
Két örökség továbbfolytató ja

,y4 székely szabadság egyik fő  alkotó része 
volt a székelység önkormányzati joga

/Szádeczky Lajos, 1902./

A 32 éves korában már egyetemi tanár Szádeczky-Kardoss Lajos (Puszta
falu, 1859-1935, Bp.) Szabó Károlymk, a székelyek történelem-nyomozójának 
és Jakab Eleknek, Erdély neves történetírójának, országos levéltámoknak egy- 
egy örökét vette át. Az előbbi által szerkesztett Székely Oklevéltáriak V-VII. 
kötete már az ő munkásságának eredménye, Jakab Elek elhunytéval pedig Ud
varhely vármegye 1609-ig már leírt történetét - egyben megyei monográfiáját - 
folytatta tovább, és adta ki 1901-ben. Mindezek a székely székek erdészettörté
netének gazdag forrásai, ezért Szádeczky-Kardoss Lajos történészprofesszor 
nevének és tevékenységének könyvünkben történő felelevenítése föltétlenül 
indokolt.

Az 1896-ban megjelent Székely Oklevéltár V. kötetének egyik első doku
mentuma arról tanúskodik, hogy 1482. augusztus 28-án Mátyás király Maros- 
vásárhely („Wasarhel”) várának vásárjogot adott. Ezzel ami nem sikerült 
Sepsiszentgyörgynek vagy Illyefalvának, vásárhellyé válni, sikerült Nóvum 
fórum Siculorumnak [Marosvásárhelynek], mely régebben Újvásár, Uj- 
Székelyvásár, Székely-Vásárhely nevet viselt, igazolva nevével azt, hogy már a 
középkorban vásáros hely volt, és egyben - a vidék természeténél fogva - fake
reskedelmi központ is.

Érdekes oklevele az ötödik kötetnek az 1602-1603-ban kelt Básta-féle lustra 
[katonai szemle]. Az ebben nevével feltüntetett 9435 székely nemes, lófő, sza
bad székely (szabados), drabant (gyalogos) vagy jobbágy közül 245-nek volt 
erdővel, fával, faiparral vagy vaddal kapcsolatos neve. Legtöbbször a Farkas 
név fordult elő, 37 esetben. Ezt követte a Kádár név (31-szer, 26 helységben, 
16 - legtöbb - Udvarhely székben). Mindez a kádáripar egykori jelentőségét 
igazolja, az élelmiszer tárolásának rendkívüli fontosságára hívja fel a figyelmet, 
ui. erre a faedények voltak a legalkalmasabbak.

A Csíkszentmihály „megyéje” falutörvényét - kelt 1622-ben, pótoltatott 
1639-ben - a Székely Oklevéltár VI. kötete tartalmazza. Ebből két rendelkezést 
említünk meg:

„17. Az falu erdeit penig senki tűzzel ezután ne irtcsa [...]” és
„18. Ha valaki vizutakat az falu erdeiben csinál, esztendeig az bírhassa, 

esztendő után az falura szállyon; [...]” /SzO VI. 68./.
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Ugyancsak a VI. kötetben található az 1629-ben kelt Udvarhely vára 
(„Székelytámadt”) leltárát és a fejedelmi ebédlő leírását tartalmazó oklevél, 
melyből az alábbiakat idézzük:

„Azon belöl való ház, ki ő Felsége ebédlő-háza szokott lenni. Ennek két aj
taja; egyik az grádics előtt való udvarló-házban nyilik, pártázott festett ajtó, vas 
sarkakon, jó ép zár rajta; [...]” [SzO VI. 97.]. A leltár egy'főúri ebédlő bútorza
tának, ajtóinak és ablakainak leírása által értékes dokumentuma a XVII. század 
épület-asztalosiparának. Szerepel benne: „öt pad-szék [...] három karszék [...] 
egy hosszú, más kisebb asztal [...] egy nyoszolya [oldalrész nélküli heverő]”.

A legelő állatot ért vadkár megtérítésére vonatkozik a VI. kötet 1650-ben 
kelt oklevele. A csíki végzés, melyet „in oppido Csík-Szereda”-n hoztak, jelen
tős intézkedés volt, mert a ragadozó vad - medve, farkas - nagy kárt okozott az 
állattartásból, földművelésből és erdőgazdálkodásból élő lakosságnak. íme eb
ből egy részlet:

„A széknek közönséges végzése az is: ha valamely pásztor... Az farkas-ételt 
éppen fizesse meg. Az medve-ételről, ha valamely marhának fulit, vagy bélye- 
git, vagy feit elé nem hozza, hanem csak haszontalan dirib-darab bőrt, vagy 
csontot hoz elé: nem elegendő szám, hanem éppen tartozzék megfizetni a kárt, 
ha pedig a fellyebb megirt mód szerént vagy feit, vagy fulit, vagy bélyegit hoz
za elé: esküdgyék meg a pásztor, hogy mellette volt tehetsége szerint, erővel 
vötte el a medve, annak is a felit fizesse meg a pásztor [...]” /SzO, VI. 192./.

Egy rendkívül goromba hangú gazdasági utasításból is idézhetünk, melyet 
1675-ben Petki János és özvegy Petki Anna intézett „csíkcsicsai bírójának Far
kas Máténak”. A vízifürészek kezelésére is vonatkozó rendelkezés olvasása 
hozzásegít a korszak szellemének megértéséhez: „[...] registromodban felírj, 
hova mit adcz, mert ha számot nem adhacz, bizony felakacz érette” /SzO VI. 
350./, vagy „Ha valamiben találtától, avagy gondot nem viselsz, fejeddel 
fizecc” /uo. 352./ és „Azt el ne hitesd magaddal, hogy jobbágy vagy s nem 
bántanak, mert bizony hijával fenakacz, mivel jobb egy jobbágynak például 
meghalni, mitsem sok kárt vallanom...’’'’ /uo. 352./. Az utasításból az is kitűnik, 
hogy Farkas Máté, egykori „intéző”-nek a számadáshoz kellett értenie, habár 
olvasni nem tudott, ami földesurának alábbi rendelkezéséből tűnik ki: „ E z en  

instructiót minden héten egyszer elolvastasd, hogy annál inkább eszedben tarts” 
/uo. 352./.

A VE. kötet előszavában Szádeczky Lajos hangsúlyozta, hogy a gubernialis 
korszak (1691-1848) első évtizedeiben az adózás alá vett székelységnek a foba- 
ja a katonatartás volt, mely az erdőt is érintette: „Az bellicus 
focommissariusságtól [hadi főbiztosságtól] az militianak [szálláson levő kato
naságnak] maga alkalmatosságáról kiadott és magyarra fordittatott intimatiok 
[intézőlevelek]” 7. pontja ui. meghagyta, hogy: „Tilalmas erdőkben fák ne vá- 
gattassanak, annál inkább onnan fák ne hordassanak [...]” /SzO VII. 10./.

Két évvel később, az 1698-ban Szebenben kiadott királyi rendelet magyar 
fordításában pedig ezt olvashatjuk: „10. Ellenzi azt is ő felsége kegyelmesen, 
hogy az szegénységet vadászni és egyéb munkára nem szabad zaklatni, úgy
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szintén az földesurak birodalmában és hatalmában lévő vadászó helyeket az 
possessor [birtokos] bosszújára az militia ne vadássza” /uo. 16./.

Szabó Károly és Szádeczky-Kardoss Lajos elévületlen érdeme, hogy hozzá
segítettek a kutatott terület majdnem egésze erdészet- és faipartörténetének 
jobb megismeréséhez. Ez annak köszönhetően valósulhatott meg, hogy a hét 
kötet 1641 oklevele közül mintegy száz az erdőre, a faiparra, a vadászatra is 
vonatkozik. Meg kell jegyeznünk továbbá azt is, hogy mindkettőjük igen jelen
tős szakirodalmi munkássága erdészeti, faipari szempontból sem határolható 
csak az oklevéltár szerkesztésére.

1901-ben jelent meg a Jakab Elek - Szádeczky Lajos szerkesztette Udvar
hely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig /Bp./ c. nagymonográfia, 
mely 3 falutörvényt tartalmaz: az 1649-ből való Csehérdfalváét (erdészeti jelen
tősége nincs), az 1666-ból származó, ugyancsak Csehérdfalvára vonatkozót és 
a Kőrispatakxa utalót, mely szintén 1666-ban kelt. (Mindhárom falutörvény 
hiányzik az Imreh István: A törvényhozó székely falu c., alapvető kötetből.)

Idézzünk a kőrispataki falustatútumból: „2. Ha a faluba jő s örökséget vesz, 
addig erdeibe ne mehessen, mig 3 forintot nem ad áldomásul a falunak.”, és „5. 
Ha valaki a falu erdejéből foglalni akar, a falu megengedheti, de tartozik 3 fo
rintot fizetni vagy máskép megegyezni; ha meg nem akarja engedni, szabadsá
gában legyen.” /uo. 394./. Vagyis az erdőlési jog az „örökség” járuléka volt.

Sokatmondóak a monográfiának azon adatai, melyek Udvarhelyszéknék az 
1750-ben végrehajtott adóügyi összeírásból valók és az egyes jövedelmek mér
tékére utalnak: sör és pálinka évi jövedelme 1760 forint volt, a zsindelyből 
származó pedig 849 frt. (A kölcsön adott pénz 9.266 frt volt, a kamatjövedelem 
pedig csak 22 frt. /uo. 467./ Itt jegyezzük meg, hogy Szigethy Gyula Mihály 
1829-ből származó adata szerint „minden esztendőben csak a ref. collegyom 
ttjaitól” a szomszédos tűzifát áruló falvak „többet vesznek bé 1000 rh. 
forintoknál” /uo. 553./.)

Az 1902. évi Székely Kongresszus szervezetét, tárgyalásait és határozatait 
tartalmazó kötet /sajtó alá rendezte Buday Barna, Bp. 1902/ Szádeczky egyik 
erdészettörténeti jelentőségű dolgozatát is tartalmazza, A székelyek történelmi 
intézményeiről címmel. Ebben a terjedelmes tanulmányban a Szabó Károly 
szerkesztette második kötet 1570-ben kelt oklevelére hivatkozott, mely szerint 
a szabadirtás meg volt engedve mind a szegénynek, mind a gazdagnak /SzO. H 
283./: „Ezen kjwl mind zeginek mind gazdagnak zabad volt Irtani, az a 
keossegnekis”.

A hatalmas erdőségek lehetővé tették az irtást. Ez a körülmény, mellyel 
természetesen a szolgákkal és lovakkal rendelkező erősebb, gazdagabb, a hiva
talt viselők, a katonáskodásért ellenszolgáltatásképpen többhöz jutó székelyek 
inkább élhettek, mint a szegény gyalogos székely, ki egymaga irtott. Ezért az 
erdő mint tartalékföld hozzájárult a három székely osztály vagyoni differenciá
lódásának elmélyüléséhez.

Szádeczky más írásaiban is találunk erdészet- és faipartörténeti utalásokat. 
Az 1927-ben megjelent, A székely nemzet története és alkotmánya c. könyvé-
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bői például az tűnik ki, hogy 1774-ben a telkek felméréséi elrendelő rendelethez 
hat lajstromot mellékeltek azzal, hogy a hatodikba azokat úják össze, kik a 
közös erdőből fát hordanak a városba vagy hetivásárokra. Tehát az erdő 
számontartott jövedelemforrás volt már akkor is, sokan éltek belőle. (Ezért volt 
szükséges e népréteget külön kategóriába sorolni.)

Szádeczkynek A czéhek történetéről Magyarországon c., 1889-ben közzétett 
székfoglaló értekezése arra is utal, hogy a székely városok céhei jóval később 
alakultak ki, mint a szászoké, kiknek 1376-ban Lajos király által szabályozott 
céheiben már 24 külön mesterséget folytattak. A későn szervezkedő székely- 
földi céhekre - valamint a lassan fejlődő asztalosiparra - jellemző pl. az 1753- 
ban Marosvásárhelyen megalakult első önálló asztaloscéh /Fodor István: Kró
nikás füzetek, 1938. 46./, melynek szabályai szerint a „Czéhba” való beállást 
megelőzte a „Remek” elkészítése, mely „egy iro almarium”-ból - „Diófával 
rakva” állott /48./.

A céhek „Constitutió”-ja a minőség ellenőrzését is szabályozta: „A’ Látó 
Mester minden Hónapban másod magával tartozik lég alább egyszer a’ Műhe
lyeket el-jámi, a’ munkákat megvizsgálni, az hol hibás munkát talál, akár Mes
ter ember, akár Legény munkája légyen, fel-jegyezvén magának, hogy el ne 
felejtse, a’ közelebb következendő Tzéh Gyüléssen fel-adni ’s bé mondani [...] 
a’ Tzéh érdeme szerint megbüntesse. [...]” /uo. 50./.

Fejezetünkben újból szóba került, hogy hol a tűzifának piaca volt, az erdő 
jól jövedelmezett!

Az egykori fapiac a szegénység gyülekező helye is volt, ahol a városi 
nincstelenek kilóra vették a tűzifát, a falusi elesettek pedig az erdőből élve pró
báltak pénzt csinálni:

„Nagyságos úr, vegye meg ezt a kicsi fát, 
Jó száraz, úgy fog égni, mint az olaj, 
Igéijen érte, lelkem, kell a pénz!
- Az uram meghalt, nagyon rám jár a baj.”

/Maksay Albert: Fapiac. 1933./
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