folytatni az Erdőtörvény társadalmi elfogadásáért. 
Ekkor írta Fekete Lajos polihisztor erdészprofesszor az Erdélyi Gazda folyóiratban a máig 
is érvényes irányelvet: “Az erdészeti író feladata csak a népszerűsítés lehet” . /Erdélyi 
Gazda, 1880.45./ Ő maga lelkesen ismertette az új erdőtörvényt a folyóirat hasábjain.

Az erdő nagy barátjának, Orbán Balázsnak írásain kívül, ki halhatatlan munkájában 
olyan meggyőzően írta az Erdőtörvény-t várva: “Addig pedig a fával kíméletesen kell bánni 
kedves atyafiak, hogy a jövőnek kamatozó tőkéje ne legyen elfecsérelve” /Orbán B., 1869. 
III. 65. Tusnád/, mások kiadványai is szolgálták az erdő ügyét. Ezek közül megemlíthetjük 
T. Nagy Imre Csíkvármegye közgazdasági állapota és a székely kivándorlás c. munkáját, 
melynek alábbi sorai a csíki erdők állami kezelésének eredményeit méltatta: “ [. .] az 
erdőterületül felvett 402. 105 hold erdőséget sem lehet ma már épen semmibe venni 
számításaink között, mert annak állami kezelésbe vétele óta, az értéke napról -napra 
növekedik, sőt nagyon sok községet nevezhetnénk meg, melyeknek lakóssága az erdőkből 
naponta számbavehető jövedelmeket húz. Némely községben, hol a tűzifának piacza van, 
több hasznot húznak abból, a lakosok, mint más földbirtokaik után ö s s z e s e n /T. Nagy I., 
1891. 3./ Meggyőzően érvelnek az erdő értéke mellett a könyvnek azok számításai is, 
melyek egy k. hold zabbal bevetett szántó jövedelmét 2,49 forintban mutatják be. Szerző 
azt is hangoztatja, hogy Erdélyben a legtöbb ugar Csík megyében van /az összes szántó 52, 
9 %-a/, mely meggyőzően bizonyította: addig nincs szükség a szántóterület növelésére, míg 
a meglévő művelése elavult. Vagyis először a helytelen “megrögzött gazdasági rendszer” 
-en változtatni és csak utána csökkenteni az erdőterületet, /uo. 7., 11./
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10. VASÚTTALANSÁG, VASÚTPOLITIKA

1807-ben elindult az első gőzhajó és 1825-ben megépült az első vasútvonal, annak a 
szállítóberendezésnek hírnöke, mely a XIX. század végére behálózta az egész világot. 
Kivétel ez alól a Székelyföld és a gyarmatbirodalmak egyes vidékei. Hogy miként történ
hetett mindez így, erre rövidre fogott erdészet- és faipartörténeti áttekintésünkben adhatunk 
választ. A kérdéssel kapcsolatos vizsgálódásaink rámutatnak arra a mérhetetlen hátrányra, 
mely a helytelen vasútpolitikának betudhatóan a kutatott terület erdőgazdálkodását és 
faiparát érték.

10.1. A nagy lehetőség elmulasztása
1848 januárjában Széchenyi István javasolta az Arad-Károly/Gyula/fehérvár- Székely- 

udvarhely-Ojtozi szoros vasútvonal megépítését/Hszék Ekv, 1899.271./Annnak a transz
verzális fővonalnak a létesítését, mely Magyarországot és Erdélyt legrövidebben úton a 
Kelet-tel közvetlen csapcsolatba hozta volna, kedvező hatást biztosítva ezzel a székely 
székek erdő- és faiparának kifejlődésére is.

A tengerhez vezető legrövidebb vasút tőkebeáramlást idézve elő, lehetővé vált volna a 
székelyföldi erdők feltárása és olyan iparközpontok létesítése, melyeknek piaca a galaci 
kikötő közbeiktatásával a Közel-Kelet lehetett volna. Ez a vasút már nemcsak a bécsi bútort 
és más készterméket hozta a vizsgált területre, hanem az említett irányba, az itt előállított 
áru /elsősorban bútor, papír, furnér stb. /  elszállításával a jólét zálogaként jelentkezhetett 
volna. A vázolt elgondolás nem volt utópia, mert Brassó kivételével egész akkori Erdély 
faipara fejletlen volt, és annak kialakulásához a Székelyudvarhely-Ojtoz közötti vonalsza
kasz kedvező feltételeket nyújthatott volna. 122. ábra!

E nagy jelentőségű, sorsdöntő javaslatról Orbán Balázs is megemlékezett: “Az ojtozi 
szoros [. . .] Nagy Széchenyink itt tervezte az Erdélyből Galaczra vezető vasútvonal 
bevitelét.” /Orbán B., 1869. III. 129./ A későbbiek folyamán is többször sürgették megépí
tését. A Pótsa - féle nagy monográfia kétszeri kitűzéséről is említést tesz /Hszék Ekv, 1899. 
271./, mintegy igazolást keresve ezzel a háromszéki vezető rétegek és az illetékes kormány- 
szervek nagy, közös és megbocsáthatatlan mulasztására.

85



00o\
05
^  c*3 
2 §>

I I
ö
s  ö ><

^  -N 
N O 
2' ?
? ' I  ^ ö

K>K>
&c
3

*?•
<

oq<V

öCo
s,
$■5;

SxCn
*-

Hotin

C em á u tT T

Dorohoi

Radauti

'Veresti
B a ia  Maré

|p NAGY VARAD

Piatra
JNeamt

SZALON T>
JKOlfczSVAR 1870

w/a. Túrd a |MAR(

Ab rúd □

T ecuci

A i Hunedoara

;ái;nesti M /,
Caransebes) ///"'///V/,'

UflCQQÜ

Tulcea

A Széchényi István által javasolt 
transzverzális vasút 
Ami nem valósult meg a transzver 
zális vasútból

irciorow
HTum u

■Drencovcr

FEKETE

TENGER



10.2. Az első erdélyi vasút

10.2.1. 1858. Vasút Erdély határán

Tíz évre Széchenyi javaslatának elhangzása után, a vasút megközelíti Aradot és Nagy
váradot, 1868. december 22-én pedig átadják a forgalomnak az első erdélyi vasútat, mely 
“kiindult Aradról, s mindig a Maros völgyén halad egész Gyulafehérvárig” /VU, 1869.1.
10./. Ezzel a javasolt nagy transzverzális vasút első szakasza megépült.

Merre tovább? Sajnos Széchenyi szelleme nem őrködött nagy gondolata felett. Szárny
vonalak építésébe fogtak, melyek Erdély iparosainak nyakára hozták az olcsó gyári cikke
ket, elősegítve ezzel elszegényedésüket.

A sajtó -ha megkésve is, de annál dörgedelmesebb hangnemben- követelte a vasúttalan- 
ság felszámolását, ostorozva mind a kereskedőket, kik éltek a meggazdagogás lehetőségé
vel, mind a társadalmat. "Létre kell hozni a Székelyföldön a gyáripart, létre is fogja hozni 
a fejlődés kényszere. . . [?] Csak vasúttal alakulhat át a székely társadalom [. . .]”, 
olvashatjuk a Székely Nemzet 1886/84. számában, majd a kereskedőktől: “A mi kereske
dőink túlnyomó része esküdt ellensége honi gyártmányoknak. Oka ennek a megszokás és 
külföldi gyárosok részéről nyújtott hitel. [. . .] Kereskedőink [. . .] még a fogpiszkálót is 
Bécsből, vagy Nürnbergből rendelik, mert ott hitelre adják.”

1909-ig lekkor adták át a forgalomnak a Déda - Gyergyó szent mikló s közötti sza
kaszt!, aki Csíkszeredától Kolozsvárra kívánt utazni, 95 km-t egészen ellenkező irány
ba, Brassóba kellett megtennie, “...e vasút, a nagy kerülő miatt, annyira drága és 
késedelmes, hogy csak részben teljesíthette a hozzáfűzött reményeket...” IMkikj, 
1896.205.1
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Megszületett az a “könyvtárnyi” irodalom, mely a vasúttalanság felszámolásáért harcolt, 
mindig magányosan, ellenzékieskedve, hasonlóan mint a székelység politikai vezetői. 
Ezzel a vasútpolitika a székely kérdés központi témájává vált. /23. ábra/

10.2.2. 1909. Átadják a forgalomnak a Déda-Gyergyószentmiklós közötti szakaszt /Mkikj, 
1909. 86./

Bezárul ezzel Edrélyben egy körvasút, melyről megtévesztően írta a kamarai jelentés: 
“több évtizedes sérelme nyert ezzel orvoslást a Székelyföldnek”, mert nemcsak megkésve 
született, hanem torzóként is, jellemzésére talán elégséges e pár szó is: “Gyimestől Seges
várig Brassón át használni a vasutat 120 km kerülést jelent” /SzK, 1902. 262./.

Ötvenegy év volt szükséges ahhoz, hogy az első erdélyi vasút a Maros torkolatától 
felérjen a forrásvidékig. És mennyi költséges “méricskéléssel” /Vitos Mózes szavaival élve/ 
és bankettel! Egyik 1897. április 4-én zajlott le, a Csíkszeredái polgári leányiskola díszter
mében, annak örömére, hogy végre ide is felért a vasút. A 14 tószt közül, az egyik e szavakat 
is tartalmazta: “. . . e székely nép kicsiny, viszonyai szerények” /Hszék Ékv, 1899. 290./ 
Aki ezen igaz szavakat mondta, bizonyára maga sem hihette, hogy újabb 12 évnek kell 
eltelnie, hogy a Déda- Gyergyószentmiklós közötti vonalszakasz átadásával az ún. székely
körvasút elkészüljön.

10.3. Szárnyvonalak

10.3.1. Három zsákutcába vezető vasút

1871. november 20. Átadják a forgalomnak a Kocsárd-Marosvásárhely vasútvonalat, 
melyet később meghosszabbítják Szászrégenig /e szárnyvonal átadása 1886. jan. 6. án 
történt meg//PNL, XII. 110./;

1888. március 15. forgalomba adják a Héjjasfalva-Székelyudvarhely szárny vonalat/PNL. 
XII. 110./;

1891. november 30. rendeltetésének átadják a Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely vasútvo
nalat /a Brassó-Sepsiszentgyörgy szakaszt október 11-én helyezték forgalomba/PNL, XII.
110./124. ábra!

Említettük, hogy a közvélemény a vasútat a fejlődés akkori legfőbb mozgatójának 
tekintette, de egyöntetűen nem tudott örvendeni a szárnyvonalaknak, melyek nyomán 
azonnal jelentkezett a hitelbe árusító külföldi gyáripar az ő olcsó termékeivel, mellyel 
szemben a tőkeszegény, elavult munkaeszközökkel rendelkező helyi kisiparos-kinek az 
iparszabadság/1872.8. te ./helytelen alkalmazása révén jelentkező kontárokkal is fel kellett 
vennnie a versenyt- tehetetlenségében alulmaradt, elszegényedett és egy részük elvándo
rolt.
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24.ábra

A szárnyvonalak állomásai mellett feltüntetett százalékok az 1896.évi teheráru forga
lomból a faáru arányát jelentik. IMkikj, 1896.1.táblázati

1896-ban még csak 3 szárnyvonal: Nyárádtő - Szászrégen 40 km Héjjasfalva-Székely-
udvarhely 38 km Kökös-Kézdivásárhely 56 km. Összesen: 134 km

10.3.2. Szárnyvonalra Udvarhely megyének sem volt szüksége

Már a vasútvonal megépítésének gondolatát sem fogadta mindenki lelkesedéssel. A 
kolozsvári Ellenzék /1883.1. 16. / cikkírója a fentiekben vázolt elveket hangoztatva szállt 
síkra a transzverzális vasút megépítéséért, melynek egyik változatát Dániel Gábor és Ugrón 
Gábor, korának két udvarhelymegyei vezéregyénisége, mint engedményesek szorgalmaz
ták.

10.3.3. Héiiasfalvától a Gyimesnél levő moldvai határszélig

A 213,2 km hosszú vasútvonal érintette volna Zetelakát, Vaslábot és Csíkszentdomokost 
/SzN, III. 1885. 187-191. és 195. sz./

“Vasút nélkül ipart teremteni annyi, mint lég és szárny nélkül repülni”, írta a sepsiszent
györgyi Székely Nemzet 1885/100. számában. A hasonlóan szép szólamokban Dániel és 
Ugrón felhívása sem szűkölködött. Jószándékukat azonban ma sem vonhatjuk kétségbe. 
Sajnos a kormány és a nagytőke pártfogását nem élvezték, az érdekelt megyék lakosságának 
áldozatkésségét pedig túlértékelték: “Alulírott engedményesek nem látunk legyőzhetetlen 
nehézségeket, azonban a létezők leküzdésére szükséges, hogy Udvarhely- és Csíkmegye 
tétovázás nélkül az összevágó működésre és áldozatkészségre szánja el magát, [. . .] 
Zetelakáig a vasútat minden esetben kiépítjük, hogy hirdesse mindenki előtt: nem Udvar
helymegye a hibás. Udvarhelymegye fiai nem voltak hanyagok.” /Az 1885-ben meghirde
tett vasútépítés erejéből azonban még Zetelakáig sem futotta, a szárnyvonal vége Udvarhely 
maradt./
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10.3.4. Brassó - Sepsiszentgyörgy 18 év, ráadásul könnyű feltételek mellett

Brassóig 1873-ban ért el a fejlődés -munkaalkalmat, kultúrát - jelentő vasút. Tizennyolc 
év volt szükséges ahhoz, hogya 32 km-re fekvő megyeszékhely, Sepsiszentgyörgy vasútat 
kapjon és újabb 6 év, amig a vonal eljutott Csíkszeredáig. Mennyivel gyorsabban dolgozott 
Horn Dávid fakereskedő, a Komandó megalapítója és az első háromszéki vasút Ikeskeny- 
vágóinyúJ létesítője, összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények között! Ui. ezt a vasútat 
a Pőtsa-féle nagymonográfia e szavakkal jellemezte: “nyomjelzése, az uralkodó, könnyen 
elmálló kőzetnél és a csuszamos, mély, homokos agyag talajnál, nemkülönben a hegyol
dalakon eredő számos fonásnál fogva rendkívül nehézségekkel járt [. . .]”. Majd: “A 
forrásvizek bősége abból is kitűnik, hogy Térrét-től a József -fűrészig [Gyulafalváig], 20 km 
hosszúságban 178 áteresz, kisebb és nagyobb áthidalás vált szükségessé, néha olya sűrűén, 
hogy az ívekben (valakit hidak kiépítése is elkerülhetetlen volt.” /Hszék Ekv, 1899. 295./ 
125. ábra/

—=— . Az 1891-ben forgalomba adott 
szabványos njomtövú vasút

------------- Közutak napjainkban

------------ Megyehatár napjainkban

-H  t t I ■ Erdei vasút

25.ábra
Komandó IComandaul és környéke. Jelmagyarázat:

Gyulafalva, az 1888-ban létesült Háromszék megye első nagyarányú fűrésztelepe 
IHáromszék Ekv, 1899.107.1.

Komandó, fűrésztelepét 1890-ben szerelték és adták üzembe.

Vajnafalva, innen indul ki a Terrét-Alsósikló, majd Felsösikló-Gyulafalva 

erdei vasú, Háromszék első, személyszállításra is használt vasútvonala 

az 1268 m hosszú komandói sikló /napjainkban is működik/

13. "Első" gőzfürészekl

az 1891-ben forgalomba adott szabványos nyomtávú vasút 

közutak napjainkban 

megyehatár napjainkban 

erdei vasút
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Az összehasonlításkor semmit sem von le Horn Dávid érdemeiből az a tény, hogy a 
Brassó-Sepsiszentgyörgy szakasz normálnyomtávú vonal, míg az erdei vasút 760 mm 
nyombőségű. Két év egyfelől és tizennyolc év másfelől, hegyvidéki viszonyok az erdőben, 
és lapály Brassó és Sepsiszentgyörgy között, akárhogyan is nézzük a “nagy” és a “kis” 
vasúttal szemben támasztott műszaki feltételeket, Horn Dávid és műszaki gárdája előtt kell 
meghajtanunk az elismerés zászlaját. Míg a tehetetlen állami és törvényhatósági különböző 
szervek és bizottságok munkáiról, kik “intézték” a háromszéki vasút sorsát, csak elmarasz- 
talólag emlékezhetünk meg.

10.3.5. A vasút vonzotta a vállalkozókat

Erre nagyon jó példa éppen Horn Dávid vállalkozása: 1888-ban a Keleti-Kárpátok 
között modem fűrésztelepet létesített, mert tudta, hogy 2-3 év alatt -egy kis kitérővel- az 
állami normálvágány Kovásznát, hova gravitált üzeme, el fogja érni, és ezáltal a termelt 
fűrészáru elszállítása gazdaságosan megoldható. Brassóban még gázzal világították az 
utcákat, de Horn fatelepén villany égett. Sok más hasonló befektetésnek is köszönhetően, 
a komandói fűrésztelep végül is kivételt képezett az erdei fatelepek történetében: itt a letarolt 
erdők nem jelentették egyben az üzem megszüntetését. Ha a későbbi tőkés -a Groedel 
család, akiknek Hóm Dávid akkor kényszerült eladni “birdalmát”, amikor a mindent jelentő 
vasút közeledett Kovásznához -a jövedelmet fel is élte, itt egy fűrészüzemnek köszönhetően 
állandó település -faipari létesítmény- keletkezett. /Mindezt azért is említettük meg, hogy 
bizonyítsuk “Komandó- szerű” fatelep keletkezhetett volna, ha 1868-ban -miután a vasút 
a Maros mentén Gyulafehérvárig felért- nem szárnyvonalak építésébe fognak, hanem az 
előbbiekben körvonalazott, nagy transzverzális fővasút létrehozására kerül sor, mely a 
kutatott terület mintegy közepét szelte volna át./

10.3.6. T. Nagy Imre szavai

1891-ben megjelent könyvecskéje /Csíkvármegye közgazdasági állapotai és a székely 
kivándorlás/ hozzánk, erdészekhez azért is közelebb áll, mert elismeréssel írt a csíki erdők 
állami kezeléséről, de ezen túlmenően a vasúttalanság miatt elkeseredettség talán nála a 
leginkább szívhez szóló: “Csíkország. Külön ország ez, hova a czivilizáczió csak borvizes 
vagy deszkás szekéren nyikorghat be, de a közgazdasági élet felelevenítésére a legelső 
rugóul szolgáló vasutat egy évtizede óta csak méljük, czövekeljük, rajzoljuk, kérjük, 
óhajtjuk, reméljük, mind hasztalan.” /75./
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11. AZ ERDŐ JELENTŐSÉGE A NÉP ÉLETÉBEN

11.1. “Járuly-elő mostan te kedves Fenyő-fa”

Oroszhegyi Mihály 1655-ben megjelent verses munkájában /újabb kiadás: Régi Magyar 
Költők Tára XVII. sz. 9. 109-119. Bp., 1977/ a fenyőfa hasznosságát bizonyító mondani
valóját e szavakkal vezette be.

Népe a fenyőfát egykor a bölcsőtől a koporsóig mindenre felhasználta: “Fenyő-fában 
kezded eleit éltednek, /Hogy böltsőt tsinálnak abból testetskédnek, / Abban-is végzed végét 
életednek, / Mert Sellyét [koporsót] tsinálnak abból hóit testednek. 7113./

A ház építőanyaga volt a fenyőfa /"Fenyő fák sok helyt az gerendák," 111./, de ebből 
készítette “az Áts” -nem az asztalos- a bútor többségét is /"Fenyő-fa az ágy is kiben étszaka 
hálsz," 111./. És sok más egyébre is használták a költő korában a fenyőt, pl. fegyver 
előállítására: “Fenyő-fa Kópiát edgy más ellen visznek,” /111./

Oroszhegyi a “Musika szerszámok” közül felidézi a “Virgyimák"-at /113./, melyek 
zongora-féle, kisebb billentyűs hangszerek voltak.

Az “édesden Zengő Virgyinák” megemlítésekor nem feledkezett meg a fenyőfa olyan 
“prózai” felhasználásáról sem, mint pl. a szurokéról: “Az sertés fonalat kihez meg-su- 
rollyák” /114./, ezzel a gyantának -mint cipőipari segédanyagnak- az egykori alkalmazását 
elevenítve fel.

11.2. “A fő aratás azonban a fa volt”

E szavakkal Kacsó Sándor Nyárádremetére, gyermekkorának világára emlékezett 
vissza, századunk első két évtizedére, mikor az erdő olyan “élés”-t, használatot jelentett, 
melynél a nép -végre- “élt utána”, azaz a fát elfogadható áron értékesíteni tudta. Erről a 
korszakról olvashatjuk Kurkó Gyárfás regényében: “-Az, s az erdőnek es úgy nekifogtak, 
hogy nem tudom mi lesz a gyerekeinkkel. ” /Kurkó Gy., 1970. 258. Csíkszentdomokos/. 
/10. Vastúttalanság, vasútpolitika./ A nép az erdőnél rendesen csak a készpénzben eladott 
terméket vette tekintetbe. Erre szolgált a tűzifa, a városi piacokhoz “megfelelő” közelségben 
levő falvakban /pl. Hétfalu Brassó mellett/. kVA közbirtokossági részt is télen kellett ölfának 
felhasogatni és ölbe rakni, mert egész esztendőre az a néhány ölfa volt a takarék vagyon 
/Tamási Á., 1976. 231J Farkaslaka pedig közel volt Székelyudvarhely egykori tűzifapia
cához, hol aztán “a székely fából arat" mondás valósággá válhatott.

Szi get hy Gyula Mihály 1829-ből származó sorai a tűzifakereskedelem székely udvarhe
lyi, T. Nagy Imre 1891-ben kelt megállapítása pedig a csíki állapotára utalnak: “De majd 
többet nyernek Zetelaka, Oláhfalú mind a kettő, Máréfalva, Keményfalva, Fenyéd, Betlen- 
falva a tűzifával, melyet hol szekerenként hordanak a városba keddenként s szombatonként; 
hol lakhelyeikben öl számra kaszajba [sarangba] rakva adják el, mélynek eladásából 
minden esztendőben csak a ref. collegyom iljaitól többet vesznek bé 1000 rh. forintoknál.” 
/Idézi: Jakab-Szádeczky, 1901. 553./

A csíki tűzifakereskedelemről ismét T. Nagy Imre megjegyzése a maradandó értékű: 
“Némely községben, hol a tűzifának piacza van, több hasznot húznak abból a lakosok, mint 
más földbirtokaik után összesen [ . . . ] ” /T. Nagy I., 1891. 3./

Hol volt az a határ, ameddig kifizetődő volt a tűzifa szekerezése? Erdődi Divald Adolf 
az Erdészeti Lapok 1865. évf. -bán megjelent Közgazdasági eszmetöredékek az erdészet
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köréből c. írásában ezt a távolságot általában 3 mérföldben /kb. 20 km/ állapította meg 
1259./.

A székely azonban szeretett szekerezni és tűzifáját messzebre is elvitte, megérezte a 
vásárrajárás szükségét. Az alábbi anekdota szerzője is ismerhette ezt a tulajdonságát: “A 
fás székely. Megállítja egy városi úr a székelyt a mint éppen megrakott szekérrel indul a 
városba. -Hova megy, bácsi? / -Láthatja, hogy fát viszek a vásárra. /  -Mennyit kap érte? /  - 
Vaj 4 pengőt, hajó ára lesz. /  -Tudja mit? Rakja le s vigyen engem haza, adok magának 4 
pengőt. /  -D‘ osztán én nem! Mert neköm ezt a fát kell eladnom. /  -Látja az úr, hogy nem 
boldogul, fordít egyet a dolgon: -Hogy adja hát no?/ -Négy pengőért. /  -Adja nekem! / -Oda 
én! ha megadja az árát. / -Adok érte 5 pengőt. / -Jó! odaadom. Hová vigyük? / -Marosvá
sárhelyre. / -Ejnye bo jó! Éppen oda akartam vinni. No üljön föl. /  És azzal szépen bevitte 
az urat Vásárhelyre, s még ő örvendett jobban, hogy milyen jól eladta a fáját.” /SzÉKN, 
1902. 127./

Két egykori tüzifaárát összehasonlítva más piaci árakkal, véleményünk csak az lehet, 
hogy az erdőből való “élés” nehéz kenyér lehetett: “Piaci árak Sz. Udvarhelyen 1880 jún. 
8-án -egy hektóliter tiszta búza 1000 krajcár, egy hl törökbúza [kukorica] 525 kr, 100 kiló 
széna 260 kr, 1 köbméter tűzifa 200 kr, 1 kg marhahús 36 kr” /EG, 1880. 204. /  és 
Sepsiszentgyörgyötu 1882. decemberében: 100 kiló széna 300 kr, 100 kiló szalma 130 kr, 
1 köbméter tűzifa 250 kr, 1 kg marhahús 36 kr. /EG, 1882. 428 .//—» 10. Vasúttalanság, 
vasútpolitika/

11.3. A fa mint építőanyag

11.3.1. Backamadaras 1791-ben végrehajtott összeírása

A falu “hasznai és jóságai” c. fejezet 6. pontja foglalkozik az építőanyag-ellátással: 
“Haszna és jósága ez helynek [falunak] a környékben lévő és tsaknem szomszéd és havasos 
hellységekből származik, az honnan épületre való matérialékat mind az ide közel lévő 
Marus vizén, mind pedig szekereken deszka és zsendelly bővön hordattatik, mellyek közül 
amazokat nem sok vexturával [gyötrődéssel], ezek pedig minden vextura nélkült akár 
Gabonával tserébetu akár kész pénzzel meg lehet szerezni az építtésnek nagy könyebbsé- 
gére.” /Kos K, 1977. Backamadaras./

Az erdőnek köszönhetően a nyárádmenti Backamadaras faépítőanyaggal való ellátása 
megoldott volt. /Ez lehetett a Székelyföldön az általános helyzet is. /Igaz, hogy határának 
/2171 hold/ csak 13 %-a volt erdő, de a tutajozható Maros viszonylagos közelsége sokat 
jelentett./Kozma F., 1879. 140./

11.3.2. Zetelaka, hol az “ügyesség a szorgalommal fog kezet” /Orbán B., I. 1868.65./

Orbán Balázs e dicsérő szavakat bizonyára a helyszínen látottak alapján közölte. 
“Zetelaka egy nagy gyár-falu” írta, hol” [...], mert művelésre alkalmas földjük kevés van, 
ők az erdőt művelik, a fát idomítják [. . .]" /uo./ A fa megmunkálásából pedig kitűnt a 
faházépítés, a fának leggazdaságosabb akkori értékesítésének gyakorlása: “Ház építéséhez 
szükséges bomákat faragnak, s azokat felépítve adják el, hogy újból szétszedve elszállítsák 
[...]” /uo./

A fahasználat, vagy ahogy egykori okleveleinkben olvashatjuk a, “lignationis usus” /EO. 
III. 36. Illyefalva, 1815/e módja mellett az erdőnek volt eltartó- és otthontartó- képessége, 
minek köszönhetően eleget tudott tenni egyik fegfontosabb feladatának.

A tűzifa és építési faanyag minél olcsóbb biztosítása vette rá Aranyosszék vezetőit, még 
1699-ben annak elismerésére, hogy az erdőre szükség van, azt a további irtásoktól meg kell
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védeni; "Mivel penig az nemes széknek mint az mezőre úgy az erdőre is egyenlő szüksége 
vagyon [ ...]"  magyarázattal indokolva elhatározásukat. /E szavak egyben a “székely erdő" 
létének szükségességét elfogadó egyik korai dokumentuma is./

11.3.3. A székely ház

Statisztikai adataink is igazolják, hogy a székely elsősorban fából építkezett, gazdasága 
erősen “fabeállítottságú’' volt, azaz sok fát fogyasztott. Természetesen kivételek is voltak: 
“ [ . . . ]  s vannak egész falvak /példának okáért/ Karácsonyfalva, Almás, hogy csupa kőből 
vannak építve minden házak", írta Bíró Sándor az 1848-as forradalom «romantikus alakja». 
ki azonban e megállapítását sietve meg is toldotta:"[. . .]  A székely gazda tulajdon erdejéből 
hozott fából tulajdon kezivel készít magának szekeret, ekét, boronát, maga építi fel házát, 
csűrét s mindenféle egyéb gazdaságához kivántató épületeit, tulajdon kezivel födi be azokat 
[ . ..]"  /Kiss F., 1981. 34./ /—> 12. táblázat! 126. ábra./
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26.ábra

Kőalapon épült székely ház /Csernátori Múzeum füzete!. 1.tornác.
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A “fa beállítottságú” székely porták ismeretében, Nagy Gyula 
brassói kir. erdőfelügyelő, 1885-ben megjelent háromszéki erdő
monográfiájában, gazdaságonként és évenként 5 kát. hold erdő 
"fatermését” -azaz évi növekedését, tehát 10-15 köbméter fát - 
tartotta szükségesnek ahhoz, hogy a helyi lakosság fában hiányt ne 
szenvedjen. /Nagy Gy., 1885. 348./

Ismeretes az is, hogy a fa nemcsak kitűnő építőanyag, hanem 
alkalmas arra is, hogy segítségével a népművészet kifejlődhessen. 
A honismeret gondolatának megvalósítóját, Orbán Balázst is elbű
völték a székelyföldi faépítészet remekei, elragadtatásának e sza
vakkal adva kifejezést: “[. . .] mert minden székely egyszersmind 
ács is: azok a csinos tornáczos lakok, azok a művészi faragványok- 
kal ékített galamb-búgos kapuk, [. . .]” /Orbán B., 1869. II. 28./ 
/27. ábra/

A székely ház egyik jellegzetességét az egykori szakirodalom e 
szavakkal foglalta egybe: “a nyitott eresz és az udvar felőli hosz- 
szoldalon 120-180 cm szélességben nyitott oszlopos folyosó a 
«tornácz», mely néha az utczafelőli házvégre is kikanyarodik”. 
/Thoroczkay Th., 1912. 96./

Belső beosztás szintén élesen megkülönbözteti a több magyar 
háztípustól, ugyanis "nincs konyhája". a lakótér és főzőtér nem 
differenciálódott". /Barabás J., 1973. 27 ./128. ábrái

És említsük meg a harmadik jellegzetességét! Annál is inkább, 
mert ez, hasonlóan mint a tornác, szintén a fának köszönheti léte
zését. Ez pedig a bútorzata, melyről 1869-ben Orbán Balázs az 
alábbiakat jegyezte meg: “[...] mi falhoz illesztett háttámos padok
ból, asztal, szék, ládák és fiókos tálasokból /credenc/ áll, mind 
tulipányosra van kiáltó színekkel kipin- 
gálva.” /Orbán B., II. 28. Csík/

Visszatérve Bíró Sándor soraira, ő még 
úgy írta. hogy a fát a székely gazda a 
tulajdon erdejéből hozta -vagyis a falu 
erdejéből-, később a házhoz szükséges fát 
is közbirtokosságéból kapta /rendszerint 
ingyen/. A munkadíj értékét pénzben szin
tén nem fejezték ki. Ezzel magyarázható 
az a “leértékelése” a faházaknak, mellyel 
pl. Venczel József egyik, 1938-ban írt, 
csíkdánfalvi adatokat feltáró tanul
mányában találkoztunk: "A lakó ház érté
ke 4000 lej, a kályha 2000. a varrógép 
6000 lej.” /Venczel J.. 1980/1938. 89./

11.3.4. A székely kapu /-^Időrendi átte
kintés is/

27.ábra

A székely kapun
alkalmazott
díszítmények.
1-herelevél,
2-tulipánszár,
3-5-boldogasz - 
szonylevél, 
6-forgóvirágl Ha
áz F.,1942,81.1

Szinte Gábor 1903-ból származó jósla
ta: "a galambbugos kapu a székely ház és 
a csűr együtt fejlődlek, és együtt is múlnak

28.ábra

Régibb fajta székely ház /Péter V.F.1979J 
Sz: szoba, K: kamra, E : eresz, T: tornác.
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29. ábra

A székely kapu részei: 1- kapuzábé vagy osz
lopok, 2- kötések, 3- betét vagy kapukoroná
ja, 4- kontyfa, 5- csutakfa, 6- galambdúc 
IHaázF., 1942.1

ki e világból”, nem igazolódott be. Hármuk közül 
legkevesebb fát a kapu igényli, és a székelység 
leginkább ebben is fejezte ki a “fa” mint anyag 
iránti szeretetét. Ez a magyarázata annak, hogy 
az alkalmas fabeszerzési gondokat leküzdve, 
napjainkban a székelykapu újjászületését éli.

A legrégebbi meglévő, zetelaki székelykapu 
1825-ös évszámú. Szép darab, a falukép része, 
megállapodottságot sugall. Öt nemzedékkel ko
rábban, Szabó Jánosnak és Dobai Apollóniának 
készült. Oláh István Zetelaki séta c. írásában azon 
kívül, hogy megemlékezett róla, helyi székelyka- 
pu-feliratokat is közölt, melyek mind hozzátar
toznak a itteni, egykor majdnem csak az erdőből 
élő ember lelkivilágához: “A jó ember bejöhet, a 
rossz pedig elmehet. Vándor, e kis kapu nem akar 
kizárni, csak azt mutatja meg, merre kell béjárni. 
Kertek alja tolvajok járása, becsületes ember a 
kaput használja. [...]” /Oláh István, 1979.20.21./

30.ábra

Nyárádselyei fedeles kiskapu IPet- 
kesJ., 1981.38./Az oklándi 1809-es székelykapu mind szerke

zetileg, mind díszítésben őrzi a székelykapuk ere
deti elemeit: nagy- és kiskapura osztható, szerkezeti felépítésének díszítőeleme a boltív 
/kapuív/, a díszített hónaljkötés, a galambdúc, kontyfa, kaputükör. Az oszlopok díszítése 
virágos, indás /Kardalus J. 1978/127. és 29. ábra/

A székelykapuval kapcsolatos szakszókincs rendkívül gazdag. Maga a székelykapu 
meghatározása sem egységes. Egyesek /Szabó T„ Bp. 1978. 302., 304./ galambbugos 
nagykaput értenek alatta, vagyis szerkezetileg összetett kapufajtát, amelyet három kapulá-

97



3 1. ábra

Szövőtűi kiskapuk díszítményei 1856-tól 1927-ig /Bandi D,.1980.1

bal összekötő homlokgerendára vagy szemöldökfára helyezett galambbúgos fedélszerkezet 
jellemez. Szinte Gábor A kapu a Székelyföldön c. írásában maga a székelykapu elnevezési 
is kifogásolta /Szinte G„ 1909.41./

A mai köznyelv tágabb értelemben használja a székelykapu elnevezést: "Szovátán es 
rengeteg székelykapu van, de nem kötöll kapuk, hanem kiskapuk [. . .] kicsi s nagy 
székely kapukot csináltunk.” /Gazda J.. 1979. 190. és 191./130. ábra/

Kinek szép a székelykapu, az szereti a fát és megbecsüli az erdőt. Tudja, hogy tölgye
seink mennyire kiritkultak és felújításukhoz évtizedek egész sora szükséges; megérti az 
erdőművelés szükségességét és értékeli azt. Ezért van helye a faépítészetről szóló rövid 
megemlékezésünknek könyvünk keretében. 131. ábra! 132. ábra/

()S



32. ábra

Hargita megye legrégebbi faragott székely kapuja, a csíkrákosi 1773-ban épült kapu
matuzsálem IBakó I.,1979.33.11-szemöldök- vagy kontyfa, 2-hónaljkötés, 3-kapuláb,
4-berbécsszarv alakú dísz, 5-nagykapu, 6-kiskapu
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11.3.5. A székely csűr

"A csűr is, mint a kapu, a székely 
«élet» [telek] képének mellőzhetetlen 
része", idézhetjük Viski Károly megál
lapítását /Viski K., 1929. 419./, azzal 
a kiegészítéssel, hogy mindkettő az 
erdő közvetett terméke. 133. ábra/ 134. 
ábra/

A csűr székely nyelvjárási termino
lógiája, ha nem is olyan gazdag, mint 
a székely kapué, szintén bizonyítja a 
nép szakszókincs-teremtő képességét.
Időzzünk egy kissé az odor tulajdon
képpeni tájszónál, idézve Szinte Gá
bortól és Tamási Árontól: "Az alapel
rendezés hármas beosztásból állott: 
középen a csűr, jobbra, balra tőle a két 
odor" /Szinte G., 1903. 5./. majd:
"[...] hiszen szénát, búza- és zabkévét 
hánytam fel odrába" /Tamási Á„ 1976/1939. 54./ és" [ ...]  ha szíves lenne, hogy egy kicsi 
szénát az odorból levessen neki" /Tamási Á ., 1955. 86./. Vagyis, az odornak két jelentése 
van, azaz lehet a csűrköze két oldalán- az. ilyen csűrt "szénáscsűr"-nek is nevezik /Jenei 
Sándor Sz. gy. Erdőcsinád/ -, vagy az istálló feletti teret jelenti. Ebben az esetten a csűrnek 
egyik, vagy mindkét oldalán “pajta” van. /Az első esetben “félodrú”, a másodiknál “két 
pajtás” csűrről beszélünk. 135. ábra./

33. ábra

Csűrös kert Gidófalva /Háromszék m.t 1-fió
kos két odrit csűr, 2-kieresztés /fiók/ /Szinte 
G.,1903.1

34. ábra

Csttrkapu-diszítmények 1844-től 1896-ig /Bandi D.,1980./
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35. ábra
A székely csiir részei

/Szinte G., 1903./

1. mellvéd fa l 3.átalfa

2.odar 4. polyvatartó

11.3.6. Aesaposkert

Az egykori “apró fenyűtetőkből való kerítés” /Nyr 5, 1876. 376./ a fapazarlás jelképe. 
Mondhatjuk azt, hogy “volt elég”, megengedhették maguknak a kerítéscsinálásnak ezt a 
módját, vagy adjunk igazat Benkő Károlynak, ki Csík, Gyergyó és Kászon múltja, jelene 
c„ Kolozsvárt 1853-ban megjelent könyvében ezt írta: “[.. .] a legszebb egyenes csak öt 
vagy hat éves fenyőfiatalokat, melyekből mindenfélére alkalmatosabb fák nőttek volna, 
levágva -azokból készítik minden kül és bel kerítéseiket, két oldalról földben vert gúzszsal 
összekötött karók közzé egyenesen egy német öl magosra rakván, ezekre megszámíthatat- 
lan ezrei fordítódnak évenként a fenyőfáknak. [ . . . ] ” /Benkő K„ 1853.1. 35./

11.3.7. Kopjafák és fejfák

Tekintsük a kopjafát olyan oszlopos fejfának, mely a faragást illetően a guzsalyfákkal 
és a faragott kapuoszlopokkal áll rokonságban. Ez a kopjás temetés emlékeit őrzi. A fejfát 
csak fából való sírjelnek tekinthetjük. Hangsúlyozva mindkét esetben azt, hogy fából, az 
erdő legfontosabb termékéből állítják elő. /36. ára/

Szépségük révén -mely szerkezetüknek, díszítésüknek és a fa rajzolatának köszönhető- 
áj kopjafákkal ma is találkozunk, temetőkben és versek soraiban: “[ ...]  ezen a tájon /ahol 
egy falucska melletti domboldalban /türelmesen vár reám is/ egy cicomátlan kopjás temető” 
/Molnár Lajos: Szülőföldem, HK 1981. 32./
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1J.4. l'aedények

11.4. I. A kádártermé
kek becsülete

A/ élelmiszerek tá
rolása nélkül a fennma
radás. gyakori háborús 
idők átvészelése meg- 
oldatlan problémát je- 
lenlcit volna. Innen van 
a/,, hogy a/, egykori lel- 
iünil,Imiik például az 
JO.U). évi Udvarhely 
•••árának /Székelytá- 
r;:)(ii/ invonláiiumában

iaedi'nwk inkább 
v aunak I ;cpviselve.
Kinti a/, asztalosáruk.
Seres hoidó. viricse- 

i esz. tő lekenő, kábosz- 
las kád. feredő kád,
\oka, őrei- cseber” csak 
egv része az ifi talált fából készüli edényeknek./SzO. 
VÍ. 120./

A kutatott terület városainak kádáripara a szom
szédos szász iparosok hatása mellett élte életéi. Erről 
tanískoilik a használatos mühelyzsargon /módii: mó
déi. planseibi: dongaélgyalugép, stézsolás: a donga 
éleinek megmunkálása stb./, ami nem azt jelenti 
hogy a székelyföldi kádározásnak nem volt és nincs 
egy sajátos, népi szókincse. Kovács Ferencnek az 
Erdélyi Múzeum 1944. 1-2. füzetében megjelent A 
gyergyócsomafalvi kádármesterség c. dolgozata,
Ildii: f  cicn- nek Udvarhelyszéki famesternek /Ko
lozsvár i ‘>42/c. doktori értekezése -tankönyv mind
azok kezeben, kik a székely népi faiparral meg 
akarnak ismerkedni-, állításunkat igazolják. 137. és 37 . ábra 
38. ábrái

A dongafal görbületének bemé- 
A kádárok jelentőségére utal az a tény is, hogy a résére szolgáló módii ICsík- 

marosvásárhelyi vár egyik bástyáját róluk nevezték szentdomokos. Kristó Tibori 
el: "A  vár keleti oldala 275 lépés hosszú. Az ennek
déli végénél levő, s a vár délkeleti szögletét alkotó Kádárok bástyája /szabálytalan/ötszögű. 
"/Orbán B.. IV. 1870. 121./ A kádárok Marosvásárhelyen 1607-ben egy céhet alkottak a 
kerekesekkel és asztalosokkal. /Szádcczky L., 1889. 78./

a b c

36.

Fejjük a dáhioki temetőben la,b,c.l a-a fejfák három része : 
l-fö, 2-íióIap. 3 -fej vfejecske; b-koniyos / nőknek és c-koro- 
nás iférfiaknokl állított fejfa /Demeter L . 1978.30.1
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38. ábra

a- A ráklábakkal III a rakóabroncshoz 121 fogott dongák 131; b -Kádározószék /Haáz
F.,1942.1

11.4.2. A kádáripar elterjedése

Az 1602-1603. évi Básta-féle nem teljes lustrában feltüntetett 9435 személy közül 
erdővel, fával, vaddal, famesterséggel kapcsolatos neve 245-nek volt, melyből második 
helyen 31 előfordulással a “kádár”-név szerepel.

1720-21 Marosvásárhelyen 329 iparost tartottak nyilván. /Mon, 1720-21. 276 ./Ebből 
fával foglalkozott 17, kádár 8, ács 5, kerékgyártó 3, asztalos 1. Legtöbb/62/ csizmadia volt. 
/Brassó 1033 iparosa közül 26 kádár volt, őket a 18 kerékgyártó követte stb. /->14. 
Asztalosokról/ /-»7. táblázat/

Adatok Erdély statisztikájához c. 1853-ban megjelent összefoglalás a “nem élelmi 
szerekkel foglalkozó” 17. 256 iparos közül 1366 ácsot, 975 kádárt és 969 asztalost 
szerepeltet /Kolozsvári Naptár, 1853./, ami az asztalosok előretörését, a kényelmet jelentő 
bútor elterjedését jelenti.

A székely faedények sikere a budapesti világkiállításon

Enyhe túlzással írta beszámolójában az Erdélyi Híradó tudósítója: “Számtalan székely 
községnek majdnem egyedüli megélhetési forrása ezen iparág” /1891. febr. 6./. A valóság 
az, hogy a fenyőből való faedénykészítés kedvelt iparága volt a székelységnek. A Kozma 
Ferenc által 1879-ben említett 184 állandó és 115 ideiglenes székelyföldi kádár mellett a 
statisztikában nem szereplő házi kádározás is elterjedt volt. Később azonban a jelzett ipar 
fokozatosan elsorvadt, az 1913-as kamarai jelentés már csákói kádár és 51 kádár-háziipa- 
ros működését jelezte. /Mkikj. 1913. 15./

A kádármesterség visszaszorulásának természetesen voltak kézzelfogható, elkerülhetet
len okai. Egyik: a zománcedények megjelenése, ezek teijedése a falvakban is, melyhez 
járult a faedények előállításához szükséges jobb minőségű anyagnak a fűrészüzemek által
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való felvásárlása. A szervezetlenség, a szövetkezetekbe való tömörülés elmaradása/-15. A 
szövetkezeti eszme népszerűtlensége/ azonban szintén hozzájárult ahhoz, hogy nem egy 
faluban e kereseti forrás elmaradt. Az abnormálisán kifejlődött fenyőfűrészipar -melyről a 
13. fejezetben részletesen megemlékezünk- és még sok más helyi tényező közrejátszása 
hasonlóan éreztette negatív hatását. /Pl. Az 1886 és 1891 között, a Romániával folytatott 
vámháború következtében a háromszéki Haraly és Hilib kádáripara súlyos veszteséget 
szenvedett. Elmaradt azoknak a romániai juhos gazdáknak a felvásárlása, kik innen szerez
ték be a sós, tejes dézsákat. Ennek következtében a háziiparosok nagyobb része át is 
költözött a határon. /Mkikj., 1904. 67./.

11.5. Nyersanyag több más faipar számára, további munkaalkalom

Az erdő jelentette az építőanyagot, a tűzifái, a házifaipar, a fűrészipar nyersanyagát 
/—>13./, az asztalosipar létezésének alapfeltételét/—> 14./, az élelmiszertároláshoz a lég: un

3l>. ábra
A házi faipar a kutatott VI. kádár 153 Megjegyzés:
területen 1894-ben VII. keréktalp, szekér Azok a helységek van
iMkikj,1894.166.1 kerék készítő 47 nak feltüntetve, hol a
Jelmagyarázat: Vili. szekércsináló 25 Marosvásárhelyi keres
I. asztalos 14 IX. szerszámnyél kedelmi és iparkamara
II. deszka- és kés zi tő 5 adatai szerint a házi

lécvágó 187 X. szita-, rosta-, kéreg- ipar egyes nemét tizen
111. esztergályos / ésfadabozkészítő 44 vagy annál többen foly
IV. gazdasági XI. szövőszékké szító 30 tatták. A kimutatásban

eszközkészítő 72 XII. zsindelyvágó 40 a háziipart -főfoglalko
V. Háztartási XIII. sétabotkészítő 1 zásként űzők -összlét

eszközkészítő 89 összesen: 708 számúi szerepel.
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tosabb kelléket, miközben lehetővé tette a szállítást -szárazföldön, vízen és a levegőben-, 
a kerék, a csónak, a repülőgép feltalálásának elősegítésével. S mindezeket részben jelenti 
ma is. /—>39. ábra/

A kutatott időszakra és területre vonatkozóan, az egykori faipar - faépítészet a jelenkor 
emberének számos érdekes megvalósításról tanúskodik, melyeknek értéke rendszerint 
technikatörténeti jellegű, de van amikor a szóképzés szépségében rejlik.

Könyvünk korlátolt terjedelmét figyelembe véve, csak néhány példával érzékeljük az 
elmondottakat:

1570-ben felépül a teljes egészében “cserefából" /—>l. tölgyesek/ -semmi fém /szeg, 
kapocs, pánt, stb./ nélkül - a ma is létező tnezöcsávási harangláb /Adamovits S., 1980./;

1818. Bodor Péter /1778-1849/, székely ezermester, mechanikus és technikus, megépíti 
a marosváráshelyi Maros- hidat, tisztán fából, vasszeg nélkül, mely 63 m hosszú és 8 m 
széles volt. /Szinte Gábor Marosszék ismertetése c. írásában jegyezte meg, hogy a székely 
könnyen nélkülözte a vasat. Ennek igazolására egy malomzárat mutatott be, a Wertheim- 
szerkezetű tolózárral. Szinte G., 1903. 23./

1820. A szárhegyi úrbéri összeírás egy “Fa órát csináló” mesteremberről számol be.

1869. Megjelenik Orbán Balázs beszámolója a hurdusági fasínpályáról, melyet “geren- 
dasineken futó, 4000 öl hosszú vasútinak nevezett, megjegyezve, hogy “ezen sajátságos 
mozdonyon" Ő is utazott /Orbán B., 1869. II. 139./ Az erdőipari ilyen és hasonló megva
lósításait tapasztalva, írta lelkesítő és elismerő szavait: “Oh gépészet, jőjön el a te országod.”

A specializált székely falvak közé tartozott Bodos, erdővidéki falu is. Szekérgyártással 
foglalkozott Orbán Balázs idejében, nem nagy dicsőségére, mert a vasalatlan fakószekér 
gyatra jármű volt, lépett és nem gördült, kiérdemelve azt a régi mondást: “Fakó szekér, 
kerdörhám, mind a kettő rossz szerszám." /Csergő B., 1978. 50./ Ami pedig a bodosiakat 
illeti, Orbán Balázs jegyezte fel azt a másik mondást, hogy “Olyan, mint a bodosi szekér”, 
melyik nem is lehetett tartós vasalatlanul. Igaz, a szakértelemmel is lehetett baj, mert 
szerinte itt “minden ember még az asszonyok is szekeret" gyártottak. /Orbán B., 1868.1. 
217./

11.6. Az erdő mint élelmiszerforrás

A vadászat, a halászat-rákászat mellett a gyűjtögetés az a gazdasági tevékenység, mely 
az erdő élelmiszerkészletének hasznosításához vezet. Tágabb értelemben idevesszük az 
erdő nem ehető javainak is apránkénti helyszíni beszerzését, amit aztán a nép pénzzé téve, 
élelmiszert /gabonát/ vehetett. Ezért soroljuk ide pl. a pióca, a bükkfatapló, a surlóföld stb. 
begyűjtését.

11.6.1. Éhínség idején

Okleveleink tanúsága szerint 1717 és 1719 között szárazság, éhség és pestis volt Csíkban 
és a Székelyföld más vidékein. A Székely Oklevéltár 1497. számú oklevele a csíki 
állapotokat, az akkori szomorú valóságot tárja elénk: “ 1717-ben nem lévén pünkösd után 
eső, oly szárazság volt ad 1-mum Sept. a. 1718, kihez hasonló nem hallatott, ezt követé 
1719-ben aratásig oly nagy szigorú éhség, hogy fát, szalmát, rügyet, makkot, dögöt rág vala 
a szegénység és az kösség [közösség], melyből származék oly nagy iszonyú döghalál [. . 
.]” /SzO. VII. 231./, illetve az 1506. sz. oklevélből idézve megtudhatjuk: [. . .] mások 
pediglen ugyan az onnan [Csíkon] kivül lévő erdők beneficiumából [javaiból, jótéteménye
iből] foveálták [tartották fenn] magokat galagonyával [...]"  /SzO VII. 255./
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A csíki szegénység a szomszédos “Bardócz székbe” is átment, az ottani erdőkbe 
gyűjtögetni. Ottani fogadtatásukról ahogy elbántak velük, a Székely Oklevéltár VII. 
kötetének 256. oldalán ez olvasható: “Történt vala az elmúlt őssszel [1717] az is: kimenvén 
némely szegény özvegy és koldus embereink Bardócz székbe, némelyek közülök való dolog 
[ . . .] ,  hogy cseremakkot szedjenek, mások egyéb járások lévén, megszállván, szedegettek 
volna tarisznyájokban egy két három maréknyit s ha többet is, afféle makkot; erdejeket 
pásztorló [őrző] baczoni emberek nem zálogjokot vettek el, sőt magokat személyekben 
megragadozván s falujokba bevivén, kalodájokban csapták, egy nehány napokig csaknem 
éhenhalásra juttatták, nehezen kit kezesen, kit contractusra [szerződésre, kötésre] szabadí- 
tottanak el [ . . . ] ”

Említettük, hogy az 1717 és 1719 között éhség Csíkszéken kivül is jelentkezett. Erre 
utalnak Apor Péternek, Háromszék főkirálybírájának alábbi panasszal telt szavai is, melye
ket Kézdiszentléleken 1717-ben kelt levele tartalmazza: “vislám sincsen, húsot alig ettem”. 
/Apor P., 1717. 76./

11.6.2. “A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban"

Tarisznyás Márton /1927-1980/, a Gyergyói -részben erdőnéprajzi- Múzeum szervezője 
posztumusz könyvének egyik fejezetét idéztük /Gyergyó történeti néprajza, Bk. 1982/. 
Ebben többek között részletesen foglalkozott a fenyőszurok gyűjtésével is. Megmelítette 
Tagányi Károlynak a Magyar Erdészeti Oklevéltárban /EO. II. 899./ közzétett adatát is, 
mely szerint 1807-ben Erdélyben egyedül csak Csíkban gyártottak gyantát. /Időrendi 
áttekintés-t is./

11.6.3. Keresetre induló székely fiú

A Vasárnapi Újság 1868.49-ik száma Réthi Lajos tanulságos írását közölte. A minden
napi megélhetésért küzdő család, az erdő termékeinek árusításával pótolja jövedelmét. A 
fiú “hátán fekete csíki korsót visz, fenyőpálinkával /borovicska/ telve; azzal indul keres
kedni. A másik oldalon van még fenyő-mag [borókamag] is és finom fehér szurok, mely 
átlátszó, mint a borostyánkő; ha ég, illatos mint a tömjén, hangyák gyűjtik fészkükben és 
úgy készítik, mint a méh a mézet; jó mindenféle baj, betegség ellen, fej alá téve is gyógyít.
[.. r

11.7. Erdei legeltetés

11.7.1. Jelentősége

Az erdő nyújtotta “mellék haszonvételek leginkább mezőgazdaságiak, melyek között 
legfontosabb a legeltetés", írta Kozma Ferenc közgazdász 1879-ben megjelent a Székely
föld közgazdasági és közművelődési állapota c. könyvében /263./. Megállapításához pedig 
hozzákívánkozik Kurkó Gyátfás regényéből az alábbi idézet: “-Hát akármerre számítgat- 
juk, minden attól függ, lesz-e éllés [fű, takarmány]. Ha igen, akkor legalább a téli köccséget 
[húsételt] biztosítottuk. De ha nem, hát felkopik az állunk /Kurkó Gy., 1970. 165./ [. . .] 
Szélesebb tisztásra kerültünk, ahol jobb éllés volt." /uo. 173. Csíkszentdomokos/

Vagyis az erdei legeltetés sorsdöntő volt a kutatott terület népélelmezésében -az értéke
sebb élelmiszerek: hús, tojás, túró, szalonna stb. előállításában, "melyeket mint a pénzt, 
takarékosan, beosztással kell fogyasztani” /Nyr. 94, 1970. 212. Máthé János Magyarher- 
mány, 1952./-, ezért a nép féltett jogai közé tartozott az erdőnek legelőkénti használata.
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11.7.2. “Barmoknak havasokon való legeltetések"

A nemzeti fejedelmek korában hozott sommás intézkedés ismerete szolgáltatja azt a 
kiindulási alapot, mely szükséges e rendkívül bonyolult kérdés megértéséhez. “Azon 
székely natióbeliek, hogy ekkédiglen observáltatott [megtartott] szabadságokban, és im
munitásokban [mentességükben] megtartassanak és törvénytelen executiókkal ne terheltes
senek, a szokott helyeken való vadászat, barmoknak havasokon való legeltetések /-2. A 
havas/nem interdicáltattanak [megtiltattanak], a köztük ekkédig meg, adatott usus [szokás, 
gyakorlat] szerént, ezután is helyben hagyattassék, végeztetett" /AC, 1653. III. R. LXXVI. 
c. II. Art./

A havas fogalma feltehetően már akkor sem volt egyöntetűen megállapítva. Ezért, ott 
ahol a falu közössége egyes értékes erdők fennmaradását veszélyeztetve látta, azt tilalmas 
helynek nyilvánította. Vagyis, az erdő és a havas között különbséget tett.

11.7.3. 1680 körül Zágon falutörvénye /Barabás, SzO. 383-385./

Nemes személyek, szabadosok és jobbágyok alkották ekkor Mikes Kelemen faluját, 
melynek törvénye büntette a szarvas marháknak a tilalmas helyeken való járását. Mi több, 
a falutörvény megtartatásáról is gondoskodott: választottak egy nemest mint “gondviselőt", 
valamint záloglókat és hajtókat, kik a nemesek jobbágyai vagy szabad személyek voltak. 
Intézkedésükkel több mint száz évvel előzték meg az erdélyi főkormányszék körrendeletét 
/EO II. 1788. 577./, mely megszabta a barmoknak az erdő helyekről való kitiltását, de csak 
ott “mely helyeken az nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban mehetnének."

11.7.4. Az 1879. 31. te. és az erdei legeltetés

Az Erdőtörvény megalkotását és hatálybalépését a székely szellemi élet nem egy 
kiválósága lelkes hangon üdvözölte. A jeles történész, Jakab Elek sorait közöljük, ki az 
Erdészeti Lapokban 1884-ben megjelent Erdőink hajdan és ma c. írásában e szavakkal 
méltatta e törvénycikket: “Hasznosabb és szükségesebb reformot alig hozott létre a magyar 
kormány 17 év óta [mint ezt], mert árvább és elhanyagoltabb közgazdasági kérés nem volt 
hazánkban, mint az erdőügy, tehát nehezebb feladat sem, mint annak törvényhozási rend
szere [ ...]"  /Jakab E., 1884./

Korábban, az 1879-ben megjelent “máig utol nem ért" könyvében /Kozma F., 1879./ 
Kozma Ferenc erőteljes hangon írt az erdőpusztítás megfékezése érdekében, a rendszeres, 
üzemtervszerinti erdőgazdálkodás szükségességét hirdetve: “Önkénytelenül azon vadak 
jutnak eszünkbe -írta könyvének 265. oldalán-, kik a fákat levágják, hogy gyümölcsét 
megehessék; mi is a jövő nemzedéknek fájának gyümölcsét eszsziik. Értsük meg jól: a 
kapitálist fogyasztjuk egyfelelől s veszni engedjük másfelől."

Fekete Lajos erdészprofesszor az Erdélyi Gazda 1880. évfolyama hasábjain, 12 cikkben 
közölte véleményét az új erdőtörvényről úgy, hogy egy képzeletbeli erdész válaszolt egy 
ugyancsak elképzelt községi bíró kérdéseire /Fekete L., 1880./. A kilencedik beszélgetés az 
erdei legeltetés kártételeit e szavakkal állította: “Erdész: [. ..]  bebizonyított tény, hogy a 
legtöbb erdőt nem annyira a fejsze, mint az azt követő legelő marha teszi tönkre."

Szükség volt az Erdőtörvény alkalmazásának igazolására, mert egyesek a törvénycikket 
tartották a székelység elszegényedése és kivándorlása fő okának. A Sepsiszentgyörgyön 
megjelenő Székely Nemzet 1886. ápr. 20-i számában közölt alábbi sorok egy, az ilyen 
természetű cikkből vett idézet: “Hatalmas lökést adott a kivándorlásnak, mondjuk ki 
kereken, az új erdőtörvény. Hogy miért, azt könnyű lesz egy kis utángondolkozás után 
bárkinek megérteni. A székelyek keresetmódja mind kisebb térre redukálódik. A marha- 
állomány ijesztő mérvben fogy."
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Erdőtörvény -erdei legeltetés korlátozása - elszegényedés- kivándorlás. E tényezők 
felsorolása közvetlen kapcsolatot tételez fel valamennyiük között. Bizonyára hatással volt 
az első kettő az utóbbiak kialakulására, de távolról sem egyedül csak az erdőtörvény túl 
szigorú alkalmazása volt a falusi lakosság anyagi hanyatlásának meghatározója. /Pl. az 
1886 és 1891 között Romániával folytatott vámháború sokkal inkább érintette a székelység 
gazdasági állapotát, mint az erdei legeltetés szabályozása./

Az Erdőtörvény alkalmazásának szigoráról a Bedő-féle erdőstatisztikai adatok tájékoz
tatnak. Az 1896. évi kiadás I. kötete szerint /40. ábra/10 év alatt, vagyis 1885 és 1894 között 
-erdei kihágás cimén Háromszék megyében 11309,01 forintot, Udvarhely megyében pedig 
2064, 83 forintot hajtottak be, aminek természetesen csak egy része jelenti az erdei 
legeltetés rendelkezéseinek áthágásáért fizetett összeget /XXXI. táblázat./

40. ábra

Az állatállomány t"számos szarvasmarha"t alakulása 1884 és 1895 között a vizsgált 
területen. A statisztikai adatokból,levonható tanulságok: -Csíkmegyében az 1884. évi 
összeírás szerint 84438 "számosállat" volt, míg 1895-ben 93285. Tehát, az Erdőtör
vény kezdeti 15 éves alkalmazása nem befolyásolta károsan az állattenyésztést. -Há
romszék megyében a "kevés" legelő 114.278 k.hold 1985-ben/ alig kevesebb állatot 
tartott el, mint a négyszer több legelővel bíró Udvarhely megye. IBedö A.,

Meg kell említenünk az erdő legeltethetőségével kapcsolatosan azt is, hogy pl.Három- 
széken a XlX.sz.utolsó éveiben az állami kezelés alatt álló erdők összterületéből legeltetési 
tilalom alatt 68096 kát. hold, azaz 24,3 % állt. /Hszék Ékv., 1899.206./

Tanulságos adatokat közölt 1885-ben és 1913-ban az illetékes hatóság, a Marostorda- 
megye erdei érték és árszabályzata oldalain is. Ezek szerint pl. 1885-ben egy gyereknapszám 
20 kr. volt, egy szarvasmarha után fizetett kártérítés legeltetési kihágás esetében pedig bükk 
erdőben 26 ki: 1913-bán azonban ez a viszony máj' más volt. A gyereknapszámot 2 koro
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nában állapították meg /vagyis 28 év alatt ötször lett nagyobb/, míg a kártérítés a leírt 
esetben csak 0,5 korona lett. Ezzel a hatóságok mintegy “elnézték” az erdei legeltetés okozta 
kárt, hiszen 1913-ban egy gyermeknapszámmal négy kecske által okozott kárt lehetett 
kifizetni.

Az erdei legeltetés ügyében Bedő Albert országos erdőmester, majd államtitkár -a 
törvény szellemében- a hivatalos véleményt így fogalmazta meg: “Nem mondjuk mi, hogy 
az erdőt legeltetni soha nem kell, de csak azt kívánjuk, hogy a legeltetés ott történjék, a 
mint ezt a törvény is rendeli, a hol az kár nélkül gyakorolható”. /Bedő A., 1885.1. k. 22./ 
“Az erdei legeltetés gyakorlása által / . . . /  a nyári takarmányszükségletnek majdnem 1/5-öd 
része fedeztetik, "jelentette ki Gyöngyössy Béla kir. erdőfelügyelő 1902-ben a Székely 
Kongresszuson elismerve ezzel, hogy az erdő is mérsékelheti a takarmányhiányt, de egyedül 
képtelen megoldani az állattartás problémáit. A takarmányszükséglet megoldása elsősorban 
a legelőgazdálkodás és a szántóföldet megművelő birtokosok közös feladata, az erdőgaz
dálkodás szerepe csak másodlagos. 141. ábra!

41.ábra

Erdősültség la megyékhez beírt számoki viszonyítva a 100 kát. hold mezőgazdasági te
rületre jutó állatállomány sűrűségéhez 1895-ben /számos állatra átszámíh’a, a megyei 
átlag alapjául. IBerend-Szuhay, 1975.84.és Bedő A., 1896.1 A fentiekből kitűnik, hogy 
a legnagyobb erdősültségü Háromszék megye 161,2 %l állatállománya a mezőgazda- 
sági területre számítva magas, míg a legkisebb erdősültséggel bíró Kisküküllő megye 
116,9 %l állatállománya, szintén a mezőgazdasági területhez viszonyítva alacsony, és 
az országos átlag 121,8 dbllOO khl alatt van. Tehát a “sok erdő" nem jelentette egy
ben az alacsony állatállományt is.

Imre Dénes csíkmegyei erdőtanácsos alábbi sorai is bizonyítják az erdészek egészséges 
gazdaságpolitikai szemlétetét, a népet segíteni akaró készségét. “Én úgy gondolom a 
kérdést /a marhatenyésztés terén mutatkozó esetleges visszaesést/, hogy választanok ki az 
arra alkalmas, szelíd lejtésű, vagy éppen lapályos területeket s mondjuk ki rájuk, hogy 
legelő. Ha ezek a fa elvétele által legeltetésre alkalmassá váltak, nézzünk utána, hogy mint 
ilyenek, jó karban tartassanak /.../,  s ha az előbbi ti. a legelő megvan, nem fog a birtokosnak
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nehezésre esni, erdejének 1/8-1/10-ed részét /mely a felújítás érdekében legeltetési elő- és 
utótilalom alá esik/ legeltetéstől megkímélni /. . ./, hogy a levágás után ismét gyorsan új 
erdő keletkezzék." /Vitos, Csf. 1894. 596./ Vagyis egy felelői növelni a legelőket az erdő 
kiterjedésének rovására, másfelől az erdei legeltetésnél betartani az Erdőtörvény által 
megkövetelt elő- és utótilalmat, a legeltetett erdő felújításának biztosítása érdekében. Ezt 
a megoldást, kiutat ajánlotta Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő is Háromszékmegye erdészeti 
viszonyai c. munkájában /Nagy Gy., 1885. 351./

Szükséges továbbá ismernünk Barabás Endre, több monográf ia szerzőjének véleményét 
is: “Az erdőtörvény a viszonyokat alaposan megváltoztatta s a székely népet is a rendszeres 
erdőgazdaságra kényszerítette, mi sok keserűségnek lett az okozója, mert míg az erdőgaz
daság sem hajtott jövedelmet a vasutak hiánya miatt, /-a fejezet első pontjait/ addig a nép 
állattenyésztését, főjövedelem forrását, jó hosszú időre visszafejlesztette egyszerre. E 
tekintetben csak legújabban, a székely kirendeltség közbejöttével, igyekeznek könnyíteni 
a nép megélhetésén, midőn a legeltetés alól kivett s erdőtalajnak minősített területekről, az 
üzemtervek revidiálásával, nagy területeket bocsátanak vissza legeltetési czélokra. /Bara
bás E., 1907. 81.//^fejezet utolsó pontját: Az erdők eltartóképessége, elvándorlás, kiván
dorlás /->40., 41. ábra/

11.8. Makkoltatás

11.8.1. Mikor az emberek maguknak szedték a makkot

Connert János A székelyek alkotmányának históriája különösen a XVI. és XVII. 
században c. munkájában említette, hogy az 1718-ik évi nagy szárazság és drágaság 
alkalmával Aranyosszék a disznókat a makkerdőkről eltiltotta. Az emberek maguknak 
szedték a makkot, éhségük csillaptására.

A makkos erdők kettős szerepe -élelmiszerínség idején és takarmány a sertések számára- 
századokon keresztül számukra kivételes megbecsülést biztosított. Nem véletlen, hogy 
1726-ban Csík, Gyergyó és Kászonszék elszegényedésük okainak előterjesztésekor, első
nek a makkoltatás hiányát panaszolták /"makk-termő erdők iránt destituáltatunk [megfosz
tanunk]” írják a főkormányszéknek /és csak másodsorban említik a piac és a pénz hiányát/ 
“székünkben nincs circulatioja az pénznek"/. /SzO. VII. 327-329./

Természetes is volt a bükk- és tölgymakk fontossága, hiszen a kukorica sokáig hiányzott 
-pl. Csíkban, Gyergyóban ma sem terem meg-, a burgonya is lassan terjedt el, viszont a 
makktermő tölgyesek kiterjedése a mainál jóval nagyobb volt. De kisebbedett a bükk által 
elfoglalt terület is. A gyergyói medencében pl. számos olyan erdőnév ismeretes, amely 
tartalmazza a “bükk" szót, helyek, ahol ma már ezt a fafajt nem találjuk meg. Lemhényi Pál 
A Hét 1980. május 23. számában példaként a Magasbükk, Vérbükk, Csobotbükk, Móré- 
bükk, Csíkibükk, Ponkbükk, Kétbükk, Kisbükk, Bükkfő stb. helyneveket említette meg.

11.8.2. Három ujj vastag szalonna

Kászon széki falusi perek jegyzőkönyvéből idézve, az alábbi 1785-ből kelt bejegyzésből 
a makkoltatást végző pásztorok kötelességeit ismerhetjük meg:” [. ..] közönséges [közös] 
egyessegünkbö tulaidon Makos erdőinkre egynehány számból álló Serteseinket s. v. hizlalni 
3 uj Szalonara egyeztünk fogadót Pásztorainkkal aszerint melyről is kezet adánk egyik a 
masiknak" /Kászon széki fpj, 1785. 193./, ami -mármint a 3 ujj vastagságú szalonna 
biztosítása- nem is lehetett lebecsülendő feladat a pásztorok részéről.

A 6-6 cm vastag szalonnát “termelő" erdő értékének tudatában érthetjük meg igazán a 
két Oláhfalu panaszos sorait, melyeket az 1804. június 28-án a főkormányszékhez küldött
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jelentésük tartalmazza : “De [ ...]  ezelőtt egynehány esztendőkkel, felkelvén helységünk
ben holmi erőszakos emberek feles számúák [. . .] akik a falu minden híre s engedelme 
nélkül tilalmas makkos bükk erdeinket erőszakosan elpusztították, elfoglalták [.. .]” /EO.
II. 858./

11.8.3. 1718. Marosszék szabályzata a makkos és tilalmas erdőkre vonatkozóan /EO 1.637. /

Valójában a bebíró -az illető falu határában telekkel nem rendelkező- földbirtokosok 
érdekében hozott határozat. Elrendeli a falunak, hogy a bebíró prossessorok /birtokosok/ 
sertéseiket makkoltatásra fogadják be, a makkbérből az illető részt a földesúmak adják át, 
tudtuk nélkül az erdőt a falu el ne adhassa stb.

Backamadaras marosszéki falu 1791-ben keletkezett összeírása arról tanúskodik, hogy 
a széki szabályzatot a falu igenis betartotta, m ert: “Midőn pedig öt vagy hat esztendőben 
edgyszer Makkot teremnek [a "közönséges erdők”, vagyis a közerdők], olyankor az bébíro 
Uraság és Falu sertéssei az fennebb elé adattatott proportioval ezekbe eresztetnek [ . . . ] .  
/Kos K., 1977. 43./

11.9. Az erdők szerepe a háborúk és forradalmak idején

11.9.1. 1706. és 1707. Az erdő rejtekhely veszedelem idején

Cserei Mihály /1668-1756/ történetíró alábbi idézeteiből kicseng az is, hogy lelkes híve 
volt a Habsburg-háznak és ellenszenvvel nézte a kurucok szabadságharcát. Mindez itt 
mellékes! Fontos az, hogy a történetíró sorai emléket állítanak a védelmet nyújtó, szabad
ságát szerető népnek: “ 1706. [. . .] Engemet a brassai commendáns parancsnok akaratom 
ellen expediala [kikülde...] a Csíkban tekergő kuruczokra. El is menének [ . . . ] ,  de azok 
mind az erdőkre szaladának. Oda is utánnok mentünk, mint a rókákat, úgy kurkáztuk, soha
ki nem vehetők őket___” /Cserei, Hist. 369./. “ 1707. [...] Már az egész ország meghódolt
vala, mégis azok a nyomorult vakmerő gyergyóiak Rákóczi mellől el nem akarnának állani, 
hanem az erdőn, a mint Gyergyónak mennek Csíkből, erős sáncot csinálván, mind oda 
gyűlének fegyveresen;. . uo. 389./. “ 1707. [...] A szegénység nem állhatván a rettenetes 
kínzást, pusztán hagyák a falukot, mind az erdőkre futónak  csak mi maradánk a militiával 
[katonasággal] együtt Alcsíkon [.. .]” /uo. 390./

Hogy az erdő rejtekhely volt “revolutio idejében’, bizonyítja az a tanú vallatás is, melyet 
Aranyosszék közös erdejéről 1733-ban folytattak/EO. I. 690./.

11.9.2. Tatár pince Havadon

Orbán Balázs A székelyföld leírása IV. kötetében megemlékezik az erdőnek a háborúk 
idején betöltött szerepéről /Orbán B., 1870. IV. 31./“A falutól [Havad] keletre a meredek 
erdőnőtte Csereoldalon 5 szikla-üreg van /most nagyrészt egybeomladozva/, melyeket 
Tatár pinczéknek azért neveznek, mert a tatárjáráskor a lakosok oda rejtőzködtek el, a 
népnek ide be nem férő része pedig a völgy túl felén, a most Darab erdőnek nevezett helyen 
terjeszkedett akkor tájt rengeteg erdők közé vonulva menekült meg. [...] E hagyományok, 
e helynevezések régi századok eseményeinek emlékét őrzik és védik meg a feledé- 
kenységtől; a nép, melynek írott története nincsen, így, helynevekhez kötve, örökíti a múlt 
történetét.”

• Benedek Elek Istenkas, Leshegy nyaka, Futás erdők neveiről /Nyr 12, 1883. 335./

A rövid közleményből megtudjuk, hogy “[...] a nép hite szerint Istenkasban rejtőzött el 
a k. baczoni nép a tatárok elől, Leshegy nyakán leste, Futásban pedig futott előlük”.
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Az erdővidéki Kisbacontól nem messze levő Hatod legnagyobb csúcsáról, az 1016 m 
magas Murgóról pedig azt tudjuk, hogy valamikor ún. «mondó hegy» volt, “ahol lármafát 
gyújtottak és ezzel értesítették a szomszédokat valami veszedelemre vagy ellenség köze
ledtére". /Kese J., 1969./

11.9.3. És a háborúk idején

1914-1918. Mint annyiszor, most is az erdő adta az első segítséget az itt élő embernek: 
fát a leégett házak felépítéséhez, fát amiből azonnal pénzt tudott csinálni, fát, mely meleget 
jelentett a lakásokban; a költőnek - Finta Zoltánnak- pedig gondolatokat, melyek őt, versét 
és az erdőt dicsérik: “Erdőzsongás /Vén ez az erdő... A bükkök, tölgyek /Korban s erőben 
szűkölködnek. /Magasra nőttek... Felhőkig érnek... /Öröktől való, mit végig éltek. /Néznek 
a múltba - jövőbe látnak: / Ősi szokása ez a fáknak. /Árnyékuk alatt megáll a költő, /Zsong 
a lombok közt száz emberöltő: / [ . . . ]  így zsong az erdő, mely irtva-fogyva, /Az évszáza
dokat átsilbakolta. /Árnyéka alatt mereng a költő: /- Mik lesztek, vén fák?/ . . .  Kereszt? .. 
. .  Vagy bölcső?/’' /Erdélyi Helikon, 1939. 644./

11.10. Az erdő mint tartalékföld

11.10.1. Az anyagi lehetőségek különbözősége

Azzal, hogy a Keleti-Kárpátok védelmét ellátó székelyek közül egyesek lovon, mások 
pedig továbbra is gyalog hadakoztak, a XIV. sz. első felében elkezdődött a két társadalmi 
osztály kialakulása: a lovasoké és a gyalogosoké. Ezzel az ősi egyenlőség is megbomlott, 
mely addig jellemezte a székelységet.

A lótartás költségeihez nagyobb jövedelem kellett. Ezt pedig csak gazdasági természetű 
előnyök biztosításával lehetett elérni. Annak elbírálása, hogy az erdő mint tartalékföld 
mennyiben járult hozzá a lovasok gazdasági erejének növeléséhez -tágabb értelemben a 
két, majd három társadalmi osztály kialakulásához-, rövid erdészet- és faipartörténeti 
áttekintésünk célkitűzésein kívül áll. Reálisnak tűnik azonban az a feltevés, hogy a lóval 
/lovakkal és szolgákkal/ rendelkező lovas többet irthatott a közös erdőből, mint a szegény 
gyalogos. A hatalmas erdőségek pedig lehetővé tették az irtást. Körülmény, mellyel 
természetesen a hivatalt viselők, a katonai vezetők inkább élhettek, habár az irtás mindenki 
számára szabad volt. /SzO. II. 283./ Az irtásföldek részben a gyalogok, a közszékelyek 
közös tulajdonában maradtak, míg a főemberek, az ún. primorok magántulajdonba vették 
azokat. A földközösségben maradt irtásföld használata szintén elősegítette a további vagyo
ni differenciálódást, mert a primorok nagyobb részt kaptak belőle, mint a közszékelyek./ 
/A későbbi -1569 és 1571 között kelt - oklevélből azt is tudjuk, hogy a lófők és a primorok 
örökbe kapták a nyílföldeket - a sorshúzással kiosztott földet -, a köznép, a “keösség", a 
harmadik rend pedig csak használatba./

11.10.2 A szabad irtásra vonatkozó egyik oklevél

A lakosság szaporodásával több szántó, rét, kaszáló vált szükségessé. Az erdő szerepe 
volt lehetővé tenni ennek az igénynek a kielégítését, ahhoz az alapot biztosítani: “ [. . .] 
mivel vadnak irtásink is, kit csináltunk sok munkánkkal szántó földet vagy széna rétet, 
ezeket oszlássra nem bocsátottuk, hanem ő kigyelmik is, ha nem restellik, a falu földéből 
szabadason irthassanak, a legyen örökös földek mint münekünk", olvashatjuk Udvatfalva 
/Marosszék/ 1632-ben kelt oklevelében a szabad irtásra vonatkozó gyakorlatot. Ennek 
értelmében mind a szabad székelyek, mind a nemesek irthattak saját maguk számára. A 
“falu" azonban közösen birtokolta az előbbiek részét, míg a birtokosok egyéni tulajdonba 
vették az irtásföldet. /Barabás SzO, 364-370./
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11.10.3. Az erdőirtások emlékei, irtásnevek

A példák bizonyítják a kutatott terület erdőterületének állandó és fokozatos zsugorodását. 
/A nevek után egy előfordulási esetet közlünk./

Aszaló /Bogáts D., 1929. Bélafalva, Csomakőrös. /

Avas /Szabó T., 1976/1592. Bencéd U/

Zté/r/ÁrvayJ., 1943/1872. 133. Csernátfalu/

Berek /Szabó T., 1976/1754. Erdőcsinád/

Berkenyés /Szabó T., 1976/1699. Andrásfalva/

Bogos /Janitsek J., 1976. 193. Bölön/

Bikk /Szabó T„ 1976/1811. Jobbágytelke/

Bükk /Tibád L., 1975. 199. Szentlélek U/

Cser /Kurkó Gy., 1970. 248. Csíkszentdomokos/

Csere: -alja /Tibád L., 1978. 226. Bencéd/, -bérce /Tibád L., 1978. 226. Bencéd/, -dombja 
/Sándor O. 1694. 162. Csíklázárfalva/, -fáknál /Tibád L., 1978. 225. Kisfalud/, -farok 
/Tibád L., 1975. 198. Szentlélek/, -hágó/Tibád L ., 1975.198. Szentlélek/, -határ/Árvay 
J., 1943/1872.89. Türkös/, -láb/Árvay J., 1943/1872.89. Türkös/, -ódal/Tibád L., 1975. 
198. Szentlélek/, -tava /Sándor O., 1694.162. Csíklázárfalva/,-tető/Tibád L. 1975.198. 
Szentlélek/, -vége /Tibád L., 1978. 223. Kecset/; Akasztófa -/Janitsek J., 1874/1883. 
149. Miklósvár/, Domború-ajja /Janitsek J., 1975. 103. Olasztelek/, Kis -/Árvay J., 
1943/1865. Hosszúfalu/, Kis-láb/uo. 154./, Kűső-aja /Tibád., 1978/223. Kecset/, Szé
les-/Janitsek J., 1975/1815. 149. Miklósvár/stb.

11.11. Az erdők eltartóképessége /elvándorlás-kivándorlás/

11.11.1. " . . .  az egész országbéli lakosok között ha valakinek, valójában nékünk legszük
ségesebb az erdő, akinek csupán csak fából van minden élő okunk” /EO II. 858. /

A két Oláhfalu tanácsának 1804-ben a főkormányszékhez küldött, erdeik állapotával 
kapcsolatos jeletéséből idéztünk, annak igazolására, hogy az erdő a régebbi időkben is 
megélhetést tudott biztosítani “Lakosai a4 deszkával való kereskedésből és ak szövésből 
élnek", írta róluk Teleki József 1799-ben. Vagyis, az erdőgazdálkodáshoz és házi faiparhoz 
csatlakozott az állattartás, ami természetes kapcsolatot jelent a két termelési ág között, 
hiszen az erdő és erdei legelő az oláhfalvi havas birtokok szerves részei voltak.

11.11.2. Összefüggés az erdősültség és a népsűrűség között

Az 1886-ban közzétett erdősültségi adatok szembeállítva az 1891-es népesedési érté
kekkel, az erdélyi megyéket illetően nem tudunk egyöntetű véleményt kialakítani. Ugyanis 
pl. Brassó megye a 41,82 %-os erdősültsége mellett egy négyzetkilométeren 48,1 lakos élt, 
míg ugyanakkor Udvarhely megyében a népsűrűség csak 32,2 volt a közel hasonló, 40,84 
%-os erdősültség mellett. Továbbá mind Csík, mind Maros-Torda erdősültsége 47,33 %-os 
volt, míg az első megye népsűrűsége csak 25,4%, a Maros-Torda megyéé pedig már 38,2 %. 
Az erdők kataszteri tiszta jövedelme, holdankénti értéke sem követte hűségesen a két előbbi 
tényező változását. Holott Csík és Kis-Küküllő megyék értékeit szembe állítva, világosan 
kitűnik, hogy a kevés erdő egyúttal magas holdankénti jövedelmet jelentett. /42. ábra/
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42/1. ábra

Összegezve a 42. ábra tanulságait. Az egy lakosra eső erdőterület, az erdők kataszteri 
tiszta jövedelme és az erdősültség csak másodlagos hatással vannak a népsűrűség kialaku
lására - mely egyben az erdő eltartóképességének mutatója is. Az ipar, az emberi tevékeny
ség a mértékadó, az elsődlegesen meghatározó tényező. /Ez pedig akkor sem volt 
“véletlenszerű jelenség"./

114
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42/2. ábra
A “több erdő” . a népsűrűség és az erdők ka
taszteri tiszta jövedelme közötti összefüggés 
/Bedő A., 1896.1A “több erdő” nem mindig 
jelentett alacsony kataszteri tiszta jövedelmet 
hódianként /pl.Hunyod megye, ahol ez 80 kr 
volt/. Az iparosodás nagyobb befolyással volt 
az erdő jövedelmezőségének kialakulására.
III. Jó áttekintést nyújt az az összehasonlítás,

mely a megyéket a népsűrűség emelkedő 
sorrendjébe helyezve viszonyítjuk ennek 
és az erdősültségnek az összefüggését 
HIL esik egy lélekre az erdőterületből, 
k.hold az erdők kataszteri tiszta jövedel
me holdanként, kr

0 = erdősültség CU = népsűrűség 1891-ben
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11.11.3. Az erdő otthontartó 
ereiéről

Tarisznyás Márton egyik  
dolgozatában /Tarisznyás M„
1979.290./írta, hogy az 1583-i 
gyergyószentmiklósi plébániai 
határozatból kitűnik: az itten 
lakosság egy része “orsóval”
-tehát szövés-fonással-, más 
része “fejszével” /erdei mun
kával/kereste kenyerét. Vagyis 
kétszáz évvel korábban Gyer- 
gyószentmiklóson is az volt a 
helyzet, amit 1799-ben a két 
Oláhfaluban Teleki József ta
pasztalt.

A századok folyamán aztán 
sok minden más keresetforrás 
társult az erdőléshez és a szö
vőiparhoz. Kenyeret biztosított sokaknak a hamuzsíifőzés, melynek terméke az akkori 
üveggyárakhoz -üvegesünkhöz - került, Zalánpatakra, Bukszádra, Görgényüvegcsűrre, 
Borszékié, Kászonjakabfalvára. A cserkéregtermelés /cserhántás, cserhajhantás/ szintén 
jövedelmet jelentett /1913-ban a Marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara területén 6 
csertörőmalom volt/, és mindez - a század első évtizedében kifejlődött fűrészipar mellett is
- kevésnek bizonyult.

Pedig igazat kell adnunk a Vasárnapi Ujság cikkírójának, Réthi Lajosnak, ki a székelység 
szorgalmát e szavakkal illusztrálta: “Neki nincs munkaszünete aratás vagy vetés végezté
vel; az esztendőnek bármely szakában, az időjárásnak bármilyen változása mellett van 
rendes foglalkozása. Nem tudni, melyik mellékes: ha barázdáit szántja, vagy ha növekvő 
tulkait messze havason legelteti, vagy mikor erdőben szenet éget, szurkot gyűjt, deszkát 
hasít, taplóból kalapot ver, vagy otthon ülve eresze alatt ha teknöt, kereket, lapátot farag. ” 
/V.Ú., 1868.49. sz./És mégis! A kutatott terület népének elvándorlása -alacsony népsűrűség 
mellett is- váltakozó intenzitással mindig is jelentkezett, nagyobb mértékben 1880 után.

11.11.4. Az erdő és az el- és kivándorlás

Idézhetjük Kőváry László 1842-ben megjelent intelmeit: “Az Olt vízzel, a hegyek fával, 
a falvak munkátlan kezekkel" járulnának a csíki gyárakhoz /Kőváry L„ 1842. 164./; 
másoknak a “legpractikusabb erdőrendszer'' /Veszely, 1868. 187./ bevezetését sürgető 
sorait, vagy Vitos Mózes figyelmeztetését, ki “egyenesen és egyedül” az erdőségektől és az 
azokkal kapcsolatos iparágaktól várta a Székelyföld gazdasági felemelkedését /Vitos, CsF., 
600./, vagy az 1902. aug. 28 és 30 között Tusnádfürdőn megtartott Székely Kongresszus 
határozatait, mindezek azonban pusztába kiáltott szavak maradtak.

Felvetődhet az a kérdés is, hogy az erdős falvak népe jobban ragaszkodott-e a szülőföld
höz, mint a fátlan vidékek lakossága. A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok kétségte
lenül keveset mondanak és leszűkítik e rendkívül bonyolult folyamatot, melyre a gazdasági 
viszonyok, a társadalmi átakulakulások, a mindenkori politikai rendszer, a lakosság élet
módja stb. mindig nagy befolyással voltak.

Általános vélemény az volt, hogy "[. . .] semmi más, csak az ipar teremthet normális 
viszonyokat" /Mkikj., 1911. XI./. A Marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 1912.

43.ábra

A kéreg csitkóba /csikóba, sírbal való helyezése.
1-szarufa, 2 -villáság, 3-sutu, 4-gerenda, 5-sutubori- 
tó kéreg /Molnár K., 1974. Kápolnásfalul
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évi jelentése példákkal is bizo
nyította az ipar -konkréten a 
fűrészipar- itthontartó erejét: 
“Mióta a / űrészgyárak műkö
désbe jöttek, a székely elsőnek 
jelentkezett és ma is a munka 
nehezebb és veszélyesebb ré
széi ö végzi el. Ahol az erdőket 
letarolták, onnan elvonul más 
vidékre az új gyárakhoz. Ezt a 
helyi népmozgalmakat érdeke
sen illusztrálja az alábbi két- 
két járásból vett statisztika. A 
szaporodás volt ugyanis 10 év 
alatt a gyergyószentmiklósi já
rásban 17,3%,akászonalcsíki- 
ben 0.7%; az orbai járásban 
18.3%, a kézdiben 2,1%; a ré
geni felső járásban 19,5%. a 
nyárádszeredaiban 3,9%; az 
udvarhelyi járásban 4,6%, a 
székelykeresztúriban 1, 3 %. 
Vagyis ahol fűrészgyárak mű
ködtek, tehát ahol munka volt, 
ott a népszaporodás helyen
ként abszolút eredményt ért 
el.” 122.1 /44. ábra/

Az el- és kivándorlás ma
gyarázatával szintén a kamarai 
jelentésekben találkozunk: a 
néptömegek elszegényedése /a 
házi faipar részbeni felhagyá
saként is/, eladósodás /"Leg
közvetlenebb  baja a

44.ábra

Kivándorlás a lélekszámhoz viszonyítva az 1899- 
1913. évben IA M. Szt.Korona Országainak kivándor
lása és visszavándorlása 1899-1913. Bp. 1918.1 és a 
faiparral foglalkozók aránya. IA M. Szt.Korona Or
szágainak 1910.évi Népszámlálása. A népesség fo g 
lalkozása és a nagyipari vállalatok községenként.
Bp.1913.1
Feltűnő a fejletlen faipar és a nagyarányú kivándor
lás közötti kapcsolat Udvarhely megyében.
E = erdősültség IMaros-Torda megye 
Marosvásárhely sz.kir.várossal!

székelységnek nem annyira az
olcsó, mint a könnyű hitel" Klippel M.. 1901., pénzintézetek helytelen hitelpolitikája/, 
vesztett perek /erdőperek is, az ügyvédek “nyúzták" a népet/, elemi károsodás, városok 
hiányai, a fűrészipar kedvezőtlen hatásai /nagy munkaerőt követelt, ezért mindenki ott nem 
dolgozhatott, alacsony bérek, csak férfiakat alkalmaztak stb./, a készterméket előállító 
faipar /—>15. fejezet/ kifejlődésének elmaradása /"Pénz az erdőeladásokból van bőven és 
mégis a kivándorlás soha akkora mértéket nem öltött, mint tavaly 1905 és tavalyelőtt [1904] 
[...] az erdőeladásokból származó vagyont ipari vállalatokba kellene fektetni [ . . . ]  Mkikj,
1906. 15./stb.

Vádak az erdészekre.

Nem hagyhatjuk megemlítetlenül azt sem, hogy voltak sajtóvélemények, melyek egye
nesen az Erdőtörvényt tartották az elszegényedés és a kivándorlás okának: “Hatalmas lökést 
adott a kivándorlásnak, mondjuk ki kereken, az új erdőtörvény. Hogy miért, azt könnyű 
lesz egy kis utángondolás után bárkinek megérteni. A székelyek keresetmódja mind kisebb 
térre redukálódik. A marha-állomány ijesztő mértékben fogy.” /Székely Nemzet, Sepsi-
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szentgyörgy. 1886. ápr. 20./ /—>9 fejezet: Bencze Antal alispán véleménye//—> 10. 40. és 41. 
ábrák/

11.11.5. Érzelmi indítékok

Megértésükhöz a költő szavai kellenek, melyek azért is szükségesek, mert a gyér 
számszerű adatok úgy sem árulnak el mindent: “Maradunk! - Ó, mily zord, fojtó keserűség/ 
ez a télre váró, bús erdélyi hűség! /Mily kénytelen erény! -/de mégis erény ez/-/Állsz, de 
szíved bolond döbbenetet érez. " /Kiss Jenő: Vackorfa. E. Helikon, 1973/1934. 291. / és 
“[ . . . ]  így így jó feleim /hűséges Ábel népem/ hiába kelünk át az Óperenciákon / ha a 
kapaszkodó dombokat a faluvégről /a gyermekkor öreg diófáit /  a szűkmarkú köves 
szántókat /  a margarétás vadszegfűs réteket /  a tébláboló kicsi patakokat /  magunkkal nem 
vihetjük el! /Molnos Lajos: Farkaslaki mondatok. HK, 1983. 117./

A szülőföld megtartó erejét tehát a táj, benne az erdő és a fák is jelentik. Ez a megtartó 
erő minden korban jelentős szerpet játszott.
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12. VADKÁR A MEZŐGAZDASÁGBAN
ÉS AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN — 

ADATOK A VADÁSZAT JELENTŐSÉGÉHEZ

12.1. Vadkár egy erdőtiszt leírásában, majd ugyanaz Vargyason, 
ahogyan Balogh Edgár látta

“A vaddisznó ugyanis egyenként hajtogatja le a tengeri [kukorica] legjavának szárát, s 
lábával lelépve, lakmározik rajta, a medve ellenben felnyalábolja a termést s azt együttesen 
legyúrva, kényelmesen tetejébe helyezkedik, mint a kinek rendben van a szénája. A 
takarékosság egyiknek sem tartozik erényei közé, mindegyikük legalább háromszorosát 
pusztítja el annak, a mennyit külünben kifogástalan gyomra megbíma”, olvashatjuk Várnai 
Sándor székelyföldi tapasztalatait, melyet az Erdészeti Lapok 1883. évfolyama közölt 
/Várnai S. 1883./.

Közel hatvan évvel később, a közíró Balogh Edgár is szóvá tette a vadkár e formáját, 
melynek forrását az erdőben látta: “Hol talpfát ad, hogy faraghasson és fuvarozhasson sok 
száz kenyérkereső, hol ártó vadakat küld a szegényes veteményre. [. . .] Másutt is, itt 
Vargyason is az erdők szélére szorultak a szegényebbek, s így elsősorban őket éri a 
Székelyföld állandó sorscsapása: a vadkár. Védekeznek hát, ki hogy tud. A tűz fénye nem 
elég, a vadat csak a zaj riasztja el.” /Balogh E., 1979/1942. 29./

12.2. A dúvad irtása

12.2.1. II. Ulászló király V. törvényének 18. cikke

Az 1504-ben kelt jogszabály korlátozta a jobbágyok vadászati és madarászati jogát. 
Érvényben volt az ország minden részén, így kiterjedt a t(Székelyföldi nemtelenekre' is 
/Dósa E., 1861. II. 195. §. 3./. Vonatkozott a szarvasra, dámvadra, nyúlra, vaddisznóra, 
fácánra, fogolyra és császármadárra, vagyis a dúvadak közül a farkasra , a medvére nem. A 
törvény büntette a földesurat is, ha elmulasztotta végrehajtani a törvény előírásait vagy a 
jobbágyával egyetértett. /EO. I. 31./

12.2.2. Nem lebecsülendő kárt okozott a medve és a farkas

Árkos falutörvénye  /1826/ szerint nyaranként e “ragadozó vadak” 10-12 szarvasmarhá
jukat pusztították el. Ennek megelőzése érdekében határozták el, hogy egy farkas kilövé
séért 3, egy medvelövésért pedig 6 rénes forintot hajlandók kifizetni, amennyiben a vad 
elejtése a communitás erdejében vagy mezején történik. /Imreh I., 1983.477./

12.2.3. A legelő állatot ért vadkár megtérítése

1650-ben hozott csíki végzést olvashatunk a Székely Oklevéltár VI. kötetében, mely 
Petki István főkapitány enöklete alatt tartott székgyűlésen “in oppido Csík-Szeredá”-n 
hozatott. A határozat különbséget tesz a “farkas-étel" és a “medve-étel” között, amennyiben 
a farkas által okozott kárt a pásztornak minden esetben meg kellett fizetnie. Medve esetében 
ellenben annak csak a felét, de a marhának fejét “vagy fülit, vagy bélyegit” be kellett 
mutatnia és meg kellett esküdnie, “hogy mellette volt tehetsége szerint, erővel vötte el a 
medve” /192./.
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12.22.4. Farkasgödrök

A Csík-, Gyergyó és Kászonszéki Constitutió /Corpus I., 149./ arról tanúskodik, hogy 
1729-ben minden falunak farkasgödröt kellett ásnia, mely rendelkezést az akkori "ékes” 
közigazgatási nyelv így fogalmazott meg: "Végeztük azt is communi consensu [közös 
elhatározással] mivel feles farkasok lenni láttatnak, hogy minden faluk erigáljanak [állítsa
nak fel] farkas vermeket, a nagy faluk kettőt is [. . .]”. Természetesen a farkas és medve 
irtása e rendelkezés előtt és után is általános volt. Erről a néprajzosok írásai is tanúskodnak. 
Pl. Kós Károly Kászoni adatok a népi vadfogáshoz c. dolgozata. /1971. 323-346/.

Farkasfogás Kászonban /Kós K.,1971.133.1

Az események szükségszerűsége is megkövetelte a havasi lakosság állandó védekezését 
a medve és a faikas ellen, mert az alábbi mondásban nemcsak csúfolódás meg népi humor 
rejlik, hanem valóság is : “A remetei öreg így szidta az ökreit: -Szemedbe mondom édes 
ökröm, hogy a medvék egyenek meg!" /Duka János: Falvaink gúnyversei. 1957./
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12.3. A vadászat jelentősége

12.3.1.“[. . . l a  vadakból életét és adóját is keresi [ . . .  ]”

II. Ulászló vadászati korlátozására a későbbiek folyamán többször visszatértek, igazolva 
ezzel, hogy végrehajtása a gyakorlatban nem mindig a törvény szellemében történt. Idéz
hetjük az erdélyi főkormányszék 1700-ban kelt vadászati titalmának alábbi sorát: “a 
vadászat minden paraszt rendtől ez hazában tilalmas légyen” /MGSz, VI. 1899. 288-289./ 
Vagy hivatkozhatunk az országgyűlés tizennégy évvel későbbbi határozatára, mellyel azt 
a régi rendszabályt újította fel, mely a jobbágyok fegyverviselését megtiltotta. /Jancsó B., 
1931.201./

E rendelkezés végrehajtása azonban nem járhatott sikerrel, mert az 1744. évi árszabás 
/MGsz, II. 186-195./ visszatért a parasztokfegyverviselésének megtiltására, de lényeges -és 
reális- módosítással: “Minthogy a vadászati rendtartás is nem kevesett láttatik contribuál- 
tatni [hozzájárulni] az utile Publikumnak [a hasznos közönségnek], azért a parasztrendtől 
szedessenek el a fegyverek a Dominus Terrestrisek [földesurak] által, kikötvén némely 
havasiakat, a hol a parasztság ekéje helyett van: a vadakból életét és adóját is keresi. [ . . . ] ” 
/195./

A parasztoknak a vadászattól való eltiltása gazdasági megfontolásból történt. Erdély 
áruforgalma 1701-ben c. írásában Tagányi Károly rámutatott a vadbőr keresettségére. 
Ebből Erdélybe összehasonlíthatatlanul többet hoztak be, mint amennyit kivittek. /Pl. a 
jelzett évben rókabőrből a behozatal 1191 db, a kivitel csak 113 db volt./ A külkereskedelem 
mérlege is veszteséges volt /behozatal: 799. 080 forint, kivitel: 422. 360 forint/, tehát a 
kincstárnak érdeke volt a vadbőr kereskedelmét megjavítani. /Tagányi K., 1897./

12.3.2. A vadbőr

Ismeretes, hogy a középkorban az erdő hasznosítása nagymértékben a vadászata által 
történt. A vad húsa és bőre jelentettek elsősorban értéket, az erdő mint tartaléktőid  jellege 
mellett. Ezért vezették be Erdélybe is a nyestbőradót /C. Giurescu, 1976. 258./ II. Endre 
által kiadott Aranybullában a király elrendelte, hogy az adónak nyestbőrök által történő 
fizetésekor Kálmán király által meghonosodott szokást kell továbbra is követni. Fontos 
megjegyeznünk ezzel az adónemei kapcsolatban azt, hogy a székelyek nyersbőradóval nem 
szolgáltak. Tehát erdélyi jelentőségét pontosan nem tudjuk. Értékes adatot tartalmaz az 
1571-ben Tövisen kelt, “A székely nemzet folyamodása az ország rendeihez sérelmei 
orvosoltatása ügyében" tárgyában hozott oklevél /SzO. 11.321 -331./, melyből kitűnik, hogy 
a vadbőr /"farkas", “róka", “nest", “vidra", “eweth" [mókus] “goerenij”, “nijwl”/  vétele a 
lófőket is érintette: “Seott ha melij lofew attiankfia valami vadat awagij madarat fogot, az 
eo nemes zabadsaga ellen nem volt zabad masswa adnij hanem oda az warakhoz kellett 
adnij [ . . . ] " /325./

A vaábör felvásárlási árának leszorítása hasonlóképpen érdeke volt a kincstárnak. Erről 
tanúskodik az 1744. évi erdélyi árszabás /MGSZ. II. 186-195./ is. A limitatio rendkívül 
alacsony faáru és tűzifa árak mellett alacsony vadárakról is tanúskodik: “egy nyíznivaló 
bárány -frt 48 dénár [ . . .] ,  az őz bőröstől -frt 68 dénár [ . . . ] ,  nyúl börőstől -frt 15 dénár [.
..], négy tyúktojás télben -frt 3 dénár [ . . . ] ,  közönséges fatányér -frt 1 dénár [ . . . ] ,  egy 
rézből való edény fontja rezével, ollózásával, munkájával együtt -H. fi. 90 dénár” és “Hat 
ökör után való egy jó, szekér száraz tölgy -gyertyán- és bükkfának az ára mikor jó út van, 
Kolzsvárt és Tordán -frt 68 dénár".
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12.3.3. Elővételi jog

1691 és 1848 között -vagyis a 
guberniális korszakban- C sík-,
Gyergyó és Kászonszék gyrás 
gyűlése /székgyűlése/, melynek el
nöke a főkirálybíró volt, számos 
erdészeti -vadászati jellegű statú
tumot hozott. Ezek közül megem
lítjük az 1726. január 28-án  
alkotott szabályrendeletet, mely az 
elejtett vadak bőrére és a madarak
ra nézve a szék részére elővételi 
jogot biztosított. /Endes M„ 1938.
311./ Hasonló intézkedést tartal
maz a háromszéki Papok  1822- 
ben kelt falutörvényének 21. 
pontja is: “Falunkban lakó halá
szok, vadászok és madarászok, ha 
kinek azok közül mi szerencséje 
lészen, azt addig el ne merészelje 
adni, míg a possessorátus [bú-to
kos] uraknak és falusbíráknak hírt 
nem tészen; ha illendő árat megad
ják, tartozzék odaadni. Ha nem ve
szik. szabad másoknak is eladni."
/Imreh I., 1983. 377./

12.3.4. “AZ VADÁSZAT" a bac- 
kamadarasi 1791-ben kelt össze
írás szerint

46. ábra
Mielőtt a marosszéki falu gaz

dasági életében szerepet játszó va- Teleki Samu, Afrika - utazó, a görgényi erdőura- 
d ásza tró l je lle m z ő  adatokat dalom vadászbérlője. 
közölnénk, szükségesnek tartjuk
az 1786. augusztus 21 -én kelt II. József vadászati rendtartására /EO. II. 517./is hivatkozni.

A 29 §-t tartalmazó rendszabály tilalmi időről nem gondoskodott. A vadászterületek 
szomszédságában levő mezőgazdasági földek termését a vad túlzott elszaporodásának 
megakadályozásával védte. A parasztot kizárta a vadászat gyakorlásából. /EL. 1894. 
624-638./

A Székelyföldön ezzel szemben a gyakorlat más volt: Idézünk először az említett 
backamadarasi, majd az 1820-as szárhegyi összeírásból: “De a Vadászatnak Jussa [joga] 
-az Batzka Madarasi Határban- eleitől fogva mindenekkel köz [közös] lévén és az /: azt az 
üdőt kivévén, melyben néhai nagy és örök emlékezetű Felséges II. József Császár uralko
dásának vége felé ki adatott kegyelmes Parantsolattya szerént az Vadászat Árendában 
[haszonbérletbe] Adatni rendeltetett volt: /soha is tilalom alatt nem tartván olly közönsé
gessé [közössé] lett, hogy nem tsak az idevaló Lakosok minden személly válogatás nélkül, 
sőt az távul való Hellységekbéliek is eljőnek és azhol tetzik szabadoson [szabadon] 
vadásznak." /Kós K„ 1977 /Backamadaras//
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És a gyergyói Szárhegyre vonatkozó állapotok: “A Halászat, vadászat, [. . .] az itteni 
teremni szokott Gombáknak, és Vad Gyiimöltsöknek Szedhetése, a Parasztoknak egy 
átalyában Szabados Szokott lenni.” /Conscriptio Szárhegy, 1820. 8./

Az idézetekből kitűnik, hogy a kutatott területen évszázadokon keresztül rendszertelen 
vadászat folyt. Ennek következményeként a hasznos vad  száma alacsony volt. Egy 1893- 
ban közölt kimutatás szerint Csík megyében például az elejtett vad hét évi átlaga /1885- 
1891/a következő volt: szarvas l ,ő z 3 8 , nyúl 300 stb./EL 1893.492-517./Ezzel szemben 
1892-ben Csík megyében 28 medvét és 30 farkast ejtettek el /EL 1894. 953./

Összegezve a vadászat a közgazdasági jelentőségéről közölteket, a rendelkezésünkre álló 
adatok igen szerény jövedelemről számolnak be. Pl. 1880 és 1884 között Udvarhely 
megyében 106 község területe volt bérbe adva, az évi bérösszeg mégis csak 350 frt és 80 
kr volt. Ennek magyarázata nemcsak a hasznos vad alacsony állománya lehetett, hanem az 
is, hogy a Székelyföldön hiányoztak a nagy városok és a vasúttalanság is megnehezítette a 
vadászterületek kellő értékesítését. Ezért tarthatjuk indokoltnak a Háromszék vármegye 
-Emlékkönyv nagymonográfiában közölt sorokat: “A vadászat és halászat habár arra volna 
hivatva a területek fekvése és túlnyomó erdőségek miatt, hogy közgazdasági jelentőséggel 
bírjon, de az erre vonatkozó törvények hiányos végrehajtása s a kártékony állatok túlnagy 
száma miatt, csak mint passzióüzés jöhet szóba, a melyre több a kiadás, mint a bevétel 
belőle” /Hszék Ekv., 1899. 149.//46. ábra/.

A falu népét sújtó vadkár pedig valóság volt, melyet csak némiképp enyhíett a tiltott 
vadfogásból származó hús és bőr értéke. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az 
1883. évi 20. és 23. te. szellemében megalalkult székelyföldi vadászati társulatoknak a 
vadgazdálkodás terén nem volt jelentőségük. /  Megemlíthetjük azt is, hogy “a századfor
duló táján egyetlen nyestbőr árából egy jó tehenet, egy medvebőrért két marhát vásárolhat
tak” //K os Károly 1971.327./

12.4. A székely solymárok

12.4.1. Honnan a solymárok kivételes megbecsülése?

1602. március 28-án Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől a háromszéki gelencei 
solymárok teljes adómentességről szóló kiváltságot nyertek, mely a legrégebbi ismert 
solymárkiváltság a Székelyföldön /Biás P., 1914. 6./

Amit a szultánok aranynál, ezüstnél többre becsültek, az jó l betanított vadászsólyom  
volt. A jó szó mellett Erdély fejedelmeinek diplomatái ezért vitték mmagukkal a székelyek 
által betanított solymokat, melyekről Bíró Vencel, Erdély ismert történésze 1926-ban, a 
Pásztoiüz-ben az alábbi, szívből jövő, elismerő sorokat írta: “Ma egysorban áll egyéb 
ragadozó madarakkal. Régebben azonban a sólyom tekintélynek örvendett , mivel az 
emberek szórakoztatásában jelentékeny szerephez jutott. Vadásztárs volt ö is, mint manap
ság a vadászkutya [ . . . ] ” /Bíró V., 1926./.

Bethlen Gábor Kolozsvárt, 1610. július 6-án kelt levele, melyet Hadnagy András csíki 
alkapitánynak írt, egyik bizonyítéka a fentiekben leírtaknak: “Az Sólymokat Kegyelmed 
mind Csíkból, Gyirgyóból, Kászonból, valahol mi lészen, igen jó gondviselés alatt indítsa 
ki, egy bizonyos meghitt embert hagyjon az solymászok előtt, kinek meghagyjad, uram, 
hogy én hozzám hozzák vagy Fejérváratt lennék, vagy Déván, meg ne hagyják éhezni őket. 
Jól tartsák az úton, erre Kegyelmednek mindjárt gondja első legyen." /Bethlen G., Lev. 
1980/1610. 32/.
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12.4.2. A solymárok száma a nemzeti fejedelmek alatt fokozatosan nőtt

1614-ben az egész Székelyföldön csak 27 solymár volt, míg 1701-ben egyedül Sófalván 
58 /Biás I., 1914. 7./. A Székely Oklevéltár VII. kötetében felsorolt jegyzék szerint Engi 
Márton, Hideg Miklós és Albert János 4-4 ökörrel szerepeltek, 11-en pedig “semmisek”, 
azaz ökör nélküliek voltak /92./. Mindez igazolja az egyazon kiváltságos rétegen belül is 
kialakult vagyon szerinti differenciálódás.

124.3. A kiváltságokban való meghagyás

Az 1699-ben kelt Lipót-féle oklevél alapján az erdélyi főkormányszék a csíki és gyergyói 
solymárok régi kiváltságait megerősíti /SzO VII. 39./. Egy évvel később, 1700-ban az 
udvarhely- széki solymárok is eddigi kivételes jogaikban megerősítettenek /SzO IV. 345./, 
kik még 1758-ban is élvezték különleges helyzetüket: hasonlóan a nemesekkel, a falusi 
bíróság viselése és más közterhek alól mentesek voltak. /Orbán B., 1868 I. 87./

12.4.4. Egyéb adatok a solymárságról

Kerecset a sólyom régi neve volt. Kerecsed, Keresed nevű helységek is solymároktól 
lakott helyek voltak /Bíró V., 1926. 107./. “Karvalyokkal fürjezni'' szintén divat volt, mit 
bizonyítanak Bornemissza Anna fejedelemasszony levelei is. /Radvánszki B., 1896.407./ 
“Hogy az karulyt oda adtad, ám legyen, én is már csak egyre szorultam, az sem fog semmit 
[ . . .  ] "olvashatjuk Apor Péter  1717-ben kelt sorait/Verses művei és levelei. 56./. Ölyveket 
Bethlen Miklós korában is használták vadászatra /Önéletírás I. k. 243./
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13. MÉRLEGEN A FŰRÉSZIPAR

13.1. A deszka

A szláv eredetű szó legrégebbi írásos emléke 1498-ból való. /A magyar nyelv történeti
- etimológiai szótára, Bp. 1967/. Cs. Bogáts Dénes Háromszéki oklevél-szójegyzékében 
1592-ős adat szerepel: “Égj forint Arra Dezkatt fi. 1 1. i. vettem /Mikó/”.

A bárdolt és a fűrész deszkát okleveleink sokáig együtt emlegetik, pedig az utóbbi 
alkalmazása jelentős lépés volt mind a fa kihasználása, mind a munkatermelékenység 
szempontjából. Megemlíthetjük, hogy az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár a “faragott posta 
detzkák"-ról 1849-es adatot is közöl /Szabó T., 1982. 697./. Ezzel szemben a “fűrész 
deszka” szakszó Udvarhely várának 1629-ben kelt leltárában való szereplése /SzO VI. 93./ 
sem jelenti azt, hogy a kutatott területen addig csak faragott deszkát használtak. /A faragott 
deszka lehetett egyszerű hasítvány is, amelyet aztán az igényeknek megfelelően utólag 
faragással egyengettek./ A deszkának mindennapi életünkben betöltött szerepét jól illuszt
rálják az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárnak ezzel a kifejezéssel kapcsolatos gazdag 
anyaga. Elterjedését elősegíthette az a tény is, hogy deszkatutaj formájában az olcsó vízi 
szállítás biztonságosan megoldhatóvá vált, mert azáltal, hogy a rönk egyik végén a fűrész 
nem ment végig, a deszkákká felfűrészelt rönk egyben maradt /Szabó T., 1978. 342./.

13.2. Az első vízifürészek

1568. Az oklevél két magyarói fűrészmalom  létezéséről tanúskodik /Zsigmond J., 1979. 
225./: Az fyrysz malom felől végeztetett miért, hogy közös földön, az erdeje is köz[ös] 
és jobbágyok kiépítették köz, azért az malomnak egyikét becsültessék meg [...]"

1614. Cs. Bogáts Dénes Háromszékre vonatkozó adata: “Byrok Egy fwrez Molnot, mely 
mostan puszta" /Cs. Bogáts D., 1943./.

Idéznünk kell Lambrecht Kálmánnak az Erdészeti Lapok 1913. LII. évfolyamában 
megjelent tanulmányából is, ki Horváth Jenő Erdélyi szász városok c. Gyulán, 1905-ben 
kiadott könyvére hivatkozva megjegyezte: “1504-ben Erdélyben fűrészmalmok végzik az 
erdőtermékek ipari előkészítését.” /Lambrecht K., 1913.106.//Megemlíthetjük azt is, hogy 
a Magyar Erdészeti Oklevéltár 1547-ből származó oklevele -EO. I. 45. -, mely szintén 
fűrészmalom létezését igazolja, nem vonatkozik a kutatott területre./

13.2.1. A “fűrészes” Gáli család

A ditrói szóhagyomány szerint a XVI. században a “fűrészes” Gáli család egyik tagja 
honosította meg Ditróban és környékén a vízifűrészek építését, mely tudományt Lengyel- 
országból hozta, hol mint a fejedelmi sereg tagja katonáskodott/Tarisznyás M., 1971.125./.

13.2.2. Közös vízifürészek Kovásznán

Cs. Bogáts Dénes Háromszéki oklevélszójegyzékéből vettük az alábbi idézetet: “ 1608: 
Kovasznan Orbay Zekben Egh keoz fwrezunk vagyon.” /Cs. Bogáts D., 1943./

13.2.3. Fúrészgát Székely udvarhelyen

Az 1639-ben Segesvárt kelt oklevél Székelyudvarhely városi polgárainak és a városban 
lakó nemeseknek egymáshoz való viszonyának szabályozására vonatkozik. /SzO VI. 
1140-146./ Erdészet- és faipartörténeti jelentőségét igazolja a “tilalmatlan erdő”-re és a
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“Fűrészgátra” való hivatkozások. Mindezek az egykori szabályozott erdőgazdálkodásra és 
a fűrészipar létezésére utalnak.

13.2.4. Szeres" fűrész

1667-ben Gyergyófaluban megépült a Latzkó család “szeres" fűrésze /Tarisznyás M., 
1971. 125./. Létesítéséhez az építők egyenlő arányban járultak hozzá, ezért ugyanígy is 
használták. Mivel rendszerint egy család tagjai voltak a tulajdonosok, ezek “családi” 
fűrészek is voltak. A másik közös birtoklási formánál, a “társasági” fűrészeknél a tagok és 
utódaik már olyan mértékben használták a fűrészt, amilyen arányban járultak hozzá annak 
felépítéséhez.

13.2.5. Csíkmadarasi fűrészmalom leltára

Az alábbi, 1677-ből származó leltár /Pataki J., 1971. 54./ technikatörténeti jellegét az 
alábbi idézet igazolja: “[ .. .]  egy fűrészmalom, melynek tőke tartó nyolcz karikás szekere, 
két párnája, fűrész járma, járom oldalfája, rovádtkás kereke, négy vas karikás, vas csapos 
tengelye, három vas karikás gerendellye, kupás jó víz kereke, hozzá való fűrész vasa, vas 
esztekeje, szegező vasa no. 2. és kaptsa szegezeővel egygyütt meg vagynak.” A vízifűrészek 
fenti részeinek megnevezései a kutatott területen évszázadokon át használatosak voltak. A 
“szekér" /tönkszekér/, a "párna" /a tönkszekémek a rönk alátámasztására szolgáló víz
szintes eleme/, a “járom" /keret/, az “eszteke" /etető, előtoló rúd/ stb. az a szakszókincs 
melyet egyes idősebb “meccők” napjainkban is használnak. /Pórika János, Vasláb-Heveder; 
Potrik Dobos Dezső, Remete-Eszenyő: Szász Károly Görgényüvegcsűr. Sz. gy./

13.2.6. Vízifürészek a szárhegyi Lázár bú tok összeírásában

Az ebben használt értékes fűrészipari szakszókincsen kívül, jelentős a székelyföldi 
jobbágyok előnyösebb helyzetét tanúsító alábbi idézet is: “Ezen [ditrói] Fűrész malmot a 
jobbágyok edgyűt bírják szabad emberekkel, mellyen mikor dolgoznak két hétig a jobbá
gyoké, két hétig pedig a‘ szabad embereké”. /Urbárium, 1743. 350./

Az 1743-ban nagy szakértelemmel összeállított “Urbárium Seu Conscriptio" két szak
szavát idézzük:

dobló  = a vízifűrész előtoló-berendezésének kereke: eszteke [ösztökélő, az előtolást bizto
sító rúd] “karja pedig, Doblója, és Csiga pallói bikfából valók, Doblójának tengellye pedig 
bikfából” /uo451/;

vasas rovázatos kerék = rovátkolt vasperemű kerék: “a Fűrész járom [a keretvezető oszlop 
] pedig juharfából való; e mellett vagyon egy vasas rovázatos kerék bikfából kicsinálva [.
. .] mely kerék is a Deszka tőkét [fűrészrönköt] szokta eléb-eléb vongatni, mikor deszkát 
vágnak, mely keréknek is tengellye szilfa” /uo. 451./.

13.2.7. A királyi kettős fúrészmalom /—>17. fejezet Teleki József/

Említésre méltó sorai az útleírásnak azok is, melyek a vízifűrészek létezéseire vonatkoz
nak: “Páráid [. . .] A ‘ falusiak 120 gazda, deszkát vágnak, fűrész malma 7 vagyon [. . .]” 
/Teleki J., 1799. 36./.

13.2.8. Közösen használt vízifürészek Orbán Balázs leírásában

A székelyföld leírásában Oláhfalu /I. 14./, Korond fi. 129./, Csík fii. 28./, Kászon fii. 
53-54./, Gyergyószentmiklós fii. 111/ stb. ismertetésénél olvashatunk a deszka és más 
fűrészárú előállításáról, mellyel döntően hozzájárultak e havasalji helységek lakossainak 
megélhetéséhez.
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AII. kötet 43. oldalán az együttesen bírt vízifűrészekkel kapcsolatosan az alábbi sorokat 
olvashatjuk: “[. . .] a Moldovába folyó Szulcza [Slanic] vízen levő 20 fűrészmalmot, 
melyeket, hogy örökösen közösen használjanak és soha fel ne osszanak, változatlanul 
elhatározták.” /Orbán B„ 1869. II. 43./

47. ábra

A román /paraszt vagy szimpla/ vízifűrész. IIllés N.,1869.263.1

13.3. A megújuló vízifürészek

13.3.1. Közeledés az erdőhöz

A korongos /áttételes/ vízifűrészek megjelenése előtt Erdély-szerte az ún. román, 
paraszt vagy szimpla fűrészek voltak az általánosak, mely utóbbiakról illés Nándor nagy 
elismeréssel írta: “A mozgató erőt a forgatyúról a fűrész alsó végén meggörbült rúd 
segélyével vihetik át. Nem genialis gondolat ez? Hát még a szekér tolása? A keret egy fajta 
keresztül fekvő rudhoz ütődik, csak úgy kopog: a rúd fel emeltetvén taszító mozgásba hozza 
a fogas kereket forgató gerendelyt. Még a fogas rúd is, a mely a szekeret tovább viszi fa 
fogakkal bír, [ ...] ;  s a szekeret vissza kötél húzza.” /Illés N., 1869. 263./

Hasonlóan eismerő véleményét olvashatjuk az Erdészeti Lapok 1878. évfolyama 746-ik 
oldalán Pausinger Jószefnek a fentiekben vázlatosan ismertetett vízifűrészről: “[ . . . ]  ezen 
szerkezet berendezés tekintetében nem csak az olasz, de a német, sőt amerikai szerkezeteket 
is fölülmúlja [ ...] , alig fél méter átmérőjű, gyorsan forgó kerekeikkel munkaképesség, tiszta 
vágás és olcsóság tekintetében az újabb keletű műfűrészekkel állhatók egy színvonalra.” 
^ 4 8 .  ábra/
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A szimpla fűrészek hátránya az volt, hogy “roppant sok vizet és nagy esést igényelitek  
/Illés N„ 1869. 269./. Ennek kiküszöbölésére alakultak ki az ún. korongos fűrészek, az 
áttételekkel működő fűrészmalmok, melyekről Nagy Gyula az Erdészeti Lapok 1885. 
évfolyamában az alábbi jellemzést adta: " [...]  kis zsilipen /«küs laj»-on/ átömlik a víz az 
aránylag nagy átmérővel bíró s e miatt lassan forgó hajtókerékre, és a melynél tehát a forgás 
gyorsabbá tétele végett egy pár fogaskerék Ibélkerékl is van" /1 126./.

48. ábra

Kárpáti vízifűrész, a-g: a rönk Irl előtolását biztosító csuklós szerkezet, g: tolórúd /ete
tőkar, esztekel, h: a tönkszekér It: visszavezetésekor felemelendő kar, i.súly, k: kötél v. 
lánc húzó kereke, I: a keret Ijáromi alsó fája, járomkereszt, o: keretvezető oszlop, p: 
kötél lláncl húzókerék, s: kötél lláncl, t: tönkszekér /csigapalló, kanapé, kanapés tőke
hordó, szekér!, v. vízikerék II I ISburlan-Ghelmeziu I Industria mecanicá a lemnului.
Be.188.1. Kárpáti Ipl. Kápolnásfalul vízifűrész kinetikai rajza HU.

13.3.2. A Vasláb-Heveder-i korongos fűrész

A Vasláb község keleti részén, attól 3 km-re, a Heveder-patak völgyében található 
vízifűrészt az 1860-as években a tekerőpataki Bentze családépítette. Jellegzetessége, hogy 
felülcsapott vízikerék hajtja meg, melynek főtengelye egy fogazott kerék segítségével 
hozza mozgásba a korongot. Ennek tengelye pedig újabban a “szijjas kerék” segítségével 
a ''csaposkereket''. mely már a hajtórúd által a “jármot" /keretet/ hozza mozgásba. /Tarisz
nyás M., 1969. /

13.3.3. Víziturbinás múfűrész

Az 1866-ban megalakult Első Szászrégeni Tulajkereskedő Társulat, a “Flosskompanie” 
/A. Gociman, 1929. 55-59./ a korszerű régeni fűrészipar megalapítója. 1872-ben kétkeretes 
vízi turbinás műfűrészt létesített, mely 1888-ig működött. /Palkó A., 1979.204., N. Petra-M. 
Szabó. 1973. 36-37./
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13.3.4. A turbinás fűrészek gyergyói elterjedése

1895-ben, Imre Dénes a Csíkmegyei Füzetek 593. oldalán a közönséges vízifűrészek 
mellett megemlítette a “valamivel tökéletesebb «velenczei» /talián/” és újabb turbinás 
fűrészeket, melyek jelentőségét az alábbiakban látta: “ott van helyén s alkalmaztatik, hol 
igen kevés vízzel rendelkezünk, s elmélete a víz azon tulajdonságán alapszik, hogy annak 
nyomása a fenék felé a vízoszlop magasságának négyzetével nő, s tehát kis mennyiségű 
vízzel nagy erő fejthető ki s így képessé tesz arra, hogy fűrészünket az erdő közvetlen 
közelébe helyezzük el s ne húzassuk a színdeszkát [széldeszkát] és a fűrészpor alakjában 
kihulló faanyagot ki az erdőből, a mi a nyers faanyag 40-50%-át teszi ki.” /uo./

Imre Dénes 112 gyergyó vízifűrész közül 9 turbinás fűrészről tett említést /uo. 594./.

Említésre érdemes, hogy 1758-ban a Török-család a gyergyói Mogyorósiokán az erdő 
közelében épít vízifűrészt, egy kis vzbőségű de nagy eséssel bíró hegyi patakon, az említett 
gazdasági szempontok figyelembevételével./Tarisznyás M., 1971. 125./

13.4. A vízifürészek száma

A fűrészmalmok jelentőségüket elsősorban nagy számuknak köszönhették. "Zeteleka 
egy nagy gyár-falú [. . .] a Küküllőn megszámlálhatatlan fűrész metszi a deszkát [. . .] a 
deszkatmetszés főipara az oláhfalviaknak; 61 társulati fűrészen évenként több százezer 
deszkát vágnak ki és hordanak szét [. . .]”, olvashatjuk Orbán Balázs 1868-ban közzétett 
helyzetképét /Orbán B., I. 65. és 74./, mely nagyszámú vízifűrész létezéséről tanúskodik.

A Maros vásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamara az 1891. és az 1913. évre szóló 
jelentésében tájékoztat a vízifűrészek számáról. Ezek szerint a kamara területén összesen 
csak 270 vízifűrész lett volna az alábbi megoszlásban: Csíkmegyében 125, Háromszékme- 
gyében 79, Udvarhelymegyében 48, Maros-Tordamegyében 18. Az 1913-as évre szóló 
kamarai jelentés már 414 “gőz- és vízifűrész”-t említ, ide sorolva a cséplőgép-kazánokkal 
meghajtott, nem állandóan működő “gátterok"-at is. /Mkikj., 1913., 15-17./

13.5. “Deszkameccés, a meccők”

13.5.1.1. Rákóczi György utasítása a fűiészmalmok felől /EO. I. 403./

Az 1634-ben kiadott rendelkezés deszkametszés kifejezést használ, mely sokáig haszná
latos is maradt, habár Kőváry László Erdélyország statisztikája c. munkájában helyette 
deszkafűrészelést alkalmaz. /"A deszkafűrészelésnek főhelye Oláhfalu, Lövéte [. . .]" 
Kőváry L. 1847. 227./

Az idézett utasításból kitűnik, az is, hogy a fenyőn kívül “bikk, jávor, hársfa, tögyfa és 
egyéb arra való fábul is" fűrészeltek deszkát.

13.5.2. Petki János és özvegy Petki Anna gazdasági utasítása “csíkcsicsaíbírájának, Farkas 
Máténak" /SzO. VI. 349-352./

A rendkívül goromba hangú rendelkezés 1675-ből való és a vízifűrészek kezelésére is 
vonatkozott. A korszak szellemének megértéséhez az alábbi idézet jó szolgálatot tesz: “[.. 
.] registromodban felírj, hova mit adcz, mert ha számot nem adhacz, bizony felakacz érette”.
/35Ö7
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13.5.3. Csíkmadaras 1820-ban készített úrbéri összeírásából /Conscriptio Csíkmadaras,
1820. 3./

“Az erdőlés mint Tűzi Fára mint eszköz, vagy Tökének is melyből a deszkát metszik 
szabad a Colonusoknak”, melyből kitűnik az erdő rendkívül jelentősége az itt élő jobbágyok 
szempontjából. /Ebben a felcsíki községben 1848-ban nem kevesebb, mint 107 jobbágy
család élt. Egyed Á., 1981. 113./

13.5.4. A metszés

Az 1883-ban elkezdett szé
kelyföldi erdészeti szókincs 
gyűjtése /-18. Nép és szakszó
kincs. Adatok az erdészeti mű
szótárhoz/ nagy szolgálatot 
tesz az egykori fűrészelési 
technika megismerésében. Ér
tékes segítséget nyújtanak a 
nyelvészek, néprajzosok mun
kái is, és természetesen az idős 
adatközlőktől nyert adatok.

Horger Antalnak, a szegedi 
egyetem egykori tanárának 
szógyűjtéséből vehetünk egy 
példát, m elyet kiegészítve  

Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő közlésével, valamint Orbán Balázs egy mondatával, kialakul 
az akkori prizmázás végrehajtásának módja:

még-színel: “két /vagy négy?/ külső, értéktelenebb deszkát levág /a tönkből/. «Elég 
mekszínlődik [a tönk] aztán jó a vezska, végül a darégdeszka.»” /Horger Antal, Nyr. 38.
1909. 237. Hilib/;

megszínitni: “a fűrésztönknek második szegélyezése, vagyis: levéselt tönk /Szécsi Zs. 
szerint az ún. «prizma»/oldalt fordíttatik és megszínittetik.” /Nagy Gyula, EL. 1885. 1126. 
Gyergyószentmiklós/, és végül Orbán Balázs idézet: ''Színdeszkának nevezik azon első 
négy szeletet, mely által a kerék tönk /fatörzs/ négyszöggé tétetik. ” /Orbán B„ 1869. II. 55. 
Uz vidéke/

A fűrészelés jelentős művelete a rönk befogása, a tökének beállítása a metszéshez, melyet 
Molnár Kálmán Adatok a Hargita népi erdőgazdálkodásához c. dolgozata alapján közöljük: 
“A beállítást a hátsó párnafán mozgatható kicsi párnafa jobbra-balra irányított helyzetvál
toztatásával végezték. Az alapul szolgáló párnafa vízoldal felé eső felületének szélére 
rnosztból [fűrészpor] jelet, kis kupacot, raktak. Ennek a kupacnak a tőke felé eső széléhez 
fektették a mérő-lapocka valamelyikét, [azt, amilyen vastagságú deszkát akartak metszeni] 
s a kicsi párnafát addig csúsztatták a vízoldal felé, ameddig a bütűje elérte a mérőlapocka 
szélét, majd ékkel a kicsi párnafát az alatta lévő alap-párnafához szorították. A fűrészlap 
előtt lévő első párnafa lépcsőjére a vas elé helyezték a tőke vastagabbik végét, majd azt is 
beállították. A beállítás a párnafa vésetein átdugott laposvégű szegővasakkal történt, ame
lyeknek a fűrészéi felé kinyúló oldalai közé dugták be a tőke végét. Amikor a fűrészlaphoz 
viszonyítottan itt is beállították a vágandó vastagságot, a szegővasakat a tőke széleihez 
pászították. majd a vasak mellé azoknak tartó lukaiba, cókokat - pockokat - ütve megszo
rították, rögzítették." /Molnár K„ 1974. 318./

Deszkafélék elnevezése Orbán Balázs III.55.1 szerint 
la/: 1-színdeszka, 2-béldeszka, és az EL 1883.122- 
129.nyomán Ibi: 1-széldeszka, 2-szegydeszka, 3-cle- 
rékdeszka; 4-prizma 1-^18. fejezet isi
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13.5.5. A vízifűrész-kezelő egykori nevei:

fűrész-deszka csináló /1627, EOE. VIII. 467./

fűrészes /1680, Pataki J., 1971. 83. Csíkszépvíz/; “fiát is így hívták hogy fűrészes Sanyi” 
/Palkó Domokos, Korond. Sz. gy./

fürészjárató /Molnár K., 1974. 3116. Kápolnásfalu/; “azt mondták az öregek, száz szál 
deszkát egy fűrészjárató ki kellett egy nap vessen" /Gazda J., 1976. 540. Kovászna/

fürészmolnár /Tarisznyás M., 1826-1900. Gyergyó/

m eccő /Székelység, IX. 1938. 91./

molnár f i ákáts Sándor, Századok. 1907. 52./
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13.6. “Első” gőzfürészek

• 1880. Müller János gőzfűrésztelepe Szászrégenben

A kutatott terület első gőzerővel működő faipari üzeme /N. Petra M. Szabó, 1973. 38-39./ 
A vasútállomástól kb. 3 km-re, a Dedrád utcában üzemelt 1922-ig.

• 1885. Ágoston Ágoston "Első gyergyói fűrésztelepbe Csomafalván /Gócimán A., 1929./

Két keretfűrészgéppel, 65 LE meghajtással, a helyi tőke felhasználásával kezdte műkö
dését. A. Gociman adatai szerint 1910-ig 260. 000 köbméter rönköt fűrészelt fel. A cég 
1909-ben 1. 752 köbméter fát vásárolt a Csíkszeredái erdőhivatal kerületében. /Mkikj.,
1909. 32./

• 1887. János Dávid felépíti Háromszék megye első fűrésztelepét, Gelencétől 30 km-re, 
Máthé Pál-hegy közelében /Gociman A., 1932. 20./

Az Erdészeti Lapok 1887. évfolyamának a Székely erdészeti kiállítás Sepsiszentgyör- 
gyön c. közleményben a díjazott kiállítók között János D ávid  sepsiszentgyörgyi fake
reskedő és kádár is szerepel, ki “két gőzfűrészen évenként jelentékeny famennyiséget” 
dolgozott fel és szállított az állam vasútak részére. /772-773./

• 1888. Felépül Régenben, a Maros felső folyásának első állami gőzüzemű fűrésztelepe 
/N. Petra-M. Szabó, 1973. 39-48./

• 1888. A Keleti-Kárpátok között, a Ménesbérc alján, a Baszka-völgy egy alkalmas helyén, 
Horn és Morpurgó cég vállalkozásaként, Gyulafalván létesül Háromszék megye első 
nagyarányú fűrésztelepe /Hszék EKv., 1899. 207.//-25. ábra/

Gyulafalván a “József  ’ fűrésztelep  1888 októberében kezdett működni. Siklódy József 
brassói faipari szaktanár az ottani állami közép-faipariskola 1889/90-ik tanévének 
értesítőjében a gyár berendezéséről a következőkben számolt be: “áll: 2 drb 30” széles 
teljes keret, 2 drb 24” széles teljes keret, 1 drb 18” széles teljes keret, 1 db hasító teljes 
keret, 2 drb egyenként 50 effektív lóerőjü gőzgép, egyik fogas, másik szíjas lendkerékkel,
1 drb Ganz és Társa-féle villanygép, 1 db bélyegző gép, 1 drb smirgelgép, több körfűrész,
1 drb vasesztergagép. 3 drb hengeres gőzkazán, egyenként két előmelegítő hengeres 
kazánnal. A fűrész és a telep többi helyiségei is vilannyal vannak világítva .”

• 1890. Gyergyószentmiklóson az első gőzgéppel hajtott keretfűrészgép működni kezd 
/Gyergyói erőip., 1973. 8./

Az 1898. évi iparstatisztika Csík megyében 7 fűrésztelepet tüntet fel. /Mogy, 1898./ 
Valamennyi fenyőt vágott. Jellemző az is, hogy a kutatott négy megye területén levő 19 
fűrésztelep hasonlóan fenyő fűrészárut termelt. Ugyanakkor Máramarosban már 6 
bükkfa-fűrésztelep működött, melyek közül 5 üzem bútorlécet, 1 pedig parkettet is 
gyártott. Pedig Háromszék megyében az erdők 63,5%-a bükk volt, míg Máramarosban 
“csak” 60%-ot tettek ki a bükkösök.

A fenyőerdők erőltetett kihasználása és a bükkösök túltaitása a századforduló székely- 
földi erdőgazdálkodásának egyik jellegzetessége volt. Az 1898. évi iparstatisztika 
/Mogy, 1898. 3 6 ./adatai szerint a Keleti-Kárpátokban egy fenyőfűrésztelepre átlagosan
11. 385 ha, a tölgytelepekre 69.408 ha és a bükkfatelepekre pedig 177.652 ha erdő esett.

• 1890. Működésbe teszik Farkas Mendel “gőfűrészmalmát”, Marosvásárhely első fűrész
telepét, mely “a felsővárosi vasúti indóházon felül, mintegy 2000 lépésnyire” volt 
/Erdélyi Híradó, 1890. XII. 31./. Az üzembehelyezést a tudósító e sorokkal örökítette
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meg: “Egyszerre csak nagy vehemencziával működésbejöttek a hatalmas gőzgépek, ott 
állottak a vasmarkú derék munkások az erő irányítására, a munkavezetők meg éles 
tekintettel méregették az áldozatra szánt hatalmas fenyőgerendákat, hogy a kegyetlen 
élesfogú fűrészek egyforma vastagságú deszkákká hasogassák szét.”

Itt jegyezzük meg azt is, hogy Marosvásárhelynek sohasem volt jelentős fűrészipara. Az
1910. évi népszámlálás adatai szerint fűrészáru-yártással csak 58 személy foglalkozott, 
míg asztalos 369 volt.

• 1890. körül létesült Udvarhelymegye első fűrésztelepe is. Feltételezhetően a Fábián  
József-fék\ mely az 1898. évi iparstatisztika szerint ekkor Kénoson működött, 1906-ban 
azonban már Székelyudvarhelyen. /1911-ben 150 alkalmazottja volt, és a karcfalvi 
Orbán- és a kézdi vásárhelyi £úyX'ó-fűrészteleppel az 1948-as államosításig fennállottak./

• 1900. id. Éltető Albert régeni földbirtokos és társa Szovátán, a Szovát-patak mellett egy
3 keretes fűrésztelepet létesít, 120 LE meghajtással, miáltal kezdetét vette Szovátán a 
gyári faipar/A. Gociman, 1929./

• 1905. Goldfinger és Teplánszky cég az állam területén, Szászrégenben a kutatott terület 
első korszerű bükk fűrészüzemét létesíti /A. Gociman, 1929. 125./.

A telepnek három gőzölő- és három szárítókamrája is volt, továbbá a parkettagyártásra 
is alkalmassá tették. A körfűrészeknek a “gatterek”-hez viszonyított nagy számának és 
az említett berendezéseknek köszönhetően, a cég Maros-Torda megyében a bükk ipari 
feldolgozása  terén úttörő munkát végezhetett.

Említésre méltó, hogy ez időszakban Háromszéken is működött egy bükk-ipartelep 
Magyarbodzán, mely fatálcákat is gyártott Olaszország részére. /Mkikj, 1905.64. /  Mint 
melléküzemág a komandói Erdélyi Erdőipar rt. keretében a bükk szakszerű feldolgozása 
viszonylag korán meghonosodott. Itt elsősorban a bükk vasúti talpfa és a dongafa 
gyártására került sor. 1896-ban pl. a kovásznai állomásról 700 vagon, döntő többségük
ben bükk talpfát és dongafát szállítottak el. /Mkikj, 1896.45./.

13.7. A fenyőfűrésztelep az erdők réme

Említettük, hogy 1898-ban a kutatott terület valamennyi fűrésztelepe fenyőfát vágott. 
/A bükkfeldolgozás olyan elenyésző volt, hogy számításon kívül esik./ A 19 fűrésztelep  
közül 7 Csík megyében, 5 Háromszék-, 4 Maros-Torda és 3 Udvarhely megyében működött. 
A rohamos fejlődés következtében 1906-ban a statisztikai adatok már 53 fűrésztelepet 
említenek/Csík: 18; Háromszék: 19; Maros-Torda: 12; Udvarhely: 4/.A . Gociman  adatai 
szerint számuk a Maros felső folyása mentén 1914-ben érte a 41-et, 189 “gatter” kb. 9000 
LE meghajtással vágta a fűrészrönköt, többségük /33/ a normálnyomtávú vasút mellett.

Jó üzletnek bizonyult a fenyőfűrészáru termelése! Bizonyítja az is, hogy jelentős tőkét 
fektettek be ekkor a székelyföldi “faüzlet”-be. /A 41 “fűrészgyár” közül 14-nek saját erdei 
vasútja is volt.//A. Gociman, 1929./

Ugyancsak a 8. táblázat adataiból tűnik ki az is, hogy az “óriási” fűrésztelepek /pl. 
Omasi, Foresta, Alfalusi RT./ a század első évtizedében létesültek. Végül is a Marosvásár- 
hely-Madéfalva vasútvonalra gravitáló 42 fűrésztelep keretfűrészgépek száma szerinti 
megosztása az alábbi volt:

a keretfűrészek száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
a fűrésztelepek száma: 3 10 7 5 2 6 3 - 1 3 - 1 1

összesen 42
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Volt-e a helybeli lakosságnak haszna a fűrészipar -helyesebben a fenyőfűrészipar- ilyen 
mértékű kifejlődéséből? Mi maradt a falu népének abból az 5.495.000 köbméter fűrész
rönkből, amit 28 fűrésztelepen 1910-ig a Maros felső folyásánál felvágtak? /S ez távolról 
sem az egész./ Mindenben igazat kell-e adnunk Vitos M ózesnek, ki általa szerkesztett 
Csíkmegyei Füzetek 594-595. oldalain, a Csíkmegye erdőségei c. fejezet /szerzői Dapsy 
Frigyes és Imre Dénes vezető erdőtisztek /  lábjegyzetében az alábbiakat irta:

“Aztán másik baj az, hogy a feldolgozott erdőségeink faanyagát nyersen, feldolgozatlan 
állapotban szállítják tovább s így a további feldolgozásból nekünk semmi hasznunk. Tehát 
a gőzfürész tulajdonosok által nyújtott napszámmal munkaerőnk, mint élőtőkénk egyszer s 
mindenkorra ki van fizetve. Ez a jövőre nézve. A jelenben vállalkozóink erdőségeinket 
idegenek által dolgoztatják fel. És ha népünk egy része részt is vesz a feldolgozásban, de 
anyagilag úgyszólva semmi haszon belőle, mert a vállalkozók által kiszolgáltatott méregd
rága élelmi szerek és pancsolt rossz szeszes italok felemésztik nemcsak a napszámot, hanem 
magát a munkaerőt és munkás népet is. Mindezekből az látszik, hogy bizony rabi ógazdál
kodás az, a mi erdőségeinkben rejlő rengeteg kincseink kihasználásában még mai nap 
történik. Midőn bennünket megfosztva minden előjogainktól nyomorúságba s ezzel erdő
ségeink potom áron való elpocsékolásába kényszerítettek, kellett volna gondoskodni igen 
értékes faanyagunk helyben való feldolgozására fagyárak [ így] felállításáról vagy legalább 
vállalkozóink verseny hiányában már oly potom és saját tetszésök szerinti vételár mellett 
állottak be erdeinkbe, olyan vállalkozókról kik kötelezték volna magukat, hogy a nyersfa 
feldogozására itt helyben gyárakat állítanak fel. No, de ha mi magunk sem vagyunk arra 
valók, hogy magunk segítsünk s mások sem segítenek rajtunk, mert egyéni érdekük távol 
esik a miénktől, tehát csak sanyarogjunk, sóhajtozzunk és panaszkodjunk tovább, ez a mi 
sorsunk, ha már élnünk kell, éljünk meg ezekből. Ha nem vagyunk képesek jobb  jelent 
teremteni magunknak, nem is vagyunk jobbra méltók.”

Mielőtt véleményt alkotnánk az idézett sorok mondanivalójával kapcsolatosan, szüksé
gesnek látjuk az alábbiak megismerését is:

- 1905. Statisztikai felmérés szerint az eladósodottság listavezetője - az erdélyi megyék
ben - Csík megye. Hol van az erdőeladásokból, az erdőkitermelés és fenyőfűrészelésből 
bejött pénz? És ez jelentős összeg volt: “Kétségtelenül megállapítható, hogy Csík vármegye 
e 13 esztendeje 1900-1913-ig alatt mintegy hatvanmillió koronával gazdagodott a fellendült 
erdőipar folytán" /Endes M., 1938. 480./, de nem a nép, melynek eladósodottsága bizo
nyíték erre.

- Hová folyt az Endes Miklós által említett pénz? A pénzintézetekbe /—> 15. fejezet A 
pénzintézetek helytelen politikája/, a külföldi érdekeltségű részvénytársaságok jövedelme 
-a Lomasi, Foresta, Ofa profitja- pedig idegen országokba.

- Altrlusta vállakozó , ki a helyi lakosság érdekeit is figyelembe kellett volna, hogy vegye, 
nem volt. A helyi pénzcsoportok tőkeszegények voltak, iparfejlesztési gyakorlatuk sem volt 
és távol állt tölűk az önzetlenség. /Ezzel kapcsolatban írta Bözödi György Székely bánja c. 
könyvében, a székelyföldi magyar pénzintézetek munkájára utalva: “Székely nyúzza a 
székelyt”. 89./ Az állam pedig saját fűrészeit is bérbe adta, és csak kincstári erdők mellett 
létsített ilyen üzemeket. A kutatott területen pedig csak a Görgény völgyében volt jelentős 
erdő.

- 1910. A Marosvásárhelyi iparfelügyelőség kerületében működő három fűrésztelepen 
az ún. Jancsi-bankóval /bizonyos üzletekre érvényes utalványokkal/ fizettek /Iparf. tev.
1910. 259./.

Az iparfelügyelői jelentés a kizsákmányolás más formáiról is tájékoztatnak: “Bérfizetés 
körüli szabálytalanságok [. . .] 3 fűrésztelepen a munkások kifizetésekor a gyári kantinos
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jelenlétében a munkások béréből annak bemondása szerinti tartozásokat levontak.” /Iparf. 
tev. 1910. 259./

A kantinokkal kapcsolatos visszaélések általánosak voltak. Idézhetjük az erdőt, a fűré
szipart jól ismerő írónk sorait, Kemény Jánoséi is: “kantin [ . . .]  az üzem tulajdonát képező 
kocsma [...] , hol a havi fizetést hitelbe előre megeheti, megihatja, be is adósodhat a dolgozó 
ember". /Kemény J., 1965. 317./

/Mint pozitív megvalósítás szólhatunk az 1910-ben alakult palotailvai fűrészle lepi 
fogyasztási szövetkezetről, az itteni alkalmazottak és telepi munkások társulásáról, mely
13 évig működött. Zsigmond J., 1979. 221./

- 1910. évi népszámlálás. A fűrésziparban foglalkoztatottak számát viszonyítva az 
“iparkereskedő”-k összes számához, megyénként az alábbi értékeket nyerjük: Csík megye 
38,8%, Háromszék megye 28,7%, Maros-Torda /Marosvásárhely törvényhatósági jogú 
város nélkül/ 24%, Udvarhely megye 6,5%, Brassó megye /Brassó rendezett tanácsú 
várossal/ 3,7%, Beszterce-Naszód megye 16,4%. A fűrészipar egézségtelen elterjedését 
még élesebben szemléltetik az alábbi értékek, melyben a számláló a fűrészgyári és a nevező 
az asztalosipari össz-személyzet száma: Csík megye 3.290/375; Háromszék megye 
3.612/678; Maros-Torda megye /Marosvásárhely nélkül/ 2001/386; Marosvásárhely 
58/369; Udvarhely megye 390/402; Beszterce-Naszód megye 902/235; /Brassó várossal 
együtt/ 468/541. /A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenként. BP, 
1913./

-1910. Az erdélyi fakitermelő cégek létrehozzák kart ellj iiket, a Standard Rt-t /Etört, 
1964. II. 321./ Ezáltal a nagy fakitermelő vállalatoknak a készáru értékesítését megköny - 
nyítették, valamint kiküszöbölték és lehetetlenné tették minden olyan jelentősebb fakeres
kedelmi vállalkozás működését, amely nem a kartelltől fügött. Afakart el! súlyosan érintette 
a kisipart is: “Az anyag ára mindenütt egyformán felszökött, a fűrészgyárak tövében  
dolgozó asztalosipar is abban az árban volt kénytelen a selejtesebb anyagot vásárolni, mint 
amiért távolabbi vidéken a jó árut adták [. . .],” olvashatjuk az évi kamarai jelentésben 
/Mkikj, 1910. 65./, a helyi feldolgozó faipar jogos panaszát.

- 1911. A fűrészipar rendellenes elterjedése a szakképzett iparosság kialakulására is 
negatív hatással volt. Sok szülő ahelyett hogy inasnak adta volna gyermekét, a fűrésztele
pekre küldte dolgozni, hol nagyon kevesen szereztek szakképesítést. Ez volt egyik magya
rázata, hogy az inasok és a többi alaklmazottak aránya, a m arosvásárhelyi 
iparfelügyelőséghez tartozó Maros-Torda és Csík megyékben, valamint Marosvásárhelyen 
csökkenő irányzatot mutatott, amennyiben az 1908. évben levő 1,5 %-ról 1910-re 0,8 %-ra 
esett.

- 1913. Az arány a fűrész- és a készterméket gyártó faipar között még inkább eltolódott, 
az utóbbi kárára. A kamarai jelentés  szerint a vizsgált 4 megye területén 71 fűrésztelep és 
414 gőz- és vízifűrész működött, tájékoztatva a közvéleményt 4 bútorgyártó telep létezé
séről is. /Mkikj. 1913. 15-17.//Ekkor 656 asztalos kisiparos működött ugyancsak a kamara 
területén.//50. ábra/

Összegezve a felsorakoztatott tényeket, általánosságban Vitos M ózes kifakadását, sok 
évtized távlatából is helyben kell hagynunk. A kutatott terület fenyveseinek gyors elprédá- 
lása semmivel sem indokolható. A fűrésztelepek csak ideig-óráig biztosítottak munkaalkal
mat -és azt is nehéz feltételek mellett-, a jelzett megyék városainak fejlődéséhez kevésbé 
járultak hozzá, /pl. Csíkszeredában 1911-ben csak egy jelentéktelen fűrésztelep működött 
20 alkalmazottal/ stb.
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A kiegyensúlyozatlan fenyő-fürészipamak kedvező hatásai után kutatva, a kivándorlás 
mérséklésére gyakorolt pozitív befolyását kell megemlítenünk.

50. ábra

A kutatott terület és Brassó, valamint Beszterce-Naszód megyék iparvállalatainál dol
gozó munkások száma 1913-ban.
- Feltűnő a faipar /erdő és fűrészipar/ uralkodó helyzete Brassó megye kivételével.
- Csík megyében döntően csak faipar /erdő és fűrészipar! volt
- Jellemző Udvarhely megye lemaradása a többi iparilag gyengén fejlett megyékhez 
hasonlítva is. IA Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete, Bp. 1937.!

13.8. Gyújtogatás végez több fűrészteleppel

1903-ban a csíkszentkirályi erdőben a Friedlender-féle fűrésztelep leég, 1904-ben pedig 
Csíkszentimrén a Báck és Spitzer cég "deszkagyára'' jut hasonló sorsra /Nagy B„ 1980.
102., 103./. Mindkét telep másodszor is a tűzvész martaléka lesz, az előbbi 1909-ben, az 
utóbbi 1907-ben. Hasonlóan gyújtogatás következtében ég le 1908 januárjában a kászon- 
jakabfalvi “nagy fűrésztelep" is. Az "Unió" erdőipari részvénytársaság gyimesközéploki 
gyára pedig 1910-ben és 1915-ben ég le. Mindezek "a jogfosztás és a kizsákmányolás” 
elleni harc egyik formájaként történtek, melyet a nép folytatott a jogos érdekeiket sértő 
fűrésztelep- és faanyagraktál' tulajdonosok ellen.

A tűzvész más formája volt az, mely a felhagyott fűrésztelepekkel végzett. Ekkor a 
biztosítási díj megszerzése érdekében, maguk a tulajdonosok okoztak az erdőben lévő 
gyárak beszüntetése előtt tüzeket.
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14. ASZTALOSOKRÓL

14.1. Honnan az asztalos név? A székelység egyik katonai összeirásásá- 
nak erdészeti-faipari vonatkozásai

Sokan logikátlannak találják az asztalos szakszót. Pedig nem véletlenül nevezik aszta
losnak /németül Tischler-nek/ a bútorkészítő kisiparost. Ők készítették -és készítik ma is- 
az asztalt /szláv eredetű szó, A magyar nyelv történeti - etimológiai szótára, I. Bp. 1967 
szerint első megjelenése 1293/, azt a bútort, amelyre a kényelmet kereső gazdagabb 
embernek inkább szüksége volt, mint az ágyra, szekrényre, és megcsinálása több szakér
telmet is igényelt. /A szekrényt a láda helyettesítette, a széket pedig rendszerint az ács is el 
tudta készíteni. Az asztal volt a főbútor, a “vendégségek” e mellett folytak és elkészítési 
technikájuk sem lehetett már nagyon régen egyszerű, mert pl. Apor Péter Metamorphosis 
Tansylvaniac c. könyve szerint “olyan volt, hogy mind alól, mind elyül kihúzhatták f . . .j” 
Apor, MetTr., 1736.33./

A Básta-féle nem teljes lustra /S/O. 177-320. /9435 székely nemes, lófő, szabad székely 
/szabados/, darabant /gyalogos/ cs jobbágy nevet sorolja fel, akiket az 1602. és 1603. 
években Basta generális léleskettetett. Ezek közül 245-nek volt erdővel, fával, faiparral 
vagy vaddal kapcsolatos neve. A Farkas név fordult elő legtöbbször, 37 esetben, míg 
Asztalos névvel csak Székelyváráshelyen /a későbbi Marosvásárhelyen/ találkozunk 3 
esetben: Joannes Asztalos, Paulus Aztalos és Martinus Asztalos személyében./ Az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár legrégebbi Asztalos névre utaló adata: "1590: a/ Actor | felperes] 
myues [műves, mesterember) Ember. Asztalos. IJdvíirhelvszék törvénykezési jegyzőköny
vei. Szabó T., 1976. 478./

14.2. Asztalféleségek
A kutatott területre vonatko/ó irodalomban az alábbi megnevezésekkel lalaiko/haujiik 

almárium-aljú asztui: fiókos asztal /17SS: Szabó T., 1976. 263./

bölcsos a s z t a l ' • n a  k e l v  a s / l a l

furanott művit asztal / \VII.  s/.; Kadvans/kv B.. 189(>. 19./ 

fiús asztal ládas / 168 I; Pataki J.. 197 l . 95 / 

fijus us:tal: 1 lókos i V sn ; t \ .  Bogals [)., 1 V>-1 v/ 

galériás nagy asztal' árkádos /?/ /Specilicaiio. ISOM./ 

kunná a a sz ta l-kainai.i.\ - /  s /ck eh - 

kccskclúhú asztal. X lalni - /I953* Tamasi A.. 1976. ! vi.' 

kerek asztal kerek -/Apor, MetTr., 17%. 322./ 

kihúzó asztal /kivonó- /: / 1854; üjlalvi S., 1854. 117./ 

lábas asztal /lábos-/: 1652: B. Nagy M.. 1973. 9S./ 

hkiás asztui /1713; Cs. Bogáts [)., 1943./



négy szegü asztal /Urbárium, 1743. 32./

olaszlábos asztal: esztergályozott lábú -/B. Nagy M., 1973.45. ábra/ 

paraszt asztal /1794; Cs. Bogáts D., 1943./ 

rakott asztal: betétes -/NT 1831. 81./

székely asztal: “kenyeres fiókokkal és tejtartó kannával” ellátott - /Erdély, 1903. 22. Szinte 
Gábor/ stb.

Az asztalok egykori fontosságára utalnak Raclvánszky Béla alábbi sorai is: “Erdélyben 
pedig I. Apafi Mihály korában sem volt felette sok a nagyobb bútorok száma. Kivételt 
képeznek az asztalok , ezzel bőven el voltak látva. Nagyságuk kisebb-nagyobb, alacsony és 
magas alakjuk négy és több szegletű, kerek, hosszas és összerakó. ” /Radvánszky B., 1869. 
18. 19./

14.3. Asztaloscéhek

1679. Székelyudvarhely /S zékelység, III. 51./

1753. M arosvásárhely Az első itteni önálló asztaloscéh  kiváltságlevelét 1762-ben Mária 
Terézia királynő hitelesítette és erősítette meg /Fodor I., 1938.46./.

A megszerkesztett szabályok szerint a “Czéhba" való beállást megelőzte a “Remek" 
elkészítése, mely “egy iró almarium"-ból “Diófával rakva" álott /48./.

A “Constitutió” a minőség ellenőrzését is szabályozta: “A  Látó Mester minden Hónap
ban másod magával tartozik lég alább egyszer a' Műhelyeket el-járni, a' munkákat 
meg-vizsgálni, az hol hibás munkát talál, akár Mester ember, akár Legény munkája 
légyen, feljegyezvén magának, hogy el ne felejtse, a’ közelebb következendő Tzéh 
Gyüléssen fel-adni s bé mondani [ ...] , a’ Tzéh érdeme szerint meg büntesse. [...]"  /50./

A marosvásárhelyi asztaloscéh szabályzatban évszázados bírói gyakorlatra utaló jószán
dékú tanácsokat is olvashatunk: “Midőn valaki meg-büntettetik, meg kell gondolni. 1. 
Hogy nékünk ollyan hibánk soha nem volt é? 2. Vallyon most is a' nélkül vagyunk é?" 
/Fodor I., 1938.47./

1844. Kézdivásárhely. Az asztalos céh “Privilegium"-ának aláírója “Comes Josephus 
Teleky Gubernátor” /Khv AC, 1844./

N agy Lajos király 1376-ban szabályozta az erdélyi szászok céheit, melyek mái* akkor 24 
különféle mesterséget foglaltak magukban. /Szádeczky L. EH, 1889. de. 24./. És a 
Brassótól mintegy 80 km-re fekvő Kézdivásárhely asztalosainak közel 500 évre volt 
szükséges ahhoz, hogy önálló szervezetbe tömörülhessenek érdekeik megvédéséért, 
testületet alkotva, mely négy évvel a 48-as forradalom előtt mái' kerékkötője is volt a 
fejlődésnek. Mentségül szolgálhatnak a "3 ik Czikk” alábbi haladó szellemű előírásai, 
melyek mind a céhszabályzat megszövegezőit, mind Teleki József kormányzót, ki 
aláírásával azt, dicsérik: “Inasnak bevétetik nemzet és vallás külömbsége nélkül minden 
becsületes szülőktől származott jó hírű nevű ' s tizenkét évet elért, vagy azon felyüli 
életkorú ifjú, kinek az asztalos mesterségre hajlandóságra leszen [ . . .]"
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14.4. A városok asztalosipara

1743-1752. Toldalagi László költségjegyzékében öt marosvásárhelyi asztalos neve szerepel: 
“Asztalos Márton, Asztalos Tamás, Stajner Mátyás, Orbán János, Miller György" /Imreh
I., 1979. 187.//—ABásta-féle nem teljes lustra/

• Udvarhelyi asztalosok/Kováts I., 1831. 81./

A tudósítás szerint nem tartoztak a város legjobban kereső iparosai közé: “Legjobban 
állanak a' mesterségek k özt,' s az azokat mívelőket leginkább ' sirosíttják [gazdagítják] a' 
kalaposok, szappanyosok, talp tsináló vargák, kordovánt készítő tímárok mesterségei, és a' 
kenyér sütők állapotja: az asztalosoké is ezekhez közel jár, kik közt némellyeknél fáin rakott 
asztalokat, kaszteneket, dívánokat, ládákat, töltött székeket, sokszor válogatott fából tsinál- 
va, készen is lehet találni."

Hasonló helyzetképet olvashatunk Székelyudvarhely asztalosiparáról Szigethy Gyula 
Mihály hátrahagyott kéziratában is/Jakab-Szédeczky, 1901. 553./.

• Gábor Áron “meiszter uram"

A későbbi nemzeti hős, tüzér honvédőrnagy, 1837 júliusában, 23 éves korában aszta
losként dolgozik. A berecki “Asztalostársaság" szabadította fel, azaz itt nyert szakképesí
tést. Szakmai tudására jellemző, hogy festett “kasztent" /kihúzható fiókokkal ellátott 
szekrény/, “thékát" /könyvesszekrény, faliszekrény, sarokszekrény/ és más, hasonlóan 
igényes bútorokat készített. /Imreh I., 1973. 237./

Gábor Áronnak erről az időszakáról szól a költő is: “Végre civil volt hát újra. / s törhette 
a fejét mostmár: /hogyan s mint lesz ezután? -/Végül annyi hányódtatás, /  mesteiicgény-út 
után /Moldovában, /egy nagybojár udvarában/ kötött ki, mint asztalos. " /Molnos Lajos: 
Gábor Áron. HK. 1979. 166./

• Kozma Ferenc 1879-ben közölt adatai

A Magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredmé
nyeit Kozma Ferenc e szavakkal összegezte: “A Székelyföldön tehát mindössze 13.027 
iparos [. . .1, a lakosságnak alig 3%-a" /Kozma F., 1879. 310., 311./

Az öt szék adatai /"ipar és kézmű “/ százalékban kifejezve az alábbi összehasonlítási 
alapot nyújtják:

1. Aranyos szék 8,49 %

2. Csík szék /Csík-, Gyergyó- és Kászonszék/ 1,60 % melyből Csíkszereda 7,63 %

3. Háromszék 3,79% melyből Bereck 1,15%, IIlyefalva 3,54%, Kézdivásárhely 
24,68%  Sepsiszentgyörgy 12,98% /a szék a négy kiváltságos mezőváros nélkül 
2,49%/

4. Marosszék 3,90% melyből Marosvásárhely sz. kir. város 12,56% /a szék Maros- 
vásárhely nélkül 1,08%/

5. Udvarhelyszék 1,91% melyből Székelyudvarhely 12,59%, Oláhfalu 1,74% /a 
szék a két kiváltságos mezőváros nélkül 0,97%/

Ugyanakkor Brassó vidék és város együtt 8,58%, Beszterce vidék és város együttesen 
6,05%, Erdély összege 3,03%, megegyezik az öt székely székének adatával.

Kozma a fenti adatokat az alábbi megjegyzéssel tette közzé: “[. . .] legerőteljesebb 
iparunk a bőrkészítés és annak feldolgozása s azután a fa- és fémipar" /uo. 311./ Az
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asztalosok  számát pedig az alábbiakban adta meg: Kézdivásárhely 28 állandó /á/ és 14 
koronként /k/, Marosvásárhely 30 /á/, 22 /k/, Székelyudvarhely 14 /á/, Sepsiszentgyörgy 10 
/á/. A négy város együttesen 82 /á/ és 36 /k/ /uo. 311./

y4z 1896-os országos kiállításon érmet nyert háromszéki asztalosok /Hszék Ekv, 1899.162./: 

ifj. Czimbalmos Ferenc Kézdivásárhely, “szép és jó munkáért 

Vajda Albert Kézdivásárhely, “szép és jó munkáért” /elismerő oklevelet nyert/ 

id. Czimbalmos Ferenc Kézdivásárhely, “jó munkáért”

Incze János Kézdivásárhely, “jó munkáért”,

Kónya Mihály Kézdivásárhely, “jó munkáért” és

Földi Sándor esztergályos, szintén Kézdivásárhelyről, “jó munkáért"'.

Az emlékkönyv adatai szerint a század végén Háromszéken 3.021 iparos működött, az 
összlakosság 3%-a, az 5,2%-os országos átlaggal szemben. A bőripar -530 személy- után a 
fa ipar  -elsősorban asztalosok- következett, 357 iparossal /uo. 162./.

• Czimbalmos Ferenc kézdivásárhelyi műasztalcs ipartelepe

A Marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 1899. évre szóló jelentése Mestitz 
Mihály /—>15. fejezet/ bútorgyára mellett Czimbalmos Ferenc nevét is megemlítette, kinek 
műasztalos vállalkozása a kerület második életképes és a “fejlettség jelentékeny fokára 
emelkedett” bútoripari telepe volt.

A Bécsben készült bútorokat árusító kereskedőkkel szemben a hitelezni képtelen asztalos 
kisiparosok a versenyt nem bírták. Nagyon kevésnek sikerült a “műasztalos” szintre 
felemelkednie, döntő többségük termékeikkel a vásárokra szorultak. A vásári szekereske
reskedelem  pedig kevés hasznot hozott, a jövedelmet a fuvardíj felemésztette és időveszte
séggel is járt. /Mkikj, 1899. 19./

• Adatok az 1913-as állapotokról

A Marosvásárhelyi Kereskedelmi - és Iparkamara kerületében -a közhasználatban a XIX. 
sz. utolsó évtizedeiben és az első világháború előtti időszakban ezt a területet nevezték 
Székelyföldnek -ekkor, a 4 bútorkészítő telepen /gyáron/ kívül, 656 asztalos kisiparos 
működött. így az iparágak közül a 9. helyet foglalta el. Legtöbb /2809/ szatócs /vegyes-ke
reskedő/ volt. Utánuk a kocsmárosok következtek /1538/, majd a mészárosok /916/. A 
tulajdonképpeni kisiparosok között legtöbb /848/ csizmadia /varga/volt. Érdekes megem
líteni azt is, hogy 1913-ban a 4 bútorgyártó cég mellett 14 bútorkereskedő szerepelt. Még 
mindig működött 3 hamuzsírfőző. A 18 tutajkereskedő létezése pedig arra utal, hogy a vízi 
szállítás olcsóságánál fogva sokáig életképes versenytársa volt a vasúti szállításnak. /Mkikj 
1913. 15-17./

Barabás Endre 1907-ben közölte az egy asztalosra eső lakosok számát is: Marosvásár
helyen 82, Maros-Torda megyében 721, Székelyföldön 378 /Barabás E., 1907. 9 6 ./ /A 
Magyar Korona Országainak gyáripara az 1906. évben, II. kötet. II. rész. Fém-, fa- és 
csontipar, Bp. 1911 szerint országosan 381 lakosra jutott egy-egy asztalos, Ausztriában 
pedig 147 lakosra. 269. ol. /Megjegyezhetjük tehát, hogy Marosvásárhely az asztalosok 
városa volt./ Az 1900. évi népszámlálás is ezt igazolja. Ekkor 258 asztalos élt itt. Később 
számuk tovább nőtt, ui. az 1910-es népszámláláskor mái* 369-en voltak./
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14.5. A k özegek  /falvahf aszta losa i

• V;ugyas

A vargyasi bűlorfeslő-asztalos Sütő-család első tagjai 1680 körül jelentek meg Azóta is
14 nemzedék négy évszázadokon át folytatta és folytatja napjainkig ugyana/t a “mu\ es/eti 
ipart", mellyel a család első tagjai jelentkeztek /Kos K., 1972. 12./

Dr. Kós Karoly a vargyasi festett bútorról, a Sütő-család több évszázados asztalos 
múltjáról könyvei irt ./Kós K.. 1972./. Arról az egykori udvarhelyszéki szép faluról, mely 
Erdővidék északnyugati sakran felszik, “annak a tájnak, mely Benkő Józsefet f—-17. 
fejezetet], a luveszt es történetiről. Kriza Jánosi, a népköltészeti gyűjtőt, (. . ,| Benedek 
Eleket, a mesemondói ajándékozta a magyar művelődésnek. /Balogh E., 1979. 5./'

A szekelykapu lelhe.sz.éde c. írásában Balogh Edgár is emléket állít a kitűnő székely 
bútorfeslőasztalos-családnak : “ A festéktörlő kő alján egyszerű és sokatmondó bevésés:
1680. SÜTŐ I. A családi hagyomány szerint ez a Sütő István volt az asztalosdinasztia 
megalapítója. Régi szerszámok kerülnek elő, egy nagyoló gyalunak ügyesen ki faragott 
kutya a fogója. Évszám is van rajta: 1758. Egy árkoló gyalu 1773-ban készült, éppen olyan 
idős, mint maga a műhely. Felnézünk a mennyezet gerendájára, világosan látni a be faragást 
: A. 1773. Szerinte [Sütő Béla) azóta egv s ugyanazon műhelyben dolgoznak a Sütők." 
/Balogh E., 1979. 25./

Idézzük Dr. Kós Károlynak a vargyasi bútorról írt könyvét megelőző másik írásából is, 
mely a Sütő-féle bűtort két jellegzetességét az alábbiakban tárja az olvasó elé:

"A vargyasi bútort mái' borsópiros, illetve égszínkék alapszíne megkülönbözteti [. . . ],  a 
csíki fekete, a régi torockói és kalotaszegi közepesen kék, a kőhalmi, segesvári és medgycsi 
zöld, de még a közeli Abásfalva és Lövéte téglaszín felé hajló, vörös alapú bútoraitól." /Kós 
K., 1968. 1170./. Mindezek kiegészítéseként a díszítési módra vonatozó megállapítás is 
hozzátartozik, mely: “| . ..) növényi, elsőrendűen virágmotívumokból áll, jellemző azonban 
ezek természethűséget kerülő, csupán a valószínűségre törekvő, leegyszerűsített, közért
hető, egysíkú és dekoratív ábrázolása." /uo. 1172./

A festett bútorokhoz az erdő nemesük a fát adta. A bútorfestés nyersanyagai között 
szerepelt a gyanta, a g u b t n “A gyantás fényező kezdetben terpentinben feloldott gyanta 
és méhviasz keveréke volt. Fenyőfaszurokból kifőzték a terpentint, s a megmaradt gyantái 
megtörve és méhviaszba keverve terpentinben oldották fel", írja Dr. Kós Károly A vargyasi 
festett bútor c. könyvében /34./, az erdő nyújtotta lehetőségeket leleményesen kihasználó 
Sütő-család takarékos anyagbeszerzéséről emlékezve meg. “ Az erdő talaját, ásványait is 
felhasználták. Pl. a cinóbervörös anyagot a Hargita- vidéki helyekről gyűjtötték." /uo. 35./

• Lövéle

Itten a bútorfestés már a XIX. sz. elején igen elterjedt volt. Jellemző a bútorok alapozá
sában a hagyományos lövétei kék. A keretezett kompozíciókban megtaláljuk a tulipánt, a 
székiül, a rózsát, a gyöngyvirágot és több mezei virágot. /Karndalus J., 1980./

• Csehétfalva

Az egykori udvarhelymegyei kisközség bútora sötésbarna alapszínű. A keretezést itt is 
megtaláljuk, melyet sötét tónusú színnel /sötéspiros/ végezték. A virágozás színe különbö
ző: piros, kék, zöld és fehér. /Karndalus J., 1980./
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Csíkszentdomokos

Karndalus János Bútorfestők, festett bútorok c. írásában tárgyi hagyatékok alapján 
rögzítette az itteni bútorfestés korszakának kezdetét /1770/ és végét /1896/. valamint 
megadta a jellegzetességeket is: a pontozott virág, vagy a zsinóros bojtozás, a tulipán, 
amelynek csaknem tíz változatát festették. /5 1. ábra/

51. ábra

A csíkszentdomokosi festett bútor díszítése. IKardalusJ., 1982.33.1
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Kászon

A kászoni bútorkészítés első korszaka a XVI. -XV11. századba nyúlik vissza. Az ekkor 
előállított keményfa bútor nem az asztalostechnika, hanem az ácsipar szabályai szerint 
faragással, bárdoíással készült. Ezt követte a “fehérbútorok" korszaka, mikor az alapanyag 
a fenyődeszka volt.

A “tulipánlos" bútor korszaka a XVIII. század végén kezdődött, és az 1880-as évektől 
a simán festett kék bútor váltotta fel. A "fiáderes" bútor az 1890-es években jött divatba, a 
“sima bútor" pedig az első világháború után ter jedt el. Ez utóbbinak jellemzője volt az egy 
szín, a «tarkaság», a «haszontalan cifraság» elhagyása. /Kós K., 1972. 120./

• Más bútorkészítő központok - A szuszék

Ismeretesek az ácsolt láda /Sóvárad, Siklód, Parajd, Korond, Székclyvarság, Vargyas, 
Magyarhermány stb./, a nagy h a t ó s u g a r ú bútor készítő /pl. Horomódalmás / és a kis 
hatósugarú festettbútor készítő /pl. Felsőrákos/, valamint a céhes központok /pl. Kézdivá- 
sárhely, Bereck/. A népi bútorok közül kiemelkedő helyei foglalt el a szuszék, melyet a bútor 
korában nevezték cifra szuszéknak, ékes szuszéknak. Sajátos múlt század deréki változata 
a magyarhermányi virágdíszes szuszék. A kelengyés szuszékot nevezték még szek
rényládának, megnevezések melyek mind bútor jellegéi igazolják.

A szuszék sem volt mindig bútor. Először többnyire fedeles hombárként használták és 
2-3 véka liszt, borsó, lencse stb. tárolására szolgált. Aztán bekerült mint ruhatartó láda a 
falusi házakba, mikor már karcolással /rovással/ díszítették. /Ekkor nevezték szek
rényládának is /Tündöklése sem tartott sokáig, mert napjainkban ismét gabonalai ló fedeles 
ládává vált. /— Seres A., 1978. is/

Előállítása szerény keresetet biztosított: végignéztem a szúszék készítő munkáját 
se közben eltöltött idejét, fáradságát mérlegelve, úgy találtam, hogy naponként 20 kit sem 
keres e munkával. Mikor ezt vele közöltem ő nevetve fogadta s azt válaszolta rá: «hát mit 
csinálnék, hogy megélhessek?» Mire már én sem tudtam, mit feleljek!". Szinte Gábor 
/1855-1914/ sorait idéztük, ki 1903-ban tette közzé az Erdély folyóiratban tárgyilagos írásál 
a szuszékkészítésről. /Szinte G., 1903. 36./ /52. ábra/

• A községi asztalosok az 1910-es népszámlálás tükrében

Említettük, hogy Marosvásárhely asztalos város volt, hol az összlakossághoz viszonyít
va ezt a szakmát kétszer annyian folytatják, mint Kolozsvárt vagy Brassóban.

Mi volt a helyzet a községekben? Csík megyében 15, Háromszék megyében 16, 
Maros-Torda megyében 12, Udvarhely megyében pedig 8 község volt, hol 5-nél több 
asztalos működött. 50-nél több asztalos Kovásznán, 21 és 50 között Székelykeresztúron és 
Baróton volt.

Megyéket véve alapul, 1910-ben viszonylag sok asztalos Maros-Torda megyében Ma
rosvásárhelynek, és Háromszék megyében Kézdivásárhelynek köszönhetően volt. Három
széken az összlakosság 4 ,6  ezreléke volt asztalos, Maros-Torda megyében pedig 3,4 %o-e. 
/Aszomszédos Brassó megyében ez az érték 5,4 ezrelék, míg Beszterce-Naszód megyében 
csak 1,8 ezrelék.//—> 13. Mérlegen a fűrészipar is/
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52. ábra
Sóvárdi szuszékok /Lukács Zoltán rajza/
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15. MIÉRT NEM FEJLŐDÖTT KI A KUTATOTT
TERÜLETEN A KÉSZTERMÉKET 

ELŐÁLLÍTÓ GYÁRI FAIPAR ?

15.1. A Székelyföld váltakozó arculata /—>53-56. ábrák/

53. ábra
A székely székek területi kiterjedése között nagy eltéré
sek voltak. IKőváry L., 1847.1
1 osztrák mérföld = 10.000 kát.hold = 57,54, négyzetki
lométer; 1 postaméiföld = 7.5859 km

54. ábra

1901-ben az Erdélyrészi 
Kárpát-Egyesület közéleti 
személyiségekhez, hivatal- 
vezetőkhöz fordult az ese
dékes székely kongresszus 
ügyében. A megkeresésekre 
olyan vezető egyéniségek is 
válaszoltak, mint Potsa Jó
zsef, H árom szék m egye  
nagytekintélyű főispánja.
Leveléből idézzük az alábbi 
sorokat, kezdeti eligazítás
ként annak a szövevényes 
helyzetnek a megismerésé
hez, melyben az önerőre tá
maszkodó, első világháború 
előtti székelyföldi iparosítás 
került; “A székely  föld  
egyes részei nemcsak föld
rajzilag, hanem etnográfiailag és törté
neti fejlődés szerint is továbbá értelmi 
fejlettség stb. tekintetében is annyira 
különállók, annyira nem egységesek, 
hogy azokat egy kalap alá húzni, egy 
általános rendszerrel boldogítani lehe
tetlenség. A mi Háromszéken jó, az 
Csíkban, Udvarhelyen esetleg rossz és 
így tovább. A székelxséget helyileg kell 
orvosolni [ .. .] "/Erdély, 1901. 78./.

Az egyenlőtlen fejlődést bizonyító 
adatok is gondolatébresztőek. Az 
1786. évi népszámlálás szerint Udvar
helyszék lakossága- Bardócfiúszék 
nélkül -52. 529 volt, miből 185 meste
rember. Felvetődik a kérdés, hogy mi 
a magyarázata annak, hogy a határőr
katonáskodás terheitől mentes Udvar
helyszékben /hol 1593-tól r. kát. és 
1670-től református középiskola mű
ködött/, mely a szomszédos Segesvár 
közelségében is élt, csak 0,4% volt az 
iparosok aránya az összlakossághoz

Székelyföldre jellemző a kevés és a kis létszá
mú város ./Kozma F., 1879./1870-ben Székely
föld összlakosságának alig 10%-a lakott 
“városban”
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55. ábra
A népsűrűség az 1870.évi népszámlálás 
alapján /Népszámlálás 1870.1 a székely 
székekben.
Megjegyzés.- A: Aranyosszék. Cs: Csík
szék. H: Háromszék. M: Marosszék. U: 
Udvarhelyszék. Szf: Székelyföld.
-A rövidítések alatt levő számok a szék 
községeinek a számát jelentik.- Csík
szék kivételével jellemző volt a kislétszá- 
mú és kis területtel bíró székely falu.
/Ez erdészeti igazgatási szempontból is 
terhes volt./ b.A székely székek községei
nek és városainak átlagos területe Ibal

oldali/ és átlagos lélekszám /jobb oldali 
ordinátal 1870-ben. /Kozma F., 1879.1
Megjegyzés:

A : Aranyosszék,
Cs: Csíkszék.
H : Háromszék,
M : Marosszék,
U : Udvarhely szék,
Szf: Székelyföld
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1. ARANYOS SZÉK ___ 6,49 15,56 44

2. CSIKSZEK .1,59 ____10,32

CSÍKSZEREDA (2 ) 7,63 49.21 4

c s ík s z é k  ÖSSZESEN J,60 ____ 10,80 137

3 HÁROMSZÉK 2,49 2232 155

BERECK 1,15 15,53 7

ILYE FALVA 3,54 47,34 2

i i i
KEZDI VÁSÁRHELY (13) 24,68 49.31 15

SEPSISZENTGYÖRGY (5 ) 12,98 42,84 16

HÁROMSZÉK ÖSSZESEN 3,79 24,88 195

4. MAROSSZÉK 1,08 19,15 185

MAROSVÁSÁRHELY (20) 12,56 50,73 68

m a r o s s z e k  ö s s z e s e n 3,90 23,66 251

i 0,97 25.67 144
5. UDVARHELYSZEK

o l Á h f a lu 1,74 19,14 5

SZÉKELYUDWRHELY (13) 12,59 48 84 23

UDVARHELYSZEK ÖSSZESEN 1,91 26,49 172

BRASSÓ VOÉK ÉS VÁROS 8,58 42,84 224

BESZTERCE VIDÉK ÉS VÁROS 6,05 39,82 93

SZÉKELYFÖLD 3,04 20,2 8 799

ERDÉLY 3,00

i i i

16,36 

i i i

3938  

i i i

Q % b % C
iparosok írni-olvasni tudók tani tok
aránya arárya szám a

56. ábra

a- Az ipart folytatók /önálló vállalkozók, munkások, hivatalnokok! százalékos 
aránya az összlakossághoz viszonyítva 1870-ben.
b- A 6 éves koron felü li lakosság közül írni-olvasni tudók százalékban kifejezve 
1870-ben.
c- A tanítók száma. A közölt adatokból kitűnik az iparosodás és az írni-olvasni 
tudás közötti összefüggés.

viszonyítva, messze elmaradva az erdélyi 1,6%-os átlaghoz képest ? /Thirring G., 
1938. 137./

Erdészeti- és faipartörténeti áttekintésünk vizsgálódási körén belül maradva, válaszunk 
csak arra korlátozódik, hogy az okok között ne keressük a szék 40%-os /viszonylag magas/ 
erdősültségét /Kozma F., 1879. 140-150./. Ellenkezőleg, az erdő nyújtotta nyersanyag, a 
tutajozható Nagy-Küküllő, a szász felvevőképes piacok közelsége olyan kedvező feltételt
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jelentettek; melyek révén erőteljes kisiparosságnak - és ennek keretében fejlett faáruterme
lésnek- kellett volna létrejönnie. /Egy korábbi, 1750-ből származó adóügyi összeírás 
Udvarhelyszék gazdasági életébe enged bepillantani. Az iparjövedelem 3271 frt volt, és 
pedig mészből 252 frt, zsindelyből 849 frt stb. /uo. 467.//

Udvarhely megyében a faipart főfoglalkozásként űzők aránya később is alacsony volt: 
1890-ben 0,30 - 0,40%-ot tett ki /Bözödi Gy., 1938. 108./, míg 1910-ben 0,68 %-ot. /Ami 
azt jelenti, hogy a megyébenn csak 847 személy foglalkozott iparszerüleg faiparral./

Példaként egy szék, majd megye faiparának fejletlenségét említettük. Folytathatnánk 
más sajátos bajok ismertetését is, hiszen az erdő és ember viszonya székenként különbö
zően alakult /—9. fejezet/, és ez nagyban befolyásolta a faipar kialakulását is. Áttekinté
sükre -az ismétlések elkerülése végett- az alábbi alfejezetekben kerül sor.

15.2. Az iparosítás akadályai

Azoknak a tényezőknek a fontossági és időrendi sorrendben való bemutatása, melyek 
végül is együttesen okai voltak annak, hogy az első világháborúig sem fejlődött ki a 
székelyföldi készterméket előállító gyári faipar, sokrétű rendkívül alapos és tárgyilagos 
kutatást igényel. E témával kapcsolatos írásban rögzített vázlatos följegyzéseink, a teljes
ségre való törekvés nélkül -az említett sorrend mellőzésével - igyekszik hűséges helyzet
képet nyújtani, mindenben az egykori fonásokra hivatkozva. Az olvasó aztán, eddigi 
ismereteire támaszkodva és a közölt jegyzetek figyelembevételével, maga döntheti el, hogy 
végül is a sok ok közül melyek lehettek a leginkább sorsdöntők.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni azt is, hogy a gyári faipari készárú termelésének az 
elvártnál jóval kisebb jelentkezésének, nem teljes hiányának okait vizsgáljuk, hiszen az 
időszak végén a kutatott területen létezett 4 bútorkészítő ipartelep  /Mkikj. 1913. 1-17./ 
/— Ami megvalósult c. alfejezetet/

15.2.1. Szellemi elvándorlás

Az 1848 előtti időszakra jellemző háromszéki állapotokat, a szemtanú, Ujfalvy Sándor; 
első vadászati szakírónk e sorokban vázolta: “Temérdek a száma a háromszéki tanuló 
gyermekeknek. Volt idő, midőn egyedül Csemátonból 60 gyermek tanult Enyeden és 
Udvarhelyt. De a tanulók közül Háromszékre csak azok térnek haza lakás végett, kik ott 
papok lehetnek. [...]  Ebből következik, hogy Háromszéken magasabb mlveltségű ember 
valódi ritkaság." /Ujfalvy S., 1941. 310./

Javult-e később a helyzet? Kialakult-e a faipari késztermékek gyári termelésében jártas, 
kellő közgazdasági ismeretekkel rendelkező, a szülőföld érdekeit szolgálni képes szakem
bercsoport? Az 1902. évi Székely Kongresszuson, a faipart képviselő kiküldöttek álláspont
ját mérlegelve, az a véleményünk, hogy a gyáripari termelésben szakképzett faipari 
szakemberek hiánya lehetett döntő annak az álláspontnál: a kialakításában, hogy "az 
asztalosipar nem gyárilag fejlesztendő, hanem kisipari úton’' /SzK. 1902. 148./ /A faipar 
előadója Siklódy István faipari szaktanár volt./

El kell ismernünk azt is, hogy a középfokú szakképzés “A barassói állami közép 
faipariskolá"-ban nem volt eredményes. Tíz év alatt -1885 és 1894 között- csak 27 tanuló 
nyert végbizonyítványt, kik közül 1895-ben faipari beosztásban 14-en működtek, ezek 
közül is 9-en az államvasutak kocsigyárában. /Értesítő Brassó, 1894/95./
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15.2.2. Az ipar iránti kellő rokonszenv hiánya

A Kolozsvár 1887. okt. 1-jei számában olvashatjuk: “[. . .] Vajon [. . .] az asztalos 
munkássága nem jár-e legalább is annyi szellemi tevékenységgel, mint azon alárendelt 
hivatalnoké, a ki naphosszat [...] másol. Társadalmunk, úgy látszik, azt tartja, hogy: «nem». 
És ezen az álláspontján később sem akar változtatni."

"A székely társadalom még ma sem rokonszenvez kellően az iparral”, panaszolja a 
Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara az 1907. évre szóló Jelentés -ében /Mkikj,
1907. 14./ Hogy miért? Arra is választ ad a jelentés: “Aki otthon nehány holdacska földjén, 
vagy hivatala után élni tudott, lenézte a jövő-menő mesterembereket és mesterlegényeket. 
Ezek pedig azt látva, hogy idehaza nem becsülik annyira, mint az idegenben, meghason- 
lásba jöttek szülőföldjükkel. Innen van, hogy a székely ipar természetes úton nem fejlőd
hetett arra a fokra, amire a született hajlam és a rendelkezésre álló ipari anyag-bőség a 
Székelyföldet predesztinálta." /uo. 14./

Erről a korszakiól írta itj. Csiszár Lajos építőmester Marosvásárhelyen, 1913-ban 
megjelent füzetében: “Még mindig a hosszú bankettek szalmalángja mellett remélünk 
lelkesen káprázatos víziókat [. . .] Az emberi értelem előlátása helyett még mindig a 
gondviseléstől s a véletlentől várunk. Nagy, hosszú idők telnek el tétlenül [...] Legyen vége 
a jogásztermelésnek [...]. "

Nagy a mérnökhiány, olvashatjuk Csiszár írásában. De a vonzó a szolgabírói pálya, arra 
tódul az ifjúság. Miért? Mer mindenhol a jogászok uralták a közéletet, a vezetők belőlük 
kerültek ki. /A két világháború között sem változott meg az erdélyi magyarságnak a 
fentiekben vázolt szemlélete. Az 1933/34. tanévben például, az összes magyar egyetemi és 
főiskolai hallgatók közül, azaz 1181-ből, 533 joghallgató volt és csak 30, azaz 2,5%, 
műegyetemi hallgató. ASR, 1935si 1936. 146./

László Gyula iparkamarai titkárnak egy korábbi írása szintén a felvetett gondolathoz 
csatlakozik: “Egy másik hibája az [székely] iparosnak, hogy fiából, ha csak módja van 
hozzá, tudományos embert nevel, s leányát, ha számba vehető hozományt adhat vele, úri 
emberhez adja. Innen ered aztán az a körülmény, hogy ha valaki egy életkoron keresztül 
küzdve virágzó üzletet teremtett, hagyományképpen továbbfejlesztés végett nincs kire 
hagyni, s a legtöbb esetben megsemmisül az ilyen vagyon. Ezért szegény az ipar, s ezért 
nincs a Székelyföldön n a g y ip a r o s /László Gyula. SzEKN, 1890. 73./

15.2.3. A pénzintézetek helytelen politikája

A kutatott terület első pénzintézete, a Marosvásárhelyi Takarékpénztár r. t. 1869-ben 
alakult. Számuk rohamosan terjedt, különösképpen az erdő- és fűrészipar kifejlődésével, 
mikor ennek gyümölcseként nem stabil gyáripari létesítmények /papírgyár, bútorüzemek 
stb./, hanem pénzintézetek létesültek. Mindez azonban nem zárta ki, hogy a Székelyföld 
egyes városai /Sepsiszentgyörgy, Sjzékelyudvarhely, Csíkszereda/ a hiteltőke szempontjá
ból ne legyenek Erdély leggyengébben fejlett megyeszékhelyei.

A pénzintézetek nélkül nem létezhetett hitelnyújtási lehetőség, e nélkül pedig az iparo- 
dodás-iparosítás nem volt elképzelhető. Ezért szükség volt rájuk, de csak azokra, melyek a 
nyersanyagot helyben késztermékké feldolgozó vállalkozások létesítését elősegítették. Az 
olyan bankokra, takarékpénztárakra és hitelszövetkezetekre, melyek magukévá tették O r
bán Balázs kérlelő gondolatát: “[...] valójában Csík munkakész, tömör s szapora népessé
gével arra lenne hivatva, hogy egy gyártartornánynyá alakuljon át. Sehol bizonynyal 
ilyszerű vállalatok jobban és czélszerübben elhelyezve nem lehetnének, mint itten, csak 
hogy fájdalom, ha megvan is a székelyben az ügyesség, vállalkozó szellem [...], hiányzik 
az anyagi tehetség [ ...]” /Orbán B., 1869. II. 37./.
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Sajnos azonban az itteni bankok hitelpolitikája más volt. A minél nagyobb profil 
bitosítása érdekében és az ipari létesítményekkkel járó kockázat elkerülése végett, kölcsö
nök nyújtására rendezkedtek be, hozzászoktatva a népet a könnyen szerezhető rövidlejáratú 
hitelekhez, mi által “farkast engedtek a házba”. Ezzel kapcsolatosan pedig idéznünk kell 
Kl ippel Móric véleményét is, kit gyergyószentmiklósi erdőgondnok korában, 1901-ben az 
Erdélyi Kárpát Egyesület, az esedékes Székely Kongresszus ügyében szintén megkeresett. 
“ Legközvetlenebb baja a székelységnek -olvashatjuk az Erdély c. folyóirat 1901. évfolya
mában- nem annyira az olcsó, mint a könnyű hitel. Az erősen megszaporodott pénzintézetek 
könnyen adnák pénzt, de drágán, s ha a törlesztés elmarad, nemsokára szól az árverés 
hangja.” /82./

Endes Miklós Csík-Gyergyó-Kászon székek /Csík megye/ földjének és népének törté
nete 1918-ig c. alapvető munkájában szintén kitért az itteni pénzintézetek káros tevékeny
ségére. “Az 1911. évben [ . . . ]  a nyereség, 8 millió alaptőke mellett 1.127.728 korona volt, 
ami 63,7 %-os nyereségnek felelt meg [...]'" /Endes M„ 1938.479./.

Valóság, hogy az ipar 63,7 %-os nyereséget nem bitosított volna. Természetesen ez is 
magyarázata annak, hogy a bankok az erdőeladásokból származó tőkéjüket miért nem 
fektették ipari létesíményekbe, melyre annál is inkább szükség lett volna, mert az állami 
ipartámogatás viszonylag csekély volt /—>gépsegélyek/, és a faiparra kevésbé is vonatko
zott. /1900 és 1914 között, a gyáripar országosan összesen 47 millió korona állami 
szubvenciót kapott, mely csak 5,9 %-a volt az iparvállalatokba fektetett összes tőkének. A 
szubvenciót pedig elsősorban a textil-, vas- és gépipar kapta. — Berend-Szuhay, 1975.96./ 
/57. ábra/

15.2.4. Egységes osztrák birodalmi vámrend
szer, importált kész bútorok

1850-ben a Habsburg-birodalom gazdasági 
egységének megteremtésével megszűntek az 
egyes országrészek közötti vámhatárok 
/Etört, 1964.11.155./Lehetővé vált az osztrák 
tartományok áruinak vámmentes beáramlása 
Erdély területére, melynek az osztrák császá
ri kormány alárendelt gazdasági szerepet jut- 
tatott: az ausztria i iparnak o lcsó  
nyersanyaggal való ellátása/pl. eleinte tutaj
fa, majd fűrészáru/ és felvevőpiacot biztosí
tani áruinak eladására /pl. a bútornak/. Az 
osztrák és a monarchia által privilegizált tar
tományok iparának behatolását a kutatott te
rületre a vasutak tették lehetővé. 1894-ben pl. 
Marosvásárhelyre 1190 q bútor érkezett, és 
elszállítottak szintén vasúton, 661 mázsát 
/Mkikj, 1895. 245./.

“Készítményeink nem képesek kiállani az 
Autsztriából vámmentesen beözönlő selejtes, 
de épp oly olcsó iparcikkek versenyét", pana
szolja a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és 
Iparkamara 1906. évre szóló jelentése. És ez 
vonatkozott elsősorban a bútorra, melyet

Az iparfejlesztésére fordított állami se
gélyek 1881-1914 között, hat keleti me
gyében. Négy megyében az egy főre 
eső korona-összeg az egy koronát nem 
érte el, míg Brassó megyében 5-7 koro
na között volt. lEdvi Illés Aladár és Ha
lász Albert: Magyarország a háború 
előtt és után 1920,1916.c. munkája 
nyomán.1
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nagy választékban és részletfizetésre árultak. Ezt a versenyt a helyi bútoripar nehezen viselte 
el, és mindvégig sérelmezte. Némi javulást az jelentett, hogy egyes bútorkereskedők bútort 
kezdtek gyártani /pl. Székely és Réthy Marosvásárhelyen/, miáltal munkaalkalmat létesí
tettek.

15.2.5. Vasúttalanság, helytelen vasútpolitika. A szövetkezeti eszme népszerűtlensége 
/—>10. fejezet/

A közös szövetkezeti áru- és anyagraktárak, továbbá gépműhelyek létesítésével, a 
bútorkészítő kisipar nagyobb egységekbe tömörülve felvehette volna a versenyt az üzletek
be hozott kész bútort árusító kereskedőkkel, a vidéket is elárasztó házaló ügynökökkel. 
Sajnos, szövetkezeti gondolat terjesztői nem számoltak az asztalosok széles rétegének 
nincstelenségével és a kenyéririgységgeL  azzal, hogy “a valamennyire tehetősebb iparos 
nem szövetkezik azzal, akinek semmi vagyona nincs” /Mkikj, 1905. 64./. Ez volt a 
magyarázata annak, hogy végül is, a kutatott területen a vizsgált korszakban jelentős faipari 
szövetkezet nem alakult ki. /Ezzel szemben az Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon 
-Oradea, 1929. -, megemlíti az 1905-ben létesült “Aradi Bútorkészítő Iparosok Szövetke
zetiét és az “Első Asztalosszövetkezet Bistrita”-t, 1910 alapítási évvel./

1907-ben a szászrégeni "fehér" kádárok, vagyis fenyőből dolgozó faedény készítők, 
termelő szövetkezetei alakítottak s a görgényi kincstári erdőből előnyös árban egy erdőrészt 
vásároltak meg, melynek fáját ők maguk vágták ki. Ezzel jó anyagban is válogathattak. 
/Mkikj, 1908.49./. A jó úton később sem álltak meg. Fokozták a termelést, és 1908-ban már 
munkagépeket is alkalmaztak.

Felmerül a kérdés, hogy a székely városok kádárjai miért nem követték a régeniek jó 
példáját. A választ a kamarai Jelentés a tőkehiánnyal magyarázza, amihez még azt is 
hozzátehetjük, hogy bizonyara hiányoztak az olyan jó vezetők is, mint Heiter G yörgy, ki a 
30 taggal dolgozó “lágyfa kádáriparos szövetkezethet össze tudta fogni. /Thirring G., 1912. 
307./

15.2.6. Ipartestületek jelentéktelen szerepe

Az ipartestületeket az 1884. 17. te. , a második ipartörvény hozta létre, melyeknek 
feladata lett volna az iparágon belül a rendet és egyetértést fenntartani, az iparhatóságok 
munkájának támogatása, az iparág érdekeinek előmozdítása stb. Szerepüket a kutatott 
területen nem tölthették be, mert Marosvásárhelyt, Szászrégenben, Székelyudvarhelyt, 
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyt meg sem alakultak/Mkikj, 1912.53./. Amaradiság, 
az egykori “vargákra” jellemző észjárás okozta ezt az áldatlan állapotot, mely szintén 
hozzájárult az ipar- és ennek keretében a készterméket gyártó faipar- elmaradottságához.

15.2.7. Iparfejlesztő bizottságok tehetetlensége

A székely megyékben az iparfejlesztő bizottságok 1892- és 1893-ban alakultak meg. 
Nem sikerült ellensúlyozniuk a helytelen vasútpolitikából és hitelrendszerből adódó káros 
következményeket. Ennek betudhatóan is, pl. Háromszék megyében az évszázad végén az 
önálló iparosság aránya csak 3,8% volt, míg az országos átlagban az önálló iparosság az 
összes lakosságnak 5,21%-át képezte. /Hszék Ekv, 1899. 170./ Maradt a “fűrészgyárak”, 
az “őserdők réme, szörnyetege” /Erdély, 1902. 21./ egyeduralma.

15.2.8. Más tényezők

A XIX. század 80-as éveiben a készterméket előállító gyári faipar fejletlenségének oka 
lehetett “a rögtönös átmenet a régi czéhrendszerről a korlátlan iparra ’ is /Ellenzék, 1883. 
1.9./. Mindvégig a támogatás hiánya a külkereskedelemben is bénitólag hatott. /Pl. az 1886
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és 1891 közötti vámháború Romániával, mely a székelyföldi kisipart sújtotta, melynek 
következtében Kézdivásárhely lakossága 1880 és 1890 között 5183-ról 4689-re apadt. 
/Erdélyi Hiradó, 1891. jan. 29.//

AZ ÖSSZES NEPESSEG “/.-BÁN
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58. ábra
A bányászati, ipari és forgalmi foglalkozású népesség megoszlása 1890-ben a “törté
nelmi” Erdély 15 megyéjében / a járási átlag alapján! IBerend-Szuhay, 1975.116.1

15.3. Ami megvalósult

15.3.1. Mestitz Mihály marosvásárhelyi bútor- és épületasztalos gyára

Székelyföld első és egyetlen bútorgyára 1869-ben alakult /Székely Naptár, 1903./, 
amelyet a marosvásárhelyi “Társas Czégjegyzék"-be először 1876. júl. 18-án 7965. számon 
jegyeztek be.

Hirdetései tájékoztatnak arról, hogy a görgényi vadászkastély berendezésére bútort 
szállított /Erdélyi Hiradó, 1890. júl. 9./; elnyerte a “cs. és kir. udvari szállító” címet; 
Kolozsvárt is volt kirendeltsége, stb. Egy időszakban fűrésztelepe is volt, hol épületfát, 
deszkát, lécet, zsindely, tölgyparkettet árult /Marosvásárhely Társadalmi közigazgatási és 
szépirodalmi folyóirat, 1911.1. évf. 10-11. sz./.

“ [...]  nem másod forrásból veszem készleteimet, hanem saját műhelyemben készítettem” 
olvahatjuk egy 1891-ben megjelent hirdetésében /ESzNaptár, 1891./. Munkaalkalmat biz
tosított, szakmára nevelte az asztalosipart elsajátítani akarókat. Ezért is erről a cégről.
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melyet az 1900. évben a párizsi kiállításon kitün
tettek, csak elismeréssel emlékezhetünk meg.
Felvette a versenyt a “különböző előkelő bécsi 
gyárakból [. . .] minden igényeket kielégítő” ol
csó bútort hirdető kereskedőkkel.

15.3.2. Mónus Márton faipari-gyára Marosvásár
helyen/Mkikj, 1906. 15./

Egyike azon 5 faiparos közül, aki 1906-ban, a 
kamara területén gépsegélyhez jutott, mely állt: 
egy körfűrészből, egy szalagfűrészből, egy kefe- 
fa-gyalugépből és egy botesztergából /uo. 15./.

Mónus Márton üzemét az 1906. évi hivatalos 
statisztika talpkéreg és faárugyárként tartotta 
nyilván/Mogy, 1906.410./. 1911-ben Farkas és 
Mónus néven, 35 alkalmazottal mint faárugyár 
szerepelt /Thirring G ., 1912. 307./, a “Marosvá
sárhelyi Almanach” 1912. pedig “Monus és Far
kas gőzfűrész, asztalos és faárugyár, Híd u. 7.” 
név alatt vette jegyzékbe.

15.3.3 Székely és Réthy bútorgyár,
Marosvásárhely

1907-ben alakult közkereseti társaság. Alapí
tói Székely Fülöp és Réthy Ernő bútorkereskedők 
voltak. /Társas Czég-jegyzék 5. 349. lap 259/1. 
fsz./ A vállalkozás első éveiben főleg bútorkeres
kedelemmel foglalkozott, amint erről a kamarai 
jelentés értesít: “Ugyancsak a bútor fejlesztés 
terén működik sikerrel a Székely és Réti maros
vásárhelyi cég [. . .] A bútorok jó  részét sajnos, 
még idegenből hozatja [ .. .  ]” /Mkikj, 1910. 67./

Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon, Oradea, 1929. adatai szerint az 1907-ben 
alakult vállalat családi részvénytársaság lett. /Az átalakulás a “Társas Czég-jegyzék” 
szerint 1917-ben történt./ Az idézett lexikon szerint a cég 125.000 korona tőkével létesült.

15.3.4. Sólyom Gyula baróti cipőfaszeg-gyára

Állami gépadományból részesült, mely a következőkből állt: “2 drb G. K. S. körfűrész,
4 drb A. S. G. hegyző gép, 4 drb A. S. T. hasítógép, 1 drb A. A. göcsfuró, 2 drb fehérítő 
készülék, 1 drb lapító gyalugép, 1 drb tárcsavágó fűrész-gép, 4 drb hegyző-gép, 1 drb kettős 
hasító gép, 3 drb gőzszárító berendezés, 1 drb fényező-gép, 1 készlet osztályozó szita, 1 
drb tisztító készülék”, összesen 26 gép és berendezés /Mkikj, 1903. 26./.

Az 1899-ben adományozott géppark és a jószándék, hogy a kutatott területen egy 
második készterméket előállító faipari gyár is létesüljön, sajnos nem volt elégséges. A 
korszerű gépekkel felszerelt vállalkozás nem virágzott, nem muatatott ösztönző példát más 
hasonló próbálkozásoknak. Az alábbi sorok erről tanúskodnak: “[.. .] a gyár még mindig 
küzd a kezdet nehézségeivel. Az amerikai termelés versenye súlyosan nyomja a kezdő 
vállalatot. Ezzel szemben védekezni annak idején a behozatali vám fölemelésével kellene 
[...]” /Mkikj, 1907/47./.

59. ábra

Iparral főfoglalkozásként fog la lko
zók aránya 1910-ben. IA M.Szt. 
Korona Országainak 1910.évi nép- 
számlálása. A népesség fog la lkozá
sa és a nagyipari vállalatok 
községenként. Bp.1913.1
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A kis faipari vállalkozás a kért védelmet nem kapta meg. 1911-ben munkásainak a 
számát kénytelen volt csökkenteni, mert “versenyképes” -de drágább- áruját a kereskedők 
mellőzték/Mkikj, 1911. 59./.

15.3.5. A parajdi gyufagyár

1858-ban Hafner alapította, melyet később a Reiter testvérek vettek át/Téglás G ., 1874./. 
Az ipartelepről Téglás Gábor 1874-ben a Fővárosi Lapok hasábjain részletes tudósítást írt, 
melyből kiemeljük az alábbi mondatot: “[. . .] egy helyiségben hat-tíz éves gyermekek 
gyakorolják magukat”. Árnyalt megfogalmazása a kapitalista kizsákmányolásnak, két 
évvel az 1872. 8. te. -az ipartörvény- megjelenése után, melyhez a tudósítás szerzőjének 
nem volt semmi mondanivalója.

A korszerű gépekkel felszerelt, rossz munkakörülményekkel dolgozó, tűzveszélyes gyár 
1874-ben húsz-huszonöt millió csomag gyufát termelt, munkaalkalmat biztosítva 60-80 
felnőtt dolgozónak, miközben azáltal, hogy évente 2400-3200 űrköbméter hasábfát vett az 
“Ősi Marosszék nemes székely birtokosság”-tól, hozzájárult e közbirtok fenntartásához is.

A gyár emléke Parajdon még ma is él. “Fehérfoszforos gyufát gyártottak itt, nem a 
vörösfoszforos svéd gyufát. Ez meggyűlt a székely «harisnyá»-ján végighúzva", adta 
tovább a gyermekkorában hallottakat Márton Zoltán. “Kisgyerekek voltunk, amikor Reiter 
elment Kolozsvárra", emlékezett vissza 1977-ben gyermekkorára a 90. évén túl levő 
Zsombori Kálmán. /Sz. gy./

Reiter egykori parajdi gyufagyára bebizonyította: lehetséges volt a Székelyföldön is 
életképes fa ipari vállalkozást létesíteni, mert a székely alkalmas gyári munkára is; Becze 
Antal csíki alispán tétele, melyet ő “igaz szólásnak’' nevezett, és lényege “hogy az [ipari 
munka] nem egyez meg a székelység felfogásával, véralkatával" /Erdély, 1901. 80./, téves 
és rendkívül káros volt. Elévületlen érdeme a gyárnak az a nyereség is, amit a termé
szetvédelem, az erdő megbecsülésének gondolata Jékely Lajos gyufagyári tisztviselő 
fiának, Á prily Lajosnak költészete által kapott.

Parajdon eltöltött gyermekévek “Áprily Lajosnak egész életére megtermékenyítették a 
lelkét”, írja Vita Zsigmondi a költő méltatója Aprily Lajos c. kötetében /1972. 14./. A közel 
40 évig Parajdon működő gyufagyárnak köszönhetően, Áprily Lajos a nagyobbrészt alföldi, 
domb vidéki magyar költészetbe első ízben hozta be, művészetileg megelevenített világí
tásban a hegyek, az erdő világát, mellyel felbecsülhetetlen szolgálatot tett az erdészek 
munkájának népszerűsítésében. /Pl. “Ha fűz lehetnél, barkás fűz-liget, / lelkem, hogy 
zsongnál. Hogy zsongnál. "Sorok a “Fűzafa-zsongás" -Áprily L., 1973. 208. - c. versből, 
melynek olvasása a sokáig méltatlanul becsmérelt fűzet és annak művelőjét a költészet, a 
megértés világába hozza./

Napjainkban mind többen hivatkozunk az erdő nyújtotta immateriális javak fontosságára. 
Erre utalnak Áprily  Halálpatak c. versének sorai is: “Egyszer hegy lakói voltunk, /vizek 
mellett kóboroltunk, /megpihentünk öreg fánál, /kicsi Halál-patakánál. /Megpihentünk, 
málnát ettünk, / fényes volt az ég felettünk. / Azt a völgyet megszerettem, / mellé kunyhót 
építettem, / városoktól megfutottam, / ott a lelkem gyógyítottam.” /Áprily L., 1973. 181./

15.3.6. Első erdélyi gyermekjáték- és fadíszműáru gyár, Marosvásárhely

1889-ben, 12 munkással nyílt meg. Az 1892. évre vonatkozó kamarai jelentés a gyárat 
mint “kivivő czég”-et említi.

A vállalkozás elsősorban munkaalkalmat jelentett. A belföldi keresletet csak igen kis 
mérétékben tudta kielégíteni. Az “Emlékirat az iparfejlesztésről" c. kereskedelmi minisz
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tériumi kiadvány szerint 1904-ben a hazai gyáripari termelés a fából készült gyermekjáté
kokat illetően a belföldi fogyasztásnak csak 3,9%-t fedezte.

Termékei a falu gyermekeihez csak igen kivételes esetekben jutottak el. Mindez termé
szetesen nem jelentette azt, hogy az ottani gyermekek nem játszottak, mert Sütő András 
szavaival élve: “Ahol mindig hiányzott egy garas, kárpótlásul ott volt a természet összes 
anyagával: fű, fa, virág egy kis fantáziával és kézügyességgel játékká alakítható volt [ ...]” 
/Sütő A., 1980. 167./

15.3.7. A marosvásárhelyi közműhely

Üzembehelyézésétől a kamarai Jelentés /Mkikj, 1908.47./ sokat várt: olcsóbb termelés 
és tömeges kereskedelmi árut.

Végül is csak 1910-ben helyezték működésbe. Ha megkésve is, de hasznos ipartámogató 
létesítménynek bizonyult. Különösen a faipari gépek kihasználása volt jó /Mkikj, 1912. 
82./. A jó példa azonban a Székelyföld más városaiban nem hatott oda, hogy ott is 
közműhelyek létesüljenek, pedig “az iparosság mindenütt vágyott kisebb közműhelyekre”, 
olvashatjuk a marosvásárhelyi kerületi iparfelügyelőnek, közvetlenül az első világháború 
előtti jelentésében/Iparf. tev. 1913. 508./.

15.3.8. Székelyföldi Iparmúzeum

1886-ban nyílt meg. A 290 kiállított tárgy közül 50 a faipart, a gyermekjátékipart pedig 
5 tárgy képviselte/SzN, 1886. jún. 29./.

László Gyula, a Marosvásárhelyi Kereskedelmi- és Iparkamarának sokáig csak másod
titkára 1890-ben megjelent beszámolójában a székelyföldi iparmúzeumot az itteni iparosok 
iskolájának tekintette -vagy inkább vélte-, azzal az aggodó kiegészítéssel: “[...] a Székely
- egylet eme nagybecsű alkotásának fontosságát nem tudják iparosaink kellőleg méltányol
ni. " /SzEKN., 1890. 73./

Sajnos, László pesszimizmusa tárgyilagosnak bizonyult. Az iparosságnak a közömbös
sége egyfelől, a kellő szakértelem hiánya másfelől, végül is lassú elsorvadásra  Ítélte a jobb 
sorsra érdemes iparoktatási intézményt. A végről 1907-ben Barabás Endre így számolt be:

“[...] az intézet egyáltalában nem felelt meg hivatásának; gyűjteményei rendszertelenek 
és elavultak, ipari czélt egyáltalában nem szolgáltak, úgyhogy fentartása az eddigi módon 
teljesen czéltalan. Ezt az intézetet most a kereskedelmi kormány veszi át a Székely-Egy
lettől 21. 000 K-ért és a marosvásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskolával kapcsolatba 
hozta s így teljesen az iparfejlesztés szolgálatában fog állani. ” /Barabás E., 1907. 100./

Törhetünk-e pálcát a múzeum egykori irányítói felett anélkül, hogy visszatérnénk László  
Gyula 1890-ben megjelent soraihoz? Nem, mert azoknak a gondolkodásmódját akikért 
létesült az intézet, ismernünk kell ahhoz, hogy az újabb kudarc valódi okát megtudjuk:

“Műhelyéhez a legtöbbje a székely iparosok közül csak addig hű, míg mindennapi 
kenyerét megszerezheti, de ha ismét szorgalma és igyekezete által többet is szerezhet, már 
szántóföldet, szőllőt, dinnyést vásárol, szekeret és lovat vesz s gazdálkodik , a mihez 
kevésbbé ért. E mellett: aztán elhanyagolja üzletét, másodrendű foglalkozássá degradálva 
azt, idejét és tehetségét kevésbbé háládatos dolgokra fecsérlik /io./
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15.3.9. Iskolák, tanműhelyek /-16. Szakoktatásunk emlékei/

Összegezve a székelység sajátos problémáinak egyikéről, a készterméket előállító gyári 
faipar kifejlődésnek elmaradásáról leírtakat, megállapíthatjuk, hogy a bajok forrása a 
kisiparosság, a nép konzervatizmusában, az iparfejlesztésre hivatott állami, társadalmi, 
pénzintézeti szervek hozzá nem értésében , az önzetlen magatartás hiányában keresendő. 
Az állami gépsegélyek által nyújtotta előny is kevésnek bizonyult. /->Baróti cipőfaszeg- 
gyár és 14. Asztalosokról/ Mindezeknek betudhatóan a közbirtokosságokból kiszorult 
szegénységet a gyengén fejlődött /alig létező/ készárut előállító gyári faipar nem tudta 
befogadni, a népfeleslegnek pedig a kivándorlásban kellett menedéket keresnie.

A Székelyföld gazdasági életében, a készterméket gyártó gyári faiparnak kellett volna a 
fűrészipar okozta negatív hatásokat /—>13. Mérlegen a fűrészipar/ ellensúlyoznia. Sajnos 
erre a szintre a faipar nem tudott felemelkedni. S ezáltal az erdős Székelyföldön maga az 
“erdő” sem nyújtotta azt, melyre hivatott lett volna. Az el- és kivándorlás megakadályozá
sáért, a viszonylagos jólét elmaradásáért nem az “erdő” okolható, hanem az őt kezelő, 
hasznosító ember, ki saját érdekében nem élt kellőképpen az erdő nyújtotta lehetőségekkel. 
/—> 11. Az erdő jelentősége a nép életében is/
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16. SZAKOKTATÁSUNK EMLÉKEI

16.1. Egy lelkes marosvásárhelyi polgár
Dávid Antal Mózes 1846-ben 10. 000 váltó forintot ajánlott fel egy székelyudvarhelyen 

felállítandó “műipar- iskola" alapítására /Kozma F., 1879. 366./.
“Az eszme lelkesedésre ragadta a székelyeket", tudósít e korszak közhangulatáról kitűnő 

könyvében Kozma Ferenc példaként felemlítve más felajánlásokat is.
Hogy mennyire voltak befolyással a jelzett közhangulat kialakítására Mikes Kelemen 

látnoki sorai, melyek 1794-ben, a Törökországi levelek első kiadásakor szülőföldjére is 
eljuthattak, nem lehet megállapítani. Gondolatai maradandó értékűek, és felelevenítésük 
indokolt: “Csak a deák nyelvet, és egyebet nem tanulván [a "collégyiumban" a nemes 
“iffiú"], annak házánál hasznát nem sokat vészi, és a gazdaságban olyan tudatlan, mint 
mások. És a psysicából annyit nem tud, mint a molnárja vagy a kovácsa [...] Nemhogy azt 
tudná, hogy miben áll az ország haszna, de azt sem tudja, micsoda országok szomszédai 
Erdélynek [. . .] /Mikes K., 1715. július 11. levele 1974. 161./ Tudom, hogy a mi 
országunkban egy iffiúnnak más tudományt nem lehet tanulni, mert nincsenek arra való 
collégyiumok, mint más országban, ahol egy huszonöt esztendős négy-vagy ötféle tudo
mányt tud, é s egy közönséges iffiú vagy három mesterséget. [...]" /uo. 162./.

Feltehetően kedvezően hatott a szászoknál tapasztalt jó példa is, kiknél 1841-ben pl. 
2,36-szor több gyermek járt elemi iskolába, mint a székelyeknél /EBK, 1844. 13./, és a 
szakoktatás már gyarkorlat volt.

16.2. Egy középiskola, melynek létjogosultságát 
az egykori sajtó többször is szóvá tette

A Dávid Antal Mózes által létesített alapítványból végül is 1871-ben Székely udvar helyen 
egy főreáliskola létesült, a város harmadik középiskolája, mikor is, Háromszéken még egy 
főgimnázium sem létezett.

Tinennégy évi fenállása után, szerepét a székelység életében a sepsiszenygyörgyi 
Székely Nemzet elmarasztalólag állapította meg, mert e tanintézetben a tanulókat semmi
lyen gyakorlati pályára nem készítették fel/SzN, 1885. 196. sz., 197. sz., 199. sz./.

Jellemző volt az iskola népszerűtlenségére az, hogy 1871 és 1885 között érettségizett 9 
évfolyam végzőseinek összlétszáma csak 67 volt, vagyis átlagosan évenként 7,5. Ennek 
egyik oka az volt, hogy az itt érettségizettek csak bizonyos felsőfokú tanintézetekbe 
iratkozhattak be. /Pl. a divatos jogi pályát nem választhatták./

A székelyudvarhelyi állami főreáliskola hivatása volt hozzájárulni annak a műszaki-köz
gazdasági értelmiségnek a kialakításához, melynek feladata lett volna az általános iparosí
tás megvalósítása, és azon belül a székelyföldi tulajdonképpeni faipar megteremtése. 
Sajnos, ennek a jogos elvárásnak az iskola nem tett eleget. Mi több, az annyit hangoztatott 
“székely iskolaváros" megyéjében az ipáit állandó foglalkozásként űzők aránya a Székely
földön a legalacsonyabb volt.

16.3. A brassói állami “közép faipariskola”
Az 1885-ben létesült tanintézet, mint középiskola 11 éven át működött /Értesítő Brassó, 

1896/97./
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Az 1894/95 tanévről kiadott értesítőből kitűnik, hogy tíz év alatt az iskolába csak 189 
tanulót vettek fel. /Legkevesebbet az 1885/86-os tanévben /7-et/, legtöbbet az 1892/93 -as 
tanévben, és pedig 28-at./

Az 1887/88-as tanévtől kezdve az iskola mindhárom osztályával működött. A tanév 
végén 5 tanuló nyert végbizonyítványt, az 1893/94-es tanévig összesenn 27-en.

A kis tanulólétszám annál is inkább feltűnő, mert az iskola rendkívül kedvező feltételeket 
biztosított: a tanítás díjtalan volt; azon tanulók akik az első osztályba 4 gimnáziumi vagy 4 
polgáriskolai osztály elvégzésével léptek be, egy évi “önkéntességi joggal” bírtak, vagyis 
a tényleges katonai idejük csak egy év volt és tartalékos tisztek lehettek; a végbizonyít
vánnyal rendelkezők, az asztalos- és esztergályos ipart önállóan űzhették; mindhárom 
évfolyamnál heti 24 óra műhelygyakorlat volt előírva, amit délután végeztek stb.

Valamelyest javult a tanulók számának növekedése a középiskolának szakiskolává 
történő átszervezésével. De ekkor is csak igen kis mértékben járult hozzá a Székelyföld 
faiparának kifejlődéséhez: az 1899/1900-as és az 1913/1914-es tanévek között, vagyis 
összesen 15 tanév alatt végzett 208 tanuló közül csak 14-en helyezkedtek el a kutatott 
területen /Marosvásárhelyen és Baróton 3-3, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön 2-2 
végzett tanuló stb./.

16.4. 1892. november 13. Megnyílt a marosvásárhelyi állami fa- és 
fémipari szakiskola, 10 tanárral és 20 rendes, valamint 12 rendkívüli 
tanulóval /Barabás E., 1907. 98./

Hasonlóan a két előbbi iskolához, itt is jellemző volt a tanulók alacsony száma még a 
tanszemélyzethez viszonyítva is. Barabás Endre adatai szerint pl. az 1903-1904-es tanév
ben 20 tanár és 6 művezető /oktatómester/ 3 segédszemélyzet közreműködésével 203 
tanulót oktatott, kik közül 115 rendes és 88 rendkívüli volt. 1895 és 1904 évek között pedig 
az állam 478837 koronát fordított az iskola fenntartására.

A tanulók alacsony száma elsőrosban a faipari szakra jellemző. Például az 1905/6 
tanévben, a 18 végzett rendes tanuló közül csak 4 volt asztalos /Mkikj, 1906. 36./.

A Marosváráshelyi Kereskedelmi - és Iparkamara 1902. évre szóló jelentése a szakmai 
oktatás kifejlődéséről tájékoztat. Az 1846-ban elindított mozgalom, melynek célja egy 
“műipariskola” felállítása volt, 46 év alatt jelentős utat tett meg. 1892-ben ugyanis a kamara 
kerületében már 13 “tanműhelyiben folyt ipari oktatás, melyek közül 7-ben /54%/ a 
fafeldolgozással kapcsolatosan képeztek oktattak. Mindez a faipar székelyföldi jelentőségét 
is igazolja.

16.5. A görgényszentimrei erdőőri szakiskola
A 1893-ban létesült szakiskola mellett egy kiterjedt dendrológiai park is szolgálta az 

oktatás ügyét. 1894 és 1914 között 21 évfolyam, azaz 524 tanuló végzett, közülük pedig 46 
volt székelyföldi születésű /C. Gliga, 1969./.

Az iskola első igazgatója Péch D ezső , a termékeny erdészeti szakíró és kutató volt, ki 
egyidejűleg a szabédi erdészeti kísérleti telepet is létrehozta.

Barabás Endre az intézet közel másfélévtizedes tevénységét összegezve, az 1907-ben 
megjelent monográfiájában az alábbi adatokkal jellemezte az itt működő kislétszámú 
tantestület /2-3 erdőmémök/ munkáját: “A szakiskola kezelése alatt áll 807 hektár erdő, 11,
5 hektáros csemetekert és egy 7, 5 hektáros növénytani kert. Szállított az intézet a kopár
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területek beerdősítésére 2. 914. 000 
csemetét az 1900-ik évben. Az intézet
tel kapcsolatban meterológiai megfi
gyelő állomás is van szervezve.” 
/Barabás E„ 1907. 82./

Péch Dezső sokoldalú, nagymű- 
veltségű szakember volt, ki számos 
írásával járult hozzá a kutatott terület 
erdőgazdaságának fejlesztéséhez. El
őrelátás jellemezte A Biikknek, mint 
műfának értékesítéséről c. írásában 
hangoztatott elvéit is: “Megszoktuk a 
bükköt olyan fanemnek tekinteni, 
mely egyébre nem való csak tűzre. [.. 
.] A bükk a jövő fája s ha majd nyitjára 
akadnak, hogy miképen lehet a bükkfa 
természetadta hiányait mesterségesen 
kipótolni, mi előbb-utóbb bizonyára 
megtörténik, akkor a bükknek, még 
nagy tömegénél fogva is a fahasználat 
terén elsőrendű szerepe lesz." /Péch 
D„ 1891. 674., 675./

Napjaink faipara igazolta Péch De
zső idézett gondolatát. A külföldi fane
meknek hazájában való telepítéséről 
c. szakkönyve hasonlóan úttörő mun
kásságát dicséri.

Péch utóda 1900-tól a görgény- 
szentimrei erdőőri szakiskola vezeté
sében Szakmáry Ferenc volt. írásai 
közül kiemeljük a görgényszentimrei
és szabédi erdészeti kísérleti telepen végzett növénytenyészeti megfigyeléseket /Szakmány 
F. 1903.1904. 1905./ Ugyancsak ő írt az Erdélyben fellépett apácalepke - károsításokról is. 
/Szakmáry F. 1901./

60. ábra

A népi bútor virágos faragásának egy szép 
mintáját láthatjuk. /Kovács Géza, Küküllöke- 
ményfalva. Kardalus János: Virágos faragás. 
Müv.1980. 8-9.57.1

16.6. “Müfaragászati tanműhely” Kézdivásárhelyen

Az 1899-ben megjelent, Potsa József szerkesztette "Háromszékvármegye. Emlék
könyv” beszámol arról is, hogy 1876-tól 3 évig Kézdivásárhelyen fafaragást is tanítottak 
/342./. Később, ugyancsak itt 1890-ben asztalos tanműhelyt létesítettek, majd 1892-ben az 
“Asztalos tanműhellyel egybekapcsolt polgári iskola" kezdte el működését.

16.7. A faipari ismeretek rendszeres oktatásának más formái

Gyergyószentmiklóson, a 90-es évek elején gyermekjátékszer-készítő tanműhely műkö
dött/Mkikj, 1896. 107./.

A "hosszúfalusi fametsző tanműhely"-ről Kozma Ferenc emlékezett meg /Kozma F., 
1879. 428./. Korábban pedig, egy Kolozsváron megrendezett kiállítással kapcsolatosan az
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ugyancsak itt megjelenő M agyar Polgár irta: “A főbejárattal balra levő tért a hosszúfalusi 
műfaragászati iskola szép kiállítása foglalja el." / ISII .  dec. 4./

A Marosvásárhely i Kereskedelmi - és Iparkamara jelentései több alkalommal beszámol
tak a nyárádszeredai faragászati iskoláról. Pl. 1897-ben, mikor az iskola hiányos felszere
lését panaszolták /Mkikj, 1896.106./. Az 1906. évre vonatkozó közlemény pedig határozott 
formában állapította meg, hogy az iskola “annyira kezdetleges, hogy 25 évi fenállása óta 
figyelemreméltó eredményt nem mutatott fel. 'VMkikj, 1906. 39./Nem javult később sem 
a helyzet, minek következtében: “a tanulók iskola végeztével a megkezdett tanulást a 
munkaeszköz hiánya miatt tovább nem folytathatják". /Mkikj, 1910. 38./

A jelentések pesszimizmusától függetlenül, bizonyára az iskola tevékenységének is 
köszönhetően, a környék székelyei tudtak és ma is tudnak faragni. A környező vidék régi 
díszítő-faragó kultúráját igazoló 30., 31., 34. és más ábráink ezt hirdetik. /Ez a megállapí
tásunk a népi fafaragás távolabbi művelőire is vonatkozik./
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17. ELFELEJTETT 1848 ELŐTTI 
ERDÉSZETI ÍRÁSOKRÓL

17.1. Ami újból megjelent

Nem sorolhatjuk szakirodalmunk feledésbe merült tárgyi bizonyítékai közé M éliusz 
Juhász Péter Herbárium-át és Oroszhegyi Mihály deák verses munkáját, mert az elsőt, a 
Kolozsvárt 1578-ban megjelent mű 400-ik évfordulója alkalmából a bukaresti Kriterion 
Könyvkiadó újból megjelentette, A Fenyő fának hasznos voltáról, és a’ Sengely tsinálóknak 
kellemetes Munkájukról-való Historia-t pedig, a Régi magyar költők tára XVII. század 9. 
Bp. 1977. 109-1119. tartalmazza. Mégis, szükségesnek véljük e fejezetben az elsőből 
idézni, és a második technikatörténeti jellegét hangsúlyozni, ismételten bizonyítva ezzel 
erdészeti szakmunkajellegüket. /— 18. fejezetet is/

A Herbárium határozott módon faanya ginre re ti tudnivalókat közöl:

Folio 16. De orno
Ornus Gyrttyán fa Banbuchen
Ez igen eres fa, hegyen terem, kiből Malom fogat, és erős nyeleket csinálnac.
Folio 12. DeAlno 
Alnus Eger fa
A vizes földben mint egy ezont úgy áll, az föld kűvűl meg rothad.

17.2.1779- “Vanier-ből” két átültetés

Baráti Szabó D ávid  /1739-1819/, a deákos iskola megalapítója nem csak A ledőlt 
diófához c. ódájában bizonyította természetszeretetét.

“Vanierből hat lábbal mérsékleti magyar versbe foglalt" Paraszti M ajorság  c. munkájából 
oldalakat idézhetünk, melyek mind természetvédelmi beállítottságát igazolják, mint példá
ul az alábbiak:

“Dolgod akár-hogy-mint légyen: biztasson hazádnak Füldje mi -képpen bár; ne b o tsá sd a ’ 
régi Ligetnek
Ortására kezed’ : te te je k ja j! mennyi hegyeknek 
Tar, szomorú minden részről! melly szűke vagyon mái'
A' fának! még szalma tüzünk sem lészen, ha mind így Fognak az Erdőben féjszék 
rombolni-ki mindent
A' tengerre vitéz gállyát; konyhára de küldjön 
Tsög-bögöt; házra gerendákat,' s eke-szerre-való fát 
A Liget: a' mellyet még Dédösöd ültete, lábán 
Állani hagyd,' s unokáidnak nyújtsd által örökbe. “ /32./
Vagy máshol, a gyantagyűjtés barbár módját kifogásolva:
“A Szurok a' meg-nyiltt ereken hogy tsúszszon alábbra
Jó-böven, jaj! nyúzza Paraszt borit le Fenyőnek; “/Baróti Sz. D. 1779./

Ugyanaz évben, Szebenben adták ki Miháltz Ist\'án Paraszti Majorját is mely szintén 
Vanier nyomán Íródott, és egykori olvasóit hasonlóképpen az erdő szeretetére nevelte:

“Sok hasznát veheted, /Ha bé-ültetheted / A vizeknek partyait; /Mert midőn dagadnak, / És 
szörnyen áradnak, / El-fordítod árjait." /Miháltz I., 1799./
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17.3. Erdészeti ismeretek egy 1781-ben írt kéziratban

Benkő Ferenc Gőttingában megírt és kiadatlan munkájának címe: Az Hasznos GAZDA
SÁGRÓL Melyet Prof Bekmán Ur Taníttásából maga számára írt, és halgatott különös 
Professioján Benkő Ferentz de. K. Batzon stb."

A 197 oldalas bekötött kéziratban a “feltáblázás”-ról, a vágásszabályozás és egyben az 
erdőrendezés kezdeti formájáról olvashatunk: “Arra kell vigyázni, mind a privatus Gazda, 
mind a Publicumnak, hogy az az Erdőt jó móddal sokáig meg tarthassa erre szükséges az 
Erdők el osztása, és azokk el nevezése hogy időszakonként élné az Ember.” /103./

Értékesek Benkő szakszavai is. Ilyen pl. az esztendő számokkal való kő /határkő az évi 
vágásterület évszámaival/: “Az Erdők levágásában egyenes Lineat kel tartani és a’ szege
letekre, esztendő számokkal való köveket, a' következendőkre nézve hogy, a’ régi osztás 
meg maradgyon, vagy penig más idegen fákat.”

Máskor az idegen műszó magyar megfelelőjét nem adta meg -kézirata nem kiadásra 
íródott-: "Revier [pagony, Divald -Wagner, 1868.1. 50.] az Erdőnek apróbb gond viselé
sekre való osztása, öt hat illyen teszen egy nagy osztást.”

17.4. Erdészeti növénytani irodalmunk nagy úttörője

Kőváry László /történetíró és statisztikus, 
tartozik, melyet Benkő Józsefről valaha is u tak:

1820-1907/ méltatása a legszebbek közé 
"Középajtán minden Benkőre emlékeztet.

E föld családja szülőföldje, 
hol mint pap, író, füvész, és 
halott mindent felszentel
v e .” /Kőváry L., 1842. 
129./

Benkő József erdőközei
ben élt, hiszen Erdélyen kí
vül nem is járt. Az erdő 
jelentette a botanikus Ben
kő számára az azzá válás
hoz, a növényszeretete  
kiteljesüléséhez a környe
zetet: “Mert gyönyörűsé
ges dolog, a nálunk önként 
termő Fákat és Füveket lát
ni és esmerni”, vallotta a 
Magyar Hírmondó 1780. 
számában. /Éder Z., 1978. 
25./

61.ábra

Benkő József síremléke a középajtai temetőben.

Az erdő egyik cserjéje, a 
"közép-ajtai szkumpia” 
népszerűsítése segítette 
hozzá annak a “20 aranyat 
nyomó érem” elnyerésé
hez, mely hosszas, sokol
dalú és korában 
egyedülálló tudományos 
munkásságának egyetlen
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anyagi elismerése volt. És végül, öreg és elhagyatott éveiben, az erdő és a mező gyógynö
vényeinek eladásából tengette életét, egyik fia házában meghúzódva. /61. ábra/

"A Közép-Ajtai Szkumpia vagy esmeretesebb Neven Etzet fa és annak kordovány Bőr 
készítésére való haszna” c. füzetét 1796-ban jelentették meg. Ebben Benkő új szakszavak 
bevezetésével is kísérletezett, így például a "fatság” székelyföldi szakkifejezéssel, a ma 
használatos cserje értelemben: "Meg ne borzadjon Valaki midőn a Fatsagot hallja, mert nem 
új; de nem is hellytelen szó ez; [. ..] ugyanis más az élőfa Deákul Arbor, németül Baum, 
minékünk a Tser, Bükk, Körös, Alma és több sok ölekre magassan felnevelhető s széljesen 
elterjedő Fák! más a Fatság Deákul Frutex németül Strauch vagy Standé, miilyenek a Rosa, 
Egres, Magyaro, Borza, Kánya, és más sok törpe s vékony növésű Fák; miilyeneket szoros 
értelemben Fáknak sem mondhatnánk. Tudom ugyan, hogy a mi nyelvünkben való Szótár 
/Lexikon/ainkban, a Frutex magyarul Tsemetének és kórónak fordíttatik, de nem heyesen; 
mert a Tsemetén értetik az Élőfának akár tövéből, avagy Tőkéjéből /truncus/, akár derekából 
/candex/kijövő gyenge, mintegy esztendős vesszeje, [ ...]”

Benkő József nyelvészeti munkásságára napjainkban Éder Zoltán hívta fel a közvéle
mény figyelmét. /Eder Z., 1978./ Szerző felelevenítette Benkő egyes botanikai munkáit is, 
mint a “Nomina vegetabilium" -ot, mely a Pozsonyban 1783-ban kiadott Magyar Könyvház 
I-II-ben jelent meg. /Benkő J. 1783./ A szójegyzékkel indult el a román növénytani 
irodalom. Ezért 1942-ben újra kiadták /J. Goteam 1942./.

Idézzük egy címszavát!
"Latina Crataegus torminalis Hungarica Berkenye-fa Valachica Szorb de adure Szorb 
Szelbátik'TMagyar Könyv-Ház, II. 418./

17.5. Mit látott a szemtanú a Székelyföldén 1799-ben?

Teleki József “Ú ti Jegyzések mellyeket az Székelyföldjéről tett az 1799-ik esztendőben” 
címen írt meg, 1937-ig kéziratban maradt, mikor is Domokos Pál Péter tette közzé.

Jelentős erdészet- és faipartörténeti dokumentum a jelzett útleírás. Megállapításunk 
igazolására szolgáljanak az alábbi idézetek:

"A kereskedésnek Vásárhellyt három fő ága vagyon: első a ’ tutaj [ .. .]” /15./

tlHordugás Toplitza mellett

Nevezetes itt a királyi kettős fűrész malom, a mellynek készítője egy Nagy Sinki Engel 
nevű szász volt. Ezen fűrész malomhoz a király veszi az erdőt a Ditróiaktól minden 
esztendőben, a’ Toplitzaiak le vágják, a' víz egy Canalison [úsztató csatornán] le hozza a 
tőkéket a' havastól a' fűrész malomhoz: a mellynek hossza 26 klafter [öl], Innen machinák 
[gépek] által könnyen fel teheti két ember is a nagy tőkéket az úgy nevezett szekérre /Wagen/ 
[tönkszekér] a mellyet a víz elébb hajt, ennek hossza 12 1/2 klafter; a fűrész a tökét [rönköt] 
el vágja. A fűrész [penge] hossza 1 klafter, szele 1/4 schuch [láb]. Ilyen fírész [penge] kettő 
van, minek utánna le vágott egy deszkát, le veszik a szekérről és ki húzzák a canalis mellé. 
És mikor a víz megnő a vízre eresztik; ez le viszi a Marosig. Ezen le menyen Marosvásár- 
hellyig, innen Fejérvárra, a hol hajót csinálnak belőle. Az egész machinát három ember 
dirigálja: Ebből ki tetszik mint tudta készítője a Mechanica Reguláit: mivelhogy illyen 
kevés ember elég arra, hogy egy 12 ölnyi [közel 23 m] deszkát meg fűrészeljen: miilyen 
vastag legyen az tőke a' mellyből vágják a deszkát ki. Ha fel gondolja az ember hogy egyből 
5,6 szál 4 zolnyi [hüvelyknyi] vastagságú deszka lészszen. Vágnak esztendő által 2200 szál 
deszkát 12 öles, 7 és 5 ölest.” 39./
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17.6. A matematika szerencséjére, az erdészet kárára
Bolyai Farkas /1775-1856/ matematikus - “pomologus, kertész, erdősz” János fia szavait 

idézve”, 1820-ban megírja kéziratban, csonkán megmaradt erdészeti munkáját.
A kéziratot Koncz József tanár 1886-ban találta meg, és jegyzetekkel ellátva 1911-ben 

Kintses József erdőtanácsos adta ki /Bolyai F. 1911./ Ugyancsak Kintses, az Erdészeti Lapok 
1942. novemberi számában “Bolyai Farkas törekvései az erdészeti pályára” c. írásában 
részletes betekintést nyújtott a mű megírásának körülményeire vonatkozóan. /Kintses J.
1942./

Bolyai Farkas erdészeti munkájához csatolt jegyzet idézi a korszak neves erdészeti 
szakírójának, Illés Nándornak véleményét is: “Miután Bolyai tudós professzor volt, azon
kívül erdélyi országos erdőfelügyelői állásra pályázott, különben maga is erdőbirtokos vala, 
úgy tekinthetjük munkáját, mint az akkori tanult és művelt férfiú erdészeti tudásának rövid 
foglalatát. ”

Az erdészettudományok kárára -hiszen mint nagyszebeni országos erdőfelügyelő az 
ottan, 1817-től működő erdészeti intézet vezető tanáraként sokat tehetett volna az erdészeti 
ismeretek fejlesztése érdekében-, a matematika hasznára, mert Bolyai a Tentamen-t ezután 
írta, a 3- pályázó /17 erdész, a többi különféle hivatalnok, mérnök; erdélyi 10, magyaror
szági 12, osztrák 8/ közül egy galíciai kincstári erdőmestert neveztek ki a rendkívül magas 
jövedelmet nyújtó erdélyrészi főerdőfelügyelői állásba. Elmaradt ezáltal az a segítség is, 
amit a születő magyar erdészeti irodalom kapott volna Bolyai Farkastól.

Bolyai erdészeti kéziratának eleje és vége hiányzik. Az 1911-ben kiadott résznek 
mondanivalója a “meglévő erdőkről”, “a lejendőkről” és a “mindenkori fakitermelésről” 
szól.

Érdeklődésre tarthat igényt Bolyainak az erdők közös kezelésére vonatkozó véleménye: 
“Ha külön apróbb részek volnának, azokat egy egésszé kell tenni, azaz mindenik birtokos 
betéve mintegy társasági kassába a maga részét, azon jogáról, hogy a magáét s mardékáét 
elpusztíthassa, mondjon le, oly tervvel, mely szerint mind a jelen s mind a jövendő szüksége 
biztosíttassák s a helyett, hogy a gyümölcsfa levágattassék, évről -évre termése minél 
bővebben szedetessék.”

Néhány szépen hangzó mondatát is érdemes megfigyelni ennek a szövegnek, mely 51 
évvel korábban íródott Lázár Jakab Erdészeti kézikönyvénél pl. a “magló vágás”-sal, azaz 
a felújító vágással kapcsolatosat: “ [...] soha a magas fák erdeje tisztes homálya, mintegy 
az erdei nymphák leple, a nap előtt egyszerre fel ne fedeztessék, hanem előbb egyaránt 
ritkítva hagyattassanak maglófák [...]”, melyben Bolyai “felszabadít” helyett “felfedeztet” 
kifejezést használt. Vagy idézzük a fejesfa üzemmel összefüggő sorát: “A fői vágást nem 
minden fa szenvedi úgy is mint a fűz, akác, gyertyán; [...] .”

Legmaradandóbb megállapításai a “mindenkori fakim élés” -sél kapcsolatosak, melyre 
nézve: “Első az, hogy minden használtassék, a mi fát pótolja, 2-or szaporítassanak, 3-or 
mind a vízben, mind a szárazon való épületek mennél kevesebb fával készüljenek, sőt a 
nagyobb hordók is fa nélkül készíttessenek, 4-er. A fa maga is minél kevesebb vesztessel s 
több nyeréssel használtassék s mennél kevesebbel érődjék cél."

17.7. Egy méltatlanul mellőzött erdészeti naptár
A szakkönyvek sorsa kiszámíthatatlan. Nemcsak a szépirodalmi műveket felejti el 

indokolatlanul az utókon hanem a szakmák egyes szellemi termékeit is. Ez a megállapítá
sunk vonatkozik a “Mindenkori tökélyes erdei- és vadászati kalendáriom”-ra is, arra a
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szakkönyvre, mely Kassáról, hol 1835-ben kiadták, elkerült a kutatott területre is, hozzájá
rulva ezzel az egységes erdészeti magyar szaknyelv kialakulásához. A másik érdeme a 
könyv névtelen szerzőjének /szerzőinek/ pedig az, hogy a fanevek olyan magyar megneve
zését adta meg, mely azóta is használatosak, pl. erdei fenyőt írt a Lázár Jakab által 
alkalmazott erdei fenyer helyett. /Lázár J., 1871. 26./

Később, maga Bedő Albert is hivatkozott a Kassán kiadott “Erdei-és Vadászati Kalen- 
dáriom"-ra, kérve a botanikusokat a jegenyefenyő és lucfenyő nevek használatára, melyek 
-szavait idézve- “a gyakorlati életben meggyökeresedett elevezések”-ké váltak, nagy 
mértékben az idézett kiadványnak is köszönhetően. /EL 1888. 369-370./

A hazai fenyők magyar nevére vonatkozóan, sokáig lényeges eltérés uralkodott az 
erdészek és a botanikusok között. Egy ilyen vitára adott okot Borbás Vince botanikus azzal, 
hogy az erdészek által általánosan használt vörösfenyő helyett a hosszú “nyárizöld rozma
ringfenyő'’ nevet ajánlotta /EL 1888. 31./. A rövid, gyakorlatias vörösfenyő név elterjedé
séhez pedig hozzájárult a “Kalendáriom” is. Mindezek figyelembe vételével helyesen 
járunk el, ha e munkának helyet szorítunk abban a felsorolásban, mely az első magyar 
erdészeti szakkönyveket tartalmazza, /vö. Grétsy László 1968. 156-165./

17.8. Erdőgazdaságpolitikai elvek az Erdélyi Híradó hasábjain

1842-ben a Kolozsvárt megjelenő Erdélyi Híradó közli Barabás János Néhány szó a’ 
honi erdészet körül c. írását, az újságírás erdészeti kérdésekkel foglalkozó egyik korai 
erdélyi hajtását. Az utókor Barabás írására elismeréssel tekinthet, mert az erdő jelentőségét 
az ország életében, az erdőgazdálkodás céljait és a követendő irányelveket a szerző kellő 
éleslátással bizonyította: “Az erdő ollyan, mint egy kamatra adott tőkepénz, mellyből ha 
többet költünk évenkénti kamatjánál, bizonyos idő múlva sem kamatunk, sem tőkénk többé 
nem lesz, [ . . .  ]", majd alapelveit így folytatja: “[...] a' nemzet jóléte kívánja annyi erdőt 
megtartani, mellyből a' nép olcsó áron faszükségletét fedezhesse. A’ fa átvitele [szállítása] 
távolabb helyekre természeténél fogva mindig drága, azért szükséges az erdőt úgy nevelni, 
hogy minden helységre nézve czélszerüleg legyen felosztva.”

17.9. Erdély első magyar nyelvű vadászati könyve

A Nagyszebenben 1842. tavaszán kiadott könyv teljes címe: “A gyakorlott vadász vagy 
ismertető a’ vadászat körében Átalános észre vételekkel a’ Vizsla oskolázás -Kopó - Agár
- közönségesebb ebnyavallyák- és vadjaink természetére nézve, vadászó szempontból, Ön 
tapasztalásai után M. Sz. F."

A címlapon egy rajz áll: tolókocsin egy paraszt tolja a földesurat, kezében puskával. A 
mezei tájon előtte egy vizsla és egy fácán. Feltehetően, a rajzon látható helyzet megelőzése 
érdekében íródtak az 5. oldal ajánlásai: “Vadásszunk tehát míg korunk, ’s időnk engedi; 
csak ha mérsékelt mozgással ujjítjuk vérünk forgását, lehetünk képesek sokszor kimentő, 
’s bádjasztó hivatalunk czélarányos folytatására; helyt ülő életrendünkből származható, ’s 
származni szokott nyavalyáinknak csak a’ mozgás, friss levegő, vadászat, igaz ellenmérge.” 
A közel másfél évszázaddal ezelőtt írt vadászati munka is élvezettel olvasható, amit 
bizonyítanak az alábbi sorok is: “[. . .] lássuk meg: mi kívántatik arra hogy jó lövészek 
lehessünk? Első a' jó szem, és serénység, második a’ hidegvér, ’s harmadik a’ szükséges 
gyakorlás.” /21.//MSzF, 1842./
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17.10. Kőváry László Székely honról c. munkája

Huszonkét éves korában, marosvásárhelyi kir. táblai Írnokként készítette első munkáját, 
a Kolozsváron 1842-ben kiadott Székely honról-1.

Szerző helyesen látta a székely székek felemelkedésének lehetőségeit: tanulás, iparosí
tás, a szállítás megoldása. Fiatalos lendülettel, a lehangoló valóságot kertelés nélkül 
bemutatva írta könyvét az erdélyi reformot e jelentés képviselője:

“[Csík] Itt sem egy város, sem egy gyár, sem , mesterség, általában a műiparnak egy ága 
sem gyümölcsöz; s ki tudja mikor vesz fordulatot e lét? És e nép sorsa így sokáig még sem 
maradhat. Ütött a nép ujjá-születés nagy órája, s hangja nem soká e tájra is elhat. Gyáraknak 
dolgozóintézeteknek kell létesülniök, hogy e földhöz sújtott népnek legyen hol tengjen, míg 
lábra kaphat. E tájat maga a természet gyárhelyivé teremté. Az Olt vízzel, a hegyek fával, 
a falvak munkátlan kezekkel [...] járulnak a vállalathoz." /164./

A könyvben a tutajozás külön fejezetet kapott. Ebben Kőváry kitért “a marosi tutajozás 
veszedelmeire és nyereségére", valamint a tutajkereskedők által űzött kizsákmányolásra. A 
kiutat egy székely tutajtársulat létesítésében látta: “melly részvényeket gyűjtvén össze, 
ellássa pénzzel a tutajkészítőket fele nyereségen, s felszólítsa őket, megegyezni hón 
[otthon] bizonyos árban, mellynnél alább senki se adhassa [ a tutajfát], igy kényszerítve 
lesznek a tutajfát vásárlók megadni való árát, mihelyt nem látják az éhség jeleit az alkuvó 
gyergyói tutajosok arculatán [.. .]"/188./

Fiatalos lendülettel propagálta a Maros hajózhatóvá tételét, miközben egy kedves verset 
is megörökített az utókor számára: “Jól írja a fiatal költő: /Te szőke szép Maros / Azt kérem 
tőled én ... / Támadhat-e remény / Szívembe még valljon, / Hogy büszke gőz-hajó / Lebeg 
hullámidon?!"

17.11. A naptárakról

A Marosvásárhelyen kiadott Székely Naptár százharmadik és egyben utolsó száma 
1945-ben jelent meg. Elsősorban hirdetményei jelentenek erdészet- és fakereskedelem- 
történeti forrást. Jelentőségüket abban is látjuk, hogy hozzájárultak egyes közhasznú 
erdészeti ismeretek elterjedéséhez, mint pl. gömb- és faragottfa köbözése, erdei gyógynö
vények megismerése, régi mértékek átszámítása újakra stb., melyek azonban távolról sem 
jelentik az elvárások kielégítését. Az egykori erdőtisztek nem éltek a naptárak nyújtotta 
lehetőségekkel, ezek hasábjait nem használták fel a nép erdőgazdasági műveltségének 
olyan bővítésére, melyek hasznukra váltak volna.

17.12. Egy hammásztiszt írása

A Vasárnapi Újság 1846/627. számában jelent meg Bíró Pálnak Hamu c. közleménye, 
az egykori hamuégetés és hamuzsírfőzés értékes dokumentuma.

A székelyföldi szakember írásának közlésekor Bornemissza Pál illyei uradalmánál 
szolgált. A terjedelmesebb cikk technikatörténeti jelentőségéhez csatlakozik szakszókin
csének értéke is, melyből az alábbiakat közöljük:

hanvnászat: hamuégetés /Bíró P., 1846. 309./
hamvaskád: a hamu kilúgozására használt kád /uo. 311./
lánc sázni: a sűrűsödő lúgot «láncsa» alakú fával kevergetni /uo. 311./
lúgzás: kilúgozás /uo. 311./ lúgzó kártya: kilúgozásnál használt faedény /uo. 312./
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62. ábra
Erdély és a székely székek 1848 előli.
“Erdély a birodalom U ll része"
“a székely-székek 2/11-ed része Erdélynek" 
IKŐváry László: Erdélyország statisztikája, 1847./

makuc: odvas fák fekete színű anyaga, melyet hamuégetésnél nem volt szabad 
felhasználni/uo. 310./ 
megöl tás: lepárlás/uo. 313./ 
varizsálás: széthúzás /uo. 309./

17.13. Kőváry László Erdélyország statisztikája

1847-ben megjelent könyvében ismertette az erdő környezetvédelmi szerepét is, véle
ményét e sorokban összegezve: “Tudományos tapasztalás mutatja, hogy mérsékleti égal
junk alatt hatod rész földnek erdőtől kell borítva lennie, hogy a levegő egézséges, a föld 
termékeny, a vizek dúsak és jóízűek legyenek.” /Kőváry L„ 1847. 28. §./
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A gyakorlat azóta bebizonyította, hogy a mintegy 17 %-os erdősültség, az erdőknek még 
egyenletes elosztása mellett sem elégséges. Szerző bizonyára az erdélyi Mezőség viszonya
ira gondolhatott, mikor az egyhatodos arányt eszményinek vélte, az ott látottakat az 
alábbiakban panaszolta el: “[...], hogy az ország [Erdély] közepén, Torda-Doboka-Kolozs- 
megye mezőségén a marha ganéj is kedves tüzelőszer; hogy távolabb az ország szívétől a 
cser- tölgy- és bükk- erdőket barbár kezek letarolták [ ...]. Valóban szomorú elgondolni, 
hogy. . . azon termék egyének, községek, megyék, székek, törvényhozás gondatlansága 
miatt, csaknem végpusztulásra jutott [.. .]” /28. §./.

Kőváry a sok évtizede népszerűsített élősövényekről is beszámolt olvasóinak: “[. . .] 
fontkert sövénykerítés helyett galagonya ültetvényt alig láthatni” /99./

Az Erdélyország statisztikája utal a múlt század negyvenes éveiben Erdély-szerte érvé
nyes pénznemekre is, egy olyan bonyolult pénzrendszerről tájékoztatva, mely szintén 
fékezhette a kereskedelem- és ezen belül a fakereskedelem- kifejlődését.

Hogyan boldogult e sokféle pénznemmel /arany, garas, koronástallér, magyar forint stb./ 
a városokra járó székely? Megszokott egy bizonyos pénzfajtát, és azt évtizedeken át 
használta, ahhoz mérve az eladandó termék értékét. Két későbbi idézetünk tanúskodik erről: 
“ára [egy szekér tűzifának] rendszerint 4-10 húszas közt ingadoz; mert a székely emberek 
nagyobb része most is eziisthuszasban [...] beszél. Némelyek ugyan «pengőt» is emleget
nek” /Gergely L., 1866. 196./; “Egyáltalában a székely még most is a régi pénzláb szerint 
számít, ahhoz viszonyítva az új pénznemeket is; így ő pengőforintról nem tud, hanem 
húszasról /mi 33 kr/ tud csak”. /Orbán B., III. 1869. 152./

Évszázadokon át sok-sok pénznemben  árulta a székely az erdő termékeit, és az azokért 
nyert pénzösszeg sokáig csak jelképe volt annak a nagy vagyonnak, amit az erdő képviselt. 
Pl. Amintegy 16 ezer holdnyi Szék-havas 1817-ben csak 153 rénens forin tot jövedelmezett 
/Jakab E., 1877. 316./. Hasonlóképpen az erdő termékeinek elkészítéséért nyert bér is 
mindig nagyon alacsony volt.
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18. NÉP ÉS SZAKSZÓKINCS

18.1. Adatok az erdészeti műszótárhoz.

1883-ban Bedő Albert irányítása mellett kezdetét veszi a székelyföldi erdészeti termino
lógia rendszeres gyűjtése és közzététele az Erdészeti Lapok hasábjain. “Adatok az erdészeti 
műszótárhoz” címmel.

Ismeretes, hogy a szakszó tudományának eszköze, miközben a múlt megőrzője és a jelen 
kiszolgálója is. Ennek tudatában végezték és értelmező munkájukat a kutatott terület 
erdőtisztjei, azzal a céllal, hogy a kialakuló magyar erdészeti irodalmi terminológiát 
székelyföldi szakszavakkal gazdagítsák. E törekvést igazolta a németből fordított tükörsza
vak túlzott mértékben történt elterjedése, melynek betudhatóan a magyar erdészeti -faipari 
szaknyelv meglepően nagy mértékben elveszítette önálló jellegét.

Vegyünk egy példát! Meghonosodott szakszó a német Forstbenutzung tükörszava, az 
erdőhasználat, holott a székelység által alkalmazott “erdőlés”-nek tágabb értelmet adva, 
ebben az esetben a magyaros szókincs gazdagítása megoldható lett volna. És hány hasonló 
esetre lehet példát felhozni! A Lázár Jakab által használt “cziher-üzem” /Lázár J., 1871. 
70./sem terjedt el. Ezzel szemben a faiskola /Baumschule/, az erdőrendőrség /Forstpolizei/ 
stb. igen. /->bővebben a Divald-Wagner féle, 1868-ban kiadott magyar-német és német
magyar erdészeti műszótárt./

“Jeles szép elmés versekkel vagyon írva. Vad erdőnek szelid élő fája” méltatással 
jellemezte Bőd Péter /szül. Csernáton 1712/. Oroszhegyi Mihály Deák “Zetelaki Poéta” 
1655-ben megjelent, első erdészeti tárgyú munkánkat. Több mint száz évnek kellett eltelnie 
a Magyar Athenas-bm  /első magyar irodalomtörténetben/ leirt sorok megjelenésétől, míg 
1882-ben, az Erdészeti Lapok hasábjain Dietz Sándor Oroszhegyi verses munkáját ismer
tethette. Apáczai Csere János Magyar Encyclopedia-jának nyelvezete is mintaként állhatott 
az új erdészeti irodalmi nyelv megalkotói előtt. De nem feledkezhetünk meg az olyan 
dicséretes fordításokról sem, mint a 11. József magyar nyelvű rendtartása /EO II. 445-463./, 
melynek szövege ma is érthető, latinosságoktól mentes. Mindezek meggyőznek arról, hogy 
mindig is volt egy idegen kifejezésektől “majdnem” teljesen mentes magyar erdészeti 
szaknyelv -elsősorban a nép nagyfokú szóalkotó képességének köszönhetően-, melyet 
azonban kényelmességből a toliforgatók nem mindig alkalmazták.

Szólnunk kell az olyan kivételes jelenségekről is, mint a “hajk” második világháború 
utáni térfoglalása irodalmunkban, melynek a székelyföldi használata ha nem is általános, 
de régóta szokásos.

Lesz-e folytatása a követendő példának? A capin helyett bekerül-e irodalmi szókicsünk- 
be a csákány kifejezés? A kilátások nem biztatóak, ugyanis a rohamosan bővülő szaknyelv 
forrása nem a népnyelv, hanem a nemzetközi terminológia, minek betudhatóan a XVIII. 
században használatos kevert nyelvre térünk vissza. /Pl. 1800. Bardóc fiúszék Felterjesztett 
jelentése: “Minthogy közöttünk a limitáneus katonák [határőrkatonaság] a provinczialis- 
tákkal [széki igazgatás alá tartozókkal] elegyesen lakván, két jurisdictiók [közigazgatás] 
vagynak”. /EO. II. 713./

Napjainkban pedig egyes erdészeti-faipari kiadványokban az olyan kifejezések burján
zónak el, mint az “exportpiacon realizálni”, “nem kell preferálni”, “perspedtivikusan export 
expanzió” stb.
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A székelyföldi erdészeti- és faipari szógyűjtés mindezek ellenére nem volt hiábavaló 
fáradozás. A szakszó a technikatörténet alapvető forrása, és ha az egykori népi terminológiát 
helyesen is értelmezték, ma felbecsülhetetlen értékű dokumentummá vált.

Véleményünk igazolására szolgáljanak Nagy Gyula bereczki szógyűjtései:

“Színdeszka: a tönk felületéről vágott legkülső deszkák, a melyek tehát nem bírnak 
okvetlenül és mindig a tönknek teljes hosszával, pl. a hirtelen vékonyodó /sudarlós/ 
tönköknél.

Szegy deszka: a színdeszka után követendő azon deszkák, a melyeken még a tönk 
felületéből /esetleg kérgéből/ több-kevesebb rész rajta van a széleken/

Széldeszka: a színdeszka után következő azon deszka, mely oly czélból vágatik, hogy 
ez által a tönk belső részéből kikerülő u. n. derékdeszkák a kivánt szélességet megkapják. 
/A «széldeszka» tehát a «derékdeszkák» irányára mindig merőlegesen, vagyis épszög alatt 
vágatik, s csak abban különbözik a «szegydeszká»-tól, hogy a tönk előleges szegélyezése 
alkalmával nyeretik/" /Nagy Gy., 1883. 122.//—>49. ábra/

A fentiekből kitűnik, hogy a “gőzfűrész” -ek megjelenése előtt is szokás volt a prizm ázás, 
ami a háromszéki népi fűrészipar fejlett technológiáját bizonyítja.

Helyénvalónak találjuk e sorok között olyan szaktekintélyek elismerést érdemlő tevé
kenységéről is megemlékezni, mint Fekete Lajos erdészprofesszoréról, a Nagyajtáról 
elszármazott Fekete család tagjáról, ki az Erdélyi Gazda hasábjain is kifejtette véleményét 
a leghelyesebb és a már meghonosodott erdészeti terminológia általános használata érde
kében.

A neves szakíró például szorgalmazta -az azóta irodalmunkban elterjedt -szijács és geszt 
használatát, kérve “a tisztelt gazdaközönséget is e szavak szíves elfogadására, hogy egymást 
megérthessük" . Mindezt azért is helyes felemlíteni, mert a kutatott területről elszármazott 
szellemi tekintélytől távol állt a székely nyelvjárás szakszókincsének feleslegesen erősza
kolt terjesztése. /Ugyanis itt szijács helyett fehérje, külső lágyfa, színe kifejezéseket 
használnak, míg a gesztnek megfelelő szaktájszó a bél, bele, feketéje, pirosa, veresse, 
vörössé, völgy./ /EG, 1880. 193./

18.2. A használatos faipari terminológiáról

1885-től kezdve, a vizsgált időszak végéig, a brassói állami faipari iskola keretében és 
1892-től a marosvásárhelyi állami fa- és fémipari szakiskolában a magyar nyelvű faipari 
szakoktatás intézményesen folyt. Mégis, az évszázadokon keresztül átvett német műhely
nyelv napjainkban is érezteti hatását, míg az említett iskolákban -és tanfolyamokon, iskolai 
műhelyekben - oktatott szaknyelv befolyása az elvártnál jóval kisebb. E jelenség termé
szetesen nem zárta ki a nép terminológiai alkotó képességének megnyilvánulását, melynek 
egyik legszebb példája a gyaluval kapcsolatosan alakult ki.

D r Kós Károly A vargyasi festett bútor c. könyvében porozó-, simító-eresztő és párká- 
nyozógyalukat említ, mint olyanokat, melyek a Sütő családban már a XVIII. században 
megvoltak /26./. A M agyar Nyelvőr 1885. évfolyama 3 olaszteleki gyaluról tájékoztat, a 
“simító, porozó és párkányozó" féléket sorolva fel /Nyr. 14. 288./.

Legrégebbi gyalunevek közé az eresztőgyalu tartozik. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tár 1717-ből származó abafáj “ereszt Gyalu"-t említ /Szabó T., 1982. 311./, Cs. Bogáts 
D énes pedig egy 1798-ból származó háromszéki előfordulásáról tájékoztat /Cs. Bogáts D.
1943./. És mégis helyette a “roppant" /Szatmári Béla, Kovács Béni Sz. gy./, a “ropángyalu"
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/Tarcsi 1.1966./ az általánosan elterjedt, a német Raubankhobel nyomán. “Add a ropántot”. 
/Mátyás József Sz. gy./

A nagyológyalu  sajátos székelyföldi megnevezése: porozó , porozógyalu. /Nevezik még 
tarológyalunak is, de a sropgyalu műhelyzsargon is használatos./Jellegzetességeit Molnár 
István az alábbiakban adta meg: “egyélű, kisebb méretű gyalu, amivel a fűrésznyom 
borzasságát, egyenetlenségeit és a deszkavég leszakításának nyomát legyalulják” /Molnár
I., 1974. 334./. /Ekkor “porzik”, mitől nevét kapta./

Változatos terminológiája van a párvonalzónak  is. Egyesek helyette párhuzam jelző  
/Lukács József, Mátyás József Marosvásárhely Sz. gy./, párhuzamos je lző  /Szatmári Béla 
Berekeresztúr, Kovács Béni Székelybere, Sz, gyJ, vagy vasaltvonómérő /Tarcsi I., 1966./ 
kifejezést használnak. Gyakoribb azonban a streimósz, streihmódi /Böjthe Elek Marosvá
sárhely Sz. gy./, streimász /Lukács József Ditró Sz. gy./, streimudli /Teplánszky Miklós 
Szászrégen Sz. gy./ zsargon alkalmazása, melyek mind a német Steichmass-ból származ
nak. A múlt század nyolcvanas éveiben, kézdivásárhelyi szógyűjtése során Frecskay János 
a szó strámázó  alakjával találkozott, melyet a német Steichmodel-ből származtatta. /Nyr 
16,1887. 192./.

18.3. Egy fenyődöntő gyergyói község fakitermelőinek szókincse és 
annak nyelvi vizsgálata

Szász Lőrinc A gyergyócsomafalmi fakitermelők szókincse I. c. tanulmánya/megjelent 
a Kolozsváron kiadott Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XV. évfolyamának 
1971. 2. számában/ nyelvi vizsgálatának eredményeiből az alábbiakat vettük átal:

Szerző a begyűjtött és megvizsgált 176 szakszót /100 %/ a következők szerint csopor
tosította:

/. Ide tartoznak azok a szavak, melyek a köznyelvben /24 szó=13,6%/, illetve a nyelvjárás
ban /41 szó= 23,3% / is ugyanolyan alakban és jelentésben használatosak, mint a 
szakmai nyelvváltozatban. Az eltérés csak az, hogy ezek a szakszók/pl. csoport, csorbá
vá fejsze kicsorbul” -, ék, erdő, fűrész stb./ a fakitermelők szakmai nyelvváltozatában 
nagyobb szerepet töltenek be, mint a köznyelvben.

//. A jelentés szerinti szakszók alkotják a begyűjtött és megvizsgált szakszókincs második 
csoportját /42 szó = 24%/. Ezek csak részlegesen egyeznek a köznyelvvel /pl. fésű: 
szakáll, foghús: a szakszerűtlen élesítés következtében keletkezett fokköz, parti: mun
kacsapat stb./, vagy a nyelvjárással /pl. ódalvágás: oldalirányú döntés, elváslik: élét 
elveszíti - “ha nagyon elváslik, akkor megbutul” - stb./ és sajátos /szakmai/jelentésben 
használatosak a fakitermelők nyelvváltozatában. /Vagyis, a csupán alakilag egyező, de 
jelentésben eltérő szakszók előfordulhatnak a köznyelvben vagy a nyelvjárásban is./

III. Tulajdonképpeni vagy valódi szakszók 169 szó = 39,1%/. A legnépesebb csoport tagjai 
nem ismeretesek sem a köznyelvben, sem pedig a helyi tájszólásban. Pl. béféligei: 
hajkol, béféligelés: hajkolás, csutakhántás: tuskólekérgezés, dóska: döntésnél keletke
zett fafelhasadás, fogosztóvas: terpesztővas, nyomatószeg: döntőék, parkét: vágtér stb. 
Szerző ide sorolta a földművelés szakszókincsében használatos 8 szót /pl. borozda/, 
valamint azt a 14 szót is /7,9%/, mely a magyar erdészeti szaknyelvben is megtalálhatók 
/vö. Erdészeti, vadászati, faipari lexikon, Bp. 1964/. Ez utóbbi alcsoportba tartoznak: 
bahajkol, behajkolás, capin, döntőfűrészelés, erdőkitermelés, hajk, hántás, kérgei stb., 
és annak a kölcsönhatásnak az eredményei, melyek a tudományos terminológia és a népi 
szaknyelv között jelentkezett.
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Szász Lőrinc tanulmánya érdeklődésre tarthat igényt az állandóan megújuló mai magyar 
szaknyelv művelői részéről is, annál is inkább, mert igazolja Újlaki Istvánnak 1872-ben 
közölt gondolatát: “Tudom, hogy a nép közt az erdészeti műkifejezések egész kincse van 
forgalomban s egyebet nem kell tenni, mint az összegyűjteni.” /Újlaki I. 1872. 304./

18.4. A “szorosabb értelemben” vett magyar erdészeti szaknyelvről

A M agyar N yelvőr XCII /1968/ 156-165. oldalain olvashatjuk Grétsy László alábbi 
megállapítását: “3. Ugyanis szorosabb értelemben vett magyar erdészeti szaknyelvről csak 
a XIX. század közepe óta beszélhetünk. Megint csak nem azt mondom ezzel, hogy korábban 
magyar nyelvű erdészeti szakirodalom egyáltalában nem volt.

Némi túlzással [?] a «szakirodalom» kategóriájába utalhatjuk már az Oroszhegyi Mihály 
deák által 1655-ben kiadott, népszerűsítő célú verses művet is [ . . .  ]" /158./ Mindenekelőtt 
egy fogalmat kell tisztáznunk. Mit értünk a “szorosabb értelemben vett” kifejezés alatt, és 
azt, hogy mi előzi meg a másikat, a technológia vagy a szaknyelv, egy adott esetben, melyik 
születik meg hamarább.

Az első kérédsünkre válaszolva, a Magyar Értelmező Kéziszótár-t hívhatjuk segítségül. 
Az ÉKsz esetünkben- a “szorosabb értelemben vett" magyarázatánál- a “tulajdonképpen” 
szóra utal, ennek értelme viszont: a lényeget tekinfre.

A második kérdésünkre pedig a gyakorlati élet ad választ: a technológia megszületésével 
egyidőben jön létre az a szakszókincs, mely a gyártási folyamat elméletét és gyakorlatát 
szolgálja, magyarázza és ezáltal lehetővé teszi alkalmazását. /Idegen gyártási folyamat 
átvételekor egy bizonyos szóanyag hamarább is létrejöhet, de a végleges és teljes termino
lógia annak alkalmazása közben keletkezik. Gondoljunk pl. a “menet közben” kialakult 
forgácslapgyártás szókincsére./

Az elmondottak a mindenkori erdészeti-faipari szaknyelv kialakulására is érvényesek. 
A szükséges szakszó itt is csak akkor jött létre, amikor annak hiánya jelentkezett, nála nélkül 
a termelési folyamat, az ügyek intézése nem valósulhatott volna meg. Pl. a XVII. sz. egyik 
székely szék faluközösségének létfontosságúvá vált egy erdő fennmaradása. Ezért haszná
latát Írásban is megtiltották. Ennek köszönhetően fennmaradt a megfelelő szakszó, mely a 
felsoroltak közül az egyik lehetett: “erdőt tilt", “felfog", “feltilt", “megtilt", “tilalmasban 
tart", “tilalmaz” stb., és szintén csak akkor keletkezett, amikor szükség volt rája.

Apáczai Csere János az 1653-ban megjelent enciklopédiájában, a gazdasági havi teen
dők kapcsán, technológiai utasításokat is közölt: “Januarius. . . 2. Holdfottára vágd le az 
épületre való fát” /Apáczai Cs. J. 1653/1977.351./. Állíthatjuk azt, hogy az akkori erdészeti 
ismeretek kifejezésére Apáczai nem ismerte és használta a lényeges, az érthetőséget 
biztosító szaknyelvet? Nem, mert a ránk maradt írásos emlékek bizonyítják a “szorosabb 
értelemben vett magyar erdészeti szaknyelv” akkori létezését is, valamint alkalmazását.
/—>pl. 1640. Tanúvallatás Aranyosszék közös erdejéről. EO. 1.439-445./

Szótáraink vallom ása. Lapozzuk fel Pariz Papai Franciscus: Diotionarium hungarico- 
latinum, Leutschoviae, 1708. kötete, és keressük ki az erdészeti-faipari fogalmakat és az 
azokhoz tartozó címszavak számát. Ismét meggyőződünk egy következő korszak létező 
erdészeti-faipari szaknyelvéről. És szólnunk kell, a félévszázados kutatómunka eredménye
ként megjelent Erdélyi M agyar Szótörténeti Tár 3 eddig kiadott kötetéről, Szabó T. Attila 
nyelvészprofesszor munkájáról, melynek mondanivalója az erdészekhez is szól, és több 
ezer erdészeti-faipari szóból is álló “kincsestára” nyelvünk gazdagságát, szaknyelvünk 
mindenkori létezését bizonyítja.
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18.5. A kutatott terület tutajozásának szókincséből

/A rövidített szöveg nem tartalmaz példamondatokat. A helyi szakszót kisbetűvel, az 
irodalmi terminológiát, ha az címszó, nagybetűvel írtuk. Több szinonima esetében ezek 
rendszerint egy ilyen nagybetűkkel írt címszóban szerepelnek. A közlés célja szintén az 
egykori szorosabb értelemben vett szaknyelv létezésének igazolása./

ágas: "a tutajok közepén, fúrás nélkül bevert ékek, melyekre a tutajosok ruháikat akaszt
ják” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; "a tutaj közepén felállított oszlop 1-2 keresztfá- 
val”/Palkó A., 1979. 209. Magyaró —̂ kereszt /63. ábra/

A fertályt utaj /Palkó A., 1979.209./

alsó kontyfa: “a tutaj kormányrúdjának rögzítésére szolgáló tutajjárom alsó része" /Márton 
B., 1963. Holtmaros/

apacsina: “evező, talp-evező, tutaj evező-lapátja” /MTsz, I. 48. Gyergyó/ -^KORMÁNY,
- LAPÁT -RÚD

apacsinfa: “a kormányfa-készítéshez szükséges /fenyő/dorong” /  /Szabó T., 1976/1839. 
/355. Görgény/

áriás: “ 18-24 kisebb fákból készített tutaj, inkább a maros-torda-megyei és mezőségi 
faszükséglet kielégítésére” /vitos, CsF., 1894. 593./

ászok, -fa: tutajbekötőfa/Poüik János Sz. gy. Gyergyó/

balygó: a gát alatti örvénylő víz /Palkó A., 1979. 208. Magyaró/

beékel: “beszorít, faszeggel lerögzít” /Márton B., 1963. Holtmaros/

békötés: “a tutaj összeállítása” /Márton B„ 1963. Holtmaros/ békötő: “tutaj-összeállító” 
/Márton B., 1963. Holtmaros/

beravás: “bevágás a gerendán” /Márton B„ 1963. Holtmaros/

béres: “kik a‘ tutalyt zsoldért hajtják” /Vándor, 1839. 143./
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béresség: tutajbér/Binder R, 1973. III./

botos: a tutajok kikötésére használt rúd /Goldner J., 1887. 585./ Gyergyó/; kifogó botos 
/Palkó A., 1979. 208. Magyaró/

buffantó: a Marosnak zuhanást előidéző szakasza /Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

cándura: 24 mm vastag, ún. marosi deszkából készült tutaj /Tarisznyás M., 1826-1900. 
Tölgyes/

cédula: engedély /Czeglédy J., 1969. 229./

cire: 1. “6 öles hosszú s a nagyobb végén 3-4 hüvelyk átmérőjű, hántolt gömbölyű fenyő 
rudak tömege” /Lombosy, 1847./; 2. “3-4 m hosszú, gömbölyű fenyőrúd, a tutajnak 
mélyebb vízben való tolására” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; 3. “mérő-rúd a 
tutajoknál”/MTsz I. 240./

csapkaros tutaj: “fenyőkarót szállító tutaj” /Szabó T., 1978/1828. 29. Marosvécs/

csatlópálca: járompálca /Vajna János, Vörös Zászló. 1984. II. 5. Gernyazseg/ —>járampáca

csikó: fartalp a folyami tutajnál /Binder P., 1973. II./

DESZKA-TUTAJ: deszkatutaj /Szabó T., 1978/1818. 342. Hadiév./;

deszkatutaj /Binder P., 1973.1./

drányica tutaj: “kádár műveknek való, egy-egy öles hasábokból összeállított tutaj” /Lom
bossy, 1847./

duláb: “a legnagyobb s vastagabb faragatlan gerendákból áll[ó tutaj].. .  6-8 szál gerenda” 
van benne, 8-12 öl hosszúságban /Lombossy, 1847./; “négy-öt vastag fenyűszálból álló 
tutaj” /Nyr 22,1893. 392. Marosszék/

duláp: “deszkával terhelt kisebb tutaj" /Orbán B., 1869. II. 131. Kis-Beszterce/

duláp deszka tutaj: “ 100 drb padló deszka összekötéséből" előállított tutaj” /Vitos, CsF.,
1894. 593. Kis-Beszterce/

egész tutaj: “négy fertály tutaj” /Lombosy, 1847./

egyfás nagy tutaj: “az a fertálytutaj /^ / ,  amelyiknél a keskenyebb, tehát az orr részén mérve 
a 2 öles mérőheveder alól 1 szálfa kimaradt, ill. ennyivel szélesebb volt” /MNL. II. 1979. 
147. /Lombossy, 1847.1. közi./

élésláda: élelmiszeres láda a tutajon /Fodor, 1838. 140./

első: tutajkormányos /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/

első béres: tutajkormányos /Koós F., 1890. 79./

elszéleszt: szétoszlat, szétszór/Szabó T. 1978/1801. 890. Mvásárhely/

ERDEI TUTAJ: 1. a patakok, folyók nagy esésű felső részeiben lazán s egymás után kötött 
tutaj: óriási tutaj; 2. fertály tutaj /—>/

erdei tutajozás: Malomfalváig vagy Kerelőszentpálig folytatott marosi tutajozás /Binder P.,
1973. 2./

“ereszszetek” : a tutajok indulását jelentő vezényszó /Fodor, 1838.141. Gyergyó/ 

fékező  legény: az óriási tutaj személyzetéhez tartozó tutajoskisegítő /Binder P., 1973. 2./ 

felkalongyál: felmáglyáz /Vándor, 1839. 143./
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felső  kanytyfa: “a tutaj kormányrúdját rögzítő tutajjárom felső része” /Márton B., 1963. 
Holtmaros/ /felsőkontyfa/

feltajul: “felduzzad a víz” /Palkó A., 1979. 208./

fertá ly: negyedtutaj /Lombossy, 1847./; “5-13 szálból álló tutaj, melyből 4 összeköttetett 
Marosvásárhelyen alul egy tutajjá” /Vitos, CsF. 1894. 593,/fertály tutaj

festés: olajfesték, csík, a tutaj mindkét végétől 1 méterre /Potrik János Sz. gy. Szászrégen/

foglaltat: foglalkozik/Ált-Kvár, Born. 1780. Görgény/

folyam i tutajozás: Malomfa vagy Kerelőszentpáltól Lippa felé folytatott marosi tutajozás, 
két vagy négy talptól /fertályból/összeállított ún. folyami tutajjal

forgatott tutaj: az a tutaj, melynél minden második tutajfát megfordítva helyeztek el /Vitos, 
CsF. 1894. 592./

főállom ási hely: tutajkikötő /pl. a marosvásárhelyi partok/ /Székely Néplap, 1866. 4./ 

gátrontás: a malomgátaknak tutajok okozta megrondálása/Vitos, CsF. 1894. 764./ 

gazda: a tutajszállítmány-vezető /Koós F., 1890. 79./

gazdaterhe: a vezértutaj utáni második, négy fertályból álló tutaj, melyen a gazda /-^/uta
zott /Kemény J., 1979. 44./

gerenda: két oldalon lefaragott, tutajfa /Mkikj, 1894. 94./ Megj. 1877 után, a Marosi 
tutajozást előmozdító társulat tevékenységének köszönhetően, a Maros medrének sza
bályozása lehetővé tette a tutaj fának gömbfa alakban való tutajozását.

gerendatutaj: gerendákból /—»/ összeállított tutaj /ÁLt-Cs. 78. Alap 1. 1869./

gerezd: “a tutajba kötött szálfákon a heveder beeresztése végett kivágott véset” /Göldner 
J., 1887. 585. Gyergyó/ “gerezddel eresztették be” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/

gúzsfacsarás: a gúzs /vesszőből csavart kötél/ készítése /Ált-Kvár, Görgényi erdőurada
lom, 1873./; facsavart gúzs: kész gúzs. Szólások: “Nehéz a vén fából gúzst facsarintani.” 
/Nyr 30, 1901. 400. Kibéd/; “Úgy el vagyok keseredve/ Mint a nyír-gúzs tekeredve! 
/KonszaS., 1957.481./

gúzsos tábla: mozgó kötésű tutajtábla /Ált-Mhv, 115. Alap. 3. 1876./

giibbenő: “hirtelen mélyedés a folyó meder fenekén” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/

gyergyó tutaj: gerendákból /-> / készített tutaj /Lombosy, 1847./

gyeszálága: “a tutajos holmija, ruhái és három-négynapi élelme” /Márton B., 1963. Holt- 
maros/

gyila tutaj: 22 fából álló 10 fok /19m/ hosszú tutaj /ÁLt-Cs. 78. Alap. 54. 1884. Kis-Besz- 
terce/

hajósmalom: Maroson úszó malom /Fodor, 1838. 142. Gyergyó/; hajósmalmos

hatos tutaj: 6 tutajfából összeállított tutaj /Göldner J., 1887. 585, Gyergyó/. Megj. A 7-es 
kb. 4 m széles volt.

hátsó: “hátsó kormányos” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/

hátulsó béres: “a tutaj hátulját irányító kormányos” /Márton B., 1963. Holtmaros/

hevederezés: a tutajheveder rögzítése /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/
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járam páca: "a tutajjárom függőlegesen álló fái” /Márton B., 1963. Holtmaros/ -^KOR
MÁNYSZÉK

járom alfa és -fe lfa : a Járom vízszintes elemei /Potrik Jánnos Sz. gy. Gyergyó /— KOR
MÁNYSZÉK

kajiba: “a tutajra szerelt, rendszerint kéreggel fedett kunyhó /Márton B., 1963. Holtmaros/ 

kalauzbéres: “vezértutajos” /Kemény J., 1979. 271./ 

kalauzíerhe: vezértutaj /Kemény J., 1979. 21 AJ

kantár: “fűzfagúzsból készült karika, az "első” kormányrúdjának végét ebbe dugták" 
/Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

kantyfa /alsó-, felső-/: —járomalfa és -felfa /kontyfa, 63. ábra/

kártya: “fából készült víztartó edény” /Márton B., 1963. Holtmaros/

kaszkavál: Kis-Besztercén használt tutajféle, “3 öl hosszú, 12 hüvelyk vastag boronákból 
áir-t /Orbán B., 1869. II. 131./

katarcs: Kis-Besztercén használt tutajféle, “22 öl hosszú árbóczfákból” volt összegezve 
/Orbán B., 1869.11. 131./

katarcsel: "19 öl hosszú árbóczfákból összeszegezett tutaj” a Kis-Besztercén /Orbán B.,
1869. II. 131./

kaula: 1. “apró, hitvány, bogos gerendákból összeállított tutajocska [a Maroson], tűzifával 
terhelve, s maga is annak használandó” /Lombossy, 1847./; 2. “falusi háznak való 
eladásra előkészített fákat tartalmazó tutaj” /Márton B., 1963. Holtmaros/ kaulla

kaullas: “tutajokkal kereskedő ember” /Márton B., 1963. Holtmaros/

kereskeáőkompania: /tutaj/kereskedő társaság /Palkó A., 1973./

kereszt: “a tutaj közepébe befürt ágasfa" /Potrik János Sz. gy./Gyergyó/ —>ágas

kifejlődik: “kibomlik, széthull /a tutaj/" /Márton B., 1963. Holtmaros/

kifogó  hely-portus: tutajkikötő /Kgl. 1577; Nyr 36, 1907. 228./

kígyózó csavargás: kanyargó vízfolyás /Fodor, 1838. 149. Gyergyó/

királyi tutaj: kincstári /állami/tutaj /Gazda D., 1978. 134./

KORMÁNY —» apacsina /63 . ábra/

KORMÁNYLAPÁT: 1. apacsi MTsz, 1893. I. 48./; 2. apacsindeszka/Márton B., 11963. 
Holtmaros/; 3. kormánydeszka /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó

KORMÁNYRÚD: 1. apacsin /a/ /Szabó T., 1976/1672. 355./; 2. apacsinrúd /Márton B., 
1963. Holtmaros/; 3. apacsina-nyél/Hermán O., 1914./; 4. kormányfa/Bocskor J., 1838. 
33./

KORMÁNYSZÉK: 1. járom /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/; 2. kontyozás /Göldner J., 
1887. 585. Gyergyó/ ^kantyfa

közepes tutaj: “300-900 köbláb nagyságú tutaj” /Palkó A. 1979. 206. Magyaró/

közönséges tutaj: “ 10, 11, 12 szálfás tutaj" /Koós F., 1890. 78./

lefoglaló: “az evezőrúd végénél, a közSpső szálfába megerősített gúzs-hurok, az evezőlapát 
felszorítására, pl. gátakon átmenetei alkalmával” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/
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lepadalózott: “elsüllyedt [a tutaj]” /Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

lepadol: lenyom /Lombosy, 1847./

letakarodik: leérkezik/Fodor, 1838. 147. Gyergyó/

léces tutaj /"létzes tútaj"/: “lécekből összeállított tutaj” /Tarisznyás M., 1826-1900. Gyér- 
gyó.

lippai cövek: “a tutaj kikötésénél használt facövek’TPalkó A., 1979. 209. Magyaró/

Lippai Kom pánia: 1855-ben alakult tutajkereskedő társaság /Palkó A., 1979. 204./

mágja: “szabályos gerendarakás” /Márton B., 1963. Holtmaros/

megnagyából: durván lefarag /Bedő A., 1912. 210./

megyei tutaj: “csak egy oldalt faragott” tutajfa /Lombossy, 1847./

nagy deszkatutaj: “Tordamegye Toplicza nevű helységének havassin levő császári fűrésze
ken vágott 8-12 öles hosszú, 10-16 hüvelyk széles, és 3-6 hüv. fokos deszkából” készített 
tutaj/Lombossy, 1847./

nagytutaj: 1. “két német ölnél /12 láb/ nem keskenyebb tutaj” /Lombossy, 1847./; 2. 
“900-1200 köbláb köbtartalmú tutaj” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/

nyáj: “tutajosok csoportosulása” /Palkó A., 1979. 206. Magyaró/; nyájvezető

osztálybeli: osztályú /Fodor, 1839. 103. Gyergyó/ Magyaró

parti: “tutajosok csoportosulása” /Palkó A. 1979. 206/; parti-filler

passzitt: “illeszt, a hevedert keresztirányba ráilleszti a gerendákra” /Márton B., 1963. 
Holtmaros/

patkó: “a tutajosok által bocskorra szíjazott vasfogakkal ellátott patkó” /Palkó A., 1979. 
207. Magyaró/

pózna: a tutaj vezetésére használt rúd /Binder P., 1973./

prémonda: “annak az élelmiszernek a neve, amelyet az erdőtulajdonos járandóságként 
kiosztott munkásainak” /Márton B., 1963. Holtmaros/

pusztán: deszka felteher nélkül /Koós F., 1890. 78. Gyergyó/

rág: mos/B. Szabó D., 1779. 120./

ragy: “a gátakon lezuhanó Maros vizének felhabzása" /Lombosy, 1847./ 

ragya: “tajték" /Palkó A., 1979. 208./

rogy /rogya/: “vízhullám, örvény" /Márton B., 1963. Holtmaros/ 

rátojul: rászalad /Fodor, 1838. 141./

rédia: “a tutajos és tutajkereskedő által megkötött szerződés” /Palkó A., 1979. 207. 
Magyaró/

riktal: “fát válogat, méret szerint rendszerez” /Márton B., 1963. Holtmaros/ 

slégenn: “ferdén" /Márton B., 1963. Holtmaros/

suga: 1. “a víz igen csekély mélyedése" /Binder P., 1973. 2./; 2. “a legsebesebb ár” /Palkó
A., 1979. 208./

szállítmány: “48 tutajtábla” /Divald A., 1871. 125./
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szarvas tutaj: “a’ cs. és k. sóhajóknak készült tutaj” /Téglási E. J., 1836. 132./

széria: a középső tutajfába, a festés /—/ mögött bevésett tutajtábla sorszám" /Potrik János 
Sz. gy. Gyergyó/

szignó: “a tulajdonos vállalat kezdő betűje, mindegyik tutajfába közepén bevésettjei volt, 
pl. F=Foresta” /Potrik János Sz. gy./

szorulat: szoros /Téglási E. J., 1836. 134./

tábla: egy fertálytutaj /—fertály/ /Potrik János Sz. gyJMegj. viertel: negyed, s Viertel: 
negyed /rész/

tájtáluk tutaj: 22 fából álló 8 fok /15 m/ hosszú tutaj /Ált- Cs. 78. Alap. 54.1884./Kis-Besz
terce. Megj. tahta törökül deszka, tahtalyk: fűrésztönk/V. Arvinte, 1957. 22./

talptutajozás: folyami tutajozás /Pausinger J., 1885. 847./

tanya: “a folyó [Maros] csendes, mélyebb szakaszai/Márton B., 1963. Holtmaros/

tarisznyás: kisebb tutajkereskedő, ki feljött “Vincztől fogva a Maros teréről Régenig s 
Gyergyóig” /Lombosy, 1847./

taxa: bér/Fodor, 1838. 146. Gyergyó/; “Taxa Tutajok” /Szabó T., 1978. 29. Magyaró/

tereh: “négy fertály /negyed/tutaj’/Göldner J. 1887. 585. Gyergyó/

terhe: 1. “felteher a tutajon” /Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; 2. /terhék/: tereh /Kemény 
J., 1979. 230./ . . jön. . . az utolsó terhe" , “Percek alatt két terhe semmisült meg! 
“Nyolc tutajból álló drága rakomány! ”, “köthették négyenkénnt össze «terhékké» a 
tutajokat” /uo. 42./

trinket: “Keresztárbócnak való fákból összeállított tutaj a Kis-Besztercén” /Orbán B., 1869. 
II. 1311./ Megj. trinchet: 2 és 4 köbméter közötti gömbfa, az olasz trinchetto ból /V. 
Arvinte, 1957. 21./

TUTAJSZEG: 1. bajion/Potrik János Sz. gy. Gyergyó/Megj. bailon/V. Arvinte 1957.138./; 
2. bajnokszeg /Palkó A. 1979. 206./; 3. tutaj-szeg /Molnár K., 1974./

tutajász: tutajos gazda/Lombossy, 1847./

tutajáteresz: tutajsurran tó/Pausinger J., 1885. 855. Görgény/

tutajozó fúru: “hosszúszárú /80-90 cm/ fúró-fajta" /Márton B., 1963. Holtmaros/; tutajkö- 
tőfúrú /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/

tutajbéres: fizetett tutajos; -^béres

tutajbiró: tutajozható/UD, 1839. 130./

tutajbisztas: “megbízott, az erdőtulajdonos alkalmazottja, aki a forgalom megszervezéséért 
felel”-t/Márton B., 1963. Holtmaros/

tutajgazda: “tutajtulajdonos, erdőtulajdonos" /Márton B., 1963. Holtmaros /—»gazda is

TUTAJHEVEDER: 1. heveder /Márton B., 1963. Holtmaros/; 2. összvekötő heveder 
/Fodor, 1838. 139. Gyergyó/ 3. tutajheveder/Potrik János Sz. gy. Gyergyó/

tutajhajtó: “a tutajkereskedő" ügynöke /Palkó A., 1979. 207. Magyaró/

tutaj járása:  “a tutaj mozgása” /Márton B., 1963/Holt maros/

tutajkifogás: tutajkikötés /Palkó A., 1979. 208. Magyaró/

tutajkikötő porond: a homokos tutajkikötő hely /Hargitalji, 1872. 121. Gyergyó/
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tutajnyáj: “tutajszállító embercsoport” /Márton B., 1963. Holtmaros/— nyáj is

tutajrégia: “szállítólevél, amelyen föl volt tüntetve, hogy mennyi fát visz a tutajbéres” 
/Márton B., Holtmaros/

tutajtaxa: “a tutajban adott fatermékjárandóság” /Zsigmond J., 1979. 225. Magyaró/

TUTAJTORLÓDÁS: 1. magazin van/Czeglédy, 1969.226./; 2. rakás/Palkó A., 1979.210. 
Magyaró/ “rakásbontás”; 3. romlás /Binder P„ 973. II./

TUTAJT ÖSSZEÁLLÍT: 1. beköt/Göldner J., 1887. 585. Gyergyó/; 2. becsap /Göldner J., 
1887. 585. Gyergyó/; 3. összever /Göldner J. 1887. 585./

tutaj transzport: tutajszállítmány /Kemény J., 1979. 45./

tutajvíz: tutajozásra alkalmas víz

utolsó lutusól: hátsó kormányos /Potrik János Sz. gy. Gyergyó/ 

vízen lehoz: tutajoz /Apor P., 1725. 159./

vizűt: vízi szállító berendezés /Sz O VI. 65. 1622. Csíkszentmihály/

zsupos, zsupos tutaj: kisebb tutaj, melyet “cziré"-vel /—A csapkaróval /fenyőkaróval/ s 
faragott léccel terheltek /Lombossy, 1847./
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19. IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS

1400 k.
—  Kialakulnak a székelyek közigazgatási területei, a székek /sedes/, melyek egyben az 
erdészeti közigazgatás területi egységei is voltak.

1415.
—  Sepsi széki székelyek a szék összességének nevében örökösen eladnak egy erdőt az 
Olt mellett Botfalu közönségének.

1426.
—  Zsigmond király Berecket mezővárossá teszi és számos kiváltságban részesíti.

1448.
—  Hunyadi János kormányzó IV. Béla 1252-ben kelt adomány levele alapján a sepsi 
székelyek három nemzetsége és Árapataki Antal, hídvégi Nemes Antal és Bálint közötti 
vitás árapataki és hídvégi földeket és erdőket az utóbbiaknak ítéli.

1467.
—  Vince barát, a marosszéki Szentkirály kolostorának főnöke meggyesfalvi Alárd 
Lászlót és Pétert, szentannai Székely Ambrust és a szentkirályi és székelyfalvi székelye
ket - valamennyien marosszéki lakosok - a kolostor némely szántóföldeinek és erdeinek 
élésétől eltiltja.

1482.
—  Mátyás király Székelyvásárhelynek /Marosvásárhelynek/ vásárjogot ad.

1493.
—  Özvegy Bolyai Pongrácné Anna asszony Lőrincfalván /Marosszék/ levő Nagyerdő 
/"Nagy érde"/ nevű erdejét a lőrincfalviaknak zálogba adja.

1497.
—  A székelyföldi magánerdők létezését igazoló adatok.

XV. század.
—  írott emlékek vannak a májusfaállításról, a szokás azonban bizonyára régibb keletű. 

1504.
—  II. Ulászló király V. törvényének 18. cikke korlátozza a jobbágyok vadászati és 
madarászati jogát. Vonatkozott a “székelyföldi nemtelenekre” is.

1510.
—  II. Ulászló az erdélyi vajdának és vicevajdának a brassói szászok panaszára meg
hagyja, hogy Sepsiszentgyörgyön vásárt tartani ne engedjenek, és a szászok jogait a 
székelyekkel szemben védelmezzék.

1511.
—  Maros szék közgyűlése az akkori székelyvásárhelyi, ma marosvásárhelyi “Sz. Lélek 
ispotályának erdőt is adományoz.

1512.
—  Az Oltón való hajózásra vonatkozóan vizsgálatot tartanak.

1514.
—  Werbőczi István elkészíti a Hármaskönyv-et. Erdélyben Decreta néven 1848-ig 
törvénykönyv volt.
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—  Szapolyai János király a brassóiak panaszára megparancsolja Háromszék lakosainak, 
hogy áruszállításra a Törcsvári-szoroson át vezető királyi utat használják és fizessenek 
vámot.

1538.
—  Szapolyai János király a Felvinc mezőváros és az Aranyos széki székelyek közötti, 
erdőhasználattal kapcsolatos perben ítéletet mond.

1544.
—  Erdélyben felállítják a kincstartó hivatalt, mely alá tartozott a kincstári erdőügyek 
intézése is.

1550. k.
—  Izabella /Szapolyai János felesége/ Kézdivásárhelynek a városi erdőre vonatkozó 
adománylevelet ad.

1555. ^
— írásba foglalják és megerősítik a régi székely jogszokásokat, melyek a későbbi 
időkben törvényként szolgáltak. /Megelőzte az 1505-ös Udvarhelyen tartott közgyűlés./

1556-1642.
— Árszabályzatok /limitátiók/ jelennek meg. /Az 1556. évi limitátio 15 iparág készít
ményei felől intézkedett, melyek közül a faipart a kádár-, kerekes- és pajzskészítő ipar 
képviselte./

1562.
— Segesvári végzések. Az adományozás szokássá válik a székely székekben is.

1568.
— II. János király Udvarhely mezőváros lakosainak a szentimrei, betlenfalvi és patak
falvi határokban való erdők használatát támogatja.
— Bánffy család oklevéltára Magyaron két fűrészmalom létezéséről tanúskodik.

1569. és 1571.
— Egy 1569 és 1571 között kibocsátott oklevél szerint a kutatott területen a szabadirtás 
meg volt engedve /mind a szegénynek, mind a gazdagnak/.

1570.
— Felépül teljesen “cserefábóF /tölgyből/ -semmi fém /szeg, kapocs, pánt stb. /  nélkül- 
a mezőcsávási harangláb.

1571.
—  Az udvarhely széki közszékely ség vállalja, hogy az udvarhelyi várhoz évente 1000 
szekér fát hord.
— Erdőfoglalási és tiltási esetek a fejedelem emberei részéről.
— Vadeladás korlátozása, amely érintette a lófőket is.

1578.
— Báthory István fejedelem által adományozott erdőt a dálnoki darabontok elcserélik. 
Az oklevélben jelentkező “Harminczember-erdeje” elnevezés egy korabeli csoport-bir
tok létezését igazolja.
— Kolozsvárt Heltai Gáspámé műhelyében megjelenik Melius Juhász Péter /1535- 
1572/ Herbáriuma, az első magyar növénytani munka, mely faanyagismerettani adato
kat is tartalmaz.

1579.
— Bárthory Kristóf fejedelem Kézdivásárhely városának adományozza a Katrusa erdőt.

1533.
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—  Az első ismert székely falutörvény, Gyergyóalfalu falutörvénye.
—  A háromszéki Zalán falutörvénye.

1583.
—  Báthory István makkos erdőkre vonatkozó utasítása.
—  A gyergyószentmiklósi plébániai határozatból kitűnik, hogy a lakosság egy része 
“orsóval” - tehát szövés-fonással -, más része “fejszével" - vagyis erdei munkával - 
keresi kenyerét.

XVI. sz. vége, XVIII. sz. eleje.
—  Meggyökeresedett a székely falu határában az elkülönített, az elkertelt, a közösségi 
rendelkezés alól kivett tulajdon, az ún. “örök birtok" .

1589.
—  Báthory Zsigmond Báthori Istvánnak egy előbbi szabadalom levelére hivatkozva, az 
oláhfalvaikat a disznódézsma alól felmenti, és az udvarhelyi várnagynak elrendeli, hogy 
erdeiknek mások általi pusztítását akadályozza meg.

1590.
—  Az erdők szabad használatát megtiltó rendelkezések egyike: “aztis mondod hogy az 
wáros [Székelyudvarhely] molna gatthiára warosúl egy darab erdőt tiltotthúnk volna 
meg” /Szabó T., 1978. 256./

1591.
—  Báthory Zsigmond elrendeli, hogy hat orbai-széki falu közösen használja a kovásznai 
és pávai erdőt.

1600.
—  Gyulafehérváron tartott országgyűlés határozata a Marosszék havasára vonatkozóan.

XVI. sz.
—  A ditrói szóhagyomány szerint a “fűrészes” Gáli család egyik tagja Ditróban és 
környékén meghonosítja a vízifűrészek építését.

XVI - XVII. sz.
—  A kászoni bútorkészítés első korszaka: a keményfabútorok.

XVI - XVII. sz.
—  A “tízesek” -a faluközösség igazgatási egységei- “közös birtokosság”-ba törörülnek. 

1602.
—  A háromszéki gelencei solymárok Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől teljes 
adómentességről szóló kiváltságot nyertek. /A legrégibb ismert solymár kiváltsága a 
Székelyföldnek./

1602-1603.
—  Básta féle lustra. /Erdészeti, vadászati és faipari vonatkozásai is vannak. /

1614.
—  Megjelenik “Albertum Molnár Szenciensi: Dictionarium Ungarico -latinum, Nürn- 
berg” c. szótár, melynek szóanyaga révén erdészettörténeti jelentősége is van.
—  Magánerdő Lengyelfalván. /— 1497. is. /

1607.
—  Vadaskert Görgényben.
—  A marosvásárhelyi kádárok egy céhet alkotnak a kerekesekkel és az asztalosokkal.
—  Létrejön a pricskei vám Gyergyószentmiklós és Tölgyes között.

1581.
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1608.
—  Közös vízifűrész Kovásznán.

1609.
— Székely perlekedés, melyben a “közélőerdő” /közösen és szabadok által használt 
erdő/ kifejezés szerepel.

1610-1718.
— Marosszék Constitutiói /helyhatósági jogszabályai/. /Egyik része a “Tilalmas erdők
ről" rendelkezik./

1611.
—  Constitutio Oppidi Marus-Vasarhel -Marosvásárhely szabályrendelete. Szövege 
előtt, e helyhatósági jogszabályban megfogalmazott alaptétel áll: “Erdőnek, ítéletileg  
kiadandónak fá ja  azt illeti, ki azt nevelte”.

1614.
— Az egész Székelyföldön 27 solymár volt. /1701-ben egyedül Sófalván 58./
— Betlen Gábor Borsos Tamásnak adományozza a megölt s magvaszakadt Vajda István 
lófőnek Bergenyében /Marosszéken/ bírt minden javait.
— “Betlen Gábor a két Oláhfalut minden taxa, dézsma, hadiadók, expeditiók alól 
kiveszi, s csak évenként 1000 db deszkának Kőhalomba történő szállítására kötelezi. “ 
/Orbán B . , I. 1868 .72 ./

1616.
— Borsos Tamás fejedelmi tábai bíró levele, melyben a marosvásárhelyi kádármesterek 
céhszabály kérését pártolja.

1620. k.
— Negyedfélmegye /három és fél egyházmegye/ rendtartása.

1622.
— Csíkszentmihály falutörvénye.
— A zetelakiak, Betlen Gábor által adott kivátságaik fejében kötelezve voltak Gyulafe
hérvárra évenként 200. 000 db zsindely szállítására.

1627.
— Az erdélyi országgyűlés szabályozza a gyergyói deszka árát.
— Lázár András szárhegyi /Gyergyó/ földesúr számára a jobbágyok erdőt foglalnak.

1629.
— Udvarhely vára /Székelytámadt/ leltárában virics-eresztő tekenő szerepel.
— Udvarhely vára /Székelytámadt/ fejedelmi ebédlőjének leírása.

1631.
— Kecskés és Zsíros kérdivásárhelyi erdőkről említést tesznek.

1632.
— Udvarfalva /Marosszék/ oklevele, mely a nyílerdőkre, Borsos Tamás 3 db magáner
dejére, a falu földjéből történő szabad irtásra, tutajozásra stb. vonatkozik.

1633.
— “K ádár Czéhmesterek regulái” /-1607/
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1635.
—  Rákóczi György fejedelemnek a székely örökösödésre vonatkozó intézkedései -Ada
tok az alkirálybírák tevékenységéről /hatáskörükbe tartoztak az erdőügyek, a közbirto
kosságok felett való őrködés/.

1636.
—  Siménfalvi leltár. Tartalmazza a mai székely kapu közvetlen ősét.

1638.
—  A gyergyói tutajozásra vonatkozó írásos emlék.

1639.
—  Székelyudvarhely városi polgárainak és a városban lakó nemeseknek egymáshoz 
való viszonyának szabályozása.
—  Csíkszentmihály “megyéje” /egyházközözsége/ falutörvénye: 17. Az falu erdeit 
penig senki tűzzel ezután ne irtcsa". /Értékes dokumentum a fának vízi szállítására 
vonatkozóan is./

1640.
—  Tanúvallatás Aranyosszék közös erdejéről.
—  I. Rákóczi György oklevele, mellyel Aranyos szék lakosait a szék szabad erdejének 
közös használatában megerősíti.

1642.
—  Bikfalva és Uzon sepsiszéki falvak egyezséglevele erdei kártétel alkalmával.

1650.
—  Máthé Péter udvarhelyi bíró levele a segesvári polgármesterhez, melyben az Udvar
helyt csinnáltatott kopjafák árának megküldését kéri.
—  Csíki végzés a legelő állatot ért vadkár megtérítésére vonatkozóan.

1652.
—  Vadászfegyverként is használt puskák a görgényi várban.

1653 előtti idők.
—  Az “Approbatae Constitutiones" a faluk közötti közösség és a faluközösség  létezését 
igazolja. /— 1653./

1653.
—  Kiadják az "Approbatea Constitutiones”-t, azoknak a törvényeknek a gyűjteményét, 
melyeket 1540 és 1653 között az erdélyi országgyűléseken hoztak. /Vonatkozik pl. a 
fából készült mérőeszközökle, a székelyek szokott helyeken való vadászatára, a jó 
minőség biztosítására stb./
—  Utrechtben megjelenik Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia-ja. /Az erdei 
fákra, cserjékre, vadra stb. vonatkozó ismereteket is tartalmaz./

1654.
—  Gyergyóban megjelennek az örmények, akik később tutajkereskedéssel is foglalkoz
nak.

1655.
—  Lőcsén kiadják Oroszhegyi Mihály Deák Az fenyőfának hasznos voltáról... c. verses 
munkáját, a legrégibb erdészeti tárgyú munkát.

1656.
—  Kájoni János /1629-1687/ kéziratban maradt 84 oldalas Herbáriuma 1657, 1658.
—  Kem ény János /Erdély fejedelme 1660-1662 között/. “Önéletírásaiban sok érdekes 
vadászattörténeti adat található.
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—  A tatár rabságban levő uzoni Béldi Pál feleségének tiltakozása “az Kozmás felé 
befiiggő cserének” tilalmazása és másoknak adása ellen.
—  Kezdetét veszi “a tízfalusiak erdőségeitől való megfosztása”
/Orbán B . , VI. 104-108. /  /^Helynévmutató/

1662-1690.
— Apafi Mihály udvarában a kitűnő agarakat “palotás agár” címmel tüntették ki.

1663.
—  Udvarhelyszéki Szentmihály falu közönségének törvénye.

1665.1666. és 1716.
— A háromszéki Alsócsernáton falutörvényei.

1666.
—  Csehérdfalva /Udvarhelyszék/ falutörvénye.
—  Kőrispatak  /Udvarhelyszék/ falutörvénye.

1667.
— Megépül Gyergyóújfaluban a Latzkó család "szeres’fűrésze.
— Csíkszenttamás falutörvénye.

1668.
— A marosszentgyörgyi udvarbíró részére adott utasítás. A magánerdő védelme érde
kében tett intézkedéseket is tartalmaz.
— A parasztok ismételt vadászati korlátozása.

1669.
— Compilatae Constitutiones első kiadása. /A Magyar Erdészeti Oklevéltár 2 rendelke
zését vette át./

1670.
— Az udvarhely széki Homorúd szentpál falutörvénye.

1673.
— A mikházi ferencesek kapuja, a legkorábból ismert székelykapu.

1675.
— Petki János és özvegy Petki Anna gazdasági utasítása “csíkcsicsai bírájának Farkas 
Máténak".

1676.
— Csíkszenttamás falutörvénye.

1677.
— Csíkmadarasifllrészmalom  leltára. 1678.
— Gyulafehérváron tartott országgyűlésnek a tutajozásra vonatkozó határozata.

1679.
— Az asztalosok Székelyudvarhelyen céhet alkotnak.

1680. k.
— Megjelennek a vargyasi bútorfestő-asztalos Sütő család  első tagjai.
— Zágon falutörvénye.

1683.
— Teleki Mihály erdélyi kancellár utasítja uzdiszentpéteri úsztiaiíójáí fűzfák ültetésére. 
/Mezőségi falu, a kutatott terület határán kívül./

1658.
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—  Apafi Mihály fejedelem rendelete, mely a kézdivásárhelyieket a bereczki erdő 
használatára feljogosítja.

1687.
—  A marosközi ev. ref. esperesség marosszéki határnevei a XVI. és XVIII. századból.

1688.
—  Adat az általag /hordócska/szakszó használatára.

1691.
— A Lipót-féle oklevél kiadása. /Az eddigi erdészeti jogszabályok továbbra is érvényben 
maradnak./

1694.
—  Sepsiszentgyörgy város szabályzatot ad  ki erdeinek használatáról.
—  Sándor Mihály a kézdiszéki Felsőtorján levő birtokát elzálogosítja “minden haszon
vehető helyeivel, erdeivel együtt".

1698.
—  A katonatartásról kiadott királyi rendelet vadászati vonatkozása.

1699.
—  Zalán falu törvénye.
—  A háromszéki Uzon falutörvénye.
—  Az erdélyi főkormányzóság a csíki és gyergyói solymárok régi kiváltságait megerő
síti.
—  Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejére vonatkozóan.

1700.
—  Az erdélyi főkormányszék vadászati tilalma.

XVIII. sz. eleje.
—  A háromszéki Kilyén falutörvénye.

XVIII. sz .ésX IX . sz.
—  A bútoifestés virágkora Erdélyben.

1701.
—  A sófalvi /Udvarhelyszék/ solymárok lajstroma.

1702.
—  A “Miklósvárszéki Nagyajtai Cserei Mihály Históriája" megemlíti a híres “strucz ’ 
vadászfegyvert, és a mezőségi kopárokat.

1706. és 1707.
—  Adatok Cserei Históriájában, melyek utalnak az erdő jelentőségére a nép életében: 
rejtekhely veszedelem idején.

1714.
—  A 19. országgyűlési törvénycikk meghatározza, hogy minden mólnál* a gátrontásén  
vám fejében csak 11 polturát vehet egy tutaj után.

1715.
—  A Felső-Fehér megyei Peselnek falutörvénye.

1716.
— Lázár Ferenc földesül* erdőfoglalásai /Nagy-, Fekete és Tanorok Hagymás/.

1686.
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1717.
—  Szacsva sepsiszéki falu törvénye az erdei kihágásokról.

1717-1719.
—  Szárazság, éhség és pestis Csíkban és a kutatott terület más részein. Az erdő 
jelentősége a nép életében “nehéz” időkben.

1718.
—  Marosszék szabályzata a makkos és tilalmas erdőkre vonatkozóan.

1719.
— A görgényi erdőuradalmat zálogképpen az akkori erdélyi alkancellárra írják.

1720.
— Kantafalva  székely falu törvénye.
—  Iparosok összeírása. Összehasonlítás Marosvásárhely, Brassó és Segesvár között.
—  Oláhfalusiaknak kiadott “szabadalom ” .
—  A főkormányszék eltiltja a cserjék és erdők gyújtogatását.

1723.
—  Aranyosszék határozata a szék szabad erdejének felosztásáról. -Apor Péter “Verses 
művei és levelei” c. kiadvány vadászattörténeti jelentősége.

1724.
— A háromszéki Kisborosnyó falutörvénye két pontban foglalkozik az erdőlés 
rendjével.

XVIII. sz. eleje.
— Kilyén  háromszéki falu törvénye.

1725.
— Csík-, Gyergyó- és Kászonszék Kolozsvárra küldött követeinek utasítása.
— Háromszéki viszonyok Mikes Kelemen leírásában.

1726.
— A főkormányszék utasítja Csík-, Gyergyó- és Kászonszéket, hogy szedjék el a 
parasztoktól a puskát és egyéb vadászó eszközöket.
— Csík-, Gyergyó- és Kászonszék elszegényedése okainak előterjesztése a főkormány
székhez.

1727.
— Udvarhelyszék szabályzata az erdők égetésére vonatkozóan.
— Szemerja háromszéki falu törvénye.

1728.
— Aranyosszék szabályrendelete a szék szabad erdejéről.
— M észégetés szabályozása Aranyosszéken.
— Csíkszék kéri a főkormányszéket, hogy a tutajok vámját szállítsa le egy polturára.
— Csík-, Gyergyó- és Kánszonszék moldvai foglalásokról panaszol.

1729.
— Farkasok irtására vonatkozó intézkedések.
— Lészás - sövénykerttel körülvett- vadaskert a Vargyasi Dániel család tulajdonában.
— Aranyosszék a további irtásokat betiltja.

1730. k.
— Főpénzforrások a Székelyföldön: a felsorolásból a fa hiányzik.
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—  Erdőper Makfalva és Kibéd lakossága között Ecsenye nevű tölgyes felett.
—  A háromszéki Bodok falutörvénye.

1733.
—  Tanúvallatás Aranyosszék közös erdejéről -az egykor használatos erdészeti szaknyelv 
dokumentuma. “Revolutio idejében” az erdő retekhely volt.
—  A “királyi fiskus” /kincstár/ havas-foglalási szándéka a “só-kamara” /sóhivatal/ 
számára.

1733., 1759., 1822.
—  A háromszéki Papolc falutörvényei.

1734.
— A görgényi uradalom latinnyelvű határleírása.

1736.
—  Altorjai B. Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae c. munkája a kocsi gyártás 
termékeiről, a “gyilkosflin ták',-YÓ\.

1738., 1744.
—  A háromszéki Szentkatolna falutörvénye.

1739.
—  A Felső-Fehér megyei Karatna falutörvénye.

1740.
—  December 20-án Bardócon született Benkő József

1741.
—  Bardóc-fiúszék fegyverösszeírása.

1743.
—  Nemes panasza  a faluval /Kőrös/szemben.
—  Urbárium Seu Conscriptio /Inventarium seu Conscriptio/ Szárhegyi Lázár birtok 
összírása. Vízifűrészek az összeírásban.

1743-1752.
—  Toldalagi László költségjegyzékében öt marosvásárhelyi asztalos neve szerepel.

1744.
—  Csík-, Gyergyó- és Kászonszéki Constitutió.
—  Erdélyi árszabás. A 7. pont elrendeli a fegyverek elszedését a parasztoktól.

1747.
—  Sepsiszentgyörgy szabályzata erdeinek használatáról.

1748.
—  Nagybacon  falutörvénye erdeinek megóvásáról.

1749.
—  Pcselnek /Kézdikővár/ község constitutiója.
—  Régeni tutajkereskedők a remeteiek hitelezői között.

1751.
—  Bölön falutörvénye.

1753.
—  Marosvásárhelyen megalakul az első önálló asztaloscéh.

1731.
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— Áthelyezik a királyi ítélőtáblát Medgyesről Marosvásárhelyre. /Erdészeti ügyek 
fellebviteli bírósága is volt./

1756.
— Karatna határozatai.

1758.
— Megépül Mogyorósbükklokán /Gyergyó/ az erdő közelében a Török család 
vízifűrésze.
— Zágoni adat a szekérkenőcs készítésére vonatkozóan.

1759.
—  Adatok a kutatott terület allodiális - földbirtokos saját kezelésében levő - erdőbirto
kokról.

1760., 1766.
— A háromszéki Árkos falutörvénye.

1761.
— Az erdélyi főkormányszék körrendelete az avarégetés eltiltásáról.

1762.
— Az udvarhelyszéki Orcfalván a kitermelés idejére az erdőt nyíl-, azaz sorshúzással 
osztják ki.

1763.
— Aláírják az osztrák rendszerű határőrség szabályzatát.
— Marosvásárhelyen is felállítják az Állandó Táblát, mely törvénykezési hatóság volt, 
de közigazgatási teendőket /pl. közföldek felosztása/ is végzett.

1764.
— Január 7. Madéfalvi veszedelem. A bukovinai magyar falvakban sajátos népi erdő- 
gazdálkodás alakul ki.
— Marosvásárhely városa erdőfelügyelőjének utasítása.
— A ‘fa lu  e rd e je '-vő[ a Kászon széki falusi perek jegyzőkönyvei alapján.
— 84 évig, 1848-ig állott fenn az osztrák rendszerű székely határőri katonaság.

1765.
— Az erdélyi főkormányszék az élőfák erőszakos levágását vagy kérgezését a szóbeli 
harmadnapos törvényszék elé utalja.

1766.
— Elrendelik Erdélyben is a bécsi mértékek használatát.

1767.
— Az erdélyi főkormányszék egy körrendelete a kecskék legeltetését megtiltja. A 
katonai célzattal hozott intézkedés különösen a határszéli erdőkre vonatkozott.
— Árkos falutörvénye.

1768.
—  A gyimesi vám létesítése.

1769.
— A Bécsben székelő erdélyi udvari kancellária az osztrák erdőrendtartást az erdélyi 
főkormányszéknek megküldi, annak adaptálása céljából.
—  A revendikált /visszakövetelt/ havasokat -a későbbi Csíki M agánjavakat- 
visszaadják.

1754.
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—  Kemény Simon javaslata a marosi tutajozással kapcsolatosan.
—  Kiadják a “Bizonyos pontok” /Certa puncta/ néven ismeretes úrbéri szabályzatot. /Az 
erdőlésre és makkoltatásra vonatkozó rendelkezéseit Tagányi Károly a Magyar Erdésze
ti Okle váltárban közölte.

1770.
—  Helynevek számos egykori egyházi erdő létezését igazolják.
—  A legkorábbi csíkszentdomokosi ismert feste tt bútor

1771.
-Szemerja falutörvénye.

1772.
—  A “Szacsvai feste tt fa m en n yeze f .

— A koronkai erdöfelosztás.
— Ez évig a Marosszék közhavasait díjfizetés nélkül használták az ún. havasalji falvak.

1773.
—  A csíkrákosi kapumatuzsálem  készítésének éve.
—  Magyarosi-féle indítvány.

1774.
—  Mária Terézia elrendeli a telkek felmérését.
—  A háromszéki Ozsdola  falutörvénye.
—  Bodos /Hsz/ falutörvénye.

1774-1775.
—  A háromszéki M iklósvár falutörvénye.
—  A háromszéki Nagyajta falutörvénye.

1775.
—  Szára zaj ta /Hsz/ falutörvénye.
—  K özépajta  /Hsz/ falutörvénye.
A háromszéki Bárót falutörvénye.

1778.
—  Aranyosszék “újabb” határozata a szék szabad erdejének felosztásáról az egyes 
falvak között.
—  Árkos /Hsz/ falu közgyűlése szabályozza a szénégetést.
—  Benkő /óz^/Transilvania Speciális, Terra Siculorum c. munkájában a nyírfa kérgé
ből előállított szurokról tesz említést.

1779.
—  Megjelennek Baróti Szabó Dávidnak és külön Miháltz Istvánnak Vanier nyomán 
íródott verses munkái. Mindkettő az erdő védelmére intik az olvasót, a fa jelentőségét 
méltatják.

1780.
—  Zalán határozata.
—  Árkos falu a máshol lakó, ún. bébíró possessorok /birtokosok/ erdei visszaéléseinek 
megfékezésére határozatot hoz.
—  Utalás az erdőnek vágásterületre történő kimérésére.

1781.
—  II. József 53 pontból álló magyar nyelvű rendtartása.
—  Benkő Ferenc Göttingában megírja kéziratban maradt munkáját “Az Hasznos Gaz
daságról” címmel, melyben erdészeti ismereteket is közöl.
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1783.
—  II. József a visszaszerzett havasokat a székely határőrkatonaság javára és előmenete
lére adja.
— Adatok a “falu  erdejé” -xz vonatkozóan.

1784.
— Fatakarékossági szempontból, az erdélyi főkormányszék elrendeli kerítések helyett 
élősövények és árkok létesítését. -Gyergyó jelentése a főkormányszékhez az erdők 
megóvása érdekében elrendelt intézkedések ellen.

1785.
— Egy udvari /császári/ rendelet az erdőőröknek fegyvertartási jogot ad.
—  Csertörőmalom  Székelyudvarhelyen.
—  Úrbéri összeírás - adatok az egykori fahiányra vonatkozóan.

1786.
—  A bécsi udvari kancellária az erdélyi főkormányszék által elrendeli a földesuraknak, 
hogy a jobbágyok erdőlésére egy bizonyos napot tűzzenek ki.
— II. József vadászati rendtartása.
— Udvarhelyszéki adatok a mesteremberekről.

1787.
— Háromszék a székely határőrezreddel közösen határoatot hoz az erdők eredményes 
megóvása érdekében.
— és 1793 között jelenik meg Mátyus István hatkötetes Ó és Új Diaetetika c. munkája, 
melyben a székelyföldi gombákkal is foglalkozik.

1788.
— Az erdélyi főkormányszék megtiltja a szarvasmarha erdei legeltetését, “mely helye
ken az nevedékeny élőfák a marhák miatt kárban mehetnének."
— Az erdélyi főkormányszéknek az úrbéri viszonyt szabályozó rendelete, mely kitér a 
jobbágyok faizási jogára is.
— Udvarhelyszék jelentése a főkormányszékhez az eperfaültetéssel kapcsolatosan.
—  Oklevél a Kanta-járási erdők állapotáról, erdőnyilakról stb.

XVIII. század vége.
— Hatod-foglalási szándék.

1790.
—  Aranyosszékben a határőrkatonaság által még el nem foglalt közerdőkre egy ideigle
nes erdőfelosztást hoznak létre.

1791.
— Backamadarasi összeírás, igazolás az erdőnek a nép életében betöltött jelentőségére. 
Adatok a makkoltatásra és a vadgyümölcsfák termésének értékesítésére vonatkozóan.
—  30. te. Az erdők fenntartásáról - Erdély első erdőtörvénye.

1794.
— Csíkszék panaszt tesz azért, hogy a katonaság a revendikált havasokat kizárólagos 
tulajdonának tekinti.

1795.
— A Herec-iigy -fegyveres összetűzés a “Kilenc falu erdeje" egy részéért folyt viszály
kodás során.

1796.
— Megjelenik Benkő Józsefnek az ecetfáról írt munkája.
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—  Kereskedelmi bíróság működik Gyergyószentmiklóson.
—  Törekvés az önellátásra a koronkai Toldalagi uradalombam.

1797
—  Javaslat M arosszék közhavasának jobb használása érdekében.

1798.
—  Hídvégen az “erdöosztály" megindítása szóba kerül.

1799.
—  Az erdélyi főkormányszék körrendelettel megtiltja az erdők gyújtogatását.
—  Teleki József megírja székelyföldi úti jegyzetét. Adatok az erdő nélküli háromszéki 
falvakról. Tutajozás jelentősége a székelység életében.
—  A Felső-Fehér megyei Hídvég erdőrendtartása.

1800.
—  Az erdélyi főkormányszék az erdők megóvásáról a törvényhatóságoktól jelentést kér.
—  Bardóc-fiúszék véleménye az erdők megóvásáról.
—  M  áros szék javaslata az erdők megóvásáról.
—  Udvarhely szék javaslata az erdők védelméről.
—  Sepsiszengyörgy véleményes jelentése az erdők megóvásának módjáról.
—  Ez évig M arosszék havasának “külön felvigyázója, ezen czím alatt nem volt".

1800-1820.
—  Az erdőpásztorok rendtartása Hídvégen.
—  H ídvég  rendtartása.

1801.
—  Csík-, Gergyó- és Kászonszéknek véleménye az erdők megóvása tárgyában.

1802.
—  Bereck jelentése erdeinek megóvására tett intézkedéseiről.
—  Háromszék javaslata az erdők megóvásáról.
—  Aranyosszék  javaslata az erdők megóvásáról.

1803.
—  Kézdivásárhely  javaslata az erdők megóvásáról.
—  Az udvarhelyszéki Magyarhermány falutörvénye.

1804.
—  A két Oláhfalu jelentése erdeik állapotáról.
—  Felső-Fejérmegyének javaslata az erdők megóvásáról.
—  Megkezdődik a Székelyudvarhely-Tolvajoskert közötti út kiépítése.

1806.
—  Tölgyesi vám létesítése /—>1607. Piricske/

1807.
—  Erdélyben egyedül csak Csíkban gyártanak gyantát.
—  A vargyasi Dániel család pere  Dobó megszűnt bardócszéki helység lakosaival.
—  A háromszéki Lécfalva falutörvénye.

1808.
—  Háromszék fölírata a főkormányszékhez az új erdőrendtartással kapcsolatban. -Ud
varhelyszék fölírata a főkormányszékhez az új erdőrendtartással kapcsolatban.
—  Az erdélyi főkormányszék az élőfák lekérgezését szigorúan megtiltja. -A csíkszéki 
Mártonfalván létesül a szék első postahivatala.
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— Nagyszebenben országos főerdőfeliigyelőséget állítanak fel, melyhez egész Erdély 
tartozott.
— Az 1809-es oklándi székely kapu.

1810-es évek.
— Sámuel Meltzl régeni nagykereskedő megkezdi a tőkeerős szászrégeni tutajkereske
delmet.

1811.
— Az erdélyi kancellária leirata ^gy erdészeti tanintézetnek a kolozsvári piarista líce
umban történő felállításáról.
— Két ösztöndíjat létesítenek a selmeci erdészeti tanintézeten való tanulásra.
— A főkormányszék a tutajozás feltételeit szabályozza.
— Imreh Lászlónak a málnási csereerdővel kapcsolatos hatalmaskodása.

1811 és 1812.
— Szorgalmazzák a juharfa nedvéből a cukor /"nádméz"! főzését.

1812.
— Kihirdetik az 1811. évi 34. tc-ét, Erdély második erdőtörvényét.
— A gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi örmény kereskedők kérik, hogy Málnás és 
Tusnád között, az út mentén egy-egy puskalövésnyire vágják le az erdőt az útonálló 
tolvajok elleni védekezés érdekében.

1813.
— Mire volt régen jó a fa? A hároméves Barabás M iklós, a későbbi nagy székely festő 
hogyan tanult meg írni.

1814.
— Legkésőbbi adat az utolsó erdélyi bölényre vonatkozóan.
— M egosztják a bodoki Avas nevű közerdőt.
— Szárhegy falugyűlésének egy foglalással kapcsolatos határozata.

1815.
— Meghatározzák Háromszék 6 kerületi erdőfelügyelőjének szolgálati szabályzatát.

1816.
— Kiss József  Selmecen végzett erdész, tordamegyei erdőfelügyelő javaslata.

1817.
— Az erdélyi udvari kancellária elrendeli egy erdészeti tanintézetnek Nagyszebenben 
történő felállítását.

1818.
— Bodor Péter megépíti a marosvásárhelyi Maros-hídat, tisztán fából, vasszeg nélkül.
— Kilyéni Székely Mihály Pesten kiadja erdészettörténeti jelentőséggel is rendelkező 
jogi munkáját.

1819.
— Czíráki-féle összeírás- a jobbágyok és a zsellérek erdőlési joga.

1820.
— Urbarialis Conscriptio /úrbéri összeírás/ számos székely faluban.
— A szárhegyi úrbéri összeírás faáraké szíté sr öl tanúskodik.
— Bolyai Farkas megírja kéziratban, csonkán megmaradt erdészeti munkáját.
— Tekerőpatakről azt állítják, hogy minden második ember vagy ács, vagy kerekes.

1809.
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1820. k.
—  Fellendül afakereskedelem  a Maros felső folyásánál.

1821.
—  Ditró és Szárhegy “commonitás”-a /közössége/ a “nemes Regiments-Comandó” 
pártfogását kéri a gróf Lázár József borszéki foglalása ellen.

1822.
Gergyószárhegy határozata.

1823.
—  Felmérik a görgényi kincstári erdőuradalom  területét.

1823-1825.
—  Marosvásárhely erdeinek felm érése és szász “táblákra” történő felosztása.

1 8 2 4 .1 8 2 6 .1 8 3 0 .1 8 3 2 .1 8 3 5 .1 8 4 1 .1 8 4 5 .
—  Árkos falutörvénye/i/

1824.
—  Erdőper Csíksomlyó és Taploca között.
—  Orbán M ihály, telek nélküli, marhátlan zsellér a tutajozással szerzett jövedelemből 
a magyarói református egyháznak 1400 rajnai forintot ad kölcsön.

1825.
—  A legrégebbi meglévő székelykaput Zetelakán felállítják.

1826. ^
— Árkoson erdei lopás esetében a “Decretum Tripartitum" és a “Compilata Constitutio” 
bizonyos előírásait alkalmazzák.
—  A “K ilencfalu  erd e je '-nek tulajdonosai a falvankénti körülhatárolással kísérletez
nek.
—  Az ozsdolai szabad erdőbe “beerdőlő” hat háromszéki falu elhatározza, hogy az erdőt 
táblákra osztják  és azokat sorra titalomba fogják.
—  Elkezdődik a Brassó-Kézdivásárhely-Bereck országút építése, Háromszék első “ki
épített” útjának létesítése.

1827.
—  Árapatakon a birtokos nemesek 500 holdnyi erdő- és legelőterületet a jobbágyok  
szám ára kiszakítanak.

1828.
—  Megtiltják a tízfalusiak erdőségeiben az irtást.

1829.
—  K állai Ferenc Nagyenyeden kiadott “história értekezése” egykori székelyföldi 
magánerdők létezéséről adatokat közöl.
—  Szigethy Gyula Mihály leírja az udvarhelyszéki sokféle mesterségeket.

1830. ^
—  Árkos a “teljes communitás” gyűlésen, az erdőlés rendjére vonatkozó határozatot 
hoz.

1831.
—  N agyajtai K ováts István udvarhelyszéki statisztikai adatokat közöl.
—  Tutajozás a Nagy Küküllön.
—  Udvarhelyi asztalosok.
—  A zágoni “közhelyek” arányosítása tárgyában hozott ítéletet.
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1832-1842.
— Az Olthajózási Társaság.

1833.
—  Megjelenik Scheint G. Dániel német nyelvű könyve a Székelyföldről. A szerző az 
erdőnek /Wálder/ könyvének 30-32. oldalait szentelte.

1833-1894.
—  Balázs család homoródalmási bútorfestő műhelye.

1835.
— “Birtokosság” Aranyosszéken.
— Kassán megjelenik a “Mindenkori tökéletes erdei- és vadászati K a len d á rio m \  
egyike az első magyar nyelvű erdészeti- vadászati munkáknak, mely ismert volt a 
Székelyföldön is.

1836.
— Téglási Eresei József a Nemzeti Társalkodó hasábjain megemlíti a “Víg András 
kővé”-1 és a hozzá fűződő hagyományokat.

1837.
—  A 23 éves Gábor Áron asztalosként dolgozik.
— Kolozsváron megjelenik az az utasítás, mely a székely városi erdőkre is vonatkozott.
—  Lötsey Spielemberg László Marosvásárhelyen kiadja gyűjteményét, melynek erdé
szettörténeti jelentősége is van.
— Fakulacskészítés Brassóban.

1838.
— M enaság erdészeti jellegű szabályrendelete.
— Megjelenik a M agyar Tájszótár, mely számos erdővel-fával kapcsolatos székely 
szakszót tartalmaz.
— Csíkjenőfalva erdőrendtartása.
— Bocskor János cikke a Gyergyón tutajozó székelyéből.

1839.
— december 3 1-én született Sepsikálnokon Bedő Albert.
— Adatok a fakószekérrőL  mely “nem gördül, hanem lépik".
— Vándor cikke a gyergyói tutajozásról.
— Hajózás “gondolata" a Maroson.

1840. k.
— Kialakul a görgényszentimrei erdészeti szakiskola dendrológiai parkja.

1840.
—  Aranyosszéknek a főkormányszékhez felterjesztett erdőrendtartása.

1840-1871.
— Négy közönség bíráinak jegyzőkönyve, a székely közös erdőbirtoklás gazdag doku
mentuma.

1841.
— Iskolázottság a székelyeknél és a szászoknál.

1842.
—  Barabás János Néhány szó a' honi erdészet körül c. írása.
—  Csíktapolca  erdőrendtartása.
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— Teleki Domokosnak Utakról c. dolgozata. -Erdély első magyar nyelvű vadászati 
könyve.
—  K őváry László kiadja Székelyhonról c. munkáját.

1843.
— Marosvásárhelyen megjelenik a Székely Naptár első évfolyama.

1844.
— Megalakul Kézdivásárhelyen az asztalos céh.
— Megjelenik Téglási Eresei József Nemes Tordamegye Flórája c. könyve.
— Megalakul az Erdélyi M agyar Gazdasági Egyesület.

1845.
— Javaslat Marosszék havasának 100 táblára való felosztására.

1846.
— Zalán falugyűlésének határozata a kalányos cigányokra vonatkozóan.
—  Lemhényben 80 személy “részvényes” erdőtársaságot alakít.
—  Bíró Pál hammásztiszt Hamu c. írása.
— A zaláni erdőpásztorok esküformája.
—  D ávid  Antal M ózes 10. 000 váltó forint felajánlása egy “műipar-iskola” alapítására. 

1846-1848.
— Kolozsvárt megjelenik a Természetbarát c. folyóirat.

1847.
— K őváry László kiadja Erdélyország statisztikája c. munkáját.
— Lom bossy Tutajászat Erdélyben c. írása.
— 3. te. 4. §. Úrbéri szabályozás a székely székekben /nem lépett életbe/.

1848.
— Széchenyi István javaslata Arad- /Gyula-/ -Károlyfehérvár Székely udvarhely -Ojto- 
zi-szoros vasútvonal megépítésére vonatkozóan.
— tavasza. A határőrkatonák erdőket vesznek birtokukba.
— 4. te. Erdélyben megszüntetik az úrbért.
— A kászonjakabfalviak a szentlélekkel egyetemben régi erdőhatárvitákra hivatkozva 
Kézdivásárhely városára támadnak.
— után az erdőért is adózni kellett.

1849.
— Brassó elfoglalja Krizba  őserdejét.

1850.
— Habsburg-birodalom gazdasági egységének megteremtése, megszűnnek az egyes 
országrészek közötti vámhatárok.

1850-1860.
Útszéli fásítás  Erdőszentgyörgy és Havadtő között.

1851.
— A székely határőri intézményt feloszlatták, és a csíki, illetve a háromszéki határőrök 
által eddig bű t vagyont a kincstár javára elkobozták.

1852.
— Kolozsvárt felállítják a kincstári erdők ügyét intéző Cs. K. Bánya, Erdőszeti és Só 
Igazgatóságot.
— A marosszentkirályi gátnál keletkezett “romlás” több mint 20 tutajos életébe került.
— Korszerűsítik Tusnádfürdőnél a Sepsiszékből Csíkba vezető országutat.
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1852-1856.
— Kiépítik Sósmezőig az 1826-ban elkezdett Brassó és Ojtoz közötti állami utat.
— 1856 között működött a Márkpataki kincstári erdőkezelőség; ekkor egyesült a 
gyergyószentmiklósi kincstári erdőhivatallal.

1853.
— Jókai úti levele a Szent Anna tavának és környékének leírásáról.
— Állami intézkedés a vadászat gyakorlására vonatkozóan.
— Megjelenik Benkő Károly Csík, Gyergyó és Kászon múltja, jelene c. munkája.
— évi kataszter - alapja az erdők összeírásának.

1853-1861.
A kormány Marosszék közhavasát a gyergyószentmiklósi “erdőszeti" hivatal felügyele
te alá helyezte,

1853-1869.
Gyergyószentmiklóson a kincstári erdők kezelését.

1854.
— Lemhényben /Háromszék/ született Bencze Gergely erdészprofesszor.
— M ezőkövesdi Úfalvy Sándor megírja Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok c. 
kéziratában maradt munkáját.
— Erdélyi úrbéri pátens.
— Az alcsíki Lázárfalva lakosai a Négy közönség birtokából foglalnak /-> 1840. is/

1858.
— Erdélyben hatályba lép mint erdőtörvény az 1852. december 3-án kiadott császári 
nyíltparancs.
— Hafner megalapítja a parajdi gyufagyárat, melyet később a Reiter testvérek vetttek 
át.
— Makfalva dicsérete.
— Tudósítás az "erdei vad méh tárházának” kikutatásáról.

1859.
— Megalakul a Wermescher tutajozási társulat.

1860.
— Adatok a Máros szék havasa kincstáii kezeléséről.
— as évek. Elterjednek Gyergyóban a “korongos" /áttételes/ vízifűrészek.
— as évekre vonatkozó marosi tutajozási adatok.
— A kincstár Kászonaltíz falu tulajdonában 1 evőB aska  havasát elveszi.

1861.
— Marosszék a kincstártól Ösmarosszék havasgazdaságot visszaszerzi.
— Dósa Elek kiadja Erdélyhoni jogtudomány c. háromkötetes, erdészettörténeti jelen
tőséggel is bíró munkáját.
— Megjelenik Lőrincz Károlynak Háromszéki Nyelvjárás c. dolgozat gazdag erdészeti 
szókinccsel.

1863.
— Négy közönség /—> 1840. / vezetősége elhatározza a közös erdő felosztását a négy falu 
/Kozmás, Csíktusnád, Lázárfalva és Verebes/között.
— A bükk dicsérete Kriza János Vadrózsák c. székely népköltési gyűjteményében.
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1865.
— Nehány szerencsétlen év -Orbán Balázs szavaival élve -megbuktatta gr. Lázár 
Mórnak az ötvenes években alakult tutajozási vállalkozását.

1866.
—  Megalakul az Első Szészrégeni Tutajkereskedő Társulat -a "Flosskompanie" .

1867.
—  A sajtó a székelyföldi erdőket “passzív" tőkének tekinti.
— Kezdetét veszi a Maros folyó felső szakasza mentén az útépítés.

1868. ^
— Átadják a forgalomnak az első erdélyi vasutat, mely Aradról indult ki és a Maros 
völgyén haladva Gyulafehérvárig ért.
— “Etedén egy sehol sem látott ősi hangszer a Timbora”
— Fabeli járandóságok a Székelyföldön.
—  Gecző János megfogalmazza a Csíkmegyei Magánjavak visszaadását kérelmező 
tervezetet.
—  és 1873 között jelenik meg Orbán Balázs A Székelyföld leírása cimen ismert 
munkája, az erdészet- és faipartörténet, az erdőnéprajz gazdag tára.

1869.
— Visszaadják a székely határőrcsaládok által bírt összes ingó és ingatlan javakat a 
székelység kulturális és gazdasági érdekeinek előmozdítására.
— Megalakul M estitz M ihály marosvásárhelyi bútor- és épületasztalos gyára -Székely
föld első és sokáig egyetlen bútorgyára.
— Ismertetés a Kis-Besztercén folytatott tutajozásról.
—  Fasínpálya a Hurdugás völgyén.
— Megalakul a Marosvásárhelyi Takarékpénztár r. t . , a vizsgált terület első pénzintéze
te.
— Feljegyzések Csíkmadaras gazdasági életéről.
— Közösen használt vízifürészek.
— A dránica nevének eredetéről.
— Foglalás és irtás Ditróban.

1870.
— Orbán Balázs a fahiányról, a szén égetésről.
— évi népszám lálás erdészet- és faipartörténeti vonatkozásairól.
— Asztalosok  a Székelyföldön Kozma Ferencnek 1879-ben közölt adatai szerint.
— Az állam a Bornemissza családtól visszaváltott görgényi erdőuradalmat házilagos 
kitermelésbe veszi.
—  Csíkszék havasai erdőfelügyelője az erdőknek erőszakos birtokbavételéről.
— Orbán Balázs megemlékezése az erdőknek a háborúk idején betöltött szerepéről.

1870-1880.
—  Gyergyószentmiklóson működésbe helyezik a “Szurokfőző masiná”-t.

1871. ^
— Átadják a forgalomnak a Kocsárd -Marosvásárhely vasútvonalat.
— Megjelenik D ivald  Adolfnak Erdély kincstári erdőségeiről c. munkája, mely tartal
mazza a kutatott terület első ismert erdészeti térképét is.
— 55. te. az arányosítási törvény előtti korszak: közerdők használata.
— 53. te. 32. §-a megtiltja a volt úrbéresek erdőilletéségeinek felosztását.
—  55. te. az arányosítási törvény.

198



— 55, te, 8. §-a megengedi a havasok felosztását a közös birtokosok többségének 
kérelmére, függetlenül a részes illetményének nagyságáról.
— 55. te. 11. §-a megadja a községi vagyon jellegzetességeit.
— Megnyílik a székely udvarhelyi állami főreáliskola.
— A “Csíkszéki revendikált havasok” 1871. évi számadása.
— Mejelenik Lázár Jakab /sz. Alvincen 1824-ben/Erdészeti kézikönyve.

1872.
— Megalakul Háromszék megye első pénzintézete, a Kézdivásárhelyi Takarékpénztár.
— 6. te. a vadászatról.
— 8. te. az ipartörvényről: céhek megszűnése, ipartársulatok alakítása, iparszabadság, 
a munkaidő.első szabályozása stb.
— Az első távíróvonal Háromszék vármegyében.
— Gazdasági szakosztályú felső népiskola nyílik Baráton, ahol erdészeti ismereteket is 
tanítanak.
— Az olasz Giacomuzzi 8 vízgyűjtőgátat épít az Ilván. Gömbfausztatás.
— Száva Farkas javasolja a lövétei lü szl bükkösök értékesítése érdekében papírgyár 
létesítését.
—  “Tutajtized, mint iskolaalap" javaslat az egykori sajtó hasábjain.

1873.
— április 6. Görgény vizén, a szászrégeni Herbus-i alsó rakodóra érkezik az első 
óriástutaj.
— Átadják a forgalomnak a Segesvár-Brassó vasiíh'onalat. Vasút Erdővidék határán.

1800-as évek utolsó évtizedei.
— Vasútépítés korszaka. Szükség lett a fára. Szokássá válik rd faragóba járás.

1873-1903 .
— Évenként a Görgényen mintegy 30.000 űrköbméter tűzifát úsztatnak le.

1873 .
— Marosszék közhavasait “a marosszéki 127 község székely nemes birtokosaira" 
telekkönyvezik.
— Gazdasági válság kezdete, mely a fakereskedelemben is érezteti hatását.
— Balázs S. Pál malma Kászonimpérben  - a berendezés lisztörlő, “deszkafűrész", 
“cirkula", eszterga.

1874 .
— Az Erdészeti Lapok hasábjain megjelenik Bedő Albertnak A székelyföldi erdők 
ügyében c. írása.
— 8. te. A métermérték használatának elrendelése.
— Kezdetét veszi a tutajfának köbláb szerinti számítása /addig darabszám alapján 
történt az eladás/.

1875.
— 37. te. Kereskedelmi, egyben szövetkezeti törvény is.
— Megjelenik az Erdészeti Lapokban Dániel Gábor A  székelyföldi erdőkről c. írása.
— Dániel Gábor kerekesműhelyek létesítését javasolja.
— A görgényi állami erdőuradalom 10 évre eladja a lucfenyő hozamot Biach és Baiers- 
dorf cégnek.
— Teleki Samu a görgényi erdőuradalmat vadászatra bérbe veszi.
— 21. te. A vadászat és a fegyverek megadóztatásáról.
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1876.
— Az Erdélyi Gazdasági Egylet kiadja Fekete Lajos A Mezőségkopárainak befásítása 
c. pályamunkáját.
— A kézdivásárhelyi műfaragászati tanműhely.
—  Udvarhely megye alispánja összíratja azokat az erdőterületeket, melyekrők az erdő 
1860 óta teljesen kipusztult.
— Ősmarosszék Havasgazdaságot bejegyzik mint szövetkezetet Marosszéki havasok 
székely birtokossága  címen.
— A háromszéki H atod  felosztása.
— Sepsibodokon az arányosítás során, a “Kilenc falu” közös használatából kiszakított 
erdők egy része a volt kétág-katonaság rendnek jut.

1877.
— Az Erdészeti Lapokban a marosi tutajozással kapcsolatos írás jelenik meg.
— Megalakul a “M arosi tutajozást előmozdító társulat.’'
— Megjelenik Jakab Elek Marosszék közhavasai történeti és statisztikai ismereteihez 
c. írása.

1877-1888 között
—  Arányosítás Szovátán.

1878.
— Udvarhelymegye szabályrendelete, melynek 44-48. szakaszai az “erdősz” működé
sére vonatkoztak.
— Az Erdészeti Lapokban megjelenik Jakab Eleknek Az Erdélyi törvényhozás és 
közigazgatás erdőügyi intézkedéseinek rövid története c. tanulmánya.
—  U sztatás az Ősmarosszék Havasgazdaság területén.

1878 és 1879.
Taplószedés a Székelyföldön, adatok.

1879.
— 31. te. Erdőtörvény IAz Erdélyi Gazda 1880. évfolyamában Fekete Lajos 12 beszél
getés során ismerteti. /
— Megjelenik Kozma Ferencnek a Székelyföld közgazdasági és közművelődési állapo
ta c. könyve, az erdészet-faipar kérdéseit nagy szakértelemmel kezelő munka.
— A szitakéreg  faragásával kapcsolatos adatok.
— Kiadják az “Ősi Marosszék területén fekvő havasok nemes székely birtokosai 
szövetkezetének alapszabályai”-1.
— Az Ősi Marosszék stb. nevében Dékáni Ernő főerdész bútorléc gyártásról tárgyalá
sokat folytat.

1880.
— Felépül Miiller Ferenc gőzfűrésztelepe, Szászrégen első gőzerővel működő fűrészte
lepe.
— Életbe lép az 1879. évi erdőtörvény.

1880-1895.
— Háromszék megyében elkészül 293 erdőbirtokról a rendszeres és 93 birtokról az 
ideiglenes üzemterv.

1880-1918.
— A kutatott terület népének elvándorlása tovább tart.
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— “Csíkmegye havassjai” igazgatójának zárójelentése.
— 44. te. Az első ipartámogató törvény.

1883.
— Csík vármegye birtokosainak erdei -a magánerdők kivételével- állami kezelésbe vétet
nek.
— Háromszék megye 3 járásában erdőtiszteket választanak.
— 20. te. a vadászatról.
— Kezdetét veszi a székelyföldi erdészeti terminológia rendszeres gyűjtése és közzété
tele.
— Az ősi marosszéki nemes birtokosság “havassának” kezelési alapszabályai.
— Vadkár egy erdőtiszt leírásában.
— Benedek Elek Istenkas, Leshegy nyaka, Futás erdők neveiről.

1884.
— Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő: “Gyergyó... Az erdők községi és nemesi birtokokat 
képeznek”.
— Hétfalusi úrbéres erdők.
— Megkezdi működését Csíkmegyében az állami erdőhivatal.
— 87 csíkmegyei erdőtulajdonos, kik birtokukat állami kezelésbe adják.
— A “vasúti ászokfa" - a székely talpfafaragókról.
— 17. te. a második ipartörvény. /Ipartestületek, képesítéshez kötött iparágak, ipari 
telepengedély, gyári rend stb. /-1909. Dr. Csíky Dénes Gyergyószentmiklós szélén egy 
13 hektár kiterjedésű dendrológiai kertet létesít.
— Tanonciskolákról.

1885.
— Megalakul a maros vásárhelyi erdőgondnokság.
— Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő Háromszék megyére vonatkozó erdészeti monográfi
ája.
— Pausinger Józsefnek A görgényi kincstári erdők gazdasági viszonyainak leírása c. 
dolgozata.
— Ágoston Ágoston “Első gyergyói fűrésztelepbe Csomafalván.
— Megnnyílt a brassói állami “közép faipariskola" .
— Dániel Gábor és Ugrón Gábor “engedményesek" meghirdetik a Héjasfalvától a 
Gyimesnél levő moldvai határszélig terjedő vasút építését.
— Erdő nélküli helységek Háromszéken.
— Az olasz Giacomuzzi usztatócsatornái.
— Bedő Albert erdőstatisztikai munkájának első kiadása.
— Megjelennek az erdélyi törvényhatósági jogszabályok  gyűjteménye.
— Kiadják “Marostordamegye erdei érték és ár szabály zatá”-i.

1886.
— Megjelenik a “Hogyan és miből lehetne pénzt csinálni?" c. dolgozat.
— Átadják a forgalomnak a Marosvásárhely-Szászrégen szárnyvonalat.

1886-1891.
— Vámháború Romániával, amely súlyosan érintette a Székelyföld hagyományos és 
természetes gazdasági kapcsolatát Romániával.

1887.
— Kezdetét veszi Háromszéken az Erdőtörvény 17. szakasza alá tartozó erdőle állami 
kezelése.

1881.
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— Erdészeti kiállítás Sepsiszentgyörgyön.
— Élelm ezési statisztika. A kutatott területre vonatkozó adatok.
— János D ávid  felépíti Háromszék megye első fűrésztelepét.
— Megjelenik Hermán Ottó A magyar halászat könyve c. munkája.
— Csíkmegyében az erdőrendezési költségek fedezésére évenként egy “tábla” erdő 
eladását határozzák el.

1888.
— Forgalomba adják a Héjjasfalva-Székelyudvarhely szárnyvonalat.
— 19. te. H alászati törvény.
— Felépül Régenben, a Maros felső folyásának első gőzüzemű állami fűrésztelepe.
— k. Bajkó Barabás Komandó környékén erdőt vásárol.
— Gyulafalva létesítése, Háromszék megye első nagyarányú fűrésztelepe, Honi és 
Morpurgó cég vállalkozásaként.

1889.
— Marosvásárhelyen, 12 munkással megnyílik az Első erdélyi gyermekjáték- és fadísz
műáru gyár.
—  M egmozdulás Csíkszentimrén az arányosítás körül elkövetett törvénytelenségek 
miatt.

1890.
— Csíkvármegye felirata  a képviselőházhoz és egyes minisztériumokhoz a legelőkre és 
erdőkre nézve.
— Működésbe teszik M arosvásárhely első fűrésztelepét.
—  Megalakul a Marosvásárhelyi kereskedelmi - és iparkamara.
— Gyergyószentmiklós első gőzfürésztelepe.
— A fa ipar főfoglalkozásként űzők alacsony székelyföldi aránya.
— k. Művészi kivitelezésű taplómunka Korondon, adatok.

1890-1892.
— Kiépül a Kovászna - Gyulafalva - Karalyos erdei vasút, a komandói siklóval. Horn 
D ávid  fakereskedő, Komandó megalapítója, az első háromszéki vasút létesítője.

1891.
— 13. te. Az ipari munkások vasárnapi szünetéről.
— 14. te. Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről.
—  Megjelenik T. N agy Imre Csíkvármegye közgazdasági állapota és a székely kiván
dorlás c. könyve.
— A Marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara 1891. évi jelentésének felmérése: 
M iért fejletlen  a tulajdonképpeni fa ipar a Székelyföldön? címmel.
— A vízifürészek száma.
— A kerékgyártókra vonatkozó adatok.
— A székely faedények  sikere a budapesti világkiállításon.

1891-1893.
— Nagyméretű apácalepke rovardúlás Csíkmegye és Maros-Torda megye egyes része
in.

1892.
— Megnyílt a marosvásárhelyi állami fa  és fém ipari szakiskola.
— Vadlelövési kimutatás.
— A kutatott terület “kivivő e z é g '- ti.
— Jóváhagyják az “Ősmarosszék nemes székely birtokossága" erdőségeinek rendszeres 
gazdasági üzemtervét.
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— Csík megyében a Thime cég hang szét fá t  termel.
— Megalakul az Erdélyi Erdőipar Részvénytársaság , Groedelék családi vállalata.

1893.
— A székely megyékben megalakulnak az iparfejlesztő bizottságok.

1892-1915.
— Udvarhely megyében az erdészeti szervek 326 rendszeres üzemtervet készítenek. 

1892-1949.
— Kolozsvárt megjelenik az “Erdély” c “turistái, fürdőügyi és néprajzi folyóirat”, mely 
az évek folyamán több erdészettörténeti és erdőnéprajzi írást közölt.

1893.
— A Marosvásárhelyi kereskedelmi - és iparkamara évi jelentése erdőstatisztikai ada
tokat közöl.
— 28. te. Az ipari és gyári alkalmazottaknak baleset elleni védelméről és az iparfelü
gyeletről.
— Megalakul a szabédi kísérleti telep.
— Megnyílik a görgényszentimrei erdőőri szakiskola.
— Az első érettségi vizsgát teszik Háromszék megyében, Sepsiszentgyörgyön.
— Téglás Károly /sz. Sepsiszentgyörgyön/ kiadja Erdővédelem c. tankönyvét.
— gr. Mikes Ármin gőzfűrészt létesít Zernyén.

1894.
—  Bedő Albert erdőstatisztikai munkájának faterm ési adatai.
—  Páll Miklós kir. erdész, a nyárádszeredai erdőgondnokság vezetője elkészíti Köszvé- 
nyes-Remete nagyközség erdejének rendszeres erdőgazdasági üzemtervét.
— Nyílt kitörés Bikszádon a Mikes család és a telepítvényesek leszármazottai között.
— Csíkban gyufagyár létesül.
— Marosvásárhely bútorkereskedelme.
— Leég Urmánczi János és társának Gyergyó-Domukon levő gőzfűrésze.
— A házi fa ipar  terén Haraly, Magyarhermány, Alsófalva, Malomfalva az élen.
— “A marosi feszes kötésű talpak" leírása Szécsi Zsigmond erdészprofesszor erdőhasz- 
nálattanában.

1894-1902.
Vitos M ózes szerkesztésében megjelennek a Csíkmegyei Füzetek- D apsy Frigyes és Imre 
Dénes vezető erdőtisztek Csíkmegye erdőségei c. dologat.

1895.
— Adatok a kutatót terület hitelviszonyairól.
— Megalakul az első csíkmegyei erdőipari részvénytársaság.
— Tájékoztatás a csíki faeladásokról. /Csíki Magánjavak tövön való erdőeladása./
—  Közönséges, velencei /talián/, turbinás vízifürészek.
— Megjelenik Huszka József A székely ház c. könyve.
— után. Gyergyóban is elterjednek a vízi müfürészek.

1895-1903.
— Csiby Lőrinc /sz. Ditró/ a Selmecbányái Erdészeti Akadémia erdőhasználattan tanára. 

-1896.
— Bedő Albert erdőstatisztikai munkájának második kiadása.
— Malomfalván /MTvm/ faipari szövetkezet alakul.
— Egyházi és iskolai erdők a kutatott területen.
— Lomblevelüek Csíkban /Bedő Albert adatai nyomán/.
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— Az országos kiállításon érmet nyert háromszéki asztalosok.
— Iparosok vasárnapi oktatása Marosvásárhelyen.

1897.
— Megnyílt a Sepsiszentgyörgy-Csíkszereda-Gyimes vasútvonal.
— Megalakul Marosvásárhelyen az első szocialista jellegű  munkásszervezet.
— Alkalmazottak bejelentése a betegsegélyző pénztárakhoz.
— Komandón egy “ gözfűrészgyári o r v o s ' .
—  Kopáifásítási adatok, erdősítési jutalmak.

1898.
— Nők és gyerekek a faiparban. Statisztikai adatok.
— Szászrégenben bútorlécet ésfurnírt gyártó vállalat alakul.
—  K opáifásítási eredmények Háromszék megyében.
— 19. te. K özségi erdők állami kezeléséről, a közbirtokosságok gazdasági ügyvitelének 
szabályozásáról. /Azáltal, hogy a határozatokat -egyes esetektől eltekintve- a jelen, levő 
közös birtokosok arányrészeik szerint számított szavazással hozták, a törvény biztosí
totta a “hatalmasok" uradalmát. /.

1898-1906.
—  A vizsgált terület fa ipara  a statisztika adatainak tükrében.

1899.
— Megjelenik a Háromszék vármegye Emlékkönyv c. nagymonográfia, Potsa József 
szerkesztésében.

1899.
— Megjelenik az Erdészeti Kísérletek c. tudományos folyóirat, melyben több -a kutatott 
területre vonatkozó- közlemény jelent meg.

1899.
— Sólyom Gyula baróti cipöfaszeg-gyára
— Czimbalmos Ferenc kézdivásárhelyi müasztalos ipartelepe.

1900.
— Megalakul a Marosvásárhelyi Ipari Hitelszövetkezet, melynek fa ipari szakcsoportja
1902-ben kezdi meg működését.
— A. Gociman adatai a Marosvásárhely-Gyergyószentmiklós közötti fűrésztelepekre 
vonatkozóan.
— Székely fiúk “sorozása", vagyis az elhelyezést keresők beosztása.
— Adatok Kibéd - és egyben az erdőlő lakosság- táplálkozására.
— 28. te. Az erdőmunkásokról.
—  Erdőarányosítás Csíkszentimrén.
—  k. Szigony ozás Zsögödön.
— A megyei kezelés alatt álló “Volt Marosszék közönsége" tulajdonát képező erdőket 
/Ősmarosszék havasgazdaságot/. Maros- Torda vármegye törvényhatóságának kérésére, 
állami kezelésbe veszik.
— k. A finánctőke a nagy erdőkitermelésekben a kutatott területen is részt vesz.

XX. 52. eleje.
—  K is erdőgazdaságok  erdeinek siralmas állapota.

1900-1909.
— A Csíkszeredái erdőhivatal kezelése alatt levő csíkmegyei erdőkből eladott fa 
mennyiség: 3.374.486 köbméter, 14.521.606 korona értékben.
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— A vallás és közoktatásügyi ninszter jóváhagyása “Csík vármegye magánjavai igaz
gató tanácsának szervezeti és ügyviteli szabályzat"-át.

1901.
—  Krippel Móric gyergyószentmiklósi erdőgondnok levele a székelység időszerű prob
lémáiról.
— A backamadarasi erdőarányosítás és felosztás.

1900-as évek.
— A “specializált” székely falvak  mindinkább gazdasági jelentőséggel bírnak.

1901.
— Bar tál is Ágost sorai: “Mert ha erdőlési és legelési joga nincs, úgy a községben meg 
nem él/'

1902.
— Megjelenik Szakmáry Ferenc növénytenyészeti megfigyeléseire vonatkozó dolgo
zata.
— augusztus 28 és 30 között megtartják Tusnádfürdőn, Bedő Albert ügyvezető elnök
sége alatt A Székely Kongresszust.
— Papolc község közbirtokosságának az 1902. évi Székely Kongresszushoz intézett 
levele.
— A székely fűrészipar pangásáról.
— Megjelenik Sztripszky Hiador írása a vizsgált terület népi halászatáról. -Előtérbe 
kerül a legelőerdők létesítése.

1903.
— március 15. Meghal Molnár Józsiás, ki “szép sétaterét adta a város közönségének” 
Kézdivásárhelyen.
— Sebess Dénes képviselőházi beszédében a helytelenül végrehajtott arányosításról.
— A kutatott terület több fűrésztelepe leég.
— A marosvásárhelyi állami erdőhivatal csemetekerti adatai.
— Maros-Torda megye alispáni jelentése.
— Marosvásárhely környékén fellép az aranyfarú pille.
— A szú szék készítéséről.
— Megjelenik Szinte Gábor dolgozata a székely csűrről.
— Faeszközökről. Az osztováta.

1904.
— május 1. A régeni népgyűlést Tamási Károly asztalos nyitja meg.
— összefoglaló jelentés a székely házi faiparról.

1904-1905.
Megépül a 17 km hosszú erdei vasút Zernya-Zabola Fűrésztelep között.

1905.
— Szászrégen -Déda vasútvonal megnyitása.
— A kis-kiiküllővölgyi vasutat meghosszabbítják Sóvárad végállomástól Parajdig - 
megközelíthetővé válnak az Ősmarosszék Havasgazdaság erdői.
— Szászrégen-Laposnya közötti erdei vasutat átadják a forgalomnak.
— Kosárfonó udvarhelymegyei községek.
— Goldfinger és Teplánszky cég az állam területén, Szászrégenben egy korszerű bükk 
fűrészüzemet létesít.
— “Félig készült" kerekesek.

1901.
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— Statisztikai felmérés szerint az eladósodottság listavezetője - az erdélyi megyékben- 
Csík megye. Hol van az erdőeladásokból bejött pénz?
— A szentgericei közbirtokosság alakuló gyűlése.

1906. ^
—  Újraarányosítás Gyergyófaluban.
— évi gyáripari összeírás. Adatok a nagyipari jellegű fűrésztelepekről.
— A bútorkereskedelem  helyzete. Az Ausztriából vámmentesen beözönlő selejtes, de 
éppoly olcsó bútor versenye.
—  Mónus Márton faipari-gyára Marosvásárhelyen.
— Megszűnt a nagy reményekkel indult marosvásárhelyi szövetkezeti közös műhely.
—  Balesetelhárítás az iparfelügyelői jelentések tanúsága szerint.
— Megjelenik a “Munkás” c. lap, az első marosvásárhelyi szocialista sajtótermék.

1907.
— “Megnyújtják” a háromszéki szárnyvonalat Bereckig.
— Átadják a forgalomnak a Mádéfalva-Gyergyószentmiklós közötti vonalszakaszt.
— Az 1902. évi Székely Kongresszus utáni öt év alatt a kutatott területen, 147 közbir
tokosság erdejében, 24. 472 k. hold legelőerdő létesítését engedélyezték.
— A szászrégeni ‘f e h é r ’ kádárok példamutatása. -Egyezséggel véget ér a Szentpéter- 
egyházmegye erdejére vonatkozó per.
— Létrejön a palotailvai “Bangra” fűrészüzem.
— A marosvásárhelyi Székely és Réthy bútorgyár megalakítása.
— Megjelenik Barabás Endre Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely közgazda- 
sági leírása c. erdészettörténeti jelentőséggel is rendelkező munka.
— Az ipar iránti kellő rokonszerv hiánya a székely társadalomban.
— Sztrájk  részleges eredménnyel egy marosvásárhelyi épület- és bútorasztalos telepen.
— A nyárádszeredai faragászati iskola 25 éve.
— /Öreg/ Orbán József Karc falván fűrészgyárat létesít, mely ekkor még egy cséplőgép
kazánból és egy “gáter”-ből állt.

1907-1908.
A marosvásárhelyi első Munkás Szabadiskola.

1908.
— A marosvásárhelyi közműhely üzembehelyezését elkezdik. /Működését 1910-től 
számítjuk. /
— 7. te. Erdélyi birtokrendezés. A törvény miniszteri indokolása a székelyföldi erdőará
nyosítások több évtizedes gyakorlásának részletes összefoglalása.
—  Közbirtokosságok statisztikai adatai.
— Megállapítják a Kebelei “szabadszékely birtokosok” osztatlan állapotban lévő, 
közösen használt, 0 3 8  k. hold erdőbirtokának gazdasági ügyviteléről szóló szabályza
tot.
— Véres összetűzés az erdővagyonukat védő gyimesi csángók és a csendőrök között.
— Megépítik a Vasláb-Libán közötti 115 km hosszú sodrony kötélpályát.

1909. ^
— Átadják a forgalomnak a Déda-Gyergyószentmiklós közötti vonalszakaszt. /Ezzel 
“bezárul” az ún. székelykörvasút. /
— Megalakul a Munkás-Otthon Egyesület, mely az első marosvásárhelyi szocialista 
munkásszervezet, az Általános Munkásképző Egylet tevékenységét folytatta tovább. 
Megjelenik M alonyai Dezső  szerkesztésében A magyar nép művészete II. kötet c. 
díszmű, mely a székely faépítészet és fafaragás gazdag bemutatása.
— Kénes gyufatartás Kézdivásárhelyen.
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— Az erdészeti lapokban megjelenik Csegezy Pál két cikke a székely közbirtokosságok  
vagyon- és ügykezelésével kapcsolatosan.
— A székely erdőipar r. t. az olasz Ricccardó Genalini fa- és cementipari r. t. tulajdonába 
megy át.

1910.
— Megalalkul a Lomási Erdőipar RT.
— Jelentés a munkásbiztosító pénztárak tevékenységéről.
— A Foresta erdő- és fűrészipari cég Szászrégenben korszerű, fűrészüzemet létesít.
— Az erdélyi fakitermelő cégek létrehozzák kartelljüket, a Standard Rr-oi.
— Megalakul a palotailvai fűrésztelep alkalmazottainak és telepi munkásainak fo g ya sz
tási szövetkezete.
— A kisipar számára a közvetítő kereskedelmet szorgalmazzák.
— Egyes fűrésztelepeken az ún. Jancsi-bankóval fizetnek.
— évi népszámlálás adatai és a fűrészipar.

A XX. sz. az első világháborúig.
— A kutatott terület faipari telepeinek energiaellátása.

1911.
— A marosvásárhelyi iparfelügyelőség 173 állam segélyest tart nyilván.
— A csíkmegyei pénzintézetek nyeresége.
— A kutatott terület hatvannyolc faipari vállalatának személyzeti összetétele.
—  Munkavédelem  az erdőiparban.
— Az erdőeladásokból nyert pénzösszeget nem fektetik /továbbra sem/ “produktív  
alapítások”- ba.
— Panasz az analfabéta inasokra, a helytelen inasképzésre.
— Megjelenik Hefty Andornak A térszíni formák nevei a magyar népnyelvben c. 
dolgozata, a kutatott területre vonatkozó számos adattal.
— Kiadják a “Marosvásárhelyi Asztalos Ipartársulat Alapszabályaiét
— Kamarai jelentés a parajdi faszéntermelésről.
— Jóváhagyják a Csíki Magánjavak “Iparalap költség előirányzat"-át
— A Csíki Magánjavak Igazgató Tanácsa a Götz cégnek 1996 k. hold erdőt elad.

1912.
— Napirenden a Maros fo lyó  hajózhatóvá tétele.
— Bútor kereskedés bécsi bútorokkal.
— A tüzifakereskedelem  helyzete.
— Csíki Magánjavak vagyonkezelési szabályrendelete.

1912-1913.
— Megépül a Gyilkostó-i út.

1913.
— László Gyula iparkamarai titkár Marosvásárhelyen előadást tart A székelyföldi 
erdőgazdálkodás címmel.
— Kamarai jelentés az asztalosokról.
— Megjelenik Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék 
elterjedése a magyar állam területén c. munka.
— Kamarai jelentés a Székelyföld erdőgazdálkodásáról.
— Kórház létesül a Lomási erdőipar r. t. galócási fűrészüzeménél.
— Munkanélküliség a kutatott területen.
— Statisztikai adatok a Székelyföld faiparáról.
— Elrendelik az óvórendszabályok kifüggesztését.
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— Gyergyóditróban “asztaloscsinozó tanfolyam" működik.
— 33. te. 10. §. elrendeli a közbirtokossági vagyonok magántulajdoni jellegének telek
könyvi feltiin tetését.
—  Számos asztalos gépsegély iránti kérvényt nyújt be.
— Megalakul a nyárádköszvényesi székely nemes közbirtokosság.
— Folytatják még 1913-ban is a marosi tutajozást. Egykori tutajosok visszemlékezései.

1914.
—  D itrói erdőper.
— A marosvölgyi fűrésztelepek műszaki adatai.
— Az Erdészeti Zsebnaptár statisztikai adatai a Marosvásárhelyi kereskedelmi- és 
iparkamara területére vonatkozóan.

1912-1915.
— Megépülnek a nyárádmenti és a mezőségi lkom \6á \ö \gy \l keskenyvágányú vasútvo
nalak.

1918.
Világháború, mely súlyos áldozatot követelt a kutatott terület emberétől és erdejétől.
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20. MUTATÓK ÉS JEGYZÉKEK

20.1. HELYNÉVMUTATÓ
Abásfalva lAbosI: Abus /H/

Ákosfalva: Acátari /M/

Aldoboly: Dobolii de Jós /K/ 

Almás IH om oród-l: Meresti /H/ 

Alsócsernáton: Cernatul de Jós /K/ 

Altorja: Turia de Jós /K/

Alvinc: Vintu de Jós /F/ 

Andrásfalva: SÍntandrei/M/ 

Angyalos: Anghelus /K/

Apáca: Apata /B/

Árkos: Arcus /K/

Atosfalva: Horesti /M/ 

Backamadaras: Pásáreni /M/ 

Bácsfalu —> Hétfalu 

Balasavár: Báláuseri /M/

Bardóc /-faival: Brádut /K/

Zta/tfr Baraolt /K/

Bíy/ű: Bedeni /M/

Bélafalva: Belani /K/

Bélbor: Bilbor /H/

Bencéd: Bentid /H/

Bereck: Bretcu /K/

Béta /H/

Bethlenfalva: Becleau /H/

Bikszád— Sepsibükszád 

Bodok: Bodoc /K/

Bodola: Budila /K/

Bordos: Bordosiu /M/

Borszék: Borsec /H/

Bögöz: Mugeni /H/

Bölkény: Beica /M/ /Alsó-: Beica de Jós/ 
/Felső-: Beica de Sus

Bölön: Belin /K/

Bözöd: Bezid /M/

Brassó: Brasov /B/

Bükszád —>Sepsibükszád

Csehérdfalva IC se hér tfalva, Csehétfalval: 
Cehetel /H/

Csernátfalu -> Hétfalu

Csernáton — Alsócsernáton, Felsőcserná- 
ton/K/

Csíkcsicsó: Ciceu /H/

Csíkdánfalva: Dánesti /H/

Csíkjenőfalva, Jenőfalva: Ineu /H/

Csíkkarcfalva: Cirta /H/

Csíkkozmás: Cozmeni /H/

Csíkmadaras: Madaras /H/

Csíkménaság —Menaság

Csíkrákos, Rákos: Raccu /H/

Csíksomlyó, Somlyó: Sumulea /H/ /Csík
szereda egyik része/

Csíkszentdomokos: Sindominic /H/

Csíkszentgyörgy: Ciucsingeorgiu /H/

Csíkszentimre: Sintimbru /H/

Csíkszentlélek: Liliceni /H/

Csíkszentmihály: Mihailem /H/
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Csíkszenttamás: Tomesti /H/

Csíkszépvíz, Szépvíz: Frumoasa /H/

Csíkszereda: Miercurea-Ciuc /H/

C sík tap loca , Taploca: Toplita-Ciuc /H/ 
/Csíkszereda egyik része/

Csóka: Corbesti IMI

Csókfalva: Cioc /M/

Csomafalva  —Gyergyócsomafalva

Csomakőrös, Körös: Chiurus /K/

Csöb: Cibu /M/

Dálnok: Dalnic /K/

D éda : Deda /M/

Déda-Bisztra: Bistra Muresului /M/

Deményháza: Dámieni /M/

£>/7/*d, Gyergyóditró: Ditráu/H/

Erdőcsinád: Pádureni /M/

Erdőszengyel: Singerul de Pádure fMJ

E rdőszentgyörgy: Síngeorgiu de Pádure 
IMI

Eresztevény: Eresteghin /K/

Esztelnek: Estelnic /K/

Étfalva /Étfalva-Zoltán/: Etfaláu /K/ 

Farkaslaka: Lupeni /H/

Feldoboly: Dobolii de Sus /K/

Felfalu: Suseni /M/

Felsöcsernáton: Cernatu de Sus /K/ 

Felsösófalva: Ocna de Sus /H/

Feltorja, Felsötorja: Turia de Sus /K/

F elvi ne: Vintu de Sus /F/

Fenyéd: Bradesti /H/

Fintaháza: Cinta/M/

Firtosváralja: Firtusu /H/

Fotosmartonos: Fotos /K/

Galócás: Gálautas /H/

Gelence: Ghelinta /K/

Göcs: Gáiesti /M/

Görgényszentimre: Gurghiu /M/

Görgényiivegcsür: Glájárie /M/

Gyergyóalfalu: Joseni /H/

Gyergyócsomafalva: Ciumani /H/

Gyergyóholló: Corbu /H/

Gyergyóremete: Remetea /H/

Gyergyószárhegy, Szárhegy: Lázarea /H/

Gyergyószentmiklós: Gheorgheni /H/

Gyergyótölgyes: Tulghes /H/

Gyergyóújfalu: Suseni/H/

Gyilkostó: Lacu Rosu /H/

Gyimesközéplok: Lunca de Jós /H/

Gyulafehérvár /Károly-/: Álba Iulia /F/

Hagota /H/

Haraly: Harale /K/

Harasztkerék: Roteni/M/

Háromfalu /Tatrang, Zajzon, Piirkerecl 
->Hétfalu Havad: Neaua /M/

H avadtö: Viforoasa /M/

Héjjá sfalva: Vinátori /M/

Hétfalu: Sapte sate /történelmi elnevezése 
az alábbi hét helységnek: Bácsfalu - Baciu, 
Türkös - Turches, Csernátfalu - Cernatu, 
Hosszúfalu -Satu-lung, Tatrang - Tirlunge- 
ni, Zajzon - Zizin, Pürkerec -Pureáreni//B/

Hídvég, Olt hídvég: Hághig /K/

Hilib: Hilib/K/
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H odgya: Hoghia/H/

H oltm aros: Lunca Muresului /M/

Homoródalmás -»  Almás

Homoródkarácsonyfalva: Cráciunel /H/

Homoródszentpál: Sinpaul /H/

Idecspataka: Idicel /M/

Ikafalva: Icafaláu [K /

Ilencfalva: Ilieni /M/

///yé’ —  M arosillye

Jenőfalva —  Csíkjenőfalva

Jobbágytelke: Simbrias/M/

Káinok: Calnic /K/

Kányád: Ulies /H/

Kápolnásfalu: Cápálnita /H/

K arácsonyfáivá —> Homoródkarácsony
falva

Karatna, Karatna-Volál -egybeolvadt Tor
jával [KJ

Karcfalva -»  Csíkkarcfalva 

Károlyfehérvár —»Gyulafehérvár 

Kászonaltíz: Pláiesii de Jós /H/ 

Kászonfeltíz: Plaiesii de Sus /H/ 

Kászonjakabfalva: Iacobeni /H/ 

Kászonimpér: Imper /H/

Kászonújfalu: Casinu Nou /H/

Kebele: Sínisor/M/

Kecset: Páltini /H/

Keményfalva —  Küküllőkeményfalva /H/ 

Keresed: Stejeris /Kolozs megye/ 

Kerelöszentpál: Sinpaul /M/ 

Kézdiszentlélek: Sinzieni [K /

Kézdivásárhely: Tirgu Secuiesc /K/

Kibéd: Chibed /M/

Kilyén: Chilieni /K/

Kisbacon: Batanii Mici [KJ 

Kisborosnyó: Borosneu Mic /K/

Kisfalud: Satu Mic /H/

Kissolymos: Soimosu Mic /H/

Kisteremi: Tirimioara /M/

Kobátfalva: Cobatesti /H/

Kolozsvár: Cluj /Kolozs megye/ 

Komandó: Comandáu /K/

Korond: Corund /H/

Koronka: Corunka /M/

K  óvá szna: Covasna/K/

Kozmás —> Csíkkozmás 

A f te :  Chichis /K/

Köpec: Cápeni [KJ 

Kőrispatak: Criseni /HJ 

Kőröspatak: Valea Crisului /K/

Közé pajta: Aita Medie [KJ 

Krizba: Crizbav /B/

Küküllőkeményfalva, Keményfalva: Timo- 
vita /H/

Lázárfalva: Lázái*esti /H/

Lécfalva: Let /K/

Lemhény: Lemnia /K/

Lengyelfalva: Polonita /H/

Libán: Libán /H/

Lippa : Lipova /A/

Lisznyó: Lisnau /K/

211



Lörincfalva: Leordeni /M/

M adéfalva: Siculeni /H/

M agyarherm ány: Herculian /K/

M agyaró: Alunis/M/

M agyaros: Alunis /H/

M agyarzsákód: Jacodul /M/

M akfalva: Ghindari /M/

Maksa: Moacsa /K/

M álnás: Mainas [K /

M alom falva: Moreresti /M/

M áréfalva: Satu Maré /H/

M áros hévíz: Toplita /H/

M arosillye: Ilia /Hunyad megye/

M arosszentgyörgy: Singeorgiu de Mures 
/M/

M arosszentkirály: Síncraiu dee Mures /M/

M arosvásárhely: Tirgu Mures /M/

M arosvécs: Brincovenisti /M/

M edgyes: Médiás/Szeben megye/

M eggyesfalva: Mureseni /Marosvásárhely 
egy része//M/

M énaság; Csíkménaság: Armáseni /H/ 

M ezőbánd: Bánd /M/

M ezőpanit: Pánet /M/

M ezősámsond: Sincai /M/

Mikháza: Calugareni /M/

M iklósvár: Miclosoara /K/

Muzsna: Mujna /H/

N agyajta: Aita-Mare /K/

Nagy bacon: Bátanii Mari /K/ 

Nagyborosnyó: Borosneul Maré /K/

Nagyenyed: Aiud /F/

Nagykend: Chendul Maré /M/

Nagyszeben: Sibiu /Szeben megye/

Négyfalu /Bácsfalu, Türkös, Csemátfalu, 
Hosszúfalu/ - Szecsele: Sácele /B/ —Hét
falu

Nyárádselye: Silea Nirajului/M/ 

Nyárádszentmárton: Mitresti /M/ 

Nyárádszereda: Miercurea Nirajului /M/ 

Ócfalva: Oteni /H/

Ojtoz: Oituz /K/

Oklánd: Ocland /H/

Oláhfalu —> Kápolnásfalu, Szentegyházas- 
falu, Vlahica

Olasztelek: Talisoara /K/

Oltszem: Ölteni /K/

Oroszhegy: Dealu /H/

Ozsdola, Osdola: Ojdula /K/

Pálfalva, Csíkpálfalva: Páuleni /H/

Palotailva: Lunca Bradului /M/

P apok:  Pápáuti /KJ

Pcirajd: Praid/H/

Páva: Pava /K/

Pcselnek, Kézdikővár: Petriceni [K / 

Petőfalva: Peteni /KJ 

Rákos, Csíkrákos: Racu /H/

Ratosnya: Rastolita /M/

Rekettyés: Ráchitis /H/

Rigmány: Rigmani /M/

Salamás: Sármas/H/

Segesvár: Sighisoara/M/
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Sepsibilkszácl, Biikszád, Bikszád: Bicsad 
/K/

Sepsikálnok —>Káinok

Sepsikőröspatak — Köröspatak

Sepsiszentgyörgy; Sl'intu Gheorghe /K/

Siklód: Sic lód /H/

Siménfalva: Simonesti /FI/

Sófalva: Ocna de Sus /H/

Somosd: Comesti /M/

Sösmezö: Poiana Saratá /K/

Sóvárad: Sáráteni /M/

Szabéd: Sábed /M/

Szar sva: Sociova /K/

Szalárd: Salard /M/

Száldobos: Doboseni /K/

Szárazajta: Aita Seacá /K/

Szárhegy —»Gyergyószárhegy

Szászrégen: Reghin /M/

Székelykeresztúr, Keresztúr: Cristuru Secu- 
iesc /H/

Székelyszentmihály: Miháileni /H/

Székelyudvarhely, Udvarhely: Odorheiu 
Secuiesc /H/

Székelyvarság: Vársag /H/

Szemer j a :  Simeria /Sepsiszentgyörgy 
egyik része/ /K/

Szentdemeter: Dumitreni /M/

Szentegyházasfalu: Vláhita /H/

Szentgerice: Galáteni /M/

Szentháromság: Troita /M/

Szentkatolna: Cátálina /K/

Szentlélek: Bisericani/H/

Szentlélek —> Kézdiszentlélek IKI

Szentmihály —> Székelyszentmihály

Szováta: Sovata /M/

Tátrán g — Hétfalu

Tekerőpatak: Valea Stímbá/H/

Tízfalu = Hétfalu + Krizba /Crizbav/, Apá
ca lApata/, Újfalu ISatu-Noul

Toplica —> Maroshéviz

Torja: Turia /K/

Torockó: Rimetea /F/

Tölgyes— Gvergvótölgyes Tusnád: Tusnad 
/H/ ’

Türkös — Hétfalu

Udvarfalva: Curtenni /M/ Udvarhely — 
Székelyudvarhely

Uzdiszentpéter: SÍnpetru de CÍmpie /Ko
lozs megye/

Uzon: Ozun /K/

Vaja: Válenii /M/

Vargyas: Virghis /K/

Vasláb: Voslobeni /H/

Vetca/M/

Verebes: Vrabia /H/

Vlahica: Vláhiti /H/

Zabola: Zabala /K/ Zágon: Zagon /K/

Zágon: Zagon /K/

Zalán : Zálan /K/

Zalánpatak/a/: Valea-Zálanului /K/ 

Zetelaka: Zetea /H/

Zsögöd: Jigodin /H/
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20.2. Földrajzi nevek rövidítése

A - Arad megye 

Asz - Aranyos szék 

B - Brassó megye 

Cssz- Csíkszék 

F - Fehér megye 

H - Hargita megye 

Hsz - Háromszék 

k - körül

K - Kovászna megye 

M - Maros megye 

Msz - Marosszék 

MT - Maros-Torda megye 

U, Um- Udvarhely megye 

Usz - Udvarhelyszék 

-> lásd
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tár 1219-1776. Közzéteszi: BARABÁS 
Samu. Bp., 1934.
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lyek I. /fáradsága/, II. /jutalma/. NT.
1838. II. 25-29., 33-37.

/Cs./BOGÁTS D. 1943.: Háromszéki okle- 
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VZ. = Vörös Zászló /Napilap/ 

lásd még

[ ] szerző kiegészítéseit és megjegyzéseit 
magában foglaló zárójel
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