
A székely falu krónikása

)yA népi erdészeti kultúra kiépülése szép ren
det teremtett s okos szabályokkal fékezte 
azokat, akik veszélyeztették az utódok életle
hetőségeit

/Imreh István, 1973./

Méltán állította követendő példaként Jakó Zsigmond történészprofesszor A 
magyarpataki és a kalini hamuzsír-huta története c., 1956-ban megjelent dolgo
zatában dr. Imreh István (Sepsiszentkirály, 1919) kolozsvári történész, egye
temi előadótanárt, mint erdészettörténetünk kiemelkedő művelőjét. És nem 
minden ok nélkül, mert Imreh Istvánnak már ekkor megjelent néhány, a témával 
kapcsolatos, reménykeltő írása: 1944-ben, a Székelység hasábjain A székely 
közbirtokosságokról c. dolgozata, 1947-ben a Székely falutörvények megneve
zéssel egy önálló füzete. 1956-ban pedig a Majorsági gazdálkodás a Székely
földön a feudalizmus bomlásának idején c. tanulmány hatott biztatólag: lesz, 
aki a Székelyföld erdészeti múltjáról tájékoztasson, az ottani falvak egykori 
erdőléséről beszámoljon.

Az azóta eltelt három évtized Imreh István gazdag történészi pályafutásáról 
tanúskodik, ebben a tiszteletet ébresztő életműben pedig az erdészet- és faipar
történet méltó helyet kapott. Ez viszont azt is jelenti, hogy egyes agrártörténeti 
írásaiban maga az erdő került a központba, mint például a Földközösség 
Aranyosszéken /Korunk 1976, 120-123./ c. dolgozatában, melyben az ottani 
szabad erdőről az olvasó beható ismertetést kap.

A Székely Oklevéltár tanúsága szerint 1538-ban ,£zapolyai János király 
Felvinc mezőváros és az Aranyos széki székelyek közt, királyi táblája előtt folyt, 
erdőhasználattal kapcsolatos perben ítéletet” mondott /SzO II. 52./, megállapít
va a Hidas, Csákó és Örményes, Aranyos széki helységek, fölött levő erdő 
használatára vonatkozóan annak széki közerdő jellegét.

Az idézett oklevélre Orbán Balázs is hivatkozott, kiegészítve azt a széki er
dőre vonatkozó későbbi perek ismertetésével /A Székelyföld leírása, V. kötet. 
122./.

A Magyar Erdészeti Oklevéltár sem maradt adós a kis Aranyosszék erdé
szeti viszonyainak ismertetésében. Közölte - többek között - az 1699-es sza
bályrendeletét a szék szabad erdejéről (—> Corpus I. 106-107. is), mely a szé
kely székek legértékesebb erdészettörténeti dokumentumai közé sorolható 
alábbi, az erdőt a szántófölddel egyenrangúnak elismerő szavakat tartalmazza: 

„Mivel penig az nemes széknek mint az mezőre úgy az erdőre is egyenlő 
szüksége vagyon, végeztetett [...], minden személy válogatás nélkül, a nemes
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szék híre és engedelme nélkül az szabad erdőt irtani, ásni, égetni, és vágni 
oly véggel, hogy szántóföld, rét vagy mező legyen belőle, ne merészelje; 
[...]” /EO I. 622./.
A székely faluközösség emlékirataként nyújtotta át Imreh István 1973-ban A 

rendtartó székely falu c. kötetét. Szerző ebben a krónikájában az 1848 előtti 
évszázad közerdejére vonatkozóan - a Tagányi Károly által közreadott székely- 
földi erdészeti oklevelek után -, a tárgykör legteljesebb anyagát bocsátotta az 
olvasó rendelkezésére. Az erdőlés rendjét, az erdőrontók megfékezését, az 
erdőt fogyasztó iparos tevékenységét szabályozó előírásokkal találkozunk itt, 
melyek a székely népi erdészeti kultúra kiemelkedő fejlettségéről tanúskodnak. 
Közvagyon volt az erdő - hangoztatja könyvében Imreh István -, megállapítását 
kiegészítve az alábbiakkal is: „a falu ősi szép rendtartása szerint osztott belőle 
mindenkinek, mint ahogyan erdőtisztítani is együtt vonult ki a falu, tanúsítva: 
őseink tudtak a jövendőre gondolva élni’ /112./.

A 26 erdészeti oklevélből álló gyűjtemény közül 11 Árkos háromszéki falu 
erdőgazdálkodását szabályozta, a másik 11 pedig Csík-, Gyergyó- és Kászon- 
szék helységeire vonatkozik. Zalán háromszéki falut egy 1846-ból származó 
erdőpásztor-esküforma képviseli, melynek szövegét az alábbiakban látjuk: „Én
- esküszöm az Isten előtt arra, hogy a zaláni erdőpásztorságot oly móddal válla
lom fel, hogy midőn akárkit a tilalom alatt lévő erdők lopásába mint tilalom 
ellen cselekedőt megtalálok vagy cselekedni mástól is meghallok - az olyanokat 
minden félelem, szeretet, barátság, atyafiság félretételével elhallgatni vagy 
azokkal titkon megbékellni nem kívánok, hanem az olyanokat vagy megzálago- 
lom vagy a közönségnek és elöljáróságnak béjelentem; senkit minden igaz ok 
nélkül vagy gyűlölségből vádolni és hurcolni nem kívánok; a közönségnek ok 
nélkül nyomorúságot szerezni kikerülöm; - és ha mindezek ellen cselekedni 
törekedném, kívánom, hogy a Mindenható világi vagyonomba, gazdaságomba 
szerencsét, sem ezen, sem a másvilágon boldogságot és lelkinyugodalmat ne 
engedjen. Isten engem úgy segéljen, és úgy adja lelkem idvességét. Ámen” 
/121./.

Az erdőt fogyasztó iparosok közé sorolja Imreh István is a mészégetőket, az 
idézett könyvében két árkosi határozatot közölve. Ezek közül meglepő az 1784- 
ben kelt oklevél udvarias hangneme és erős latinossága: „Tegző Dániel, Küs 
Miklós és Szabó József meginstálván a communitást [kérvényt intézve a falu- 
közösséghez], hogy egy katlan mésznek kiégetésére Agyagásban adjunk sza
badságot bizonyos fizetésért őkegyelmeknek. Azért ex communi voto et 
consensu [azért egyhangú szavazattal és egyetértéssel] megengedtetett, hogy az 
egy cserefán kívül másféle fával kiégessék” /123./.

Napjainkban Kardalus János két közleménye tájékoztat az egykori és bizo
nyos mértékben a mostam időkben is folytatott homoródalmási /Népismereti 
Dolgozatok 1980, 64-74./ és csíkszentdomokosi /Művelődés 1981/8-9. 58-60./ 
mészégetésről, melyek technikatörténeti szempontból is jelentős írások, gazdag 
szókincsüknek és ábraanyaguknak köszönhetően is követendő dolgozatai a 
kutatott terület népi erdőgazdálkodásának.
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Az olvasó ,̂ 4 rendtartó székely falu"-nak A falu földje. Irtás. Foglalás c. 
fejezetében Szárhegy faluszékének egy megfontolt, bölcs intézkedésével talál
kozhat. Az 1814. szeptember 13-án hozott, „az kinek ellene senki nem monda” 
határozatában, az „nemes Szárhegy falvának hütös bírái és esküttjei”-nek a 
szárhegyi Czimbalmos Albert gyalog katona „szép kérései mellett” tett folya
modására kellett határozatot hozniuk. A „falu közi” szabad székely, ki a határ
őrkatonaság terheit is viselte „Hegyeshegy nevezetű helyen ép magyaróbokros 
erdőből orotott vala egy keveset”. Előadta a gyalog katona azt is, hogy „az 
templom jószágában” lakik és „feles magával” is van, az egyháznak pedig „erős 
dézmát” fizet. Mindezek figyelembevételével a falu vezetősége „általengedte 
örökösen” a kiirtott területet, határozatukról, jövendőbeli biztonságnak okáért” 
írást is adva /138., 139./.

Az erdőirtásók esetében a faluszéke nem mindig lehetett ilyen engedékeny, 
habár az erdő azáltal, hogy évszázadon keresztül a tartalékföld szerepének ele
get tett, a falu szegényeinek megélhetését sokban elősegíthette. A közérdek 
rovására tett terjeszkedést azonban a falunak már másképpen kellett elbírálnia, 
mint a létminimum biztosításáért esedező kérést. Magyarhermánymk 1766-ban 
hozott alábbi határozata már ilyen természetű:

„Magyarhermány, 1766.
A falu törvényeiben constál [nyilvánvalóvá válik], hogy Esztena nevű he

lyen alól foglalni csereerdőt nem szabad, mivel marha élő hely. [Legelő.] Pető 
János junior [ifjú], belemenvén, potenciose [hatalmaskodva] leaszalta [azaz az 
erdei legelő fáit lábon kiszárította]. A bíró, Lőrincz János megzálogoltatta, és 
keresi az bírságot falu törvénye szerint.

Mely megítéltetett. Pető János junior novizál [perújítást kér]. Az nóvum 
[perújítás] megengedtetik. Deliberátum [döntés], Pető János az nóvum virtussá 
mellett semmit sem producál [a perújítás ereje mellett semmit sem hoz fel], 
azért az nóvum mód nélkül ítéltetik. Az helytől elmarad, az bírságot deponálva 
[letéve]” /134./.

Számos jelentős erdészettörténeti adattal találkozunk Imreh Istvánnak Erdé
lyi hétköznapok 1750-1850 c., 1979-ben megjelent kötetében is, melyek közül 
az erdő egykori fontos szerepét igazoló, alábbi sorait idézzük (ami természete
sen más vidékre is érvényes). „A bebíró nemesek [birtokos nemesek, akiknek 
csak szolgáló emberük lakott a faluban] később (1808) is igyekeznek határőrök
től telket vásárolni «csak erdőlés kedviért» hogy így jogot szerezzenek a bősé
ges málnási erdőkhöz” /61./.

Hasonló természetű adata az „Erdélyi hétköznapok'-nak az is, melyben a 
koronkai Toldalagi-uradalom inspektora, Medgyes Lajos 1796-ban e szavakkal 
értesítette urát: „«[...] már Istennek hála van Havasunk.»” A fó cél ugyanis ab
ban a korszakban az volt: semmire se adni ki pénzt, még a fára sem /uo. 139./.

Egy újabb, szintén az egykori székely falutól szóló könyvvel örvendeztette 
meg Imreh István 1983-ban a szakemberek és az érdeklődők kiteijedt táborát. 
Ebben ugyanis, a szintén erdészettörténeti jelleggel is bíró, több mint félezer 
oldalas színes, olvasmányos „króniká”-ban - A törvényhozó székely falu c.
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alapvető műben a szerző már sajátos kútfők, a falutörvények segítségével 
fejtette ki mindazt, ami az 1581 és 1846 közötti időszak székely falvainak 
múltjával kapcsolatosan érdeklődésünkre hasonlóképpen igényt tarthat.

Harminchat év választotta el Imreh Istvánt az 1947-ben kiadott Székely falu
törvények c. füzetének megjelenésétől - melyben 5 falutörvényt tett közzé -, 
míg kézhez vehettük az immár 72, a székely falusi életet szabályozó különféle 
törvényt, rendtartást, végzést, határozatot felölelő kötetet. /Előzőleg az Aluta 
1971-ben megjelent A székely falvak törvényeiről c. dolgozatában tájékoztatta 
az olvasót „a székely nép rendszert, szabályozást teremtő alkotó” készségéről./ 

Az idézett kötet dokumentumai közül 45 az erdővel kapcsolatos szabályokat 
is tartalmaz, illetve néhány - A Felső-Fehér megyei Hídvég erdőrendtartása, 
1799; Az erdőpásztorok rendtartása Hídvégen, 1800-1820; Csíkjenőfalva erdő
rendtartása, 1838; Csíktaploca erdőrendtartása, 1842 - a megnevezett falvaknak 
csak az erdőre vonatkozó rendszert, szabályozást teremtő alkotó készségét di
cséri. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a közölt szabályrendeletekből legtöbb 
Háromszék falvainak munkája és, mintegy felét a XVIII. században szerkesztet
ték. Az erdészeti jelentőségűekből pedig a legismertebbek az erdővidékiek, 
mert azokat a Magyar Erdészeti Oklevéltár is tartalmazza.

És végül arra is fel kell figyelnünk, hogy Imreh István új kötete - mely Az 
erdölők közössége c. fejezetében a székely falutörvényeknek az erdőre vonat
kozó világát összegezi -, témánkkal kapcsolatosan nem zár le egy kutatási kor
szakot. Ugyanis megjelenésével egyidőben látott napvilágot a Székely Oklevél
tár új sorozatának két kötete, Demény Lajos és Pataki József történészeknek 
köszönhetően. Az új forrásanyag pedig, azzal, hogy az 1569-1597 közötti kor
szak Udvarhely széki törvénykezési jegyzőkönyveit közzétette, újabb alkalmat 
nyújt az egykori erdővel kapcsolatos ismereteink kibővítésére. (—» Előszó, hi
vatkozás az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárra.) Hogy erdészeti szakszóval 
éljünk, egy rendkívül hosszú - a gyakorlatban nem is használatos - vágásfordu
ló bezáródásával, a kutató immár nem 1578-cal (erdészeti irodalmunk keletke
zésének évével), hanem 1569-cel ismét elkezdheti erdészeti-faipari múltunk 
újabb, de most már a teljességre törekvő felelevenítését. Ezzel mintegy érzékel
ve az örök erdő gondolatát is.

„A földre fekszik néha,
Mint tanult birkózó,
Vélnéd: vég-kimerült, - 
S ím: talpra-pattanó.”

/Reményik Sándor: Törpefenyő. 1935./
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