
Történetíró és bibliográfus

„Szabó Károly, Szádeczky Lajos és Barabás 
Samu végezték el azt a fáradságot nem isme
rő, lemondásokkal és nélkülözésekkel járó 
munkát, melynek eredményeként nyolc kö
tetnyi forrásanyag látott nyomdafestéket ”

/Székely Oklevéltár. Új sorozat. 1983. Borító/

A Székely Oklevéltár negyedik kötetének bevezetőjében a Szabó Károlyi 
(Köröstarcsa, 1824-1890, Kolozsvár) méltató sorokban olvashatjuk, hogy tu
dományos pályáján forduló pontot képezett az 1850-55 közötti öt esztendő, 
melyet Teleki József, Erdély volt kormányzója mellett töltött - mint munkatárs - 
a Hunyadiak kora kézirati anyag rendezésében. 1859-ben az Erdélyi Múzeum- 
Egylet választotta könyvtámokká; majd a kolozsvári református kollégium ta
nára, 1873-tól kezdve pedig az itteni egyetem történészprofesszora. Mindezek 
hozzásegítették őt ahhoz, hogy neve és egyénisége elválaszthatatlanul össze
fonjon a székelyek történetének földerítésével.

A tervezett székelyek történetét ugyan nem írta meg, de 1872-ben, illetve 
1876-ban kiadta a Székely Oklevéltár első, majd második kötetét, a harmadik, 
szintén általa szerkesztett kötet, valamint a Régi székelység cím alatt összegyűj
tött tanulmányainak kiadására pedig 1890-ben került sor. A negyediket már 
utóda, Szádeczky Lajos fejezte be, kinek köszönhetően a Székely Oklevéltár 
sorozatból még három kötet látott napvilágot. Az utolsót, nyolcadik kötetet 
pedig Barabás Samu szerkesztette és tette közzé 1934-ben.

A Székely Oklevéltár kiadásával a vizsgált terület erdészettörténete is szá
mos értékes adattal, okirattal lett gazdagabb. A közzétett szöveget azok tartal
mára vonatkozó bevezetés, és a gyakori magyarázat teszik hozzáférhetőbbé. 
Szabó Károly ilyen kitétele pl. az, amit a vitás árapataki és hídvégi földekhez 
meg erdőkhöz fűzött: „Szék földe, mely a brassai szászok és sepsi székelyek 
földe között feküdt, az a része a mai Felső-Fejér vármegyének, melyen Hídvég, 
Erősd, Árapatak, Nyáraspatak és Liget faluk feküsznek” /SzO. I. 10./.

Ismeretes, hogy a székek (sedes) egyben az erdészeti közigazgatás területi 
egységei is voltak. Számuk, kiterjedésük (határaik) az évszázadok alatt sokat 
változtak. A Székely Oklevéltár CCXCI. számú okirata szerint /SzO. ü. 81./ 
egy, a XVI-dik század első feléből származó jegyzék alapján a „hét székely 
szélfc” az alábbiak voltak: „Maroszek, Chykzek, Sepsyzek, Kyosdyzek, 
Orbayzek, Aranyaszek, Wdwarhelzek”. A CCC. oklevél pedig „a székely szé
kek jegyzékét 1552-ből” már részletesebben adja: „Aranyas; Maros cum
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Zereda; Udvarhely cum Keresztur szék; Csik, cum Kászony et Gyergyó, Zepsi, 
Kysdi, Orbai” /uo. 99./.

A székelység közismert mozgékonysága és kereskedelmi tehetsége lehetővé 
tette volna mezővárosainak kifejlődését. Ez azonban Sepsiszentgyörgy esetében 
nem történt meg, mert Brassó korán felismerte azt a veszélyt, amit a vásárjog
gal rendelkező Sepsiszentgyörgy jelentett volna. Ezért a székely városok - és 
egyben a faiparuk és a fakereskedelmük - kifejlődésének megakadályozásában 
Brassó több magyar király (pl. n. Ulászló —» SzO V. 42.), valamint Habsburg 
Ferdinánd pártfogását kérte és élvezte is. Hivatkozhatunk e témával kapcsolato
san továbbá Szabó Károlyiak a Székely Oklevéltár 558. számú okirata elé írt 
soraira: „Szapolyai János érd. vajda és székely ispán megparancsolja Sepsi szék 
bíráinak, főembereinek, hogy Brassó sérelmére Sepsi-Szentgyörgyöt várossá 
tenni s abban vásárt tartani ne merjenek. Kelt Székely-Vásárhelyen 1519. szept. 
10-én” /SzO ül. 204./.

A Szabó Károly szerkesztette harmadik kötet más jelentős faipari-, illetve 
erdészettörténeti adattal is szolgál. Pl. az 532. oklevél arról tájékoztat, hogy 
1511-ben Marosszék közgyűlése az egykori székelyvásárhelyi (ma Marosvá
sárhely) „Sz. Lélek ispotályának erdőt adományozott /SzO ül. 177./.

Vadászattörténeti jelentőségű a IV. kötet 758. oklevele, mely a Kolozs- 
monostoron 1601. jan. 1-jén kelt és a „Maksa, Eresztevény, Páva és Gelencze” 
háromszéki falvakról, a fejedelemnek adni szokott solymokra vonatkozik /146./.

Máthé Péter udvarhelyi bíró levelét a segesvári polgármesterhez, melyben a 
Székelyudvarhelyt készített kopjafák árának megküldését kéri - ennek megfize
téséért ő állott jót - szintén a IV. kötetben /285-286./ találjuk. Az 1650. dec. 7- 
én kelt levélből vett alábbi pár soros idézet arról is meggyőz, hogy a régi köz- 
igazgatási ügyiratokban is találkozhatunk a semmibe sem kerülő udvariasság
gal: „[...] Azért kérem kegyelmeteket mint becsületes jó akaró szomszéd 
urainkot, azt a néhány pénzt küldje meg kegyelmetek ez levél vivő embertől, 
hadd fizessek meg annak az rósz embernek, mert engemet busit érette. Isten 
tarcsa meg kegyelmeteket jó egészségben. Dátum ex Oppido Udvarhely die 7 
Decembris Anno 1650. Kegyelmeteknek jó szívvel szolgál az udvarhelyi biró 
Máthé Péter m. p ” /286./.

Kopjafák és fejfák! Tekintsük a kopjafát olyan oszlopos fej fának, mely a fa
ragás szempontjából a guzsalyfákkal és a faragott kapuoszlopokkal áll rokon
ságban, és a kopjás temetés emlékeit őrzi. A fejfát pedig csak fából való sírjel
nek, hangsúlyozva mindkét esetben azt, hogy fából, az erdő legfontosabb ter
mékéből állítják elő.

„... ezen a tájon
ahol egy falucska melletti domboldalban
türelmesen vár reám is
egy cicomátlan kopjás temető’’’

/Molnos Lajos: Szülőföldem.
Hargita Kalendárium 1982. 32./
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