
1. BEVEZETÉS
A székelyek a magyar közvéleményben évszázadok óta úgy él
nek, mint a példamutató közösség, amelyben bizonyos vagyoni 
differenciálódás ugyan végbe ment, de a közös kiváltság, a kö
zös szabadság megtartó ereje mindennél erősebbnek bizonyult. 
Ezt a képet a múlt század második felétől felerősödő székely ki
vándorlás és a Székelyföldről egyre gyakrabban hallható birtok
panamák híre századunk elejére némileg módosította. Az „ideá
lis közösség" képzetét mégis leginkább BÖZÖDI György 1938- 
ban megjelent, a szélesebb közvéleményt is befolyásoló könyve 
igyekezett eloszlatni. Az író a Székely bánjában a gazdaság el
lehetetlenülését részben az erdőgazdálkodás dualizmus kori át
alakulásával magyarázta. Bár részletes gazdaságtörténeti feldol
gozást nem végzett (és a tudomány mai igényeinek megfelelő, 
átfogó székelyföldi gazdaságtörténeti munka azóta is hiányzik), 
az erdőgazdálkodás jelzett átalakulása valóban az író sejtését 
igazolhatja: Az erdőkben folyó gazdálkodás megnehezítette „a 
régi, szabad" erdőhasználathoz szokott székelyek helyzetét. A 
Székelyföld erdőgazdasága vizsgálatának eredményei azonban 
sokkal árnyaltabbá, sokkal érthetőbbé tehetik, részben pedig cá
folhatják a fenti, sommás ítéletet.

Az erdők elválaszthatatlanok a birtokok, a birtoklás mikéntjé
től. Ennek részletes feldolgozása ugyan nem képezheti jelen dol
gozat tárgyát, de egy birtokcsoportot, a közösségit kiemelten 
kell figyelemmel kísérnünk. A székely birtokközösségek felmor
zsolódása ugyanis jórészt az erdővel borított területek tulajdon- 
viszonyának megváltozásával ment végbe. Hogy ebben az erdé
szeti szerveknek mennyi beleszólásuk, szerepük lehetett, szeret
nénk jelen vizsgálódásunkkal megvilágítani. Ugyancsak választ 
kívánunk adni -  legalább a sejtés szintjén -  a székelyföldi embe
rek és a természet, benne az erdők, egykor szintén ideálisnak 
feltételezett viszonya megbomlásának okaira is.

A székely közösségek -  közbirtokosságok és községek -  szá
zadunk első évtizedében még mindig az erdők mintegy 55-60%- 
át birtokolták, így az egész Székelyföld erdészetében meghatá
rozó szerepet játszottak. Gazdálkodásuk ismerete tehát a Szé
kelyföld erdészettörténete szempontjából alapvető. Ugyanakkor 
az ország erdészettörténete számára is fontos területről van szó,
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hiszen Magyarország mintegy 13 millió kh (kb. 7,5 millió ha) er
dőterületéből körülbelül 1 millió kh (kb. 0,6 millió ha) esett ide. 
Azaz a magyarországi erdők 1/13-ad része (a horvát-szlavónor- 
szági erdőket is figyelembe véve 1/15-öd része) itt volt.

Feldolgozásunkban az ország közigazgatási viszonyait szabá
lyozó 1876. évi, a vármegyerendszert kiterjesztő törvényig 
(XXXIII. te.) a székely székeket tekintjük a Székelyföldnek. 1876 
után az egykori Aranyosszék adatai nehezen elkülöníthetők 
Torda-Aranyos vármegyétől, tehát azokat nem tudjuk tárgyalni. 
Az egykori Marosszék pedig beleolvadt az újonnan létrehozott 
Maros-Torda vármegyébe, de itt a marosszéki erdőket elég jól el 
tudjuk határolni, így ezeket mindenképpen beleértjük a székely- 
földiekbe. (Az első világháború utáni meghatározás szerint: „A 
Székelyföld a Kárpátok ívének délkeleti szögletében a belső ol
dalon lévő terület.")

A székely közösségek az erdélyi birtokközösségek csoportjai 
közül elsősorban a volt román határőrvidékek vagyonközössé
geivel mutatnak rokonságot. Ez a rokonság természetesen csak 
a XVIII. századtól, a határőrség megteremtésétől, illetve a XIX. 
század közepétől, a határőrkatonaság feloszalatásától, a közös 
birtokok kezelésének egyes jegyeiben figyelhető meg. Elsősor
ban természetesen ott, amely kerületeket a székely határőri in
tézmény érintett. Ugyanakkor a székely közösségekhez a XIX. 
század utolsó évtizedeitől a volt úrbéresek közös erdőbirtoka, 
annak helyzete, kezelése hasonlított, bár azoknál a birtokjogi, 
ennek következtében a felosztási, használati kérdések némileg 
másképpen vetődtek fel. Meg kell még emlékeznünk a szász kö
zösségek erdőbirtokáról is, ahol viszont az erdők hasznosítása 
elsősorban a települések, a szász városok gazdasági rendjébe il
leszkedett bele. A székelyek sajátos helyzete, az ottani erdőknek 
a XIX-XX. század fordulóján nagy léptékkel haladó felosztása 
mindenképpen indokol egy külön vizsgálódást. Ugyancsak ezt 
indokolja az a folyamat is, amelynek során a hagyományos szé
kely erdőhasználatot a századfordulón felváltja a mai értelem
ben vett korszerű erdőgazdálkodás.

Végezetül utalnunk kell KÁDÁR Zsombor székelyföldi erdé
szet- és faipartörténeti munkásságra. Az ő írásai számtalan gon
dolatot ébresztettek bennünk, s ő hívta fel a figyelmet jónéhány, 
a magyarországi kutató által kevésbé ismert forrásra.
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