
6. A HÍRHEDT SZÉKELYFÖLDI

ERDŐARÁNYOSÍTÁS

6.1. Az 1871.55. te. Az arányosításról és tagosításról Erdélyben
6.1.1. Az arányosítás meghatározása

“Birtokrendezési eljárás, amelynek célja megállapítani a közösségben részes feleket s 
azoknak illetőségeit” /RLex XII. 204./, vagy Pál Gábor szerint “részesedési hányadok 
megállapitása a közjavakhoz való jogosultságnak és annak mértékének bírói ítéletekkel 
való meghatározása” /Pál G., 1923.47./.

Már a két tömör meghatározás maga is sok mindent elárul. Az arányosítás egyben 
birtokrendezés is, olyan körülmények között mint a Székelyföld, hol az erdők tulajdonjo
gára vonatkozóan az volt a jellemző amit Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő 1885-ben -14 évvel 
az arányositási törvény kibocsátása után- így fogalmazott meg: “Ez idő szerint ugyanis főleg 
a községi és közbirtokossági erdők tekintetében nagy zavarok és eltérések észlelhetők 
különböző felfogások között. Vannak ugyanis olyanok, kik tulajdonképeni «községi» erdők 
létezését a székelyföldön egyáltalán tagadják és a «közbirtokossági»-nak állítják az összes 
ún. községi erdőket is, míg mások épen ellenkezőleg vélekednek.” /Nagy Gy., 1885.483./ 
/Maga Nagy Gyula is “bizonytalankodott”: Háromszék erdeinek tulajdonjogánál közbirto
kossági erdőt nem szerepeltetett. /Nagy Gy., 1885.482./

Említettük, hogy az arányosítás földbirtokrendezési művelet volt. Ennek alapfeltétele 
pedig a területek felmérése. Továbbá; a résztulajdonosokra eső birtokhányad megállapítása 
arányosítási per  útján történt. Tehát, egyfelöl a «mémöki», másfelől az «ügyvédi» költsé
gek terhelték a vagyonközösség tagjait. Ezért, a vasút megjelenése előtt a “havasos erdők 
és legelők nem sokkal [értek] többet, mibe arányosításuk került”. /Ellenzék, 1880. X. 16./ 
/Ezzel is magyarázható, hogy az arányosítás rendkívül lassan haladt. Kozma Ferenc 
1879-ben megjelent könyvében írta: “Csík megyében ez ideig csupán annyi történt, hogy 
az arányosítás iránt a kereset 12 községben megindult.” /Kozma F., 1879. 157./

6.1.2. Az arányosítás története

Bözödi György Székely bánja c. könyvében kifejti, hogy az 1871. 55. te. előtt a 
székelyföldi közföldekből a kiváltságos osztályok három alkalommal részesültek. 1562 
után, mikor a nyílföldeket a lófőknek és primoroknak örökbe “adták”, az adományozások 
alkalmával, és a foglalások során. /Bözödi Gy., 1938. 72./

Az 1653. évi Approbatae constitutiones szerint: “juxta quantitatem et numerum sessio- 
num antiquarum [a régi mennyisége és száma szerint] osztassanak és bírattassanak a 
határok” /EO. 1.496 = A. C. III. r. 29. c. 1. cikkely/ elvet alkalmazták az arányosítási törvény 
előtt esett kevés arányosításnál /Imreh I., 1944.9./. Azonkívül az Approbátok a közhatárok 
-közerdők- használatára vonatkozóan meghagyták azt is, hogy “kiki maga rata portiójával 
[ráeső birtokrészével] légyen contantus [megelégedett].”/

Kivétel az említett elv alkalmazása alól az 1772-ben végrehajtott koronkai /Msz/ 
erdőfelosztás volt. Ekkor a közös földet nem a magánbirtok nagysága alapján, hanem 
személy szerint osztották fel a társadalmi ostályfokozat figyelembevételével /Rugonfali K., 
1939. II. 152.; Lőtsey, 1837. 80. 84./. A “per capita”, azaz fejenként való erdőfelosztás sem 
jelentett teljes egyenlőséget, mert a primornak két nyilat, a szabad székelynek egy, a 
jobbágyoknak fél nyilat adtak.
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Erdészettörténeti jelentősége van a marosvásárhelyi kir. táblának 1831-ben a zágoni 
“közhelyek” arányosítása tárgyában hozott ítéletének is /Lötsey, 1837. 78-95./. A bírói 
döntés az Approbatae Constitutiones 3. r. 76. t. c. art. alapján - “a‘ Havasok is a‘ Székely 
közönségnek oztály alá nem jöhető Bonumai [felosztás alá nem kerülő javai]”- a közföldek 
felosztását megtagadta. /A birtokperben hozott ítéletből kitűnik, hogy az alperes faluközös
ség a felosztást teljes mértékben nem ellenezte, de ragaszkodott" a‘ Felséges Udvarnak 
1772-ben hozott azon határozatához, melly a‘ Gróf Toldalagi László és a‘ Koronkai 
Közönség között folyt Köz Határ osztállyá4 tárgyában hozatott", azzal a követeléssel, hogy 
a közhelyek felosztásakor a királyi adományosok részt ne kapjanak, csak a székely jog 
alapján birtoklók és pedig fejenként, egyenlő mértékben, “mert a‘Székelly Törvény szerint 
nem illetheti nagyobb rész a‘ Nemest, vagy Primőrt, mint akármellyik Primipilust [lófőt], 
vagy Pixidariust [gyalogost]”, valamint: “és végre, hogy a‘ paraszt a‘ Decret. Trip. 3. r. 30. 
t. semmi tulajdoni jussal [joggal] nem bírván, nekiek Telkeik utánis semmi rész4 se járjon. 
” /Lőtsey, 1837. 80. és 81./.

6.1.3. Magáról a törvényről

Az arányosítási törvény /1871. 55. te./ fő hibájának Sebess Dénes - a kérdés legjobb 
ismerőjének egyike- az aránykulcs pontatlan meghatározását tekintette: “A törvény az 
antiqua szessiót [régi telket] említi, de hogy mi az, vájjon csak a belsőség, vagy a hozzá 
tartozó szántók-e, vagy az erdők is, ezt külön körül nem üja. Ebből keletkezett egymásnak 
ellentmondó bírói ítélet [ . . . ] ” /Sebes D., 1903./, melyből kifolyólag az arányosítás teljes 
végrehajtása és a közösségben maradt közbirtokosságok megszervezése húzódott egészen 
az első világháború küszöbéig. /2. fejezet A havas is/

Az arányosítási törvény és annak végrehajtásának igazságtalanságaira számosán, de 
megkésve hívták fel a közvélemény figyelmét. Közel egy évszázad távlatából is jogos az 
alábbi kérdésünk: miért alkalmaztak egy olyan törvényt mely azáltal, hogy a valódi 
tényállást nem vette figyelembe, csak igazságtalanságokat szült? Mert mind a törvény 
helytelen és pontatlan megfogalmazásakor, mind annak végrehajtása során nem a szegény- 
parasztság és a középparasztság egyes tagjainak érdeke volt a mérvadó. Ugyanakkor az 
erdőt eladni akaró nagy, és középbirtokos osztály, a gazdagparasztság tagjai, az erdőt 
felvásárló burzsoázia, a megvesztegethető földmérők, bírák és hivatalnokok mind hasznot 
húzhattak és húztak az 1871. 55. törvénycikk alkalmazásából.

A törvény fogyatékosságai -mondhatjuk buktatói vagy ravaszságai- a székelység nagy 
tömegét súlyosan érintették. Ezért Pál Gábor 1928-ban, a Magyar Kisebbség hasábjain 
közölt jelentős tanulmányában /Pál G., 1928/ az 1871.55. tc-ről “mint elvetélt törvényiről 
írt, a “hírhedt” székelyföldi /erdő/ arányositás megnevezés pedig általános volt. Később, 
1938-ban Bözödi György Székely Bánja-nak köszönhetően a közvélemény még inkább 
megismerte ezt a jogszabályt és azokat a körülményeket, melyek az üzérek meggazdago
dásához és a jóhiszeműek félrevezetéséhez, becsapásához vezetett. Ezek hatására írta 
Balogh Edgár’ “A falukutatók modorában panaszoltam el [. .], azt a nyomort, melynek 
titkát számomra is Bözödi György fejtette meg a múlt századbeli arányosítás és tagosítás 
fizikái nyomán támadt életforma-torzulások őszinte leleplezésével.” /Balogh E., 1979. 
148./

6.1.4. Klippel Móric az arányosításról

Számunkra természetesen kivételes jelentőségű Krippel Móric-nzk /1867-1945/, gyer- 
gyószcntmiklósi erdőgondnok korában az arányosításról közzétett véleménye. /Megjelent 
az Erdély c. folyóirat 1901. évfolyamának 82-83. oldalain./
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A 34 éves Krippel Móric mint kivülálló szólt hozzá a székelység időszerű kérdéseihez, 
miután már huzamosabb ideig Gyergyóban dolgozott. / - > 9 . 15. fejezeteket is/

Krippel az arányosításról is megfontoltan írt. Nem a törvényt támadta közvetlenül, 
hanem annak végrehajtását: “Nagy baj az arányosítás, ill. a rosszabbik formája. Az 
arányosítás üdvös, ha a tényleg bírt földbirtok után történnek a 100 holdon felüli részek 
kiszakitása. [ . . . ]  De hogy a földbirtokokkal járó közösbeli jogok azoktól elkülöníthetők 
legyenek és a 100 holdnyi jogot összevásárlásból származott nagybirtokok a közösből 
kiszakíthassanak: az már szerintem nem egyeztethető össze a kisbirtokosok védelmének 
elvével.” /A  törvény 8. §-a szerint mindegyik közbirtokos kívánhatta a közös birtokból járó 
illetményének természetben való elkülönítését erdő esetében, ha illetményére legalább 100 
kát. hold esett./

6.2. Az arányosítás és a Székely Kongresszus

6.2.1. A kongresszus jellege

1902. augusztus 28 és 30 között Tusnádfürdőn tartották meg, Bedő Albert ny. államtitkár 
és országos főerdőmester ügyvezető elnöksége alatt a Székely Kongresszust /SzK, 1902./

A kongresszuson elhangzott közel ötszáz beszámoló, jelentés, felszólalás stb. értékes 
erdészet- és faipartörténeti dokumentum, melyből számos tanulság vonható le. Az elfoga
dott határozatok “pusztába kiáltott szavak” maradtak, mert a kongresszusnak -melynek két 
arisztokrata, a székelység problémáin kívül álló díszelnöke is volt- csak “füstje volt, tüze 
nem”. Hiányzott az a szerv, amely a határozatok végrehajtásáról gondoskodott volna, így 
a székelység helyzetén e tanácskozás után sem állott be lényeges javulás. Jelszavakkal nem 
lehet megoldani a problémákat, melyektől a faipari szakcsoport működése sem volt mentes.

6.2.2. Az arányosítás megvitatása

A kongresszus egyik legnagyobb szócsatája az arányosítás tárgyalásakor alakult ki. 
Ebben 45 felszólaló vett részt, éles vita mellett homlokegyenest ellenkező véleményeket 
hangoztatva. /A sok egykori idézet itt is elősorban azt a célt szolgálja, hogy az olvasó 
tárgyilagosabban alkothasson véleményt./

A kérdés eXáöadófc Kelemen Ádám marosvásárhelyi mérnök volt, akinek jelentéséből az 
alábbi sorokat vesszük át: “Midőn az erdő és legelőilletményből való jogát a székely 
kisbirtokos az ezen jogok megvásárlásával foglalkozó üzérkedő egyének rábeszélése 
folytán eladja, halvány fogalma sincs róla, hogy tulajdonkép mit adott el.” /Erről a 
könnyelmű arányjog-eladásokról sok évtizeddel később Gazda József egyik kovásznai 
adatközlője így nyilatkozott: “[ . . .]  Egy része a gazdáknak eladta a részit. Apám nem adta 
el. Azt mondta «Ha egy bokrot kapok es, ami az enyém, nem adom el» S jó es vót. 
Használtuk, s éltünk utánna. Jól. Örökké 15-20 ölnyi fánk vót az udvaron.” /Gazda J., 
1980. 269./

Idéznünk kell Intze István kézdivásárhelyi tagosítási mérnök véleményét is: “[. . .]  az 
arányosítás 90%-a Erdélyben be van fejezve, elkéstünk azzal, hogy visszacsináljuk” /SzK, 
1902. 385./, azért is, mert Bencze Antal csíki alispán egy évvel korábban azt írta, hogy az 
arányosítás a 70-es évek óta folyik, de még a “községek közötti elkülönítés” sem történt 
meg./Erdély, 1901. 80./

6.2.3. Molnár Józsi ás állításai

Kézdivásárhely, a “székely vargaváros” szülöttje, szép “sétaterét adta a város közönsé
gének” /Székelység, II. 1932. 5-6. sz./ Tevékenyen vett részt a Székely Kongresszus
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arányosítást tárgyaló vitájában, kifejtve egyéni véleményét, melyet az alábbiakban össze
gezhetjük:

-közerdők és közlegelők a nem a magánbirtok járandóságai, hanem a személy illetéke, tehát 
a Székelyföldön a közös birtok nem arányosítható, mert: “ha a székely közös birtok a 
magánbirtok járandósága lett volna, azon esetben mindazok, a kik magánbirtokukat eladták, 
a közös birtokot többé sohasem használhatták volna [ . . . ] ,  a hol az arányosítás végrehajtva 
nincs a közbirtokot minden székely úgy használja ma is, mint akkor használta, mikor 
birtokát bírta. /SzK, 1902. 372 /;

- a közös birtokot a székelyek nemesi jogon, fejenként és személyesen egyforma arányban, 
osztatlanul bírták;

- az arányosítás a Székelyföldön törvénytelen, ennek értelmében kérte annak azonnali 
beszüntetését.

Molnár Józsiás állításait leginkább a nagytekintélyű politikus, Ugrón Gábor utasította 
vissza. Többek között gyermekkorára emlékezve, a Bach-korszakban megtörtént, a nép által 
maguk között végrehajtott erdőfelosztásra hivatkozott: “a hány sessió [telek] volt, annyi 
nyilat csináltak, betették a számokat s a nyilat kihúzták: a kinek három sessiója volt, annak 
három nyí ment ki.:” /SzK, 1902. 381./

6.2.4. Egységes vélemény hiánya a közerdő /birtoklása/ tekintetében

A tulajdonosok /volt földesurak, volt szabad székelyek, volt úrbéresek/ mind társadalmi 
osztályuk érdekei szem előtt tartva keresték az igazságot. Mások pedig a kor szellemének, 
a liberalizmus elveinek behódolva, eleve a túlzott egyéni érdekhajszolás alapján kardos
kodtak. Végül is kompromisszum jött létre, mely lehetővé tette a gazdagabbak számára az 
önálló erdőbirtokok megerősítését -pl. Vargyason- /"Ma az erdő egynegyede sem a közbir
tokosságé. A báró úr az arányosításkor annyit összeszedett, hogy ezer holdon felül lett az 
erdeje." Balog E., 1979/1942. 30 /-, illetve ilyenek létesítését, míg a nagy tömeg számára 
az a közbirtokossági forma alakult ki, melyek “mint használat és kezelés tekintetében 
közösségben hagyott magántulajdonok”-ként működtek. /Csiby A., 1939./

6.3. Az arányosítás végrehajtása

6.3.1. A70-es és 80-as években

“Az arányosítás a nyolcvanas évek végéig a törvény szellemében történt, a földesúri 
illetmények elkülönítése után a birtokközösséget mind az úrbéresek, mind a 100 holdon 
aluli illetményesek fenntartották”, olvashatjuk a kérdés jó ismerőjének, Bözödi Györgynek 
a Székely Bánja c. könyvében /75./. A 90-es évek hatalmas fakonjunktúrája közepette, 
ismerve a törvény gyengeségeit, megindult annak kijátszása, s az a folyamat, mely a beteg 
székely falut hozta létre. Ebből kiszorult a szántóföld nélküli parasztság, abban a korban 
mikor a székelyföldi ipart majdnem kizárólag csak a kapitalista cégek kezében levő erdő- 
és fűrészipar képviselte, mert az arányosítással elvesztette az ingyenfát és- legeltetési 
lehetőségét. Maradt számára a ki- és elvándorlás.

6.3.2. Sebess Dénes 1903. évi képviselőházi beszéde

A székelyföldi birtokpolitika legjobb ismerőjének tartották Sebess Dénest. Képviselői 
beszédéből az alábbiakban csak a zabolaiaknak hozzá intézett panaszos leveléből idézünk 
-ezzel a helytelenül végrehajtott arányosítás egy esetét mutatva be-, kiegészítve azt Sebess 
véleményének ismertetésével: “«Kegyelemre nincs szükségünk, hanem [ . . . ]  igazságra, a
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mely azt világosan ki kell, hogy mondja, hogy a közös erdők csak azok között oszthatók 
meg, a kik azt közösen használták, úgy a nemzeti családok, valamint a katona és részben a 
volt úrbéresek közt, a kik nem használták és vagy még nagyobb teijedelmű erdőségeik 
vannak, mint a felosztandó terület, ha községi lakós is, a felosztandóból nem részesülhet, 
mint pl. a zabolai nagybirtokos úr, van neki 10.000 hold magán erdeje és miért akar a 
felosztandó 4.000 hold erdőből erőszakkal részt venni, mikor a felosztandó 4000 hold erdőt 
idáig közösen használta 3000 lélekből álló község lakóssága, azonkívül, hogy a nagybirto
kos úr soha a közöst használta volna [ . . . ] »”

Hogyan történhetett meg ez az “abszurditás és érthetetlen dolog”, tette fel a kérdést a 
képviselőháznak Sebbes Dénes ? A választ ő maga megadva, az 1871. 55. tc.-re -az 
arányosítási törvényre- hivatkozott, kifejtve, hogy abban az aránykulcsot nem állapítva meg 
pontosan, az történt, hogy az arányjogosultság alapjául nagy kiterjedésű havasokat is 
alapul vették.

6.3.3. Megmozdulás Csíkszentimrén az arányosítás körül elkövetett törvénytelenségek 
miatt /Nagy B., 1980.99./

A gyújtogatásokkal párosult erőszakos ellenszegülést a Csíki Lapok “az arányosítás 
ellenségei gaz művének” tulajdonította. A zavargás folytatódott 1900-ban is, mikor Sándor 
Gergely birtokost arra kényszeritették, hogy nyilatkozatot írjon alá, mely szerint lemond a 
közhelyekről való illetményeiről /uo. 101./. Jellemző volt a hatóságok magatartására, hogy 
a forrongás megfékezésére a nagyszebeni 31. gyalogosezred három századát vezényelték ki.

Az arányosítással kapcsolatos visszalések általánosak voltak. Áradatuk ellepte a Szé
kelyföldet és végül is jelentette:

- az olcsón összevásárolt kisbirtokokból létesült 100 holdon felüli részek újraarányosítását;
- hatalmas területeknek idegen ügynökök kezére történő átjátszását -a közösségben mara
dottak
- a falu szegényebb rétegének- hátrányára végzett ki szakításokat, kiknek jutott a megzsu
gorodott terület mellett az arányosítási költség;
- annak az utolsó kapocsnak az elvesztését, mely a birtoktalan székelyt a falujához kötötte.

Az arányosítás elleni mozgalom más csíki községekre is kiterjedt és általánosnak 
mondható volt az 1901-1902 években, mikor legalább 150 székelyföldi falut ölelt fel. 
/Egyed Á., 1968.746./ Katonai karhatalom felvonultatására is sor került-az 1900-as évben 
Csík megyében összesen hét községben-, melyek közül az idézett csíkszentimrei megmoz
dulás esetében már zendülésről volt szó. /Emlékezetes az is, hogy az ezzel kapcsolatos 
kivizsgálás két és fél évig, s a többször elhalasztott főtárgyalás pedig öt napig tartott. Nagy 
B., 1980.101./

6.3.4. A backamadarasi erdőarányosítás és felosztás

A kutatott terület első világháború előtti négy évtizedének történetét beárnyékoló 
erdőarányositásra indokolt többször is visszatérni. Az említett megmozdulásokon kívül, 
féktelen költséget, évenként visszatérő kiadást is jelentett. Lassú végrehajtásának káros 
következményei voltak: elodázta az újtípusú közbirtokosságok kialakítását, kellő megerő
södését, és az iparosodás elmaradása mellett egyik fő oka lett annak, hogy végül is a 
székely séget felkészületlenül érték a nagy világégés utáni idők megpróbáltatásai.

Hogy mennyire lassan ment végbe az erdőarányosítás, azt a Maros- Torda megyei 
Backamadaras 127 hold 134 négyszögöl kiterjedésű erdő arányosítása és felosztása jól 
szemlélteti. A folyamat 1873-ban kezdődött el, amikor a marosvásárhelyi törvényszék 
végzése szerint a fenti osztatlan közhely tulajdonosai /volt földesurak, volt szabad székely
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közbirtokosok, volt úrbérsek/ köteleztettek az arányosításra és felosztásra. 1874 nyarán a 
végzés jogerőre emelkedett. A tulajdonosok mérnököt fogadtak az arányosítási munkák 
/térkép/ elkészítésére. A volt földesurak kérték, hogy a kiosztás a tényleges birtokarány 
szerint történjék, a volt szabad székelyek és a volt úrbéresek pedig a kiosztást azon arány 
szerint akarták, amely arányban a közös erdők és legelők a birtokosok három csoportja által 
addig tényleg használtattak. Kérték továbbá azt is, hogy minden egyes volt szabad székely 
és volt úrbéres jogos illetményét a természetben is külön-külön kikapja. Az arányosítási per 
1879 májusáig húzódott el, illetve decemberéig, mikor a volt szabad székelyek és volt 
úrbéresek fellebezésére a budapesti kir. tábla -mint az ügyben külön megjelölt II. fokú 
bíróság -, majd a Kúria 1880-ban végleges ítéletet hozott. Ezek után az összes arányosítandó 
közhelyeket /erdőt és legelőt/ felmérték, felosztották és a természetben is külön-külön 
kiadták, a tényleges birtok arány szerint, az Ítélet jogerőre emelkedésekor tényleg létező 
belső telkek egész területét háromszorosan véve fel, az alábbiak szerint: 1886-ban külön- 
külön kimérték és kiadták a volt földesurak és volt szabad székelyek, valamint az ev. ref. 
és gr. kát. egyházak erdőilletményét és közösen a volt úrbéresek 13 hold és 1118 négyszö
göl-ét kitevő részét.

Az arányosítás befejezése előtt megkezdődött a tagosítás, mely 1890-ben ért véget. 
Mindezek után, 1898-ban elkészült az új telekkönyv, mely alkalommal a nyárádszeredai 
telekkönyvi hatóság semmibe sem véve az arányosítási és birtokrendezési végzéseket, a 
“Baczka Madarasi volt úrbéresek” nevén a Seregélmál dűlőben levő erdőt vette be 4 hold 
490 négyszögöl kiterjedéssel. /Az egykori úrbéresek kijátszásának történetéhez hozzátar
tozik még az is, hogy 1848-ban Backamadarason 5 jobbágy és 38 zsellér család volt. Egyed 
A., 1981.112./

6.3.5. Újraarányosítás Gergyóalfaluban 1906-ban

A Maros felső folyása mentén 1914-ben már 41 fűrésztelep működött átlagosan 4, 6 
keretfűrésszel, az 1900-ban létező 9 “deszkagyár”-ral szemben /A. Gociman, 1929./Értéke 
lett a fának, az erdőeladás divatba jött. A fűrésztelepek megnövekedett faigényének kielé
gítése érdekében lett általános az újraarányosítás, a befejezett arányosítás újbóli elvégzése 
a köz költségen. Megkésve, ennek a káros jelenségnek a megfékezésére hozták az 1908.7. 
tc-et Erdélyi birtokrendezés címmel, melynek igen részletes miniszteri indokolása rendkívül 
értékes összefoglalása a székelyföldi arányosítás problematikájának.

“Az úgynevezett «újraarányosítások» útján igyekeztek egyes élelmesebb és arányrésze
ket tömegesen összevásárló illetményesek a közös használatú ingatlanokat egyéni szabad 
tulajdonná átalakítani. [Ismeretes, hogy a megánerdők nem tartoztak az 1879. 31. te. 17. 
§. előírásai alá, vagyis tulajdonosa szabadon rendelkezett a faállománnyal, azt kitermelhet
te; bár a magánerdők kihasználására vonatkozó teljes szabadság nem vonatkozott a véder
dőkre. ] Minden községben akadtak ügynökök, akik fakereskedők, vállalkozók részére a 
100 holdon aluli közösségre kötelezett illetményesektől és az úrbéresektől megvásárolták 
illetményeiket. /-^2. fejezet A havas/ Avagy maguk a közbirtokosok állottak össze úgyne
vezett csoportokká és Íratták át színleges vásári szerződéssel egy «csoportfőre» ingatlan 
jutalékaikat és ily módon teremtettek maguknak 100 holdon felüli illetményeket, a melyek
nek elkülönítését kérték. [Ez volt az az időszak az arányosítás történetében, melyről Bözödi 
György azt írta: ”A kilencvenes évek elején azonban rájöttek, hogy miképpen lehet a 
törvényt kijátszani. “] A visszaélések, amelyeket az arányjog összevásárlók elkövettek 
abból a czélból, hogy a közös használatú tulajdont egyéni tulajdonná változtassák át, a kir. 
Curiát arra bírták [. . .]”, hogy újraarányosítási kéréseket elutasítson /pl. Csíkdánfalva 
községét/. A legfelsőbb bíróság tehát végzéseivel és azok közzé tételével igyekezett a köz 
számára kedvező irányelveket hozni, de az alsóbb bíróságok továbbra is hagytak jóvá
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újraarányosítási kéréseket. A miniszteri indokolás az 1906-os gyergyóalfalusit említi meg./ 
/1 9 0 8 .7. te. Miniszteri indokolás/

6.4. Összegezve az elmondottakat
A törvény gondoskodásából megkötött erdőrészét, nem egy kisbirtokos potom áron 

-néha egy pár liter pálinkáért- dobta oda az élelmesebb üzéreknek. E megvett jogok 5-6 
kézen mentek át, amíg összkerültek egy kézbe és óriási haszonnal mentek rendesen nagyobb 
fakereskedő-cégek vagy részvénytársaságok tulajdonába. De az is igaz, hogy a törvény sem 
gondoskodott a kisbirtokosok védelméről, abban a korszakban, mikor a “honi és külföldi 
tőke”, a kitűnő minőségű székelyföldi fenyő érdekében minden eszközt megragadott. Nem 
riadt vissza a közbirtokosságok szétrombolásától sem, annak a támasznak a sorvasztásától, 
melyet éppen a kisgazdák érdekében hoztak létre. /M. Stat. Közlemények 1908. évben, 39. 
kötet Bp„ 1913.153.//Egyed Á„ 1968.746./
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