
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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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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