
5, BIRTOKOSSÁGOK, KÖZBIRTOKOSSÁGOK

5.1. A közös erdőkre vonatkozó ismeretek

/A  4. fejezetben tárgyaltak kiegészítése/

belbirtokos: az a személy, aki abban a faluban lakott, ahol arányjoga volt.

bíróság: községi bírói hivatal. Négy közönség, .  . .  1858: “Járás Hivatal Közbe járultával 
négyközségünkbe határoztasson el, hogy senki is épületnekvaló fát a Bíróság hírén és 
tudtán Kívül az erdőkben nevághasson többet mind a mennyire Szüksége vagyon” /50./ 
/Kozmás/

egyesült “[. . . ]  a 4 Communitások [faluközösségek] egyesült Biróságok egy benjövén” /uo. 
51./

birtokközösség: közös birtok. Pál G., 1928: “Külön rendelkezéseket tartalmaz a székely 
birtokközösségekre az «Approbatae Constitutiones» is a régi szokások megerősítésével 
/III. R. 29. cím. 76" /5. sz./

birtokos: 1. földbirtokos /a “possessor” magyar megfelelője. A magyar nyelv tört. -étim. 
szótára szerint első előfordulása: 1763./; 2. közbirtokossági tag /Jkv. Hilibi Kb, 1941. 
74./

birtokosság 1. a közbirtokosság régies, de egész működése alatt használatos elnevezése. 
Dánfalva Kbj, 1935: “A mai naptól kezdve a birtokosságéra sémi nemű fáér nem 
szabad” /35./; 2. közerdő. Dániel G. 1896: “[ . . . ]  az úgynevezett hatod birtokosságnak 
is választott elnökségét több éven át folytatom.” /321./; Csíkszépvízi 3 tizes székely 
birtokossága. /A  birtokosság kifejezés a “possessoratus” megnevezést helyettesítette. 
Az 1898.19. te. előtt korszakban általánosan használt volt./ (->4. fej. 1. alf. Helynevek)

biztos személyes: bizalmi. Négy közönség, 1848: “Mű Csík Kozmás Tusnád Werebes 
és Lázárfalva 4 Comunitások Szemelyesei [. . . ]  Tusnádon a nemes Lofő Korodi Albert, 
eő kégyelme házánál tartott Gyűlésünkben [ . . . ] ” /25./

codominium: közös tulajdon /Dósa E., 1861.248./ /Felosztható -pl. közhatár-, és felosztha
tatlan -pl. családi hitbizomány- lehetett./

compossessio: közösbirtoklás /Dósa E., 1861. 241./

compossessor: közbirtokos

compossessoratus: közbirtokosság

Darabontok erdeje: darabontok közös erdeje /Szabó T., 1970/1578. Dálnok/; SzO. V. 1578 
: “[. . .] ebből a dologból megtalálak vala az várhegyi kapitánt Cheffey Jánost és a 
kapitán akaratijából más erdőt adának az feljül megmondott Somodi Györgynek és 
Somodi Ferencznek a több darabontokkal egyetembe” /1 10./ /darabont: gyalogos kato
na/

él: használ. EM. 1946: “erdő élése”, “szabad volt myndeneknek mynd erdeyi mynd fywet 
élni” /1583./; Kovách G. ,197111773: “[...] erdőbe pacifice [békésen] marháit legeltette, 
s tűzifával élhetett” /Szászfalva/

elöljáróság: közbirtokosság vezetősége. Négy közönség, 1866: “[. . .]  négy közönsé
günk elöljárósága gyűlésünket tartván [ . . . ] ” /132. /Csíktusnád/
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erdőbirtokossá,g: közbirtokosság régies elnevezése. Bedő A., 1896 “Baróthi erdőbirtokos- 
ság” /IV. 498./

erdőgyapja: “erdő kitermelésre eladandó /eladható/ adott faállománya vagy faanyaga” 
/Szabó T., 1982. 286.//7<546: “ezen erdők’ gyapja aránti betsű [ . . . ] ” /Kál, MT./

erdőközösség: az erdő közös tulajdona és használata. Erre vonatkozóan mérvadó Tagányi 
Károlynak /1858-1924/ alábbi tájékoztatása: “Az erdőközösségeknél [. . .] az osztás 
ugyanazon szabályok szerint ment végbe, mint a szántóföldek vagy kaszálóknál. Miként 
ezekből, úgy az erdőből is a község tagja egyenlő részt kapott, oly módon, hogy előbb 
az erdőt, vagy annak felosztás alá eső részét annnyi egyenlő részre mérték ki, a hány 
egyenjogú tagja volt a községnek s azután az így felmért részek fölött maguk közt sorsot 
huztak, s a kinek amelyik rész jutott, azt vágta ki amíg tartott benne, kivágása után pedig 
a községre szállott vissza, és a község, a maga tagjainak megint másutt osztott erdőt.” 
/Tagányi, 1896. VI./

fabeli járandóság a Székelyföldön: az a természetben járó fizettség, ami a kutatott terület 
közerdeinek tulajdonosait megillette. Forrásaink nevezték: arányjognak /aránynak, 
arányrésznek/, fa-illetőségnek, faosztaléknak /osztaléknak/, jognak /erdőjognak, hold
jognak/, jogosultságnak, jussnak, jutaléknak, “osztáj” fának, osztályrészül adott fa 
mennyiségnek, részjárandóságnak, résznek a közerdőből, szavazatok száma utáni 
jognak, vágtérjutaléknak stb. “Ez az osztalék az, melynek elérésére egész évben vár [a 
székely közbirtokossági tag], hogy a hat hónapos télben a maga és mások fájának 
hazahozásával és kidolgozásával munkaalkalomra is találjon.” /Pál G. , 1928. 4. sz./ 
/Magyarázatként szolgáljon a szentgericei /MT/ közbirtokosság gazdasági ügyvitelére 
vonatkozó szabályzat egyes részei: “A megelőző §-ban említett közös erdő 92,25 k. hold 
illetőség a közbirtokosságnak 1888. évi július hó 13-án kötött és a marosvásárhelyi kir. 
törvényszék mint birtokrendező bíróságnak 1888. évi szeptember hó 24. -én 6241-888 
szám alatt kelt végzésével jóváhagyott békeegyezmény szerint összesen 361 közös 
birtokos között arányosíttatott. [6. fejezet] Az egyezségben az egyes birtokosokat 
háromszoros belső és egyszeres külső birtokaik szerint megillető járandóságok egyénen
ként is megállapítattak és 1896-ban a telekkönyvben is kitüntettettek. ”Kiemelve azt a 
szóanyagot, melyaz újtípusú közbirtokosságok megalakulását megelőző folyamatot 
jellemezte, fontosnak tartjuk az arányosítási tárgyalás évének megjegyzését /1888/, mert 
a közbirtokosság -az 1898. 19. te. alapján- végül is csak 1905-ben alakult meg. Figye
lemre méltó az is, hogy az aránykulcs megállapitásánál tekintetbe vették a falu gazda
gabb rétegének az érdekét. Eszerint a 3 négyszögölet járandósággal biró közös 
birtokosok 1 szavazattal, a 6 n. ölet 2 szavazattal, a 9 n. ölet 3 szavazattal, a 12 n. ölet 4 
szavazattal stb. járultak hozzá a gyűlés határozataihoz. /Tehát a törvény az aránykulcs 
szerinti szavazást mondta ki./

füst: belsőség. Az arányosítás előtt a közbirtokossági földeket a Székelyföldön rendszerint 
az illető helységben füsttel bíró családok használtak.

gondnok: a közbirtok gazdasági ügyeit intéző személy. Négy közönség, 1866: “Mai 
napon folyó 1866-ik év július 8-ik napján alólírt. 4. községünk elöljárósága gyűlést 
tartván 4 község gondnoka Sántha Albert úr házánál [ . . . ] ” /137./

hatalmasok uralma a közbirtokosságokban: a több szavazattal bírók. A közbirtokosságok 
gazdasági ügyvitelét szabályozó törvény /1898. 19. te. 28.§-a/ előírta, hogy az ügyek 
intézését a közös birtokosok gyűlése végezze. Azáltal, hogy a határozatokat -egyes 
esetektől eltekintve- a jelen levő közös birtokosok arányrészeik szerint számított szava
zással hozták, a törvény biztosította a gazdagok befolyását. A szegénység pedig küzdött 
érdekei megvédéséért: “[...]-. de mosta nagygazdákat kell megbuktatni, [.. .]-s, ha nem
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vigyázunk, a közbirtokossági vezetést még jobban megkaparintsák. Eddig legalább 
hirmondónk volt, s láttuk a disznóságaikat, de most ha nem ügyelünk, még azt is 
kiszorítsák”, olvashatunk Kurkó Gyárfásnak, “a valóság tudójának és kimondójának” 
regényében /Nehéz kenyér 1948/ arról a tagok közötti belső egyenetlenségről, melynek 
magvát a törvény hintette el.

kényszertársulat a közös erdőkre: a közbirtokosságok erőszakolt létrehozása. Lásd: Csík
vármegye törvényhatóságának felirata 1890-ben c. alfejezetet.

kétág katonaság: —» volt kétág katonaság közbirtokosság

kösség: 1. gyalogrend, harmadik rend. SzO. II. 1569-1571 : “Ez az három nem az zekels- 
ségben, tudnij illik feo ember Lo few Keosseg.. . ” /283.//-^közönség is/. 2. faluközösség

közbirtok: közbirtokossági és községi föld/-Egyed Á., 1975. 58./

közbirtokosság Icompossessoratus/: a társas birtoklás egy neme, az erdőközösség legfejle- 
tebb formája, melynek első világháború előtti székelyföldi történetét az arányosítási 
/1871. évi. 55. te. /az erdő-/ 1879. évi 31. te /  és a közbirtokossági /1898. 19. te./ 
törvények együttes alkalmazása két jól elkülöníthető korszakra osztanak. Az arányosí
tási törvény előtt ugyanis a közbirtok használat mihelyt valaki a faluban belsőséget 
szerzett, általában minden család számára biztosítva volt, az arányosítás után azonban a 
közbirtokosságot csak a továbbra is közösségben maradt tulajdonosok, a magánbirtokuk 
arányában vehették igénybe. A föld nélküli rétegeket pedig kizárták mint birtokosokat 
közbirtokosságokból, és ezek a legtöbb esetben az ágfa-juttatással be kellett érniük. Az 
Erdőtörvény üzemterv szerinti gazdálkodást írt elő az addigi szabad használat helyett, 
az 1898. évi 19. te. pedig a közbirtokosságok gazdasági ügyvitelét szabályozta.

közbirtokossági társaság: kezdetleges erdőközösségi forma, melyre példa a «Kölpényi 
11». Tagjai, a tizenegy család egyformán osztozkodott a Bocskai fejedelemtől vitézsé
gükért kapott «Bocsok» nevű erdő használatában /Rugonfalvi K., 1939. II. 152./

közerdő: szabadhasználatú erdő. EO II., 1769: [ . . . ]  a hol köz vagy szabad erdők vannak, 
[ . . . ] n/295./

közhatár: közös terület, közhely /commune ternum/. Kilyéni Sz. M. 1818/1817: “Az 
Alperesek azt állíttyák, hogy a‘ Nemes Székely Nemzetben a‘ Köz Határok fel osztása, 
szint úgy mint a4 Jószág le szállása a‘ Vármegyei Nemes Jószágoktól egészszen 
különböző törvény alatt áll;” /255. Bögöz/

közhavas: több falu közös erdős területe. /Szabó T., 1976/1820: azon colonusok [jobbá
gyok] pedig kiknek Földes Urak a‘ tizen két Faluk Havassára bé Bírosok... “/Magyarós 
U/

közhely: közös birtok /terrena communa/. Lőtsey, 1837/1831: “Zágoni köz hellyeket” /78./

közönség 1: falu, község. EO II. 1802: “Minden helységben a possessoratus [birtokosság, 
birtokos uraság] a közönséggel egyetértőleg tegyen erdőinspectort, a mellé erdőpászto
rokat” /812. Aranyosszék/; Nyolcvanos et. Lemhény 1846: [ . . . ]  általdata valla Közön
ségünk az úgynevezett két Lepataka Közét 80 személyeknek [...]", vásár, mely így tér 
vissza a jegyzőkönyv hatvan év múlva: “1906 [...] 60 év telt le [. . .] hogy azon erdőrészt 
mel felet társaságunk ez idő szerént rendelkezik az őseink községünktől megvásárolták 
[ . . . ] ”. 2 közösség “ns Csíkszék közönsége erdeiben” /Ált-Cs. 78. alap. 20./; birtokkö
zösség. Lőtsey, 1837/1831: “-a’ Zágoni Birtokosok, és Közösség, mint appellans [fel
lebbező]. . . ” /78./

közönséges: 1. mindenki által használható. Urbárium, 1743: “Ezen tilalmas [csere] erdőn 
kívül semmi nevezetű hellyekben ezen szárhegyi határos az Exponens [vallattató]
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uraknak és nagysnak tilalmas erdejek nincsen, hanem a Falusiakkal közönségesen való 
erdei vannak, úgy hogy ezen Szárhegyi határon levő erdőkből akár honnan tűzi, vagy 
egyéb épületre való fákot is horhatnak, valamennyi kívántatik.” /246./ 2. közösen. EO 
I. 1640: “Tudom azt, hogy a Kő megett való nagy székely erdőből Hidasnak külön 
kihasított határa soha nem volt az Aranyos földétől, hanem az aranyosszékiekkel mind 
egyaránt bírták közönségesen [ . . . ] ” /440./. 3. a falu közföldje. Kovách G. 1971!1773: 
“Úgy contribuálok [veszek részt], mint egy szabad ember, mégis midőn a közönségesből 
valamit felosztanak, nékem csak fél részt adnak. ” /38. Csókfalva/

közös erdőbirtoklás: Pl. Csíkszenttamás falu törvénye, 1676: “Első, hogy a falu határja 
közös. Tilalamban csere erdőket senki ne vágja [ . . . ] ” /SzO VI. 358./

közös vagyon: Pl. Benedek E., 1920: “Az erdő fája az én gyermekkoromban [sz. Kisbacon, 
1859] közös vagyon. Kiki annyi tüzelőt meg épületfát hord el onnan, amennyit csak bír: 
maga szükségére, eladásra is. Legtöbbet az, akinek kevés a szántóföldje, de van két 
lovacskája, s mert hamar végez a mezei munkával, hordja a fát a piacra: ebből pótolja a 
kenyerét. Csak később semmisül meg a «régi székely törvény»: mindenkinek földbirto
ka arányában szabja meg az erdő- és legelőjét az «új magyar törvény».”

köz paskum: közlegelő. Négy közönség, 1863: “mint hogy ezen Köz paskum Tusnád 
Közönségének kebelében van” /88./ /Kozmás/

közre marad: közös marad. Szabó T., 1976!1783: “A Csíki Jószágban található Hovasok és 
a két darab Cziheres hely is közre maragyanak” /Marosvásárhely//1178./

közvagyon: községi és közbirtokossági tulajdon, több község által birtokolt terület. Pl. Ősi 
Marosszék havasa /Deák L., 1882.42./

külbirtokos: a faluban birtokkal nem rendelkező. Négy közönség, 1867: “Határoztatok 
hogy az 1867-ik év folytán a‘ 4. község béli lakosság és úgy a‘ külbirtokosok is csakis 
a‘ már [ . . . ]  erdölhesse. ” /143.//Csíktusnád/

lókötőhely: “a községi vagyonból kijelölt rész, amely a «hadban szolgálók», majd később 
a postai szolgálatot és ellenőrzést végző tisztviselők lovainak etetésére szolgált” /Cor
pus I. 76./. Cs. Bogáts, 1943/1617: “ 10 keóteó hellye”; Benkő, /. 1778 “Pascua 
equorum /Ló-kötő-hely diéta/” /I. 421./

nagy székely erdő: Aranyosszék szabad erdje /EO. 1.440./

nemesi erdőközösség: az erdőnek csak nemesek általi közös tulajdona és használata. Pl. 
Hídvég, az egykori Háromszék szomszédságában, hol a tualjdonosok mágnások /Mi- 
kók, Nemesek/ és kisebb nemesek voltak.

nemesi közbirtokosság: a társas birtoklásnak az a neme, mely ősidők óta szabad tulajdonú 
birtokra és az azokkal kapcsolatos jogokra vonatkozott. Pl. a székely közbirtokosságok 
tartoztak ide. /Az erdő-statisztika - Bedő A., 1896. IV. k. - a közbirtokossági erdőket, 
vagyis magukat a közbirtokosságokat, két csoportba sorolta: nemesi és egyéb közbirto
kossági erdők, valamint volt úrbéres közbirtokossági erdők./

nemesi közerdő: a falu birtokos nemeseinek külön erdeje a XVIII. sz. végén, a XIX. sz. 
elején /Imreh I . , 1979.60. /

osztatlan erdő /terület/: tulajdonosokra fel nem osztott erdőbirtok. Dániel G. 1896 : “[ . . . ]  
az osztatlan felsőrákosi erdőterület [ . . . ]  /317./

részes: közbirtokossági tag /Pál G., 1928./

részjogosult: arányrész/-jog/tulajdonos/Imreh I., 1979. 131./
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szabad erdő: szabad használatú erdő. /Szinonimák: közönséges erdő, szabad-élőhely, 
szabadja, tilalmatlan erdő stb./

székely birtokosság: székely szabadparasztok utódainak közös tulajdonát képező erdőbir
tok. Dániel G., 1896 “Időközben pedig létre hozta a két fél közti békességet, mely 
szerint az egész praediumnak [pusztának] harmada a székely birtokosság tulajdonába 
ment, két része pedig maradt a családnak br. Dániel”/  /3 18/; Székelykeresztúri székely- 
birtokosság /Simó Mózes ifjabb és társai/ erdejének és véderdő kopárjának rendszeres 
gazdasági üzemterve. 1907. Megj. Hasonló értelemben használták a székely közbirto
kosság megnevezést is /pl. Rigmányi székely közbirtokosság/. Ezeknek a birtokoknak 
az arányosítására az 1871. évi 55. te. vonatkozott, mely megengedte az erdőkből a száz 
holdon felüli részek kiszakítását.

széki erdő: a székely székek közös erdőbirtoka. Pl. a marosszéki Székhavas /->2. fejezet 
Marosszék havasa/, a gyergyói Közrez stb. Orbán B., V. 1871: “Aranyosszék közgyűlé
sei: 1807. jan. 12. Kövenden [. . .] a szék közerdeit elfoglalt katonákkal békét próbálnak, 
de siker nélkül.” /20./

terrestris dominus: földesúr. Urbárium, 1743: [. .] de ezen Havasokban a Bélbor nevű 
Havason kívül a Terrestris Dominusnak semmi része nincsen. Ezen Bélbor nevű Havas
ban is pedig csak annyi része vagyon mint egy szabad embernek, hanem a jobbágyok 
szintén úgy legeltethetik marhájokat, mint a szabad emberek." /246./

testületi erdő: bizonyos célra egyesült személyek közös erdeje. Péch Dezső, 1886: “A 
földművelés-, ipar- s kereskedelemügyi m. kir. minisztérium és a megye Marostordame- 
gye testületi erdőbirtokosai között 1884. szept. 14-ről keltezve szerződés jött létre, mely 
szerint az üzemtervek készítése és a testületi erdők kezelése állami erdészek által fog 
végeztetni.” /516./

úrbéresekkel vegyes közbirtokosság: volt szabad székelyekből, volt földesurakból és volt 
úrbéresekből álló közbirtokosság /Pál G., 1928. 6. sz. -> 1871. Lili. te. 78. §./

úbéres birtokosság: volt úrbéres közbirtokosság, a volt jobbágyok és zsellérek számára 
községenként kihasított erőterület. Pál G., 1928: “Az úrbéres birtokosság és a közbir
tokosság magánjogi közösségek, a község közjogi alakulat. ”/4. sz. /., Megj. Bedő A., 
1896. IV. szerint Háromszék megyében 24 volt úrbéres közbirtokosság alakult, melyek 
összterülete 9215 k. hol volt. Ennyi jutott végül is, az 1848-ban létező 7248 háromszék- 
megyei jobbágycsalád leszármazottjainak -arányuk ekkor 48, 94 % volt- /Egyed Á., 
1981. 105./, elenyésző része a megye 415 ezer k. hold összerdőségének.

volt kétág katonaság közbirtokosság /"Székely kétág katonaság"/: a volt huszár és gyalog 
rendhez tartozó székelyek ősbelsőségeinek alapul vételével létesült közbirtokosság. 
“Általában ama földközösség folytatása, mely a székelyek között a megtelepedéskor 
keletkezett, önmagukban pedig olyan vagyonközösségi alakulatok, melyek a székelyek
nek legsajátosabb /jog/ viszonyaira vezethetők vissza.”//Elekes A., 1929. 117./. Megj. 
Bedő Albert erdőstatisztikai munkája szerint 1895-ben az alábbi 13 háromszékmegyei 
községben létezett volt kétág katonaság közbirtokosság: Aldobony, Árkos, Bodola, 
Bölön, Eresztevény, Káinok, Középajta, Kőröspatak, Lisznyó, Málnás, Miklósvár, 
Nagyborosnyó, Zalán. /Bedő A., 1896. IV. k. 496-532./
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5.2. Kié volt az erdő?

5.2.1. Divald Adolf Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről c. munkája

Az 1871-ben megjelent kiadvány alábbi sorait idézzük: “A merre nézünk csupa jogta
lanság; a birtokviszonyok legnagyobbára rendezetlenek; mindenfelé a tulajdon erőszakos 
vagy alattomos megtámadása, és sehol semmi oltalom.” /Divald A,. 1871.27./ /  A Jelentés 
tartalmazza Akolozsvári m. k. jószágigazgatóság átnézeti térképe-t is, 1 bécsi hüvelyk 8000 
bécsi öl léptékben megszerkesztve. A birtokviszonyokat is feltüntetve megkülönböztet: 
magán és községi erdőt, valamint kincstári erdőket./

5.2.2. Székelyföldi rendezetlen birtokviszonyok

Dániel Gábor Udvarhelyszék utolsó főkirálybírájának A székelyföldi erdőkről c. írásá
ból tűnik ki az a zűrzavar, melyre Divald Adolf hivatkozott. Néhány idézet állításunk 
bizonyítására: “A községi, illetőleg közbirtokossági erdők nagyrészben ún. tilalmas és 
szabad használatú erdőkre vannak felosztva, ”/Daniel G., 1875.73. /  majd: “Az úynevezett 
községi, de valósággal közbirtokossági erdőknek [. . .] /uo, 77./, ”Úgynevezett községi 
erdőkben is van részem [. ..]" /uo. 77./. Vagyis, br. Dániel 1875-ben a vargyasi községi 
erdőben is tulajdonos volt, ami bizonyára nem volt elszigetelt jelenség: a faluközösségnek 
-az egykori communitásnak, melyet később közönségnek, majd községnek neveztek- tagja 
volt az ott élő mágnás, ki igyekezett az arányosítási törvény /6. fejezet/egyébként sem 
egyértelmű rendelkezéseit saját érdekeinek megfelelően kihasználni. /Ezért is fogalmazott 
annyira előrelátóan, hiszen 1875-ben még az 1871-ben kibocsátott törvény alkalmazására 
alig került sor./

De hogyan írt az Erdészeti Lapok 1881. évi évfolyama 136-ik oldalán Nagy Gyula 
brassói m. kir. alerdőfelügyelő? “Háromszéken [. ] az erdőbirtokok legnagyobb része 
községi és egyházi ‘továbbá a birtokrendezés és arányosítás alkalmával az egyes tulajdo
nosok közt néha alig egy pár négyszög ölnyi részletekig szétdarabolt «volt közbirtokossá
gig jelenleg tehát «magán erdőkből» állanak.” Majd ugyancsak Nagy Gyula véleményét 
olvashatjuk 1885-ben is a háromszéki erdőkre vonatkozó birtokviszonyokról: “Ez idő 
szerint ugyanis főleg a községi és közbirtokossági erdők tekintetében nagy zavarok és 
eltérések észlelhetők a különböző felfogások között. Vannak ugyanis olyanok, kik tulaj- 
donképeni «községi» erdők létezését a székelyföldön egyáltalában tagadják és «közbirto- 
kossági»-nak állítják az összes ún. községi erdőket is; míg mások épen ellenkezőleg 
vélekednek.” /Nagy Gy., 1885.483./

És ha az államerdészet exponense saját véleményét -az arányosítási törvény meghozatala 
után tizennégy évvel- a székelyföldi erdők birtokviszonyaira vonatkozóan még nem tartotta 
eléggé megalapozottnak, a közgazdász Kozma Ferenc korábban megjelent könyvében 
/Kozma F., 1879/ mi mást írhatott: “A székelyföldi erdőségek magán, egyházi, községi és 
közbirtokossági tulajdont képeznek. Melyik mekkora terjedelmű azt kinyomozni nem 
sikerült. [. . . ],  mindenütt igen nagy lévén a hajlam confundálni a községit a közbirtokossá- 
gival [ . . . ]” /Kozma F., 1879. 252./

Maros-Torda vármegye 1903-ik évi közállapotáról szóló alispáni jelentés, 32 évvel az 
arányosítási törvény, az 1871. évi 55. te. után még mindig zavaros birtokviszonyokról 
tájékoztatta az érdekelteket. Ennek következtében pedig a közbirtokosságok megalakulása 
és az ezzel kapcsolatos “a szavazásra jogosultak jegyzékeinek” összeállítása is még váratott 
magára: “még huzamosabb időt fog igénybe venni és 5-6 év előtt semmi esetre befejezést 
nem nyer”, olvashatjuk a közleményben. /A jMT, 1903. 63./
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5.2.3. Egy saitóvélemény 1869-ből

“A székelyeknél eredetileg közös, községi volt minden birtok. Egyebekre nézve meg
vontak utóbb a barázdákat, még pedig féltékeny gonddal, de az erdők mind e mai napiglan 
közös birtokot képeznek. Olyan helyt van kivétel csak, a hová befészkelte magát a viszályos 
századok alatt egy-egy földes ur [ . . . ]” /VU, Pest. 1869.297./, olvashatunk még egy nézetet, 
mely a székely falvak tulajdonosaként a községet tekinti, egyenlőséget téve a “közös” és a 
“község” fogalmak között. De ez a “község” közönséget, faluközösséget, communitást 

jelentett és nem politikai /államigazgatási/ községet./ —> Előbbi alfejezet közönség címsza
vát, “Nyolcvanos et, Lemhény 1846" példamondatát, mely jól érzékeli azt, hogy 60 év alatt 
a közönség kifejezés értelme hogyan azonosult a politikai községével, miáltal minden, ami 
egykor a faluközösségé volt, automatikusan községi vagyonná vált./

5.2.4. Az 1871. évi 55. te. 11. §-a megadja a községi vagyon jellegzetességeit 

Ennek értelmében a törvény községi erdőnek tekintette azt, mely:

- “folytonos gyakorlattal kizárólag községi közjövedelmi forrásul használtatott”,

- “egyéni ingyenhasználat tárgya nem volt”,

- “okiratilag a községi szükségletek fedezésére rendeltetett”

A fenti kritériumoknak a gyakorlatba történő átültetése távolról sem bizonyult egyszerű, 
közigazgatási úton végrehajtható feladatnak. Elsősorban azért nem, mert a közerdőket mind 
a politikai község, mind a faluközösség egyedi jövedelemként használták. Továbbá, mert a 
közigazgatás szervei /megye, község/ érdeke különbözött az egyénétől. Az előbiek a 
községi erdőkben látták a megyei és községi terhek hordozóit, az utóbbi pedig magántulaj
donának tekintve a közös erdőt /annak termékeit/ a közbirtokossági rendszerben vélte 
egyéni érdekeinek megvalósulását.

Végül is, arra a kérdésre, hogy kié volt az arányosításra kerülő egykori communitás 
erdeje, általánosságban csak azt válaszolhatjuk: a megváltozott jogszabályok közepette is 
a közé, közösségé. Ez pedig esetenként lehetett községi vagy közbirtokossági vagyon is. 
/5. táblázat/

5.3. Csíkvármegye 1890. október 30-i felirata a képviselőházhoz 
és egyes minisztériumokhoz a legelőkre és erdőkre nézve

Az erdő eladhatóvá vált

1890 körül a vasútvonal közeledtével új korszak kezdődött Csík társadalmának életében: 
a nagy erdőeladások, az erdővásárlásokkal kapcsolatos üzelmek évei, mikor “a népnél 
közszájon forgott a «pukkanó s ö r »  /pezsgő/ ivása” /Endes M., 1938.415./, a székelység 
igényei nagyobb mértékben fokozódtak, mint ahogy gazdaságát, iparát fejlesztette. A 
közösségellenes, az egyéni érdekhajszolás elvei uralkodtak, melyhez az állam a liberális 
jogalkotás révén megadta a segítséget. /—>1871. évi 55. te, mely lehetővé tette a 100 k. 
holdnál nagyobb erdőilletményeknek, valamint a havasoknak a közös birtokból való 
elkülönítését, eladását; 1879. évi 31. te. magánerdőkre vonatkozó intézkedései./

5.3.1. A felirat legfontosabb javaslatai

A közerdők községi jellegét bizonyítva, a felirat az arányosítás jogosultságát támadta. 
Az ennek végrehajtása során jelentkezett megmozdulások, zavargások /->6. fejezet 1889. 
Csíkszentimre/ orvoslása, illetve megelőzése érdekében kérte: “az erdők és erdei közös
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legelők községi közvagyon természetének elismerését, örök feloszthatatlanságának kimon
dását, az abból folyó jövedelemnek a községi háztartásra való fordítását.” /Endes M., 1938. 
379./

A felirat javaslatának indoklására megemlítette, hogy az arányosítás /—>6. fejezet: az 
arányosítás meghatározása /  egyszer már megtörtént. Az arányosítás elvét annyiban tartotta 
fenn: “hogy kinek-kinek birtokarányában házi szükségéhez és a használat alatti erdők 
mérvéhez képest a közigazgatási hatóság által jóváhagyott tőárban a szükséges famennyi
ség kiadassék [ . . . ]  /Vitos CsF, 519./

Kényszertársulatnak nevezte a közbirtokosságot, “szerencsétlen” fogalomnak minősitve 
azt.

5.3.2. Kinek az érdekét szolgálta a felirat?

Elvben a közösségét, mert az erdőarányosítások során bekövetkezett számtalan vissza
élés /->6. fejezet/ a javaslat érvényesítésével megelőzhető lett volna. De vajon a községi 
erdők jövedelméből a lakosság minden köz- és adóterhét magára vállalták volna-e, és olcsó 
nyersanyag szolgáltatásával a házi faipart fellenditve hozzájárultak volna-e közösségük 
jobb megélhetéséhez? Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a községi erdők irányítása már 
közvetlenül a megye hatáskörébe tartozott, így a gyakorlatban könnyen megyei erdőkké 
válhattak volna. /—»Ösmarosszék, Csíki Magánjavak 2. fejezet, Havasok alfejezet, melyek 
nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket./ Ekkor pedig már a megye - és tágabb 
értelemben a kapitalista állam- szempontjai voltak a mérvadók. Ennél a változatnál pedig 
a “közbirtokosság szerencsétlen fogalma” már többet nyújtott a községek lakosságának, 
vagyis inkább közösségérdekűbb volt. /Ezt a véleményünket igazolta a székely közbirto
kosságoknak a két világháború között betöltött szerepe is, függetlenül a sokat szellőztetett 
közbirtokossági panamáktól./

5.4. A székelyföldi közbirtokosságokkal kapcsolatos néhány észrevétel

5.4.1. A közbirtokosságok megalakulása

Egyes szerzők /A. Gociman, 1932. 6./ véleménye szerint a székelyföldi közbirtokossá
gok az arányosítási törvény /1871. évi 55. te/ alapján létesültek, mely a községi erdőket 
közbirtokosságokká alakította át. /  “Ennek a törvénynek megfelelően valamennyi volt 
községi erdő a közbirtokosságok tulajdonává válik, a község birtokosainak Ítélve oda, 
arányosan belső és külső birtokaikkal.” uo./

Az erdélyi, és még inkább a székelyföldi közbirtokosságok kialakulása természetesen 
ennyire egységes körülmények között nem ment végbe. Maga az arányosítási törvény 1. 
§-a is feltételezte, hogy léteztek előbb is közbirtokok, melyeket egyes esetekben a község 
kezelt: “1. &. Az arányosítás tárgyát képezik nemcsak a jelenleg közösen és osztatlanul 
használt külső fekvőségek, hanem azok is, a melyek a közös birtokból -a közbirtokosok 
beleegyezése nélkül, s a községileg kezelt közös birtoknál az illetékes hatóságok jóváha
gyása nélkül- ezen törvény életbeléptét közvetlenül megelőző 32 év alatt elfoglaltattak. 
"Vagyis, a törvény világosan megjelöli, hogy melyek a közbirtokossági vagyon ismertető- 
jegyei, nevezetesen a « k ö z ö s  és o sz ta tla n »  használat, melyek jellemzői voltak a 
közerdőknek a székelység ősi katonai, társadalmi és gazdasági berendezéseinek idejében 
is. Itt azonban hivatkoznunk kell Tagányi Károlyra is: “A mi pedig a községek vagyonát 
illeti, nem lehet kétség, hogy eredetét az is a földközösségnek köszönheti.” /Tagányi K., 
1894.213./
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5,4.2. Hosszú út az “úitípusú” közbirtokosságok megszervezéséig

Kétségtelen, hogy az “újtípusú” közbirtokosságok az 1898. évi 19. te. alapján, az illető 
birtok arányosítása után jöttek létre. De hogy a székely közerdők hosszú utat tettek meg, 
míg közbirtokosságokká szervezőttek, azt a háromszéki közbirtokossági erdők 1896-ban 
közölt váltakozó elnevezései bizonyítják: volt úrbéresek, pl. Miklósvári erdőbirtokosság, 
pl. Baróthi-; közbirtokosság pl. Bodosi-; volt kétág katonaság, pl. Bölöni-; volt kétág 
katonaság és szerzeményesek, pl. Al-dobolyi-; kisebb birtokosság, pl. Fotosi-; nagyobb 
birtokosság, pl. Fotosi-; vásáros birtokosság, pl. Málnási-; és társai, pl. Kökösi Molnár 
József-; települtek, pl. Zaláni-; székelyek, pl. Al-torjai-; vagyontalanok, pl. Feltorjai-; 
község birtokossága, pl. Petőfalva-; család közbirtokossága, pl. Pávai Marti-; székelyek, pl. 
Maksai-stb. /Bedő A., 1896. IV. k. 496-535./ Hivatkozhatunk egy 1884-ből származó 87 
csíki erdőbirtokot felsoroló kimutatásra is, hol a tulajdonosok között több esetben szerepel 
a tizes /falurész/elnevezés, pl. Csíkszépvízi 3 tizes székely birtokosság. /Pál G., 1928: “A 
Székelyföldön sok községen a közbirtokosság az ún. ”tizes"-ből fejlődött.” /6. sz.//

Megemlíthetjük Csiby Andor hivatkozását is az 1802 évi 24. te 2 §-a, mely a vadászat 
és madarászat gyakorlásáról szól és első izben használja latinul a közbirtokosság elnevezést. 
/Csiby A., 1939. 13./ /EO II. 801./ Továbbá hivatkozhatunk az osztrák erdőtörvényre, az 
1852. december 3-án kiadott császári nyílt parancsra, mely 1858. január 1-jétől Erdélyben 
is hatályba lépett/EO. III. 627-650./. Az 1. §-a az erdők felosztására vonatkozik, melynek 
alapján birodalmi, községi és magánerdők voltak. Ez utóbbihoz tartoztak az “olyan testü
letek erdei, melyek magánjogi viszonyon alapultak”. Bizonyára e törvénynek is betudható, 
hogy végül is a közbirtokossági erdő elnevezés olyan nehezen honosodott meg.

5.5. Vélemények a közbirtokossági rendszerről

5.5.1. “Nyűg a közbirtokosság szerencsétlen fogalma___

Az emlékezetes 1890-es csíki feliratból idéztünk, melyhez hasonló elítélő szavakkal 
Becze Antal ottani alispán megfogalmazásában is: “[ . . . ]  s a közbirtokossági szerencsétlen 
idea szervezetét fizetjük zsebből” /Erdély, 1901. 79./. Napjaink történészei közül pedig 
Bányai László megállapítását szükséges szintén itt közölnünk: “A közbirtokosságok jöve
delmét [Székelyföld] viszont egy vékony kiváltságos réteg élvezte.” Bányai L., 1973.164./

5.5.2. Miért is hibáztatható a közbirtokossági forma?

A törvény maga /1898. évi 19. te/ két alapelvre épült: a közös birtokosok tötyényes 
formák közötti szervezkedése, a közös vagyon kezelése és használata szabályok alapján 
történjék és a hatósági felügyelet. /->Miniszteri indokás, MTörvényt., 1898. 102./ /Ez 
utóbbi elsősorban az állami erdőkezelés által valósult meg, és jelentette az erdőbirtok 
felmérését, az üzemtervkészítést, a használatok kijelölését, az értékesítés alá kerülő fakész
let becsértékének megállapítását stb., de nem érintette az erdővagyon állagával és hasznával 
való szabad rendelkezés jogát./ A kormánynak a közbirtokosságok ügyvitelébe való beavat
kozása szükséges volt, a törvény megalkotása azonban az erdőtörvényt /1879. évi 31. te./ 
csak 19 év múlva -megkésve- követte, és ún. jóléti törvény is volt, mely nem helyezett 
kilátásba büntetések alkalmazását.

Megkésve született a törvény és vontatott volt a végrehajtása.

Az Erdészeti Lapok 1909. évi füzetei tartalmazzák Csegezy Pálnak azt a két írását, 
amelyben összegezte a székely közbirtokosságok vagyon- és ügykezelésével kapcsolatos 
megállapításait/379-403. és 754-759. old./. A leírt állapotokért mennyiben voltak felelősek 
a közigazgatási- és államerdészeti szervek? Hogyan történhetett meg például az, hogy a
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Maroskövesdi volt úrbéres birtokosság alakuló ülésére csak 1913-ban, az 1880-ban meg
történt úrbéri elkülönítés után 33 évvel került sor? /Aztán még két év volt szükséges ahhoz, 
hogy a 72 oldalas, 105 paragrafust tartalmazó szabályzatot jóvá is hagyják./

Egyik magyarázata mindenképpen a rendkivül nehézkes ügykezelési rendszer. Például 
a kebelei szabad-székely birtokosok erdőterülete mindössze 0,58 kh, azaz 3337 négyzetmé
ter volt. E “tenyérnyi” erdő birtokszabályozási és gazdasági ügyviteli munkája, amely 
kezdődött az arányosítással és tagosítással, folytatódott a rendszeres gazdasági üzemterv 
elkészítésével és befejeződött a szabályzat jóváhagyásával, 31 évig tartott. Sőt a 0,58 kh-os 
területet az üzemátvizsgálati munkálatoknak is alávetették, pedig 1899 és 1908 között arról 
csak 8 köbméter fát termeltek le. Tehát akik a közbirtokosságok megszüntetését kérték 
egy-egy ilyen esetben indokot találtak az állami felügyelettől való elrettentésre. /A  magán- 
tulajdonba jutott egykori közbirtokossági erdőkben állami felügyelet nélkül folyhatott a 
gazdálkodás -akár az erdő letárolása is./

Mennyit javulhatott a Csegezy által leírt helyzet az öt év múlva kitört világháborúig? 
Bizonyára nem sokat. A hátralévő néhány év nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a 
megkésve szerveződött közbirtokosságok szilárd alapokra helyeződjenek. A gyermekbeteg
ségeiket élő közös székelyföldi erdőgazdaságok a megváltozott kapitalista termelési viszo
nyok -az államhatalom átalakulása után, az 1921-es agrárreform hatalmas területeket 
sajátított ki a székely közbirtokosságoktól- karjai közé kerültek, és hamarosan bomlásuk 
végső szakaszát élték. Tehát közbirtokosságaink hivatásuknak nem az elvárt mértékben 
tudtak eleget tenni. /Lásd: A közös erdőkre vonatkozó ismeretek, hatalmasok uralma a 
közbirtokosságokban címszót is./
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