
III. Birtokviszonyok
(Kié volt az erdő?)

„Ez idő szerint ugyanis főleg a községi és a 
közbirtokossági erdők tekintetében nagy zava
rok és eltérések észlelhetők a különböző felfo
gások között. Vannak ugyanis olyanok, kik 
tulajdonképeni «községi» erdők létezését a 
Székelyföldön egyáltalában tagadják és «köz- 
birtokossági»-nak állítják az összes un. közsé
gi erdőket is; míg mások épen ellenkezőleg 
vélekednek.” (Nagy 1885. 483. old.)

1. A mottó magyarázatra szorul
Először is magának a fejezet címének értelmezése válhat szükségessé. Tehát, birtokviszo
nyokon a földbirtokok birtoklásával kapcsolatos állapotokat, birtokmegoszlást értünk
(É K sz)J1!

A mottóban szóvá tett általános bizonytalanság -  14 évvel az arányosítási törvény 
megjelenése után -  éppen az elismert és rendkívül ügybuzgó Nagy Gyula (1850-?) 
részéről, talán 1885 előtti pályafutásával magyarázható. Nagy Gyula ugyanis 1869-72 
között tanult bányászatot, majd erdészetet Selmecen, 1873-75-ben tanársegéd az erdő- 
használattani tanszéken. 1876-84 között az ungvári erdőhivatalnál számvevő. 1884-91 
között a brassói, 1892-98 között a szegedi erdőfelügyelőség vezetője (királyi erdőfelü
gyelő). 1903 előtt Budapesten halt meg. Számottevő szakírói tevékenysége^ műszaki 
szemléleti módra vall. Talán az az egy év szolgálati idő Brassóban, amikor Háromszék 
erdészeti ügyei is hozzá tartoztak, kevésnek bizonyult véleménynyilvánításra -  Három- 
székmegye erdészeti viszonyai c. jelentős dolgozata, amiből idéztünk, 1885-ben jelent 
meg (Nagy) vagy mint királyi erdőfelügyelő a törvény által megszabott teendőivel: „az 
összes erdők felett gyakorlandó felügyelet”-tel nem tartotta összeférhetőnek, az arányo
sítási törvény megjelenésével még inkább két táborra szakadt székelység valamelyikének 
igazságot szolgáltatni? Egyesek ugyanis elfogadták, mások tagadták e tételt: „a [székely] 
közös birtok [a közerdők és a közlegelők] nem a magánbirtok járandósága" -  vö. AC III. 
rész 29. cím I. cikkely, mely a közhatárok használatát a „régi telkek mennyisége és száma 
szerint” írta elő „ hanem a személy illetéke” (SzK, 372. old.) (-* I. 2. alf. és III. 6. alf.
a) Az arányosítás régi formái.)

2. Földközösség, faluközösség. Tízesek
A szakirodalomul Tagányi Károly főmunkái közé elsősorban A földközösség története 
Magyarországon (MGSz I. évf. 1894) c. dolgozatát sorolta. Ebben a szerző hangsúlyozta, 
hogy a földközösség -  a föld közös birtoklása -  Magyarországon „még a honfoglalásnál 
is régibb intézmény” (237. old.). Arra is utalt, hogy a székelyek földközösségéről a legtöbb
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adattal rendelkezünk (216. old.). Ami pedig a községi vagyonra vonatkozó nézeteit illeti, 
kifejtette, hogy a székely székekben azt közvetlenül a földközösségből kell származtat
nunk: „A község ugyanis, mint jogi személy, csak újabbkori fogalom” (213. old.). (A 
későbbiekben fogjuk látni, hogy az az „új típusú” közbirtokosság, mely a XX. század 
elején alakult ki, és megszűnéséig fennállt, hasonlóképpen újkeletű.)

A székely székekben a székelyek az ősfoglalás jogán, tehát nem adományozás útján, 
mint a szászok, voltak birtokosai a földnek; azaz a székelyek földjének tulajdonosa az ősi 
foglalás alapján a nemzetség volt. (Hogy a magyar király ősfoglalóknak tekintette a 
székelyeket, az abból is kitűnik, hogy oda, ahol a honfoglaló székelyek szállást foglaltak, 
a „királyi jognak” -  latinul a ius regiumnak -  kiterjesztésére nem is került sor. Kivételt 
képezett az 1562-1636 közötti időszak, amikor az uralkodók ezt a jogot a székelyek 
rovására egyszerűen megszüntették, sokszor pedig áthágták. (Pál-Antal-Kádár II.) (-* I.
4.) A nemzetségi földközösség helyébe aztán -  miután a székelyek a földközösségre tértek 
át, s falvakat alkottak -  a falvak szerinti földközösség lépett, ami fennmaradt egészen a
XIX. századig (Szádeczky 1902. 25. old.).

A faluk közötti közösségek és a faluközösségek létezését a nemzeti fejedelmek korában 
kiadott törvények (-* I. 2.) és más oklevelek vagy írások bizonyítják.^41, ^  (Az Appr. 
Const. a faluközösségek létezését igazolta!)

A székely falvak alapsejtjei, a faluközösségek (communitások) igazgatási egységei -  
majd egyszerű falurészek - , a tízesek voltak. Egyes szerzők^1 szerint maguk a falvak is a 
szomszédos nemzetségi szétszórt telepekből, a tízesekből alakultak, melyek a birtoklásban 
a faluközösségeket megelőzték.171 Pál Gábor pedig jelentős dolgozatában (Pál 1928) -  
melyre többször is hivatkozunk -  azt a véleményét fejtette ki, hogy a Székelyföldön sok 
községben maga a közbirtokosság a tízesekből fejlődött ki (6. sz. 1221. old.)l81, amit 
alátámasztott Bedő Albert 1885-ben megjelent erdőstatisztikája, amikor mint közbirtokos
ságot említi a „Csik-bánfaivi alszegtízes közbirtokosok”-at (Bedő 1885. II. k. II. r.).

A tízesek történetével más szakíró is foglalkozott^91. Duka János dolgozata esetében -  
többek között -  például arra a megállapításra kell felfigyelnünk, mely szerint: „A tízesek
hez való jog, a birtoklás joga a tízesben fekvő ősi belsőséghez volt kötve” (188. old.).

A vizsgált kérdésben: kié volt az erdő? természetesen nem feledkezhetünk meg az olyan 
írásokról sern^101, melyek tágabb szemléletet nyújtanak, sőt azt a folyamatot sem hallgat
hatjuk el -  habár ezek az esetek nem általánosak -, amikor a községi közerdő a tízes 
birtokosságra szállt, ezek megszűnése után pedig az erdőeladásoknál történt ügyeskedé
sek folytán magánerdőkké alakult átJ111

Végül, Imreh Istvánra hivatkozva (Imreh I., 1983. 68. old.), arra a sajátos folyamatra 
utalunk, mely a falu erdejét a közbirtokosságokkal összeköti: „A legtovább a tízes talán 
Csikszékben maradt fenn, tízes-birtokosság formájában mint közvagyontulajdonos, átvé
ve a polgári-életrendben a hajdani communitás sokféle funkcióját”.^21

3. A személyi jog átszáll a birtokra
Molnár Józsiásnak, a „székely vargaváros” szülöttének neve az általa Kézdivásárhelyen 
létesített dendrológiai kertnek köszönhetően maradt fenn. Pedig a Székely Kongresszuson 
(SzK), az arányosítást tárgyaló vitában hangoztatott egyéni véleménye erdőbirtok-politi-
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kusaink sorába emelte. (Annak dacára, hogy az arányosítás kérdésében nézetével csak 
Intze István kézdivásárhelyi tagosító mérnök értett egyet.)

Megítélésének lényegét célszerűnek tartjuk az alábbiakban -  ismétléstől nem kímélve 
az olvasót -  összegezni: „a közerdők és a közlegelők 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 magánbirtokokukat 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 minden birtokát bírta ” (SzK 372. old.).

Visszatérve a letelepedés utáni kezdeti állapotokhoz, kétségtelenül a falvak kialakulása 
után is az erdők és legelők alkotta területet osztatlan formában használták, az így kialakult 
közhatárokhoz való jogosultság pedig személyi jog volt (Imreh 1.1944.7. old.). A hatalmas 
erdőségek már kiterjedésüknél fogva is lehetőséget nyújtottak a szabad használatra, ha 
pedig fogyott az erdő, a faluközösség megtalálta a módját -  ha fenn akarta tartani -  annak 
megvédésére. Továbbá: voltak részek, főleg havasok és távoli erdők, amelyeket még 
falvak között sem osztottak meg, hanem csoportos (vidéki, széki) közös tulajdonban 
maradtak. (—» Szefj. 2.)

A VI. 3. alfejezet (-* J is) szerint miután az egyenlő „ nyílosztás” megszűnt, és 
elterjedt a társadalmi rang szerinti földosztás -  emlékezzünk az 1569 és 1571 között kelt 
székely oklevélből (SzO II. 283. old.), hogy a köznép (a közszékely) ekkor már a 
nyílföldeket (a sorshúzás útján kisorsolt részt) már csak használatba kapta - ,  majd az 
Approbatae Constitutiones (I. 2.) tanúsága szerint elrendelték a közhatárok (közerdők) 
használatát a „régi telkek mennyisége és száma szerint”, ezzel a közerdők és a közlegelők 
a magánbirtok járandóságaivá váltak. Vagyis a személyi jog átszállt a birtokra. A közerdő 
használata azonban úgy történt, ahogyan Páll Albert a Székely Kongresszuson 1902-ben 
előadta: „Ezelőtt [az arányosítás előtt] a székely -  tekintet nélkül birtokának nagyságára
-  annyi tüzelőfát hozhatott a közös erdőből, a mennyire éppen szüksége volt [...]” 
[Természetesen ott, ahol volt fa, pl. Csikban.] (384. old.) Figyelmünket azonban Páll 
Albertnak az a kijelentése sem kerülheti el, „hogy régebben a felosztásra kerülő földterü
letekből mindenki kikapta a birtoka után járó parcellákat” (uo.). (Vo. Vitos 516. old.) 
Vagyis a használat és a tulajdonjog között egyenlőségjelet tenni akkor sem lehetett. 
Magáról a „használat”-ról pedig, amiről Molnár Józsiás, mint „perdöntő bizonyíték”-ról 
beszélt, a Kongresszuson a földbirtokos Ugrón Gábor e szavakkal fejtette ki ellenvéle
ményét: „Erre [az arányosításról elhangzott fejtegetésére] azt mondják majd, hogy a 
szegény ember [kinek nem volt magánbirtoka] fát hordhatott a közbirtokról. Igen, de az 
elhordás [az ő használata] nem törvényes volt, azt lopásnak minősítették [minősíthették], 
mert a közt károsította meg. Azt az eljárást tehát a birtokrendezés alapjául elfogadni nem 
lehet” (SzK 381. old.).

4. A székely falu erdeje
A falvak szerinti földközösséget egyszerűen „Falu”-nak is nevezték, mely a lakosok 
összességét jelentette, a szabadok és a jobbágyok közösségét, a possessorok -  a birtokos 
urak -  nélkül. (Vo. SzT III. 663-668. old.) A falu tulajdona volt az erdő, mely mellett korán 
jelentkezett a magánosok erdeje (a magánerdő) is. (-► Név- és tárgymutató) (-* VI. 5.)
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Vannak adataink többek csoportosulásáról, illetve rokonsági alapon közösen bírt er
dőkről is, melyeket csoportbirtoknak tekinthetünk. Róluk a helynévkutatásnak köszönhe
tően van tudomásunk:

„1714: Tízemberekkertje (erdő) Kézdiszentlélek”!131
„Mátisék erdeje Ikafalva”!141
„Kereszteseknyire (erdő) Zabola”!151
A „Falu” erdejének haszonélvezői, birtoklói és tulajdonosai nem mindig voltak azono

sak. Aszárhegyi Lázár-birtok 1743-as összeírásából^161 tűnik ki e sajátos használata a falu 
erdejének:

„Tilalmas erdejek az Exponens [szóbanlevő] Uraknak és ngoknak ezen mi Falunk 
[Újfalu] határon [külön] nincsen, mind az által az ide való Jobbágyok udvar szükségire a 
menyi fa kívántatnék annyit hordhatnának, senki sem tilalmazza rólla” (476. old.).

Említettük, hogy a mágnások és a több jobbágytelkes nemesek nem tartoztak a 
„falu”-hoz. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy a falu erdejének nem lehettek 
társtulajdonosai.!161 „Úgynevezett községi erdőkben is van részem” [...] írta 1875-ben -  
az arányosítás előtt -  Dániel Gábor (Dániel 11. old.), egyéni véleményével is utalva arra 
a bonyolult erdőbirtokviszonyra, mely jellemző volt a székely székek majdnem minden 
falujára, és az alábbi csonka idézetekből is kitűnik: „Az úgynevezett községi, de valósággal 
közbirtokossági erdőknek [...]”; vagy ugyancsak Udvarhely szék utolsó főkirálybírójának 
szavait közölve válik ismertté: „A székelyföldi oly községi vagy helyesebben közbirtokos
sági erdőkben [...]” (uo.)J171

A fentiek figyelembe vételével is igazolódik az a nézet, hogy a székely székekben az 
egykori-arányosítás előtti-községi erdő (a falu erdeje) az ott élők (a nemes communitas) 
közös tulajdona volt. (Vo. Imreh I., 1983. 182. old.). Ezért nevezték „közönség erdejé”- 
nek is, hiszen a közönség egyik régi jelentése: „egy helyen lakó emberek együttvéve, 
község”^81 Vagyis közösség (falu)J191 A gyakran használt közönség helyett később közsé
get kezdtek alkalmazni, hozzájárulva ahhoz, hogy a „falu erdejé”-t már megszokásból 
községi erdőnek tekintsék és nevezzék. (Vagyis, mindazt, amit az egykori faluközösség 
[communitás, commonitás] bírt, községi tulajdonnak tartsák.) (—► IV. 1.) A „közönség” 
szónak a mai „közösség” értelemben történő használatával a Csiki Magánjavak (-* V. 3.) 
levéltári anyagában is találkozunk: „ns Csikszék közönsége erdeiben” szóhasználatban 
(ÁLvt Cs. 78. alap 20.).

5. Magánosok erdeje
„Háromszékmegyében [..,] 103 erdőbirtok 
mint községi, 63 mint egyházi és iskolai, 85 
mint közbirtokossági és több százra menő mint 
magán erdőbirtok van bejelentve.”
(EL. 1881.453. old.)

Amint már említettük, 1871-ben jelent meg Divald Adolfnak, korának nagy tekintélyű 
erdészeti szakemberének Jelentés Erdély kincstári erdőségeiről c. munkája, melynek 1 
bécsi hüvelyk 8 000 bécsi öl (1 576 000) méretarányú térképe -  feltételezhetően -  a 
kutatott terület első ismert erdészeti térképe. Elsősorban az akkori foglalásokra utalva
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kiemelte: „A merre nézünk csupa jogtalanság; a birtokviszonyok legnagyobbára rendezet
lenek; mindenfelé a tulajdon erőszakos vagy alattomos megtámadása, és sehol semmi 
oltalom” (27. old.).

A térkép színezésef201 pedig magán és községi, továbbá kincstári (állami) erdőt külön
böztetett megJ211 Visszatérve az 1852. december 3-án kiadott császári nyíltparancsra (-► 
I. 6.), mely 1858-1880 között Erdély harmadik erdőtörvénye volt, megjegyezzük, hogy 
ez a jogszabály a térképen is feltüntetett állami (birodalmi), községi és magánerdőket 
különböztetett megJ221 Minderre a visszatekintésre azért került sor, mert a már jelzett 
kérdésben: a község vagyonából fejlődött-e ki a közbirtokossági birtok, vagy fordítva, 
körültekintően szeretnénk eljárni. (Pál 1928. 6. sz.)

A magánerdő székelyföldi létezésének ismertetését (-*■ Név- és tárgymutató) folytatva 
megemlítjük, hogy létezésének egyik első emlékével a Barabás Samu-féle, 1934-ben 
közzétett Székely Oklevéltárban találkozunk. Ebben olvasható, hogy 1493. november 5-én 
özvegy Bolyai Pongrácné, Anna asszony a marosszéki Lőrincfalván levő „Nyagy erde” 
nevű erdejét a lőrincfalviaknak zálogba adta. Ez a latin nyelvű oklevél bizonyítja, hogy 
már a középkorban is -  elsősorban lakott helyek közelében -  az erdő zálog tárgya lehetett, 
mert értéket jelentett (156. old.). Adatunkat pedig a történész e sorával egészítjük ki: „A 
magánbirtok erdőre is kiterjedt. 1497-ben egy lófőségről van szó, a melyhez egy Bartha- 
berke nevű erdő tartozott”, írta Connert János 1901-ben (Connert 12. old.)J231 Ekkor már 
az egyenlőség korat felváltotta a rendi állapot, amikor „falunyilat a Lófőnek kétannyit, a 
főembemek állapota szerint annál is többet osztottak”

A hatalmas erdőségek lehetővé tették az irtást (—►erdőirtást is)J241 (II. 2. f.) Az irtott 
föld azonban (az erdőnek a székelyföldi éghajlati viszonyok mellett többnyire jelentős 
térhódítási képessége révén) a rendszeres mezőgazdasági művelés felhagyása után 
könnyen visszaerdősült. A  magánerdők keletkezésének másik forrása az erdőfoglalások 
voltak, melyet ha sikerült valakinek 32 esztendőn át zavartalanul bírnia és amennyiben 
földtulajdon-joggal rendelkezett,^251 azt már tőle senki sem vehette vissza. Az erdőado
mányozás pedig a harmadik módja volt a magánerdők keletkezésének. A „donált vala egy 
darab erdőt” -  mondata egy 1578-beli oklevélnek (SzO V. 110. old.) -  igazolja azt, hogy 
a donáció Báthory István idejében a Székelyföldön is valóság volt. (I. J.)!51 (Vö. Endes 
Miklós: Donatio a Székelyföldön. Genealógiai Füzetek, Kvár. I. 1903. IX. közlemény.) 
(Mindez azonban nem változtat azon, amit Imreh István így fogalmazott meg: „[A 
Székelyföldön] a települések többségében a «személyes», «privát», «dominális», «udvari 
erdő» kis sziget [volt] csupán a közerdők tengerében.” (Imreh L, 1983. 244. old.).

Az arányosítás következtében természetesen a vizsgált négy megyében a magánerdők 
jelentősége, aránya lényegesen megnőtt. Adataink szerint (Oroszi 50., 51., 55., 57.) 
1914-ban már Maros-Torda megyében 166.158, 8 k.hold (49%); Udvarhely megyében 
62.051,1 k.hold (32%); Csik megyében 55.146,0 k.hold (14%); Háromszék megyében 
192.101,0 k.hold (48%), összesen: 475.456,9 k.hold (36%) volt a magánerdők kiterjedése.

A helynévkutatás eredményeként számos székelyföldi falu egykori magánerdeiről is 
tudunk, melyeknek létezését igazoló név mellett néha a kutatók régiségbeli adalékokat is 
közöltek:

„1747: Lőrintz Büké.”!26!
Máskor azonban a kutatók közléseiben meg kellett, hogy elégedjenek csak a volt 

tulajdonosok nevének megemlítésével: „Gál-erdeje.”í2?1
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6. Az arányosítás története dióhéjban
(A „hírhedt” székelyföldi erdőarányosítás c. VI. 10. alfejezet előzménye.)

a) Az arányosítás régi formái Bözödi György szerint
Ugyanabban az évben, 1938-ban, mikor Bözödi György: Székely bánja c. történeti 
szociográfiai kötete megjelent -  mely erdészettörténeti szempontból is jelentős munka, 
elsősorban az arányosításról, a közbirtokosságokról és azoknak szövetkezetesítéséről, a 
népi faiparról írt részei által - , a szerző összefoglalta a székelyföldi arányosítás régi 
formáit is.!28! Melyek szerinte ezek:

-  „A nyílföldeket örökbe adták a lófőknek ésprimoroknak, míg a közszékelyeknek csak 
használatba. Ezeknek tehát már akkor arányosítottak egyszer.”

-  „Emellett az 1562-i lázadás után nemcsak a magánbirtokot vették el a közszékelyek
től, hanem a községi közös földekből is jelentékeny területeket szakítottak ki és adomá
nyoztak el a fejedelmek. Ez szintén arányosítás volt.”

-  „A falu megengedte, kinek meg akarta engedni, hogy a falu erdejéből foglaljon, de 
tudni lehet, hogy kinek akartak. A foglalás és irtás az arányosítás harmadik módja a 
múltban, a birtokarány eltolódásának egyik eszköze.”

Mindezek így összefoglalva hozzásegítenek ahhoz, hogy eldöntsük: jogos volt-e az 
arányosítási törvényt a „hírhedt” jelzővel ellátni? Amelynek fő bűne volt, hogy „a 
kilencvenes évek elején rájöttek, hogy miképpen lehet kijátszani.”!29! (Amint a követke
zőkben részletesebben ismertetjük, a század végén a vállalkozók az arányjogokVdX nagy 
üzleteket kötnek, és vagyonokat fognak szerezni azáltal, hogy szinte ingyen vásárolják 
azokat össze, miközben a nép nagy tömege közföldek nélkül marad.)

b) A közös ingatlanok haszonvétele az arányosítás előtt
(Kivonat az 1908. évi VII. te. Erdélyi birtokrendezés miniszteri indoklásából) (CJH1908. 
24. old.)
„A székelyföldi birtok-közösségeket az arányosítás előtt rendesen a községben lakók, ott 
füsttel (belsőséggel) bírók használták. Az a haszonvétel, a melynek közössége, ha teher is 
volt, de amely stabilitást biztosított a részeseknek haszonélvezeteik gyakorlásában, nagy 
jelentőségű volt a község társadalmi, kulturális fejlődésében. A haszonvétel különböző 
módon történt. Némely községekben a lakosok használati díj fejében bizonyos összeget 
fizettek a községi pénztárba a közszükségletek fedezésére, mint pl. Háromszéken a 
legtöbb községben; máshol haszonbérbe adták a közbirtokokat és a haszonbért osztották 
fel; ismét más községben természetben kijelölték a lakosoknak a használandó területet, 
vagy kiadták a természetben a haszonvételt.” [Vö. Imreh I., 1983. 250-253. old. „A 
«szabad erdőt» általában egyenlő joggal is élték [használták] a faluközösség tagjai, és a 
«tilalmasból» is hasonló nagyságú parcellát, azonos mennyiségű fát osztottak mindenki
nek.” 252. old.] „Addig, amíg az osztrák polg. törvénykönyv a székely örökség jogi 
intézményét [vö. I. 4.] meg nem szüntette, annak természete szerint más, mint székely 
ember nem örökösödhetett, atyafi, atyafia ellen ingatlanát idegennek el nem adhatta, 
örökség semmiképpen el nem veszhetett, és még hűtlenség esetén is az atyafi vette 
birtokba az elveszett jószágot. Ha tehát valaki nem volt «vérgyökér», sem egyéni birtokot,
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sem egyéni jogosultságot a commune terenumhoz nem szerezhetett. Ellenben a használat 
minden székely embert, mihelyt belsőséget szerzett, füsttel bírt, megillette. Ez volt az 
általános gyakorlat. A belsőségek felépítésével, a «füst» szerzéssel jogot nyert a községi 
lakos a közös haszonvételhez. Az egyéni tulajdon szorosan el volt határolva a közös 
tulajdontól. Az egyéni tulajdon adás-vétely zálog tárgya lehetett\ a közös tulajdon nem. Ez 
a község, vagy községek összes füsttel bíró birtokosait illette, de csak használattal. 
Valóságos hitbizonyományi jellege volt nem egy család, de egy törzs tagjai részére. A 
használat mértéke az egyéni birtok terjedelméhez képest változott. A részesedés a közös 
haszonból különböző volt, de a legkisebb részes is kapott [kedvező esetben] failletmény- 
vagy legeltetési jogot, a mennyi gazdasági igényének megfelelt. És a közös használat joga 
kötötte oda a legkisebb birtokú községi lakost is a község társadalmához. (-* IV.
l.y3J is)

c) Az arányosítási törvény és annak végrehajtása
Arra a törvényre és végrehajtásának igazságtalanságaira -  pl. arra, hogy a helyi bíróságok 
a legtöbb esetben a külbirtokosok részesedése mellett döntöttek melynek teljes neve: 
1871. évi LV. te. Az arányosításról és tagosításról', az ország erdélyi területének városai
ban, szabad és volt úrbéresekkel vegyes községekben, számosán, de sajnos megkésve 
hívták fel a közvélemény figyelmét. Ezek közé tartozott Sebess Dénes, kinek 1903-ban 
megjelent képviselőházi beszédére (Sebess) még hivatkozunk (—*> VI. 10.), és akit a 
továbbiakban is forrásként tekintünk.

Mi volt arányosítható a vizsgált területen ?
Habár a törvény 11. §-a előírta: „Azon községi vagyon, mely folytonos gyakorlattal 

kizárólag községi közjövedelmi forrásul használtatott, s mint ilyen egyéni ingyenhasználat 
tárgya nem volt, valamint azon községi vagyon is, mely okiratilag a községi szükségletek 
fedezésére rendeltetett, sem arányosításnak, sem elosztásnak nem tárgyai,” s bizonyítható 
volt, hogy a székelyföldi községek vagyona nagyobb részben községi közjövedelmi 
forrásul szolgáltak, illetve egyéni ingyenhasználat tárgyai nem voltak, mégis „a bírói 
gyakorlat egy-két esettől eltekintve azokat csakhamar” együttesen arányosítás alá tarto
zónak rendelte elJ30̂

Járhattak-e el másképpen az arányosítási perek során? -  kérdezhetjük napjainkban. 
Hiszen szabad erdőgazdálkodás volt -  vagyis a tilalmas erdők kivételével - ,  mindenki ott 
vágott, ahol akart; ezért csak tanúvallomás alapján lehetett ítélni abban, hogy egy 
erdőtestet a faluközösség egyes tagjai használták-e ingyen vagy azért haszonbért fizettek- 
e. Amint tudjuk, közösségellenes áramlatok éreztették ebben az időben hatásukat. A 
törvény maga is megfeledkezett arról a szabad székelyről, akinek birtoka nem volt, és így 
bizonyos erdőarányrészt sem kaphatott J31̂ Ez is egyik nagy hibája volt a törvénynek, miért 
is rászolgált a „hírhedt” jelzőre.

Költséges birtokrendezés
Az arányosítás alapfeltétele a területek felmérése volt. Ezt követte a résztulajdonosok 

és a rájuk eső birtokhányad megállapítása, az arányosítási per útján. (Példaként idézünk 
a „Szabályzat a szentgericzei közbirtokosság osztatlan állapotban levő, közösen használt
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erdőbirtokának gazdasági ügyviteléről” c. 68 oldalas, 120 §-t magában foglaló kinyom
tatott -  bejegyzésekre üresen hagyott hellyel bíró -  füzet tartalmából, mely az ÁLvt-Mvh, 
48. alap tulajdona; 86 k. hold, azaz 137 600 négyszögöl közös erdőre vonatkozott, és 
1888-ban a mvh-i kir. törvényszék mint birtokrendező törvényszék által összesen 361 
közös birtokos között arányosíttatott. „Az egyezségben az egyes birtokosokat háromszo
ros belső és egyszeres külső birtokaik szerint megillető járandóságok egyénenként is 
megállapítanak, és 1896-ban a telekkönyvben is kitüntettettek.”)

Tehát egyfelől a mérnöki, másfelől az ügyvédi költségek terhelték a vagyonközösség 
tagjait. Ezért a vasút megjelenése előtt a „havasos erdők és legelők nem sokkal [értek] 
többet, mibe arányosításuk kerül[t]” írhatta -  természetesen az újságírókra akkor is 
jellemző túlzással -  az Ellenzék 1880. X. 16-i számának munkatársa. (Ezzel is magyaráz
ható, hogy az arányosítás miért haladt annyira lassan, Kozma Ferenc 1879-ben pedig miért 
írhatta könyvében: „Csik megyében ez ideig csupán annyi történt, hogy az arányosítás 
iránt a kereset 12 községben megindult” (Kozma, 157. old.). Hivatkozhatunk a Csikmegyei 
Füzetekre is, megtudva, hogy 1890-ig -  tehát 19 év alatt „még a község és község közötti 
közösség sem szűnt meg” (511. old.)

Mire volt elég tizenhét év Backamadarason?
Az arányosítások hosszadalmas kivitelezésére példaként álljon előttünk még a backa- 

madarasi erdőarányosítás és felosztás története is (ÁLvt Mvh, 48. sz. alap. 1065.), melyet 
Imre Dénes m.kir. erdőtanácsosnak, a marosvásárhelyi állami erdőhivatal vezetőjének, a 
Maros-Torda vármegye közigazgatási erdészeti bizottságához címzett, 192/1901. sz. 
értesítéséből ismerhetünk meg.

A 127 k.hold 134 négyszögöl kiterjedésű erdő arányosítása és felosztása 1873-ban 
kezdődött el, amikor a marosvásárhelyi törvényszék végzése szerint a fenti osztatlan hely 
tulajdonosait (volt földesurakat, volt szabad székely közbirtokosokat, volt úrbéreseket) 
kötelezték 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 szabad 
székelyek és a volt úrbéresek a kiosztást azon arány szerint kérték, 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.

A per 1879 májusáig húzódott el, illetve decemberig, mikor a volt szabad székelyek és 
volt úrbéresek fellebbezésére a budapesti királyi tábla -  mint az ügyben külön megjelölt
II. fokú bíróság - , majd a Kúria (a legfelső bíróság) 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 birtokarány szerint, az ítélet jogerőre 
emelkedésekor tényleg létező belső telkek egész területét háromszorosan véve fel (az 
1871. évi LV. te. 4. § szerint), az alábbiak figyelembevételével:

1886-ban külön-külön kimérték és kiadták a volt földesurak és volt szabad székelyek, 
valamint az ev. református és gr. katolikus egyházak erdőilletményét, és közösen a volt 
úrbéresek 13 hold és 1118 négyszögölet kitevő részét.
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Az arányosítás befejezése előtt megkezdődött a tagosítás, mely 1890-ben fejeződött 
be. „Ezek után 1898-ban elkészült az új telekkönyv, mely alkalommal a nyárád-szeredai 
telekkönyvi hatóság semmibe sem vévén az arányosítási, illetve birtokrendezési végzése
iket, egészen összezavarta a birtokviszonyokat [...] a «Baczka Madarasi volt úrbéresek» 
nevén a Seregélmál dűlőben levő erdőt vette be 4 hold 490 négyszögöllel [...]”. (Az 
egykori úrbéresek kisajátításának történetéhez hozzátartozik még az is, hogy 1848-ban 
Backamadarason 5 jobbágy és 38 zsellér család v o lt.)^

A bebíró
Az évtizedekig elhúzódó arányosítás szakszókincséhez tartozott a „bebíró” kifejezés 

is, amin azt a külbirtokosi értettek, akinek belsősége^  abban a községben, ahol arányrészt 
kért, nem volt. A bebírók az 1871. évi LV. te. előtt a közös ingatlanok hasznából soha sem 
részesültek (CJH1908.18. old.). Ezzel a gyakorlattal szakítva, az arányosítás során hoztak 
olyan ítéleteket is, amikor már nem tettek különbséget a kül- és belbirtokosok közöttJ34̂ 
Ennek értelmében a közös területből megillette a részesedés azt, aki a községben akár 
belső, akár külső ingatlant bírt (uo.). 1902 óta a felső bírói gyakorlat a külbirtokosokat 
kizárta a részesedésből (uo. 19. old.).

A havas
Az arányosítási törvény 8. §-a megengedte a havasok (-► Szefj. 2.) felosztását a közös 

birtokosok többségének kérelmére. De nem írta körül, nem határozta meg, hogy mit ért a 
havason! Pedig erdő esetében az elkülönítés csak akkor volt lehetséges, ha a közbirtokos 
egyéni illetménye legalább 100 katasztrális hold volt. Rengeteg erdő vált tehát csak azért 
„havassá”, hogy felosztható legyen.

Az újraarányosítás
A kilencvenes években elkezdődött a befejezett arányosítások újbóli „felelevenítése” 

a köznek a költségén-ezt „Udvarhelyszéken úgy hívták, hogy: fejleszteni az arányosítást 
(Sebess 10. old.) - , annak következtében, hogy egyes élelmesebb személyek az arányré
szeket tömegesen összevásárolták, és ilyen módon teremtettek maguknak 100 holdon 
felüli illetményeket, amelyeknek azután -  az 1871. évi LV. te. 8. § 2. alapján -  kérték az 
elkülönítését.

A visszaélések, amelyeket az arányvásárlók elkövettek, országosan ismertekké váltak. 
A „csoportfők” mögött, akikre színleges vásári szerződésekkel egyes csoportok illetmé
nyeiket, az ún. arányjogaikat átruházták, ügynökök állottak, kik aztán óriási haszonnal 
adták tovább az összevásárolt jogokat, rendesen nagyobb fakereskedő-cégeknek vagy 
részvénytársaságoknak. (-* IV. 2.) Az eredetileg egy pár liter pálinkával, harisnyával, pár 
krajcárért megvett jogok sokszor 5-6 kézen mentek át, amíg egy kézbe kerültek, egy 
személyhez, aki átadta annak a cégnek, amely aztán nagy nyereséggel kitermelte az 
arányrészeken levő faállományt. Mindezek ismeretében mondhatta a Székely Kong
resszuson Kelemen Ádám marosvásárhelyi mérnök, a téma előadója: „Midőn az erdő- és 
legelőilletményből való jogát a székely kisbirtokos a7 ezen jogok megvásárlásával fog
lalkozó, üzérkedő egyének rábeszélése folytán eladja, halvány fogalma sincs róla, hogy 
tulajdonkép mit adott el” (SzK 369. old.). Sokszor azt az „ utolsó kapocs ”-t, azt a legutolsó 
köteléket is, amely őt a községhez fűzte (Endes 404. óid.).
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Tanulságos a hasonlóképpen megkésve, 1913-ban szervezett Csíkmadarasi Közbirto
kosságról is megemlékezni, mert a megemlített jelenség a vizsgált területen nem volt 
egyedi eset. Amíg ugyanis a falu elöljárósága kezelte a falu (község) erdejét, annak 
jövedelméből kifizették a lakosok adójának egy részét is. Az erdő széjjelválasztása, azaz 
a közbirtokosság megszervezése után, annak jövedelme már csak a tagokat illette meg, 
ami a „birtokosság”-ból kirekedteket, a jelentéktelen értékű arányjoggal bírókat már 
kedvezőtlenül érintette. így vált a falu népe közötti feszültséggé az 1898: XIX. te. alapján 
szervezett közbirtokosság (Pál-Antal-Kádár).

Amit egyes erdőgazdasági üzemtervek elárulnak
Gyakran az üzemtervek bevezetésében a birtok eredetéről olvashatunk, dicsérve ilyen

kor az erdőrendező jogtörténeti beállítottságát. Ilyen esettel találkozunk, ha fellapozzuk 
az 1894-ben készült Köszvényes-Remete nagyközség erdejének rendszeres erdőgazdasági 
üzemtervét (ÁLvt-Mvh. 48. alap). Szerzője Páll Miklós, a nyárádszeredai erdőgondnokság 
vezetője volt. Az üzemtervből megtudhatjuk: „Ezen erdőbirtok a k.remetei nagy kitelje- 
désű közös erdők és legelők arányosítása rendjén jutott KRemete nagyközség tulajdoná
ba”, vagyis a 213,62 k.hold kiterjedésű községi erdő az arányosításnak köszönhette 
létezését, és a közös erdőből (közerdőből) vált ki. (Az idézet egyben válasz is a feltett 
kérdésre: Kié volt az erdő?)

Máskor, pl. az 1907-ben készített Székelykeresztúri székely birtokosság (Simó Mózes 
ifjabb és társai) erdejének és véderdő kopárjának rendszeres gazdasági üzemterve, a 
szomszédos birtokok nevének közlésével, az akkori birtokosok sokféleségéről győződhe
tünk meg. A mi esetünkben a szomszédos erdőbirtokok az alábbiak voltak: Székelyke- 
resztúr városi birtokosság erdeje, Székelykeresztúri possessorok erdeje, Magán erdő, 
Keresztúrfalvi közbirtokosság, egyházi erdők. (ÁLvt Csíkszereda. Udvarhelymegye Köz- 
igazgatási Erdészeti Bizottsága. 43. alap.)

Megmozdulás Csíkszentimrén 1889-ben az arányosítás körül elkövetett törvénytelen
ségek miatti35j

Bármennyire rövidre fogtuk is a székelyföldi arányosítás történetének bemutatását, 
nem hagyhatjuk ki az ezzel a földbirtokrendezési művelettel kapcsolatos visszaélések ellen 
fellépő tiltakozások, tömeges megmozdulások megemlítését. Elsősorban azért, mert a 
népének agrártörténete iránt érdeklődő olvasó jogosan teheti fel a kérdést: ha az arányo
sítás során a székely falvak legszegényebb rétege kedvezőtlen elbírálásban részesült -  
vagyis kiszorult a közföldek használatának jogából (részben az ő hibájából, mert az 
arányrészét elprédálta) és a továbbiakban csak méltányosságból juthatott pl. ágfához -, 
maguk a kárvallottak-kisemmizettek tettek-e valamit mindezek ellen? (AJegyzetek-bzn 
szereplő dolgozatra történő hivatkozás a feltett kérdésre adott válasz is.)^35̂ Ami pedig a 
csiktusnádi Székely Kongresszuson elfogadott, az arányosítás igazságtalanságain még 
változtatni akaró javaslatokat illeti, tudnunk kell: a székelyeknek ez a parlamentje csak 
„pusztába kiáltott szó” volt, mert a kongresszusnak csak „füstje volt, tüze nem”, hiányzott 
ugyanis az a szerv, mely a határozatok végrehajtásáról gondoskodott volna (vö. SzK 
388-391. old.).
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7. Válasz a feltett kérdésre: Kié volt az erdő?
Mielőtt kellő körültekintéssel a „számszerű” választ több idevágó táblázat (19-23. táblá
zat) adatai révén megadnánk -  annak ismeretében, hogy a felelet elsősorban csak az 1885 
és 1948 közötti időszakra vonatkozik -  ismételten Kozma Ferenc 1879-ben megjelent 
könyvének sorait elevenítjük fel: „A székelyföldi erdőségek magán, egyházi, községi és 
közbirtokossági tulajdont képeznek. Melyik mekkora terjedelmű, azt [sajnos] kinyomozni 
nem sikerült, de az tudva van, hogy a két utolsó erdőbirtok jelentékenyen túlhaladja a két 
elsőt [...]. És a tulajdonjog e tisztázásánál a községek hivatalból lesznek képviselendők, 
mindenütt igen nagy lévén a hajlam confundálni a községit a közbirtokosságival, mely 
törekvés a községeket természetesen igen sok helyt megfosztaná talán egyedüli tőkéjüktől 
és jövedelemforrásuktó?' (252. old.).

Az 1875-ben megalakult Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet által ezer forint 
pályadíjjal jutalmazott munkát jól kiegészítik Bedő Albert erdőstatisztikai adatai (Bedő 
1885,1896), de távolról sem a követelményeknek megfelelően. Ennek legfőbb oka pedig, 
amint említettük, az egyéni illetmények (arányrészek) végleges elkülönülésének és a 
közösségek felbomlásának -  újjáalakulásának -  vagyis az arányosításnak -  elhúzódása a
XX. század első évtizedének végéig. Ezt a rendkívül szövevényes folyamatot végül is -  
minden esetben -  csak az impériumváltozás „fejezte be”J36J

Azt tudjuk, hogy a 84 évig fennállt osztrák rendszerű székely határ őri katonáskodással 
kapcsolatos kiadások -  a sokféle ingyenes és a 10-18 évig tartó szolgálat mellett -  
elsősorban Csik és Háromszék szegény székelységének 22 581 120 forintjába került^37! ; 
valamint azt is, hogy az 1921 -es agrárreform során a romániai magyar egyházak földbir
tokaik 84,5%-át veszítették el -  a reform előtti 371 784 k.hold földbirtokból 57 425 k.hold 
marad. ^  De hogy mibe került/kerülhetett a székelységnek a jó negyven évig tartó 
arányosítás, mit ért a valóságban az elherdált erdőarányrészek összessége -  hány km 
vasutat, hány gyárat lehetett volna építeni mindezek értékéből - ,  ki tudná megmondani? 
Vagy mekkora kárral járt^39̂ a megengedhetetlenül hosszúra nyúlt megalakulása az új 
típusú, az 1898. évi XIX. te. alapján szervezett közbirtokosságoknak? Ez utóbbi kérdés 
talán csak az erdészettörténeti ismeretekkel is felruházott komplex kutatócsoport által 
válaszolható megJ40̂ (-+ IV. 3.) Addig pedig meg kell elégednünk azzal, az elődeinktől 
örökölt elítélő véleménnyel, mely szerint: a „ hírhedt” törvényt helytelen bírói gyakorlat 
is kísérte.

Az arányosítás előtt, amint az elsősorban a III. 5. és 6. alfejezetekből is kitűnik, a 
székely székek erdeje döntő többségben közös tulajdonban, vagy legalábbis közös hasz
nálatban volt. A tulajdonos megnevezése évszázadokon keresztül változott -  mert maga 
a nyelv is folytonos megújhodásban élt míg végül (pl. 1842-ben Csiktaplocán) „ nemes 
elegyes közönség”-nek nevezték (Imreh I., 1983. 500. old.).
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Jegyzetek
[ 1 ] Tekintettel arra, hogy fejezetünk az erdőkre vonatkozó birtokviszonyokról szól, annak 

címe a kevésbé használatos erdő-birtokviszonyok is lehetett volna (vö. Nagy). Hason
lóképpen szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy az erdőgazdálkodás kérdései mel
lett az erdőbirtoklási témák is figyelmünk előterében vannak, ezért vált szükségessé 
egy önálló fejezetben foglalkozni az erdő évszázados birtoklásával.

[2] A Selmecbányái akadémia oktatóinak lexikona (1735-1918) (Miskolc, 1983) Nagy 
Gyula három önálló munkájáról és húsz dolgozatáról, rövidebb közleményéről tájé
koztat. Ez utóbbiak az Erdészeti Lőporban jelentek meg. Az elsőt 24 éves korában, az 
utolsót pedig 1896-ban, 46 évesen írta. (Dr. Kovácr Sándor sepsiszentgyörgyi muzeo
lógus hívta fel a szerző figyelmét Nagy Gyula Háromszék erdői című és Pótsa József 
főispánnak ajánlott, egy ismeretlen sepsiszentgyörgyi magánszemély birtokában lévő 
kéziratára.) Negyvenegy éves volt, amikor szolgálata a szülőföldtől távoli vidékre 
szólította. Brassói évei egy lelkes és tehetséges emberre emlékeztetnek.
„Nem oszlok szét nyom nélkül semmivé. -  
Nem-e? [...]
Szél támad s rám dob néhány levelet -  
Hervadtat, őszit. Ez a felelet...”
(Tompa László: Az alkony felelete. Részlet. 1918.)

[3] Magyar Életrajzi Lexikon II. Bp. 1969.
[4] Az erdélyi főkormányszéknek egy 1795. évi körrendeletére válaszolva a székely 

székek a földközösség fennállását igazolták. Háromszék pl. azt jelentette, hogy náluk 
eddig végleges határfelosztás soha nem történt (Tagányi 1894. 217. old.).

[5] Imreh István gazdag történészeti pályafutása során egyes agrártörténeti írásaiban 
jelentős szerepet kapott maga az erdő, mint például a Földközösség Aranyosszéken c. 
dolgozatában. (Korunk 1976,120-123. old.)

[6] Vámszer 1938. 57. old.
[1\ Imreh I., 1944. 7. old.
[8] Az 1884-ben összeállított k im u ta tá s  A [Csik] megye és egyes községi erdőterületek, 

s az azok után fizetendő felmérési és kezelési költségre vonatkozólag [...]” (ALvt Cs 
78.57.) c. okmány a 87 tulajdonos közül számos olyan erdőbirtokot nevez meg, 
melynek címében a „ tízes” szó szerepel. Pl. 17. Csikszépvizi 3 tízes székely birtokos
sága 1479 hold 244 négyszögöl [...]. 86. Körösmény tízes birtokossága 421 hold 633 
négyszögöl [...].

[9] Duka János: Csikszentlélek tízeseiről. Nd. 1978. 186-194. old.
[10] Pál Gábor egy korábbi írásában -  A székelyföldi közbirtokok és az agrárreform, MK 

1923. 4-15. old. -  is foglalkozott a tízesek szerepével: „Némely községben a tízesek 
önerejükből az erdei falopásokat megakadályozni nem lévén képesek, az erdők 
használatát a községnek engedték át, mely átvállalta a tízesek adóját és az erdőhasz
nálat fejében a tízesnek használati díjat fizetett, de a tízesek tagjainak is faizást 
[fahasználatot] engedett” (6. old.).

[11] ASzékely közvagyon védelme. Közrebocsátja a ditrói közbirtokosság választmánya. 
Gyergyószentmiklós 1914.
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[12] Faluközösség: „A falu lakosainak közös (nemzetségi) földtulajdonon, ill. a feudaliz
musban közös földhasználaton alapuló közössége.” (ÉKsz). Az arányosításig (-*  ü l.
6. és VI. 10.) a falu birtokát képező erdők a faluközösség közös javai (tulajdona) 
voltak, és -  ezért is -  nevezték: „ falu erdejé”nek. (-*• III. 4.).

[13] Bogáts Dénes: Háromszéki helynevek. Ekv Sszgy. 62. old.
[14] Székely Zsófia: Ikafalva földrajzi nevei. Aluta 1974-1975. 327. old.
[15] Fejér Miklós: Zabola helynevei. NylrK 1972. 135. old.
[16] Urbárium Seu Conscriptio (Inventarium seu Conscriptio. Szárhegyi Lázár birtok 

összeírása) (ÁLvt Mvh 243; 722-35 lap.) Az 1743-ban összeállított birtokösszeírás a 
kiterjedt Lázár-birtok leltára volt, mely egyben erdészettörténeti dokumentum  is: 
„Ezen Havasokban [gyergyószentmiklósi közhavasokban] két jobbágynak annyi 
része, mint egy szabad embernek vagyon, s a mikor pénzé convertalhattyák [válthat
ják át], marhajok legeltetésében pedig szabadosan mint a szabad ember el járhatnak.” 
(646. old.)
Hasonlóképpen értékes adatunk az az alábbi idézet is, melyből kitűnik a székely 
jobbágynak kivételesen kedvező anyagi helyzete az erdei legeltetésnek köszönhető
en: „[...] de ezen Havasokban a Bélbor nevű Havason kívül a Terrestris Dominusnak 
[földesúrnak] semmi része nincsen. Ezen Bélbor nevű havasban is pedig csak annyi 
része vagyon, mint egy szabad embernek, hanem a jobbágyok szintén úgy legeltet
hetik marhajokat, mint a szabad emberek” (246. old.)

[17] Dániel Gábor nézete alátámasztja a III. 1. alfejezetben ismertetett véleményünket a 
székely birtokviszonyokra vonatkozóan, melyre az általános bizonytalanság volt a 
jellemző. Vagyis, az utókor, amikor keresi az igazságot abban a kérdésben, hogy a 
községi erdőből keletkeztek-e a közbirtokosságok vagy fordítva, ritkán találkozik 
útbaigazító forrással. (Bonyolítja a kérdést az is, hogy mind a falu erdeje mind a 
közbirtokosság a századfordulón mást jelentett, mint az arányosítás előtt.) Éppen 
ezért, a székelyföldi birtokviszonyok kialakulásának megítélésekor valóban meg kell 
fogadnunk az ismert mondás, audiatur et altéra pars tanácsát:

Az én gyermekkoromban még úgy volt -  kezdi beszédét [1942-ben] az öreg László 
Mihály - ,  hogy a báró úr csordája is a közös erdőben legelt. Ma az erdő egynegyede 
sem a közbirtokosságé. A báró úr az arányosításkor annyit összeszedett, hogy ezer 
holdon felül lett az erdeje. Aztán a többi földbirtokos, meg a nagygazdák... Nincs is 
többé három ökörcsordánk és két tehéncsordánk, mint régen, csak mindegyikből 
egy.” (Balogh Edgár: Vargyasi változások B. 1979. 30. old.).

[18] Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára. Pest. 1873. 134. old. (-»  V ü. 1. is)
[19] „Épületre ’s tüzelni-való fát minden heljség, melynek erdeje vagyon, a ’ közönség* 

erdejéből vészén;” (Szigethi Gyula Mihály: Nemes Udvarhely-Szék’ Statisztikai 
leírása NT. 1831. 68. old.).

[20] A kolozsvári m. k. jószágigazgatóság átnézeti térképe a vizsgált terület politikai 
felosztását az alábbiak szerint adta meg: 78. Felső Fejér vármegye (11 részből 
tevődött össze, ezek közül 4 határos volt Háromszékkel; a Csikszék és Háromszék 
közötti beékelt részen 2 helység van feltüntetve: A.-Volál és Miko Újfalu), 79. 
Aranyos szék, 80. Maros szék, 81. Udvarhely szék, 82. Csik szék, 83. Háromszék.
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[21] A kutatott területen kincstári erdő 1849 és 1869 között a „Vissza keblezett vagy 
revendikált Havasok” (Csíki Magánjavak) volt. 1853-1861 között a „Marosszék 
közhavasai”-t szintén a gyergyószentmiklósi cs. kir. „erdőszeti” hivatal felügyelete 
alá helyezték. 1870-ben pedig az állam a Bornemissza családtól visszaváltotta a 
görgényi erdőuradalmat, és ekkor ismét a kincstár birtokába jutott (Pausinger 756. 
old.)

[22] A császári nyíltparancs a községi erdőknél megjegyezte, hogy ezek olyan erdők és 
faültetvények, melyek „városi és falusi községekhez” tartoznak. A  magánerdők közé 
sorolta az olyan testületek erdeit is, „ melyek magánjogi viszonyon alapulnak ”, vagyis 
a (régi típusú) közbirtokossági erdőket. (Vo. Dániel, vö. Pál 1928.)

[23] A lófőség akkor tisztség volt, vagyis: aki viselte, azé volt az erdő használata.
[24] „Ezen kjwl mind zeginek mind gazdagnak zabad volt Irtani, az a keossegnekis” (SzO

II. 283. old.). (Vo. Corpus I., 79., 106. Irtványokról.)
[25] Ismeretes a Tripartitum III. R. 30. c. 7. § által megfogalmazott tétel, mely szerint a 

jobbágy földjének csak haszonélvezője volt, mert felette a tulajdonjog a földesurat 
illette, törvény, mely érvényes volt a székely székekben is 1848-ig, mikor a jobbágy
ságot megszüntették.

\26\ Janitsek Jenő: Miklósvár és Köpec helynevei. NylrK 1974. 1. 157. old. Köpec.
[27] Berde Mária: Zalán és Feldoboly helynevei. Aluta 1978. 488. old. Feldoboly
[28] Bözödi György érdemei közé tartozik az arányosításnak egy új megvilágításban 

történő bemutatása is. írása: A székely kisgazda-társadalom pusztulása (Korunk 
1938. 226-236. old.) jelzett kötetének az arányosítással kapcsolatos mondanivalóját 
egészíti ki.

[29] Bözödi György pályafutását az erdő valamilyen formában végigkísérte. 1983-ban, 
„Nehéz az összegezés -  Beszélgetés a 70 éves Bözödi Györggyel” címen jelent meg 
Katona Szabó István interjúja az Új Élet-ben. Történészi tevékenységével kapcsola
tosan ekkor jegyezte meg Bözödi György: „[...] a közhasználatú Székely Oklevéltár
ban 799 oklevél szerepel; az én gyűjteményemben eddig 2 914 oklevél van nyilván
tartva” Kérdésünk a tájékoztatással kapcsolatosan mi más lehetne: vajon mindezek
ből hány vonatkozik erdészettörténetre?

[30] CJH 1908. évi VII. te. 17. old.
[31] Bodor Tivadarnak az arányosításra vonatkozó véleményét Buday Barna kongresszusi 

főtitkár így összegezte: „Legnagyobb sérelme szerinte az arányosítási törvénynek, 
hogy midőn gondoskodott arról, hogy egy zsellér is bizonyos erdőterületet kapjon, 
akkor arról a szabad székelyről, a kinek egyáltalán birtoka nincs, vagy csak igen kevés 
van, megfeledkezett” (SzK 386. old.).

[32] Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. B. 1981. 112. old.
[33] belsőség: „gazdaságnak a lakóhoz körül v. közelében levő része” (ÉKsz)
[34] Belbirtokos az a személy volt, aki abban a faluban lakott, ahol arányjoga -  a közös 

birtokban arányrésze -  volt. A külbirtokos abban a helységben, ahol arányjoga volt, 
belsőséggel nem rendelkezett. Külső birtok volt a szántó, rét, szőlő, de a havas, az 
erdő nem tartozott ide. (Ez természetesen nem jelentette azt, hogy esetenként e 
szabály alól kivételt nem tettek.)

[35] Vo. Nagy Benedek: Parasztmozgalmak és a munkásság harcának kezdete a Csiki-me- 
dencében, a XIX. század második felében és a XX. század elején. AH. 1980.97-106. 
old.
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[36] Magyarország mezőgazdasági statisztikája TV. Bp. 1900. c. kötet adatai is -  29 évvel 
az arányosítási törvény megjelenése után -  a közbirtokossági és községi területek 
százalékos arányát csak együtt adta meg. (Egyed Ákos: A földtulajdon Erdélyben a 
XIX. században. Korunk 1991/6. 769-773. old.) A közbirtokossági és községi terü
letek százalékos aránya Udvarhely megyében 14,57%, Maros-Torda megyében 
19,27%, Csik megyében 44,26%, Háromszék megyében 45,76% volt, az erdélyi átlag 
pedig 31,97%-ot ért el.

[37] SzK 531. old. ifj. Gödri Ferenc előadása.
[38] Lokodi Károly által közölt adatok az Európai Idő 90. XI. 8. számában. (Vo. Mikó 

32-33., 307. old.)
[39] Csegezy Pál: A székely közbirtokossági erdők ügykezelése (EL 1909. 754-759. old.) 

c. írására még visszatérünk a TV. 3. alfejezetben, mert a székely közbirtokosságoknak 
az 1898. évi XIX. te. szerinti megszervezésének elodázása, az arányosítás hossza
dalmas keresztülvitele miatt történt. Minderre azért is rá kell mutatnunk, mert a 
Közgazdasági Enciklopédia Bp. 1929, miközben az 1898. évi XIX. te. fogyatékos
ságaira rámutatott (I. k. 255. old.), megfeledkezett az arányosítás tárgyalásakor (I. k. 
246-256. old.) ennek jogszabályai közül legalább az alap törvényt-az  1871. évi LV. 
tc.-t -  megfelelő módon elítélni.

[40] Hogy mennyire mellőzték és figyelmen kívül hagyják a kutatott területen fellelhető 
erdészettörténeti forrásokat (pl. a Bedő-féle erdőstatisztika 8 kötetét, a MTörvt-nak 
az erdészeti jogalkotásra vonatkozó részét, az EL-ok régi évfolyamait stb.) a témánk
kal kapcsolatos írásokat megjelentető szerzők, sajnos még a kitűnő Pál Gábor ír ás 
(Pál 1928. 4. sz.) is bizonyítja, mégpedig az alábbi kijelentésével: „[...] itt [a 
Székelyföldön] úrbéres birtokosságok nem alakultakf\ holott csak a Marosvásárhelyi 
erdőgondnokság területén 72 volt úrbéres közbirtokosságról van tudomásunk. (Bedő 
1896. IV. k. I. r. -*  IV. J.)^13l
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