
VI. A székelykérdés és az erdő
mint régebben, mikor még ha birtokát 

elárverezték is, végső menedékül megmaradt 
a közöshöz való jogosultsága. Ha keresmé
nyéből egy pár marhát tudott szerezni, a közös 
erdő és legelő használatában újra lábraka- 
p o t t” (Bartalis Ágost, 1901. Endes 403. old.)

1. Megoldatlan problémák sokasága alkotta a székelykérdést
Amint az az előbbiekből (Szefj. is) kiderült, székelykérdéstn nem a székelység honfogla
lása körülményeinek a tisztázását értjük, hanem azon megoldásra, elintézésre váró dolgok 
összességét, melyeknek esetenkénti léte vagy hiánya az évszázadok folyamán a székely
ség jólétének, előmenetelének, fennmaradásának feltételei vagy akadályai voltak. Egyfe
lől a megoldatlanság, másfelől a kilábalásra utaló jelek jellemezték.

Hogy mikortól beszélhetünk székelykérdésről? A választ az olvasó bizonyára nem egy, 
elsősorban a kutatott vidék mintegy 50%-át kitevő, erdővel borított területének és az ezzel 
kapcsolatos emberi tevékenységnek történetét bemutató munkától várja. Ami valószínű 
azonban: Az erdő a székelység életében c. fejezet (Szefj. 11.) gondolatait mintegy 
továbbfejlesztve, az olvasó a feltett kérdésre választ a Székelyföld erdészettörténetét 
megismerve is kap. Mindannyiunk számára egy rendkívül szövevényes tárgykör tanul
mányozása válik szükségessé, kezdve magának a kutatott terület erdőtörténeténtk (Szelj.
1., 2.) a megismerésével; folytatva az erdő-ember kapcsolatban, mindkettejük feladatá
nak, szerepének tisztázásával, hogy végül az erdőgazdálkodás, az erdőbirtok-viszonyok 
és az erdészettörténet más fejezetének tanulmányozása révén kialakuljon az a keret, 
amelyen belül a székelykérdés és az erdő témaköre körülhatárolható.

Mielőtt azonban sorra vennénk erdészettörténetünk azon elemeit, melyek a tárgykörrel 
kapcsolatosak, a székelykérdés egészére vonatkozó -  nagyon is jellemző -  kifakadásból 
idézünk, mely az Erdély c. folyóirat 1901. évfolyamának 49. oldalán jelent meg:

„[...] sem az 1875-ben megalakult és 86-ban [Marosvásárhelyen] székelyföldi 
iparmúzeumot létesített Székely Egylet, sem a nagy szenzációval megindult EMKE 
(Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) épen nem feleltek meg a hozzájuk 
fűzött várakozásoknak. [...] A kereskedelem és ipar fejlesztéséért alakult marosvá
sárhelyi kereskedelmi és iparkamara^  első akcziója: egy székelyföldi vasút kiépí
tése, tehát a Székelyföld hozzáférhetőbbé tétele tárgyában, még ma sem valósult 
meg. A kamara egy másik tevékenysége, a gyakorlati iparfejlesztés sem járhatott 
nagy eredményekkel; az e czélra életre hívott iparfejlesztő bizottságok nem emel
kedtek helyzetük magaslatára [...].”

Nagyapáink, dédapáink tehetetlenségért kiket okoljunk? Az Új Magyar Lexikon (Bp., 
1962.) „ Székelyek, siculi ” szócikkének a kiegyezés (1867) utáni időkre vonatkozó ítétele: 
„[...] súlyos gazdasági helyzetükön a kormányok nem segítettek”, mennyiben menti fel a 
székelységet a magatehetetlenség vádja alól? Az erdőgazdálkodással kapcsolatos feleletek 
megfogalmazásához könyvünk segítséget igyekszik adni.
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2. A „sok” erdő gerjesztette ügyek, 
ellenszenv az erdővel szemben
Az Erdőtörténet c. fejezetben már megemlítettük, hogy az erdőpusztítások következtében 
már nagyon régen a Székelyföld lakosságának egy része -  az 50%-os erdősültség mellett
-  küzdött a fahiányai Erre utalnak többek között azok az egykori udvarhelyszéki adatok
-  ezekre az irtás szabályozása kapcsán még egyszer visszatérünk (14. táblázat) 
amelyek az erdők egyenlőtlen eloszlására vonatkoznak.

Ez a rendkívül változatos kép 1808-ból maradt ránk (EO III. 7-9. old.), és olyan 
körülmények között alakult ki más székely székekben is, amikor a rossz közlekedési 
feltételek miatt sokáig a gazdaságos szállítás hosszabb távolságon csak a tutajozás révén 
volt lehetséges. És mégis, amikor 1800. május 14-én az erdélyi főkormányszék „az erdők 
pusztítását meggátló leghathatósabb módokról” körrendeletben a székely törvényhatósá
goktól jelentést kért (EO II. 711. old.), éppen egyedül Csík, Gyergyó- és K ászonszék- 
ahol a Maroson és a Kis-Besztercén folytatott tutajozás révén haszonnal lehetett nagy 
tömegben a fát értékesíteni -  volt az a törvényhatóság, mely véleményét így fogalmazta 
meg: „így itten ellenkezőleg még abban kellene módot és útat tanálni, miként az szükség 
felett való és a gazdaság előmentének akadályára szolgáló erdők pusztítathatnának” (EO
II. 772-773. old.)'2)

Gyergyó visszatérő ellenszenve az erdővel szemben -  1784-ben már egyszer kifejtette 
érvelését az erdőirtás mellett (EO II. 511. old.) -  így vált székelykérdéssé, mert az 
ellenséges érzést semmi sem indokolta: a juhászatnak Gyergyó hűvös éghajlata nem 
kedvezett, a szántóföldek elterjedésének pedig határt szabtak azok a helyi viszonyok, 
melyekről egy 1741-ben kelt követi utasítás számol beJ3̂  ^  (-*  Szefj. 7. és 9.)

3. Az erdő tartalékföld szerepe -  A közföldek elősegítették 
a társadalmi rétegződés elmélyülését
A XIV. század első felében már a székelység^  „körében is felismerhetők a társadalmi 
rétegeződés jelei”l6l  A XV. században pedig a vagyon differenciálódását elősegítette a 
nyílosztásokban^  is érvényesített egyenlőtlenség, vagyis a társadalmi rang szerinti fö ld
osztás -  a lovas kétszer annyit kapott, mint a gyalogos - ,  valamint az erdőirtások után 
művelés alá vett területek hovatartozása és mértéke. (Aszolgákkal és lovakkal rendelkező 
erősebb, gazdagabb több irtásföldhöz jutott, mint a szegény gyalogos székely, ki egymaga 
irtott.) A hivatalt viselők és a katonai vezetők, a saját költségükön lovascsapatot kiállítók 
közül kialakult vezető székely főemberek, az ún. primorok a közföldekből kihasították a 
maguk részét, és azt magántulajdonba vették, miáltal gazdasági erejüket a másik két 
osztály terhére növelték.

A z erdő mint tartalékföld a fentiek értelmében segítette a vagyoni egyenlőtlenségek 
elmélyülését, egy másik székelykérdés kialakulását. Ehhez hozzájárultak a hatalmasok 
erdőfoglalásaikkal (-*■ 5. alfejezetet is), majd az erdőarányosításoknak (-*  10. alf., 
valamint III. 6. a) a szegényekre káros módon történt végrehajtása. Hasonlóképpen 
vagyoni különbségek keletkezéséhez vezettek az olyan eljárások -  mint pl. amilyent a 
XIX. sz. elején Zalánban alkalmaztak -  amikor a közös erdőből a nemeseknek 12 szekér
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fát, a szabad rendű székelyeknek 6-ot, a jobbágyoknak pedig 3 szekérrel osztottak (Imreh 
/., 1979. 61. old.)

4. Az ipar és kereskedelem hiányának egyes kezdeti okai
Amint láttuk, a vizsgált kérdéskomplexum története a messzi középkorig nyúlik. A baj, a 
vissza-visszatérő rossz állapot gyökere, mely kapcsolatos volt az erdőgazdálkodással, a 
faiparral, és a székelységet súlyosan érintette, megtalálható a hatalomnak abban a több
szöri rendelkezésében is, mely például Brassó város panaszára megtiltotta Sepsiszent- 
györgy városában a vásár tartását (SzO V. 42. old. Kelt Tatán 1510.).

A székelység közismert mozgékonysága és kereskedelmi tehetsége kedvezőbb feltéte
lek közepette bizonyára lehetővé tehette volna mezővárosainak kifejlődését. Az uralkodók 
pártfogását azonban Brassó élvezte, és nehogy csak a két Jagelló-házbeli uralkodót 
hibáztassuk Sepsiszentgyörgy elnyomásáért, idézzük a Székely Oklevéltár 558. számú 
okirata elé írt magyarázó sorokat: „Szapolyai János érd. vajda és székely ispán megparan
csolja Sepsi szék bíráinak, főembereinek és lófejeinek, hogy Brassó sérelmére Sepsi- 
Szentgyörgyöt várossá tenni s abban vásárt tartani ne merjenek. Kelt Székely-Vásárhelyen 
[Marosvásárhelyen] 1519. szept. 10-én”. (SzO III. 207. old.) (Hasonló -  a székelység 
érdekei ellen hozott -  szöveget találunk az 577. és 580. számú oklevelek előtt is, de már
II. Lajostól, Budáról, 1525. március 30-i keltezéssel, majd 1528-ból, melyet I. Ferdinánd 
rendelt el Prágából.)

5. Az erdőfoglalások különleges esetei -  
magánerdők keletkezése
Az irtott föld nem minden esetben jelentett egyben örökösen szántót, legelőt vagy 
kaszálót. Az erdőnek a székelyföldi termőhelyi viszonyok közepette ugyanis -  bizonyos 
területeken -  jelentős térhódítási képessége volt és van: amint az irtványok rendszeres 
mezőgazdasági művelése megszűnt, a terület könnyen visszaerdősülhetett. Ez volt a 
magánerdők keletkezésének egyik módja, és a székelyföldi zavaros erdőbirtok-viszonyok 
kialakulásának egyik oka, így a székelykérdés egy újabb összetevője is.

A magánerdők létrejöttének további forrása és egyben a vizsgált szövevényes ügyek 
táptalaja az erdőfoglalások voltak. (Amennyiben az elfoglalt erdőt valakinek sikerült 32 
esztendőn át zavartalanul bírnia, azt már tőle -  amennyiben földtulajdon-joggal rendel
kezett -  senki sem vehette vissza. Továbbá: ismeretes a Tripartitum [-► 1 .1.] III. R. 30. c.
7. § által megfogalmazott tétel, mely szerint a jobbágy földjének csak haszonélvezője volt, 
mert felette e tulajdonjog a földesurat illette. Ez érvényes volt a székely székeden  is 
1848-ig, amikor a jobbágyságot megszüntették.) És hogy az erdőfoglalók birtokéhsége 
hová vezetett, felelevenítjük a tatár rabságban levő uzoni Béldi Pál feleségének 1658-ból 
származó tiltakozását. Az idézett szöveg (SzO VI. 213-214. old.) a „befüggő csere” 
[beékelődő, benyúló tölgyes] helyi szakszó megőrzése révén még inkább maradandó 
értékű, és bizonyítja a tölgyerdők csíki jelentőségét is: „[...] az Kozmás felé befüggő 
cserének nimellik részét az kozmási megye [egyházközség] felfogta [tilalmazta] és tiltotta, 
nimellik részit másoknak adta, az én édes uramnak keserves rabságban létiben, honn nem 
létiben, mivel az én édes uram is kozmási patronus [kegyúr] [...]” (SzO VI. 213-214. old.).

94



Erdészettörténetünk egyik sajátos foglalásáról -  és egyben egyik leghosszabb erdőpe
réről -  Orbán Balázs számolt be halhatatlan munkája VI. kötetében. Ebből ragadjuk ki 
azt az epizódot, amikor 1780-ban a főkormányszék Brassót a hétfalusiak erdeinek min
dennemű foglalásától eltiltotta. Mindez azonban nem volt elégséges ahhoz, hogy 1850- 
ben a város, az addig a t í z f a l u s i a nevén volt és azok által tényleg birtokolt erdőkből 62 
787 k. holdat és 600 négyszögölet a maga nevére ne írhasson. (Orbán VI. 104-108. old.)

Ugyancsak Orbán Balázs tájékoztatta olvasóit Krizba erdejének elfoglalásáról is (VI. 
419. old.). A birtokper közte és Brassó között áthúzódott az 1849. év utáni korszakra, 
amikor is a gazdag város érdekeinek megfelelően döntöttek. A parasztok erdőségeinek 
elvételét pedig az 1791. évi XXX. te. tette lehetővé, mely kimondta: „az erdők tulajdon
joga egyedül a földesurat illeti’\  (-*  I. 6.)

Más természetű foglalásokról panaszolt Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 1728-ban (SzO 
VII. 337. old.), melyek régebbi keletűek lehettek, mert 1725-ben is e szavakkal tették 
szóvá: „Ennek előtte is, sok ízekben instáltunk [kértük] az mélts. regium guberniusnak 
[királyi főkormányszéknek] és mélts. statusoknak [rendeknek] az moldvaiak által elfoglalt 
határaink felől, de még eddig semmi consalatiot [orvoslást] nem obtineálhatánk [nyerhe- 
ténk]” (SzO VII. 1725. 318. old.). (Ezzel a székely oklevéllel veszi kezdetét az egykori 
Csíki Magánjavak erdőgazdaságának története, melyet könyvünk egy külön alfejezete 
ismertet. -* V. 3.)

6. A Maroson folytatott tutajozás
Kevés jelentősebb és egyben kockázatosabb vállalkozása volt az egykori gyergyói és 
Felső-Maros menti fakereskedőknek és magának a népnek, mint a marosi tutajozás: 
évszázadokig tartott, nagy tömegeket mozgatott meg -  elsősorban a tavaszi mezőgazda- 
sági munkák idején viszonylag kiemelkedő jövedelmet eredményezett, de gyakoriak 
voltak a balesetek, nagy volt a reumatikus betegek száma, kíméletlenül szedte áldozatát 
a tüdővész (Palkó); sokszor súlyos összecsapások és egyenetlenségek közepette folyt stb. 
(Mindezekről számottevő irodalom tájékoztatja az o lvasó t.^’ í10̂  A költő pedig -  mi 
mást tehetett volna, látva „a fordulóban úszó hat tutajt” mint -  egy szép verssel emlékezett 
arra a küzdelmes világra, mely velejárója volt a tutajozásnak:

„ Kormánylapátról gyöngy eső pereg 
habloccsanásra. «Meddig, emberek?»
«Zámig.» -  A válasz tompa és komor 
s mélységes, mint a munka és nyomor. ”

(Áprily Lajos: Tutajok. Részlet. 1920.)
Küzdelemmel teli, fáradságos élet volt a tutajosoké (-*  27-30. táblázat). Többen írtak 

az egykori sajtóban Víg András kövéről -  a marosi tutajozás természeti veszélyeit 
jelképező szimbólumról - ,  ahol a hagyomány szerint az első gyergyói tutajos, „ki tutaját 
összeróva a Maros hátára tette”, merészségéért életével f iz e te tt^ .

Mint már annyiszor, ismét Orbán Balázstól idézhetünk^13!, ki mindazokra a veszélyekre 
odafigyelt, melyek megelőzése érdekében sokáig majd’ semmi sem történt; megörökítve 
azokat a tutajos szokásokat, magatartásokat, melyek így együttesen székelykérdéssé 
változtatták át ezt a kereseti forrást:
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„A Maroson csak tavasszal hóolvadáskor és néha ősszel lehet szállítani a tutajokat, 
ekkor a most parton heverő tutajok mind mozgósíttatnak, mindenikre rászáll két 
izmos székely, hogy azt Malomfalváig (hol 4 negyedből [fertály tutajból] egy tutaj 
köttetik) leúsztassa; de mielőtt elindulnának, imádkoznak s érzékeny búcsút vesz
nek partonálló családjuktól [...]; ő [a tutajos] óvatosan evez el aMaros vészes sziklái 
között, melyek a víz alatt láthatatlanul elfedve meredeznek fel, néha fennakad egy 
tutaj, a sebes ártól ragadott többi tutaj arra ráfut, utána a többi, [...] pedig e sziklákat 
sekély vízálláskor nehány mázsa lőporral mind szét lehetne hányatni, mi által a 
tutajozás és annyi emberélet lenne biztosítva” (Orbán II. 137. old.) (-► II. 1. d. 
1877.)

L o m b o s s y W  véleményét sem hagyhatjuk megemlítetlenül, ugyanis a tavaszi nagy 
mezőgazdasági munkálatok idején, elhanyagolva a földművelést, sokszor a béres (a 
tutajos) az italra kért előleget dolgozta le; a bérből pedig az előlegezők a kamatot is 
kivették. „És még is ezrenként tódulnak a tutajra. Igen mert egy ellene állhatatlan mágnes 
húzza őket oda, t.i.pálinka  és korhely élet” (Lombossy 3. közi. c. Pénzügyi oldal).

7. Rokonszenv hiánya az ipar iránt
„A [székely] társadalom előítélettel és kicsiny- 
lőleg viseltetik a kézművesség iránt [...]” 
(László Gyula, 1890.)

Sokáig sokan és sokféleképpen vitatták: a székelységnek van-e hajlama az ipar iránt. Ismét 
érdemes elgondolkozni Becze Antal, Csík vármegye 1882 és 1906 közötti alispánjának 
álláspontján, amit ő „igaz szólásnak” nevezett: „[...] Legfelebb az ipari kiképzést erősza
kolták, mert az iparkamara véleménye előbbvaló volt a megyék felterjesztésénél, s midőn 
ismételt ipari kísérletek meghiúsulásai után kényszerűségből rámutattunk, hogy nem 
egyez meg a székelység felfogásával, véralkatával, igaz szólásunkat lene vetéssel jutalmaz
ták [...]” . (Erdély 1901.80. old.).

Mindezt az egykori alispán az Erdélyi Kárpát Egyesület elnökségének egy Kolozsvárra 
írt levelében vetette papírra, természetesen „hazafias üdvözlettel” zárva sorait. Pedig ha 
jobban ismerte volna népét, például azt is tudta volna, hogy 1858-ban Parajdon gyufa
gyárat alapítottak, azt később a Reiter testvérek átvették, és még a kilencvenes években 
is itt működtették^14!, éspedig székely munkásokkal (is). 1885-ben Csomafalván megala
kult Ágoston Ágoston „Első gyergyói fűrésztelepbe, mely 1910-ig 260 000 m3 rönköt 
fűrészelt fel. (Gociman 1929). Hasonlóképpen Háromszék megye első fűrésztelepét is egy 
„helyi” vállalkozó, János Dávid létesítette, mégpedig 1887-ben, a Gelencétől 30 km-re 
fekvő Máthé Pál-hegy közelében. (Gociman 1932. 20. old. nyomán).

Hasonlóképpen itt kell szólnunk a papirosmalmohól is. A hagyományok megvoltak: 
a görgényszentimrei már 1692-ben működött (MGSz VI. 1899.183-184. old.), a csíkszent- 
királyiról és a csíkszentmártoniról Kőváry László tájékoztat (Kőváry 1847. 64. §). Mégis, 
amikor rátértek a fából történő papirosgyártásra, a kutatott területen papirosgyár mind
máig sem létesült.
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Napjainkban több tanulmány foglalkozott az egykori székely erdei munkások és 
utódaik gyors átállásával arra az ipari munkára, melyre egykor alkalmatlannak találták 
őketJ15!’ ll6í „Szurkászni [gyantát gyűjteni], csemeteültetni nem járnak, mert a túlnyomó 
részben állami és szövetkezeti alkalmazott felnőttek nem szorulnak rá, de restellnék is”l15\  
(50. old.) olvashatjuk azt a helyzetképet, ami egyben a kortárs székelység „véralkatára” 
is fényt derített.

Hogy miként történt a székelységnek az iparűzésre való átállása az államosítás után, 
választ a kérdésre már csak azért sem adhatunk, mert vizsgálódásunk időbeli határa 1948. 
Mielőtt azonban az elismerés hangján emlékeznénk meg például az első világháborút 
megelőző székelyföldi faipari gépsegélyekről és adományokról, a brassói és a marosvá
sárhelyi faipari szakoktatás megteremtéséről, fel kell hívnunk az olvasó figyelmét az 
alábbiakra: abban, amit 1907-ben így fogalmaztak meg, hogy „a székely társadalom még 
ma sem rokonszenvez kellően az iparral” (Mkikj 1907. 14. old.), sok igazság volt -  és 
ezért ez a mentalitás székelykérdéssé is vált - ;  valamint az utóbbi két évtized megkésett 
iparosítása a kutatott területen elsősorban nem a székelység érdekében történt.

8. Egyoldalú szakemberképzés, értelmiségi export
Már Mikes Kelemen is 1725. június 11-i keltezésű levelében szóvá tette a szakmai oktatás 
szükségességét: „Csak a deák nyelvet, és egyebeket nem tanulván [a „collégyiumban a 
nemes iffiú”], annak házinál hasznát nem sokat vészi, és a gazdaságban olyan tudatlan, 
mint mások. És a physicából annyit nem tud, mint a molnáija vagy a kovácsa [...]” (62. 
levél).

Mikes látnoki sorai, melyekkel az iparfejlesztést szerette volna szolgálni, 1794-ben 
nyomtatásban is megjelentek, és feltehetően olyan jószándékú mozgalmak elindítói 
lehettek, mint a Dávid Antal Mózes marosvásárhelyi polgáré, ki 1846-ban 10 000 váltó 
forintot ajánlott fel egy Székelyudvarhelyen felállítandó „műipar-iskola” alapítására 
(Kozma 366. old.)

Ipariskola helyett végül is 1871-ben Székelyudvarhelyen egy főreáliskola létesült, 
melynek népszerűtlenségére jellemző volt, hogy 1871 és 1885 között érettségizett 9 
évfolyam végzőseinek összlétszáma csak 67 volt (SzN 1885. 196., 197. és 199. szám.). 
Hasonlóképpen kevésbé volt látogatott az 1885-ben megnyílt brassói állami „közép 
faipariskola”, hol az 1893/94-es tanévig összesen 27-en végeztekJ17!

Jogásznak tódult az ifjúság -  hiszen a pelyhes állú fiatalemberek ott legkönnyebben 
jutottak a doktori cím birtokába. A két világháború között sem változott ezen a téren a 
helyzet. Az 1933/34-es tanévben például, az 1 181 összes romániai magyar egyetemi és 
főiskolai hallgató közül 533 -  azaz 45% -  joghallgató volt, és csak 30 (azaz 2,5%) látogatta 
a műegyetem valamelyik karát (AstR 146. old.) Jellemző az is, hogy Romániában a két 
világháború között csak egy magyar nemzetiségű erdőmérnök végzett^18!.

Az egyoldalú szakemberképzés -  a mérnök- és közgazdászhiány -  mellett a székely- 
földi magyar értelmiségi export, vagyis a nagyfokú és állandó szellemi elvándorlás is 
jellemző volt, és gerjesztette a székelykérdés valamennyi megnyilvánulási formái közül 
talán a legsúlyosabbat. Ezt utóbbiról Újfalvi Sándor Emlékirataiban (Gyalui Farkas
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kiadása, Kvár, 1941. 310. old.) így emlékezett meg: „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 míveltégű ember 
valódi ritkaság, [...] kik a kor igényeit megérteni s felfogni bírnák [...].”

9. A transzverzális vasút megépítésének elmaradása, 
a három szárnyvonal

„A Székelyföldet elkerülték a nagy kereske
delmi utak.” (Székelység, 1944. V.)

Kutatva a székelykérdés folyamatos jelenlétének okai után, egyben magyarázatot is 
keresünk nemzetiségűn jólétét, fellendülését elősegítő lehetőségeink elmulasztásáról, 
természetesen csak akkor, ha az erdészettörténeti téma is.

Gondoljunk például arra a Széchenyi István által 1848 januárjában javasolt Keleti 
vasútra, mely a székelység számára az utóbbi másfél század egyik legnagyobb gazdasá
gi-kulturális eredményekkel kecsegtető lehetősége lehetett volna. Valami olyan erő, ami 
esetleg magának a székelykérdésnek a további megjelenését, létét lehetetlenné tette volna.

Ez a fővonal ugyanis Arad-Gyulafehérvár-Tövis-[Székelyudvarhely]-[Kézdivásár- 
helyJ-Ojtozi-szoros-Galaci kikötő között megépülve, Közép-Európa számára először és 
a legrövidebb útvonalon -  tehát legolcsóbban -  biztosította volna a kijárást a tengerhez. 
(Tudnunk kell azt is, hogy Brassó kivételével a múlt század derekán Erdélynek fejlett 
faipara nem volt, és a galaci kikötő által a közel-keleti piac elérhető lett volna.) Nem 
kétséges továbbá az sem, hogy a vasút vonzotta volna az idegen tőkét, és az így kialakult 
iparosítás áldásaiban nagykiterjedésű erdőségeinek köszönhetően elsősorban a Kárpátok 
ívének délkeleti szögletében, a belső oldalon levő terület lakossága részesült volna. (Az 
arányosítás előtt a faluközösségek valamennyi tagja részesült az erdő nyújtotta gazdasági 
előnyökben. Vagyis a Keleti vasút megépülését követő nagy erdőeladásokból -  fakiter
melésekből e közös haszonból most már az arányosítás igazságtalanságai folytán a 
közerdőkből kiszorult réteg is, az üzérkedők kizárásával, a személy illetékeként részesült 
volna.)

A Keleti vagy transzverzális vasút -  amint tudjuk -  sohasem épült meg. Helyette sokáig 
három szárnyvonal létesült. (A székelyudvarhelyi és a berecki még ma is az eredeti 
formában van.) (--* Szefj. 10.)

A vasút a fejlődés akkori legfőbb mozgatója volt, de nem a „zsákutcát” jelentő 
szárnyvonal, mely nyomán azonnal jelentkezett a külföldi tőke olcsó ipari termékeivel, 
mellyel szemben a tőkeszegény, elavult munkaeszközökkel rendelkező marosvásárhelyi, 
székelyudvarhelyi, kézdivásárhelyi stb. székely kisiparos, a háziipar tehetetlenségében 
alulmaradt, elszegényedett és részben elvándorolt, kivándorolt. (Az 1907-ben alakult 
marosvásárhelyi Székely és Réthy bútorgyár -  sokáig a vizsgált terület legjelentősebb 
készterméket előállító faipari egysége -  is első éveiben főleg bútorkereskedelemmel 
foglalkozott. Mkikj, 1910. 67. old.)
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10. A „hírhedt” székelyföldi erdőarányosítás
,yA válaszokból megint csak Vargyas (és annyi 
más székely község) régi rákfenéje derül ki: az 
oktalan és igazságtalan arányosítás. Ez a sze
rencsétlen múlt századbeli törvény módot 
adott a hagyományos székely közvagyon meg
bontására.” (Balogh Edgár: Szénacsinálás 
Székelyországban, 1943.)

Negyven évig tartott; az országhatárok átrajzolása -  azaz az első világháború -  fejezte be. 
A „hírhedt” jelszó helyett dr. Pál Gábor -  a székelyföldi birtokviszonyok jó  ismerője -  
az elvetélt szóval illette az 1871. évi LV. tc.-t az arányosítási törvényt (Pál 1928. 4. sz.) 
Más szerző (Sebess Dénes) véleménye erről a „birtokrendezési eljárásról, amelynek célja 
a közösségben részes felek és azok illetőségének megállapítása” (RNLXÜ. 204.), illetve 
annak alaptörvényéről hasonlóképpen elítélő volt. Bözödi György pedig lesújtó vélemé
nyét e mondatában fejezte ki legérthetőbben: „A közbirtokok felosztásánál a részesedés 
aránykulcsának megállapítása helytelenül történt és felmérhetetlen veszteséget okozott 
az alsóbb néprétegnek.” (Székelyek. A nép élettörténete, 1943. 85. old.)

Mindez így igaz, de nem tekinthetünk el attól a ténytől sem, hogy az ún. arányosítási 
törvény volt az első -  sajnos sikertelen -  próbálkozás, amely megkísérelt gátat vetni a 
közös földek önkényes feldarabolásának.

Pál Gábor a törvény fő hibájának azt tartotta, hogy „lehetetlen birtokviszonyokat 
hozott létre [...], az erdők havasok címe alatt apró parcellákra osztattak fel a részesek 
között, mely utóbbiak nagy részben hirtelen le is taroltattak [...]” (-* IV. 2.), Sebess 
D é n e s i  elsősorban az arányosítás alapjának felületes meghatározását tekintette a tör
vénycikk hiányosságának. Ugyanis a törvény midőn az arányjogosultság alapjául -  
aránykulcs gyanánt -  az egyesek által bírt külső és belső birtok terjedelmét jelölte ki, ezzel 
a közösben való részesedés jogosultságát szabatosan nem írta körül, különösen meg nem 
állapítva azt, hogy „mit kell külső birtoknak tekinteni és hogy a belsőség nélkül külbirtok 
számításba veendő-e vagy sem” (CJH 1908. 21. old.) A bírói gyakorlat némi ingadozás 
után a régi belső telkek (antiqua sessiok) birtoklásához kötötte a jogosultságot, holott a 
régi belső telkek meghatározása egyetlenegy törvényünkben sem volt körülírt (uo.). Ebből 
keletkezett aztán az a sok és nagy kiadást jelentő „zavar” ^  (7. old.), melyet Vámszer 
Géza -  a neves néprajztudós -  már az elszegényedés okozójának tekintett (Vámszer 1938. 
59. old.). Míg Krippel Móric gyergyószentmiklósi erdőgondnok 1901-ben magáról az 
egész folyamatról így nyilatkozott: „Nagy baj az arányosítás, ill. a rosszabbik formája 
[az, hogy] a 100 holdnyi jog összevásárlásból származott nagybirtokok a közösből 
kiszakíttatssanak: [mert] az már szerintem nem egyeztethető össze a kisbirtokosok védel
mének elvével. [...]” (Krippel 1901.).

Az arányosítás jelentőségét jelzi az a tény is, hogy a Székely Kongresszus (SzK) 
munkálatai során a mintegy 500 felszólaló közül legtöbben, 45-en az arányosítás tárgya
lásánál kértek szót. Fontosságát azonban sok más rendkívül káros hatása -  például a 
kivándorlás elősegítése, a rablógazdálkodás folytatása az arányosítás alá tartozó erdőkben

99



(Endes 403. old.) -  mellett főleg abban látjuk, hogy elhúzódása következtében az új típusú, 
az 1898. évi XIX. te. alapján szervezett közbirtokosságok csak nagyon megkésve jöttek 
létre. Ezért 1918 után, az új államforma megszületésekor a vizsgált terület székely 
közbirtokosságai csak olyan, a gyermekbetegségeit élő „ használat és kezelés tekintetében 
közösségben hagyott magántulajdonok” voltak, melyek a rájuk nehezedő, többirányú 
nyomásnak már nehezen tudtak ellenállni. Ezért tartjuk szükségesnek a székelyföldi 
arányosítás folyamatával nemcsak mint székelykérdéssel, hanem mint a birtokviszonyokat 
kialakító fontos tényezővel is foglalkozni. (-► III. 6.)

11. Az elszegényedés. Az erdőeladásokból származó 
pénz helytelen felhasználása, eladósodottság. 
A Csík megyei pénzintézetek
Az elszegényedés okait keresve (Szefj. 11.) is a székelykérdés problematikájához közele
dünk. A tények egybehordása -  legalább azokénak, amelyek hozzáférhetők -  elengedhe
tetlen követelmény. Lássunk néhány eligazító történeti adatot:

1726-ból származik az az oklevél (SzO VII. 327-329. old.), mely „Csík, Gyergyó és 
Kászonszék elszegényedése okainak előterjesztése a főkormány székhez” címet viseli. Az 
egyik ezek közül a makkoltatás hiánya volt, amit az előterjesztés az alábbiakban pana
szolja el: „[...] makk-termő erdők iránt destituáltatunk [megfosztattunk], marháink, juha- 
ink és sertéseink Molduvára általhajtására kételeníttetünk; [...]” (328. old.).

A szegénység másik oka pedig a piac (az ipar) nemléte volt: „[...] mivel hogy grémiu
munkban [testületünkben] levő Szereda városát is mind szántó-vető oeconomus gazdák 
[mezőgazdák] és nem mechanikus vagy kereskedő emberek lakják: innen van, hogy 
székünkben nincs circulatiója [forgalma] az pénznek, mert az sokadalmak [országos 
vásárok] idem külső mesteremberek hordják ki székünkből [...]”. (328. old.)l2°!

Szólnunk kell az elszegényedés okait keresve az 1848-as IV. te. 6. §-áról is, mely szerint 
a székely örökségen lakó jobbágy nem válhatott telke és földje tulajdonosává. Vagyis 1848 
júniusa után is -  az 1848. évi IV. te. kihirdetése alapján -  a székely örökséges jobbágyok 
és zsellérek tovább is szolgálattételre voltak kötelezve. Az 1854-es császári nyílt parancs 
pedig az önerőből való megváltás útjára terelte az ügyetJ21!

Az önmegváltás természetszerűleg elszegényedéshez vezetett, az esetek többségében 
kevesebb föld tulajdonba vételét jelentette, mint amennyit 1848 előtt használtak1211 (137. 
old.). Kezdetét vette ezáltal a székelyparasztság proletarizálódása, annak a társadalmi 
kategóriának a kialakulása, mely az erdőben is kereste megélhetését

Ha valaki szívén viselte csíki népének sorsát, az T. Nagy Imre (1849-1931), a Csíksze
redái Mezőgazdasági Felső Népiskola alapítója, az 1891-ben megjelent Csíkvármegye 
közgazdasági állapotai és a székely kivándorlás c. erdészettörténeti jelentőségű írás 
szerzője volt. Mottóként idézzük alábbi gondolatát, mert -  mint Kővári László, Orbán 
Balázs és sokan mások -  ő is az iparosodásban látta a felemelkedés lehetőségét, és ebben 
az erdőnek, a faiparnak döntő jelentőséget szánt: „Mi okvetlen földművelők vagyunk s ez 
okozza nagy részben a mi nyomorúságunkat.”

A nép természetesen küzdött a szegénység ellen, ha nem is mindig a leghelyesebb 
módon. T. Nagy is foglalkozott a háziipar fejlesztésének gondolatával, de hiú reményeket
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nem táplált annak bővítésével, a tömegtermelésre való átállással annak kapcsán, hogy 
javasolták a termékek központi felvásárlását és ezáltal az időtrabló szekerezés, házalás 
kiküszöbölését. Mégpedig azért, mert ismerte népét és annak természetét. Véleményét 
ezzel kapcsolatosan így fogalmazta meg: „Egyelőre végtelen nehezen fog menni [a 
háziipar bővülése], mert a székely [...] bajosan szánja rá magát állandó egynemű foglal
kozásra” (T. Nagy 88. old.)^22!

Az elszegényedés egyik további oka az erdőeladásokból származó pénz helytelen 
felhasználása volt, melyre egyébként a Csíki Magánjavak rövid történetének bemutatása 
során (-* V. 3.) már utaltunk. A „produktív alapítások” -  pl. a késztermékeket előállító 
faipar -  helyett ugyanis a székelyföldi bankok (és elsősorban a csíkiek) a minél nagyobb 
profit biztosítása érdekében, nem vállalva az ipari létesítményekkel, a termeléssel járó 
kockázatot, kölcsönök nyújtására rendezkedtek be, hozzászoktatva a népet a könnyen 
szerezhető rövid lejáratú hitelekhez, miáltal „farkast engedtek a házba”. A  századfordulóig 
aztán a székelység eladósodása „e vidéki gombamódra növekvő takarékpénztárak és 
uzsorások” közreműködésével meg is történt^23!, miközben az első világháborút megelőzd 
utolsó békeév a 14 csíki takarékpénztár számára eredményes volt: 2 180 000 korona 
alaptőke mellett 409 925 korona nyereséget mutattak fel (Endes 480. old.) Az 1911. évben 
a csíki pénzintézetek nyeresége 1 127 728 korona volt, ami 63,7%-os nyereségnek felelt 
meg. „Szomorú megemlíteni -  írta Endes Miklós hogy a nagy nyereségből jótékony és 
kulturális célra az 1911. évben a pénzintézetek mindössze 1 215 koronát fordítottak” 
(Endes 478. old.).

12. Az első világháború utáni harminc év székelykérdései 
és az erdő
Amint láttuk a székelyföldi közbirtokosságokról szóló IV. fejezetben, az 1918-1948 
közötti időszakban különösképpen a csíki „birtokosságok” jelentettek kifogyhatatlan 
témát a sajtó számáraJ24! És elsősorban nem a szenzációhajhászás révén -  habár a 
fakitermelő cégek szolgálatába állott újságok egy része mindent elkövetett, hogy az 
egykori közbirtokosságainkat lejárassa - ,  hanem kötelességből, hivatástudatból, nyilvá
nosságra hozva az oly gyakori sérelmeket. (Különösképpen a kolozsvári Keleti Újság 
szolgált rá az utókor dicséretére. Például 1932. III. 25-i száma, amikor szóvá tette a székely 
közbirtokosságok mértéktelen adóztatását.)

Az 1921. június 30-án kihirdetett földreformtörvény okozta mély sebek (27. táblázat) 
alig hegedhettek be, és elsősorban a csíki társadalom kezdte elszenvedni a Csíki M agán- 
javak elkobzásával keletkezett sérelmet (-► V. 3.), máris egy újabb, az előbbieknél 
súlyosabb veszedelem előjelei bontakoztak ki. A vészharangot Kacsó Sándor a Brassói 
Lapokban 1928-ban megjelent riportjával kongatta meg, amiről élete alkonyán így emlé
kezett meg: „Azt hiszem, semmi túlzás nem volt a riport címében: Egész Székelyföldön 
végigvágott a rémület! Hiszen igaz, sok belső viszánykodásra, erkölcsi eltévelyedésre, 
visszaélésre szolgáltat alkalmat a közbirtokossági vagyonkezelés, de mégiscsak ez az 
ottani székelyek igazi és úgyszólván egyetlen aratása” (Kacsó 104. old.). Mert nem 
kevesebbről volt szó, mint a közbirtokossági rendszer megszüntetéséről mely azon 
falvakban, ahol jól működött, az átlagosnál jobb gazdasági helyzetet biztosított a falvak
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népének (Egyed  59. old.) (-*  IV. 4. Hodor Victor közigazgatási vezérfelügyelő javasla-
tai.)1251

Mindezekhez közben az erdőt ért valós veszedelem is csatlakozott: Romániában a 
megművelt területek aránya -  1928-ban az 1922. évhez képest -  20%-kal nőtt, ami az 
erdő tartalékföld jellegét századunk húszas éveiben is igazolta. Majd 1929 és 1933 között 
a gazdasági válság tovább sorvasztotta a magyar kisebbség életerejét. Az 1930. december 
29-én megtartott népszámlálás pedig elgondolkoztató adatokkal szolgált.^26!

Statisztikai adatok tanúskodnak arról is, hogy akármilyen fáradságos és veszélyes volt 
a két világháború között -  és viszonylag még napjainkban is az -  a faiparban (akkor ez 
még többségében fűrészipart jelentett) dolgozni, Erdély magyarsága igyekezett a „fából 
élni” : 68 697 faiparban dolgozó erdélyi személyből 30 597 (44,5%) magyar nemzetiségű 
volt, holott Erdély egész lakosságának ekkor csak 24,4%-a volt magyar. (A jelzett számban 
a nagyszámú erdei idénymunkás nincs benne. Recensamínt V. CXXIX. old. Továbbá arra 
is célszerű felfigyelni, hogy a vizsgált négy megye közül -  a jelzett időben -  a földművelés 
után, a faiparból Csík és Háromszék megyében éltek legtöbben, míg a másik két megyében 
textil és manufaktúra iparból, Recensamínt V. XVI. és XVII. old.)

A fenti számszerű adatokat Tamási Áronnak a közbirtokossági erdők nyújtotta segít
ségről alkotott véleménye jól kiegészíti, mely egyben a székelységnek a harmincas 
évekbeli megélhetési lehetőségéről is hű képet nyújt: „Elmondja [a jó gazda, aki a második 
réteget képviseli a faluban], hogy minden likra törvény van most, de legkivált az erdőre, 
mert abból él most a nép egyedül, búzát a háznak és törökbúzát, zabot a majorságnak, 
petróleumot a lámpának és dohányt a pipának csak abból lehet venni, mert egyéb kereset 
nincs. ”í27!

Illetve volt: a háziipar, a segédmunka a fűrésziparban és a cselédeskedés a városokban
-  mely utóbbi egyben a székelykérdés egy „fájdalmas” összetevőjét is jelentette. Sajnos 
azonban a háziipart sokan ekkor már kénytelenek voltak felhagyni, mert nem bírták a 
gyári versenyt, és a szervezetlenségnek betudhatóan a háziiparosnak magának kellett 
áruját eladnia, viselve a magas szekérbért. Az erdő szomszédságának köszönhetően 
azonban a specializált falvak  még mindig léteztek. I28!

13. A székely elvándorlás-kivándorlás és az erdő
E szövevényes kérdés bevezetéseként az erdő otthontartó erejéről már megemlékeztünk. 
Kiegészítésképpen most a teljesség kedvéért azt a régi igazságot elevenítjük fel, hogy a 
megkívánt kereseti lehetőségei mindig is meg kellett teremteni. Ez vonatkozott az erdő 
nyújtotta megélhetési forrásra is. Az alig huszonkéiívts Kőváry László alibbi sorai is erre 
utaltak: „[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 
mégsem m aradhat” (Kővári 1842.164. old.) (Az 1870-es népszámlálás adatai szerint egy 
négyzetmérföldön Csík széken 1 374 lakos élt, Erdélyben az átlag pedig 2 201 fő volt.) A 
megoldás pedig ugyancsak Kővári szerint: „E tájat maga a természet gyárhelyivé teremté. 
Az Olt vízzel, a hegyek fával, a falvak munkátlan kezekkel [...] Miféle gyár volna 
célszerűbb, nem határozhatom el. [...] Azonban a papír-gyár sem megvetendő, [...]” (uo.). 
Ami végül is a kutatott területén napjainkig sem valósult meg. (Majd a nem éppen
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kíméletes zárszó: „Tanulnák ki mesterségüket, vándorolnának túl a 9 szilvafán, nem 
szorulnának kapára. S mit látunk itt a címerek [cégtáblák] helyett? Csaknem minden 
ötödik háznál cégért”.) (Uo. 168. old.) Vagyis az ideiglenes elvándorlás -  a vándorló 
iparoslegényekre gondolt Kőváry is - ,  amint a kamara jelentésének szerzője 1913-ban 
írta: „[...] inkább előnyére, mint hátrányára írandó a székelynek. Nem bír tétlenkedni és 
vegetálni, tehát nem lusta és nem élhetetlen” (Mkikj, 1912. 21. old.).

Az alábbiakban két olyan írásból idézünk, melyek az erdő szerepét hangoztatták a 
kivándorlás csökkentése érdekében: „[...] leggyorsabban és erélyesen odahatva, hogy úgy 
a revendicalt havasok [-* Csíki Magánjavak] mint az egész Székelyföld területén a 
legpractikusabb erdőrendszer nyomban életbeléptessék, s ezeken a közmunkát szegé
nyebb favágók végezzék.”!29̂

„De nem áll az, hogy a föld nálunk kevés, vagyis, hogy a lakosság túl sűrű, mert ki ezt 
mondja, az csak a szántóföldet tekinti, holott nemcsak ezt, hanem ma már értékesebb 
erdőket is számításba kell venni. [...] Rövidség okáért egyedül csak a mi [Csík] megyénk
nél vagy a Székelyföldnél sokkal sűrűbb népességű szomszéd Ausztriára és a németor
szági erdős tartományokra hivatkozom, melyek egyenesen és egyedül erdőségeiknek és 
az azokkal kapcsolatos iparágak művelésének köszönhetik jólétüket” (Vitos, 600. old.).

A kivándorlás és az erdő kapcsolatának vizsgálatát elsősorban azok a statisztikai adatok 
teszik lehetővé, melyek az 1899. és az 1913. közötti 15 évre vonatkoznak^30!. (34. 
táblázat.) Hasonlóképpen értékesek a köteti30! összegező mondatai is, melyek közül 
minket különösképpen az alábbiak érdekelnek: „A romániai kivándorlásnak nagy törté
neti múltja van. [Már a XVIII. sz. óta írásos bizonyítékok beszélnek róla, [...]^31!.] Újabb 
időben az 1886. évben Romániával kezdődő vámháború adott a kivándorlási iránynak 
nagy lökést [...]” (9. old.) A jelzett időszakban -  vagyis 1899 és 1913 között -  Magyar- 
országból Romániába 101824 személy vándorolt ki (22. old.). Akivándorlás a természetes 
szaporodásnak 20%-át Háromszék, Csík és Maros-Torda megyékben nem érte el, Udvar
hely megyében pedig 40-60% között volt, ahol a magas kivándorlás és az alacsony 
iparosodás -  jelentéktelenebb faipar -  között okozati összefüggés fedezhető felJ30!

Akivándorlás különösképpen az első világháború előtt világjelenség volt. (Magyaror
szágról legtöbben 1906 és 1910 között -  685 942-en -  vándoroltak ki (RNLXIII. 1915. 
old.) Oka mindenkor elsősorban a szegénység volt, mértékét azonban számos más tényező 
is befolyásolta. (Amint a 34. táblázatból kitűnik, az erdősültségnek -  a „sok” vagy 
„kevés” erdőnek -  a kivándorlásra közvetlen hatása nem volt.) Jól érzékelteti a jelenség 
bonyolultságát az alábbi idézet is, az a kifakadás, mely sok mindenre rávilágít: „[... az 
erdőeladásokból] pénz van bőven és mégis a kivándorlás [a Szf-ön] soha akkora mértéket 
nem öltött, mint tavaly és tavalyelőtt [...]” (Mkikj 1906.17. old.)

Mielőtt zárnánk a témával kapcsolatos mondanivalónkat -  és hivatkoznánk az azzal 
kapcsolatos néhány forrásra -  szükségesnek tartjuk megjegyezni: a kivándorlás mértéke 
a kutatott területen a múltban is néha aggasztó méreteket öltött^31!; megakadályozása 
adminisztratív intézkedésekkel soha sem sikerült^32!; egy nép, egy kisebbség számára 
tragikus formát akkor ölt, ha egyben azon a területen likvidálását is jelenti, vagyis amikor 
a természetes szaporulat, a visszavándorlás nem fedezi a kivándorlás okozta veszteséget 
(vö. Egyed 220. old.) Vo. Egyed Ákos: Székely kivándorlás Amerikába a XX. század 
elején. HK 1982. 37-41. old. és vö. Garda: Az elvándorló népfelesleg c. fejezet^33!
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Jegyzetek
[1] A marosvárárhelyi kereskedelmi és iparkamara 1890. december 27-én alakult meg. 

Első elnöke TauszikB. Hugó volt, kit 1913-tól Bürger Albert követett. A kamara évi 
jelentései (Mkikj...) gazdag forrása a székelykérdés irodalmának.

[2] Hivatkozunk Teleki Józsefnek kéziratban maradt útleírására, melyben a szerző külö
nösképpen kiemelte a gyergyói tutajozás jelentőségét (Teleki, 38. old.), valamint 
idézzük Kőváry alábbi sorait: „Ezen tutajozás [a Maroson folytatott] megérdemelné 
a törvényhozás figyelmét, mert ez évenként 1 millió pengőt bizonyosan forgásba hoz 
a honban [...]” (Kőváry 1847. 261. old.).

[3] „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, a honnan 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 [tutaj] vámmal a méltóságos urak, városok, malmok 
gátjain épen elnyomorítottak [...] Szárhegyen 1741 febr. 9.” (SzO VII. 413-414. old.).

[4] Csík-, Gyergyó- és Kászonszék felfogásukkal a székely székek között egyedül marad
tak. Bizonyára hasznos lenne, ha az erdő megóvására vonatkozóan pl. „Bereczk 
városának” (EO II. 789-790. old.), „a két Oláhfalu tanácsának” (EO II. 858. old.) 
vélekedéséből idéznénk. Az előbbiek 75%-os erdősültség mellett is a jövőre gondolva 
szükségesnek látták az erdőt védeni; az utóbbiak pedig az erdő értékét bizonyító egyik 
legszebb megnyilvánulással gazdagították erdészettörténetünket és nyelvünket, be
vallva: „az egész országbéli lakosok között ha valakinek, valójában nékünk legszük
ségesebb [az erdő], akinek csupán csak fából van minden élő okunk” (EO II. 858. 
old.).

[5] 1217 és 1235 között a székelyek egy nagy csoportja Biharból a későbbi Udvarhelyre 
és Marosszékre, illetőleg ezeknek a kirajzása révén Csíkba és Gyergyóba települ 
(Ferenczi István, Báró Hajnal Erdélyi Figyelő 1990. 7. sz.). 1224-ben II. Endre 
(1205-1235) a betelepülő szászoknak adományozta azt a kiürített területet, ahonnan 
az orbai, kézdi és sepsi székelyek a XIII. sz. első felében a mai Háromszékre települtek 
(Török Albert, Székelység 1990/3.). E sorok közepette tartjuk szükségesnek Szabó 
Károly (1824-1890) elévülhetetlen érdemeiről megemlékezni. Kiadta a Székely Ok- 
levéltár I. (1872) és II. (1876) kötetét, melyek révén a vizsgált terület erdészettörténete 
is számos értékes adattal vált gazdagabbá. Hozzájárult a székely székek erdeinek 
tulajdonjogi helyzete tisztázásához, például az alábbiak közzétételével: „1562 előtt 
egyetlen egy esetet tudok, hogy a király megkísértette Székelyföldön jószágot ado
mányozni. A kézdi székelyek közül való hatalmas Apor fia Sándor hű szolgálataiért 
fölkérte Róbert Károlytól a Kászon széki Lók nevű havasi völgyet [...].” (Szabó 
Károly: Királyi telepítményesek-é a székelyek? 1884.31. old.) (Vagyis: a Székelyföl
dön a birtok -  az erdőbirtok -  eredete nem királyi adomány, hanem ősfoglalás jogán 
alapult.)

[6] A  főember, lovas és gyalogkatona közötti megkülönböztetés még a nemzetségi keretek 
között kialakult. (Székely felkelés 1595-1596. B. 1979.19. old.) Miután a székelység
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a földművelésre tért át, a nemzetségi földközösség helyébe a falvak szerinti földközös
ség lépett.

[7] A közös földbirtokot évenként vagy nagyobb időközben művelés (kitermelés) céljából 
a falu lakosai között felosztották. A felosztás sorshúzással történt. „Mivel pedig a régi 
magyar nyelv a sorshúzást «nyílvonás»-nak, «nyíl-vetés»-nek nevezi -  bizonyosan 
azért, mert annál kezdetben a nyílvessző szerepelt -  magát a kisorsolt részt is 
«nyíl»-nak, az erdőnél «erdőnyíl»-nak, az osztást «nyilas osztás»-nak hívták; sőt 
Erdélyben, mikor már a modern erdőrendezésre tértek át, a rendes vágásokra osztást 
a nyilakra való osztással azonosították” (Tagányi 1896. VI. old.).

[8] Atízfalusiaknak (Hétfalu + Krizba, Apáca, Újfalu) 1658-ban elkezdődött és Brassóval 
folytatott erdőperéről Nagy Gyula brassói királyi erdőfelügyelő „A Székely Művelő
dési és Gazdasági Egylet Marosvásárhelyt 1884. évi szeptember hó 25-én tartott 
nagygyűlésének emlékkönyvé”-ben hasonlóképpen tájékoztatta a közvéleményt: 
„Brassó [...] 160 000 űrköbméter kemény és mintegy 4 000 űrköbméter puha tűzifát 
használ fel évenként. Ebből [...] 44 000 a hétfalusi úrbéres erdőkből való, amelyeknek 
felosztása a város és az ő volt alattvalói között még mindig nem történt meg” (78. 
old.).

[9] Kiemelkedően terjedelmes dolgozat jelent meg 1847-ben Pesten a Hetilap hasábjain, 
Lombossy aláírással, Tutaj ászát Erdélyben címmel. A felbecsülhetetlen értékű forrást 
Czeglédy Jánosnak Tutajozás a Maroson a múlt században c. írása követte mind 
terjedelemben, mind jelentőségében 122 évvel később (Eth 1969/2., 3. és 4. szám.) 
Közben természetesen az erdészeti szakirodalom is behatóan foglalkozott a vízi 
szállítás e sajátos módjával (vö. Szécsi). Napjainkban Binder Pál: Tutajozás a Maro
son c. közleménye (Hargita 1973. III. 17., 24. és 31.) számos új adattal gazdagította 
ismereteinket. (Vö. Palkó)

[10] A tutajozás székelyföldi szókincsével az olvasó elsősorban Orbán Balázs halhatatlan 
műve segítségével ismerkedhet meg (Orbán). Napjainkban különösképpen Márton 
Béla: A tutajozás szakszókincséből (Studia Universitas Babes-Bolyai. Series Philo- 
logia. Fasc. 2. Cluj 1963. 131-133. old.) c. munkája jelent előrehaladást az 1945-ig 
még folytatott marosi tutajozás magyar terminológiájának begyűjtése terén.

[11] Kemény János Víziboszorkány B. I. kiadás 1965. c. regényének tárgya a marosi 
tutajozás fénykora és hanyatlása. Segítségével az olvasó egy „regényes erdészettör
ténet” sajátos világával ismerkedhet meg.

[12] Hankó Vilmos: Székelyföld, 1896. 337. old.
[13] Amit annál is inkább megtehetünk, mert Kós Károly jóvoltából Orbán Balázs 

Székelyföld leírásának néprajzi tárgymutatója (Aluta I. 1969. 339-351. old.) mun
kánkat nagyon megkönnyíti. Mint érdekességet említhetjük meg, hogy történeti 
erdőnéprajzunk e nagy tárházában éppen a tutajozás van legjobban képviselve, 
mégpedig 20 helyen.

[14] Vo. Téglás Gábor: A székely sóvidéken. Fővárosi Lapok. 1874. 208. sz.
[15] Csergő Bálint: A vörösfenyő Küküllőkeményfalva népi növényismeretében. Nd 

1978. 40-45. old.
[16] Garda Dezső jelentős tanulmányában (Garda) egy külön fejezetet szentelt a kiván

dorlás kérdésének. Az alábbi idézetet innen vettük: „1940-ben újabb kivándorlási
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hullám jelentkezett [Gyergyó] Remetén. Ekkor megközelítőleg 200 család hagyta el 
a községet. Az új otthon a Szatmár megyei Börvely község volt. Az itteni remeteiek 
1944-ben a Dunántúlra vándoroltak, és Biatorbágyon telepedtek le.”

[17] A brassói állami közép faipariskola -  majd szakiskola -  értesítőiből kitűnik, hogy a 
tanulók számának növekedése a középiskolának szakiskolává történő átszervezésé
vel is csak valamelyest javult. De akkor is csak igen kis mértékben járult hozzá a 
Székelyföld faiparának kifejlődéséhez, ugyanis az 1899/1900. és az 1913/1914. évek 
között, vagyis összesen 15 tanév alatt végzett 208 tanuló közül csak 14-en helyez
kedtek el a kutatott területen. Pl. Marosvásárhelyen és Baróton 3-3, Kézdivásárhelyen 
és Sepsiszentgyörgyön 2-2 végzett tanuló.

[18] Jellemzők ifi. Csiszár Lajos építőmester Marosvásárhelyen 1913-ban megjelent 
füzetének sorai: „Még mindig a hosszú bankettek szalmalángja mellett remélünk 
lelkesen káprázatos víziókat [...]. A z emberi értelem előrelátása helyett még mindig 
a gondviseléstől s a véletlentől várunk Nagy, hosszú idők telnek el tétlenül [...] 
Legyen vége a jogásztermelésnek.”

[19] Az arányosítás rendkívül összetett kérdéseinek egyik legjobb ismerője Sebess Dénes 
(1869-1963) volt. (Magyar Irodalmi Lexikon, II. Bp. 1969.) Hírnevet olyan Maros- 
vásárhelyt kiadott füzetekkel is szerzett, mint: A székelyföldi tagosítás és arányosítás 
1903.

[20] Hogy mivel foglalkozott az a 44 mezővárosi polgár, kik után Csíkszereda taksas 
városnak 1720-ban 656 frt ipar és kereskedelmi jövedelme volt, arról forrásunk nem 
tájékoztat. (Szádecky Kardoss Lajosnak A czéhek történetéről Magyarországon c. 
1889-ben közzétett székfoglaló értekezése szerint, a székely városok céhei jóval 
később alakultak ki, mint a szászoké, kiknek 1376-ban Lajos király által szabályozott 
céheiben már 24 külön mesterséget folytattak. Ezzel szemben Marosvásárhelyen az 
első önálló asztaloscéh csak 1753-ban alakult meg. [Vö. Fodor István: Krónikás 
füzetek, 1938. 46. old.].)

[21] Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. B. 1981. 127., 129., 130., 133. old.
[22] Az 1902. évi tusnádfürdői Székely Kongresszuson a háziipar problémájának előadója 

László Gyula volt, kinek előadói beszédéből vettük az alábbi megállapítását: „Ott 
kezdődik a székelység nyomorúsága, a mikor ezt a háziipart helyenként felhagyták”. 
(SzK 236. old.)

[23] Egy 1905-ből származó statisztikai felmérés szerint az eladósodottság listavezetője 
az erdélyi részeken Csík vármegye volt (Egyed 147. old.).

[24] A közbirtokosság egyik régies, de egész fennállása alatt használatos elnevezése a 
birtokosság volt. Dánfalva közbirtokosság jegyzőkönyvében, 1935rben hozott alábbi 
határozat igazolja megállapításunkat: „A mai naptól kezdve a birtokosságéra sémi 
nemű fáér meni nem szabad” (35. old.).

[25] Sajnos az erdőpanamáknak sokszor túlzott szellőztetésével -  különösképpen a 30-as 
években, mikor a közbirtokosságok szövetkezetesítése kezdetét vette, és ezzel a nagy 
kapitalista fakitermelő cégek érdekeiket veszélyeztetve látták, az általuk pénzelt sajtó 
révén -  a közbirtokosságok lejáratására került sor. (Vo. Antal 1980.) Mindezek 
ellensúlyozására kiemelkedő újságírói tevékenységet folytatott többek között Kacsó 
Sándor is, kinek érdeklődése a kutatott terület közbirtokosságainak sokrétű problémái
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-  az itteni pénzintézetek helytelen és káros, az iparosodást akadályozó politikája -  
iránt önéletrajzi visszaemlékezéseiben is fellelhető (Kacsó).

[26] 1930-ban országosan a 7 évesnél idősebb lakosok közül 42% analfabéta volt, míg 
Udvarhely megyében a fenti lakosoknak csak 14,9%-a nem tudott írni és olvasni. 
Tehát a lakosság műveltsége és iparosodása között egyenes kapcsolat nem mindig 
mutatható ki. (AstR, 1939 és 1940. 92. old.).

[27] Tamási Áron: Rendes feltámadás -  Válogatott novellák. B. 1968. 200. old.
[28] Haáz Ferenc (1913-1944), kinek Kolozsvárt 1943-ben megjelent munkája (Haáz) 

tankönyv mindazok számára, akik érdeklődésükkel a Székelyföld egykori népi 
faipara felé fordulnak, még az eleven gyakorlatból közölte a varsági faedényekről, a 
siklódi és var sági szuszékról, a siklódi kéregvékáról, a fenyédi szánról, a telekfalvi 
favilláról és gereblyéről stb. tapasztaltakat. Vagyis jóformán minden Udvarhely 
megyei helységnek megvolt ősidők óta a külön házi ipara. (Vö. Szigethy Gyula 
Mihálynak 1829-ben az udvarhelyszéki sokféle mesterségekről írt sorai zJakab-Szá- 
deczky: Udvarhely vármegye története, 1901. 553. oldalon.)

[29] Veszely Károly: A baróti plébánia. Brassó, 1868. 187. old.
[30] A Magyar Szent Korona Országainak kivándorlása és visszavándorlása, 1893-1913. 

Bp. 1918.
[31] SzO Vll-ben, az 1503. számú oklevél címében olvashatjuk: „A főkormányszék 

rendelete Csíkszékhez, hogy a népnek a nagy ínség miatt való kivándorlást, ha lehet 
szép szerivel, vagy akár katonai erővel is akadályozza meg. Kolozsvárt, 1718. szept.
11.” (247. old.)

[32] Orbán Balázs: Székely kivándorlás és munkakeresők áramlása. Ellenzék 1881.232., 
233. és 234. szám. A nagy tudós a székely kivándorlás megelőzése érdekében többek 
között a székelyföldi gyárvállalatok részére 20 évi adómentességet, olcsó hitelt; a 
magyar vámterület felállítását, saját gyártmányaiknak a piac biztosítását stb. javasolta 
(234. szám).

[33] Akutatott terület lakossága 1881 és 1891 között sokkal gyengébben szaporodott, mint 
az ország népessége. Míg ugyanis az egész ország lakosainak a száma 10,82%-kal 
növekedett, a kamara területén a népesség átlagos szaporodása 6,25% volt. Figye
lembe véve a terület erdősültségét is, az alábbi összehasonlítást nyeljük:

Csík m. Háromszék m. Maros-Torda m. Udvarhely m. 
erdősültség, % 44,23 62,40 48,01 40,49
szaporodás 
1881 és 1891
között %-ban 2,66 3,58 11,74 4,02
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