
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-
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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/
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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”.

111



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"./
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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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