
IV. Községi erdők -  közbirtokossági 
erdők

„1. § Az erdők felosztatnak: [...] 
b) községi erdőkre, azaz oly erdőkre és faültet
vényekre, melyek városi és falusi községek
hez tartoznak;” (EO III, 1857. jún. 24. 630. 
old.) (— III. J. [22] is)

1. A községi erdők jellegzetességei -  Egy felirat 1890-ből
AIII. 4. alfejezetben már megemlítettük, hogy a „ közönség” szó helyett a múlt században 
a „ község” szó használatával találkozunk. (Az ÉKsz szerint a község címszó második 
értelmezése: „rég irod. Közösség, nép.”) Példaként pedig a Nyolcvanas erdőtársaság^  
jegyzőkönyvére hivatkozunk, megemlítve, hogy a közös birtok megalakulásáról 1846-ban 
a jegyzőkönyvvezető így számolt be: „[...] általadta valla Közönségünk az úgynevezett 
két Lepataka Közét 80 személynek 300 az az vásár, melyre így tér vissza a 
jegyzőkönyv: „1906 [...] 60. év telt le [...] hogy azon erdőrészt mel felet társaságunk ez 
idő szerént rendelkezik az őseink községünktől megvásárolták [...]”

Az egykori communitás vagy commonitás: közösség, faluközösség, majd közönség, 
így lett „ község” -  mely „általában meghatározott területen együtt lakó s hasonló érdekek 
és célok által szorosabb összefüggésben álló polgár-testületnek hely közössége" (PNL XI. 
1895. old.) és segítette elő, hogy minden, amit az egykori faluközösség bírt, automati
kusan községi tulajdonná váljék a arányosítást megelőző időszakban? (A Kolozsváron 
1845-ben megjelent Latin-magyar törvénykezési műszótárban communitás: közönség, 
község jelentésben szerepel.) Mindezeket figyelembe véve, mennyiben tarthatjuk napja
inkban megengedhetőnek Dániel Gábornak, Udvarhelyszék főkirálybírájának bizonyta
lankodásait: „Az úgynevezett községi, de valósággal közbirtokossági erdőknek...” (Dániel 
77.)? Mert végül is azért, hogy 1918-ig a székely közbirtokosságok nem tudtak kellőkép
pen megszerveződni, az erdészettörténésznek ítélkeznie kell.

Aközségi vagyon jellegzetességeit az 1871. évi LV. te. 11. §-a (CJH 1869-1871.) adta 
meg, mikor is 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 lehetett könnyen 

végrehajtható. Elsősorban azért, mert a közerdő -  amennyiben használták -  bizonyára úgy 
volt az „egyéni ingyenhasználat tárgya”, hogy ugyanakkor „a községi szükséglet fedezé
sére is” szolgált. (Vagyis bizonyos erdőket mind a község, mind annak lakója jövede
lemforrásnak tekinthetett, ami érdekellentétet jelentett. (-*  III. 6. Az újraarányosítás.) (Vö. 
Backamadarasi összeírás. Műv., 1977. 5. 41. old.)

Az arányosítás végrehajtása során végül is létrejött-e egy kompromisszum a két tábor
-  a közerdők községi jellegét bizonyítók és az azt tagadók -  között? Bizonyára nem, mert
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az erdők tulajdonjogi megoszlása -  ha megyénként különböző mértékben is de állandó 
változásban volt (24. táblázat). Hogy a kutatott terület falvai összlakosságának érdekeit 
végül is melyik tábor szolgálta inkább? Egy évszázad távlatából vizsgálva a kérdést, ma 
már tudjuk, hogy ebben a vitában különbséget kell tenni az első világháború előtti és utáni 
korszak között. Az első időszakban azoknak volt igazuk, akik elfogadták Csikvármegyé- 
nek 1890. okt. 30-án felterjesztettfeliratát}2̂  és a közerdők községi jellege mellett érveltek, 
az arányosítás jogosultságát támadták, és kérték: „az erdők és erdei közös legelők községi 
közvagyon természetének elismerését, örök fel oszthatatlanságának kimondását, az abból 
folyó jövedelemnek a községi háztartásra való fordítását” (Endes 379. old.)J3J (A község 
érdekeit szolgálta ekkor a felirat szelleme -  mert a községi erdők voltak akkor azok a 
jövedelemforrások, amelyek inkább jelentettek hasznot a falu valamennyi lakosa számára, 
mint a „hatalmasok” uralmát elviselni kénytelen közbirtokossági forma. {-* Apukkanó- 
bor néven szellőztetett dorbézolások a közbirtokossági közös pénzekből. Endes 415. old.)

Az impériumváltozás után azonban azzal, hogy a községi erdők gazdasági ereje -  a 
prefektus közvetlen irányításával -  a lakosság többségétől idegen célok szolgálatába állt, 
már a „közbirtokosság szerencsétlen fogalma”^  volt az, amely a kutatott vidék községe 
lakosságának érdekeit támogatta és életkörülményein igyekezett segíteni azáltal, hogy 
törekedett közösségérdekűvé válni. (Vo. Pál 1923 és Pál 1928.)

2. Közbirtokosságokról különböző forrásból
ismereteink szerint a közbirtokos és a közbirtokosság elnevezések latin megfelelőjével -  
a compossessor és a compossessoratus szavakkal -  először egy 1802-ben megjelent latin 
szövegben*5! találkozhattunk. Endes helytörténetében a „compossessorok közt való meg
osztása” szavak 1841-beli megjelenésére figyelhetünk fel (261. old.) Az előző alfejezet- 
ben említett, 1845-ben megjelent szótár pedig mind a compossessor, mind a composses
soratus kifejezés magyar megfelelőjét megadta. A még Erdőszeti Lapok címen 1864-ben 
megjelenő folyóirat (EL) egyik írásának szerzője a közbirtokosságoknál észlelt rendezet
len állapotról tájékoztatta olvasóit (188. old.).

A közbirtokosság számos meghatározása közül csak az alábbi háromra szorítkozunk:
a. „Az a közösség, amelynek tagjai valamely osztatlan birtokot (rendszerint legelő- és 
erdőterületet) közösen használnak” (ÉKsz); kiegészítve az alábbival: b. „A közbirtok 
intézménye, birtokjogi szervezete” (uo.). És végül c. a közbirtokosság: a társas birtoklás 
egy neme, az erdőközösség legfejlettebb formája volt a vizsgált területen, melynek 
vagyona fennállásának utolsó évtizedeiben „ a használat és kezelés tekintetében közösség
ben hagyott magántulajdon ” volt (Székelység, 1938. 95. old.)^^ ^  ^

Hasonlóképpen szükségesnek találjuk megjegyezni, hogy az alábbi két fogalom: a 
„közvagyon” és a „ közbirtokosság” szembeállítása már azért sem lehetséges, mert egy 
síkon nem vethetők össze. A„ közvagyon ” ugyanis nem egyéb, mint „közös vagyon”, vagy 
„tulajdonközösség”, tehát birtoklási forma, a „közbirtokosság” pedig egy más típusú 
vagyonnal rendelkező testület, amely tevékenységét jogi személyként, törvény által 
szabályozott keretek között fejtette ki. (Ezért a közbirtokosság sokféle definíciója közül 
a Magyar Értelmező Kéziszótár történelemtudomány: meghatározásával indultunk el, 
mely nem mond ellen Fodor Pál véleményének: A székely közbirtokosság-több gazdának 
közösen használt magánvagyona -  ellentétben az úrbéri birtokosságokkal, sohasem volt
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földesúré vagy másé, hanem ősfoglalás, amely századokon át -  a faluközösség tulajdo
naként -  szállott apáról fiúra, éppenúgy, mint az egyéni magánbirtok (Fodor 1938.). (Vo. 
Pál-Antal—Kádár II.)

A könyv korlátolt terjedelme nem teszi lehetővé „A közerdők szókincse” címen a 
témával kapcsolatos rendkívül gazdag és részben történeti értékű terminológiának az 
ismertetését. (Vö. Kádár 1988.) Ezért csak a fejezet tartalmát kiegészítő táblázatok (25-28. 
táblázatok) magyarázatát szolgáló fogalmak és jelenségek megismertetésére kerül sorJ9! 
(-*  Szefj. 5.1.)

Nemesi közbirtokosság: a társas birtoklásnak az a neme, mely ősidők óta szabad 
tulajdonú birtokokra és az azokkal kapcsolatos jogokra vonatkozott. A székely közbirto
kosságok is idetartoztak. Az erdőstatisztika -  Bedő 1896. IV. k. -  a közbirtokossági 
erdőket, vagyis magukat a közbirtokosságokat két csoportba sorolta: nemesi és egyéb 
közbirtokossági erdők, valamint volt úrbéres közbirtokossági erdők A székely közbir
tokosságoknál a részesek szabad tulajdonosai voltak az őket megillető aránynak. (Pál 
1928. 4. sz.). Levéltári adataink (ÁLvt-Mvh 48. alap) többek között az alábbi székely 
közbirtokosságokról tesznek említést:

-  erdőcsinádi székely nemes közbirtokosság,
-  kebelei „Szabad székely birtokosokéról, melynek összterülete mindössze 0,58 
k.hold volt,
-  mezőpaniti székely közbirtokosság,
-  nyárádköszvényesi székely nemes közbirtokosság. („A jogosultak neveit és arányré
szeit az 1913. évi február hó 15-én megtartott alakuló gyűlés állította össze és tüntette 
ki a szavazásra jogosultak jegyzékében.” Idézet a „Szabályzat”-ból);
-  köszvényes remetei székely nemes közbirtokosság. (Tanulságos idézet a „Mátyus” 
nevű erdejének általános leírásából: „Ezen erdőbirtok k.remetei közhelyeknek, erdők 
és legelőknek 1886. évben történt arányosítása alkalmával maradt a k. remetei székely 
nemes közbirtokosság tulajdonában.”)
Volt úrbéres (köz)birtokosság: az úrbéri rendezés alkalmából erdőilletőség fejében a 

volt úrbéresek tulajdonába átment, közösen kezelt erdőbirtok. (Vö. 1898. évi XIX. te. 1. 
§). (Az úrbéres birtokosság és a közbirtokosság magánjogi közösségek, a község közjogi 
alakulat volt. Vó. Pál 1928. 4. sz.)[11]

Volt kétág katonaság közbirtokosság: „földközösségek a székelyeknél, melyek a köz- 
határok felosztásakor keletkeztek azokból a közhatárbeli illetményekből, amelyek a lófők 
és gyalogosok rendjéhez tartozott székelyek ősbelsőségeinek (régi telkek, antiquae) alapul 
vételével állapítottalak meg ezen belsőségek tulajdonosainak” .̂ 12!’ l13J

Bedő Albert 1896-os erdőstatisztikai munkája szerint ekkor az alábbi 13 háromszék- 
megyei községben létezett volt kétág katonaság közbirtokosság: Aldoboly, Árkos, Bodola, 
Bölön, Eresztevény, Káinok, Középajta, Köröspatak, Lisznyó, Málnás, Miklósvár, Nagy- 
borosnyó, Zalán. (Vö. Bedő 1896. IV. k. 496-532. old.) (A későbbiek során Bodokon is 
alakult volt kétág katonaság közbirtokosság.)

Erdőstatisztikai adatokat a Bedő-féle monumentális művön kívül természetesen más 
forrásokból is nyerünk. Nagy Gyula monográfiája pl. arra figyelmeztet, hogy 1885-ben 
Háromszék megyében közbirtokossági erdő nem volt (Nagy 482. o l d . ) C s i k  megyében 
is 1908-ban (26. táblázat) csak 38 közbirtokosság voltJ15̂ (28. táblázat.)

60



3. Csegezy Pál erdőmérnök két írása 1909-ből az Erdészeti 
Lapokban[16] -  Vádak és tények
Csegezy elégedetlen mindazzal, ami az 1898. évi XIX. te. életbelépésétől eltelt tíz év alatt 
a székelyföldi közbirtokossági erdők vagyon- és ügykezelésével kapcsolatosan történt. 
Talán a hatodik érzéke sugallta: túl lagymatagon folyik az új típusú közbirtokosságok 
megszervezése, és rohamosan közeledik annak az időszaknak a vége, amelyet a sors a 
székelység gazdasági megerősödésére szánt. S habár az Erdőtörvény a hatósági teendők
kel a közigazgatási erdészeti bizottságokat bízta meg, és ezeknek tagja államerdészeti 
szolgálatban levő erdőmémök nem lehetett -  elnöke a megye fő- vagy alispánja volt, 
1914-ben pl. Háromszék megyében báró Szentkereszthy Béla, Udvarhely megyében 
pedig Ugrón János, mindkettő főispán és földbirtokos - ,  mégis a kialakult helyzetért az 
erdésztársadalmat is felelősség terheli.

Panaszait az alábbiakban összegezhetjük: a közbirtokosságoknak az 1898. évi XIX. te. 
előírásainak megfelelően összeállított s z a b á ly z a t  szerinti szerveződése még nem feje
ződött be; ennek következtében számos közbirtokosság még mindig „ költségelőirányzat” 
nélkül működik; az eladásra szánt faanyagot nem nyilvános árverésen értékesítik-  annak 
betudhatóan, hogy a hatósági ellenőrzés, a vagyonfelügyeleti jog gyakorlása, és ez már 
az állami (járási) erdőgondokságok és erdőhivatalok teendői is voltak, sem folyik kellő 
módon stb. A jelzett ún. közbirtokossági törvény 11. §-ának d) pontja a fenti állami 
erdészeti szervek -  melyek az állami kezelés közegei voltak -  teendői közé sorolta a 
használatok gyakorlásánál a törvények és rendeletek megtartásának felügyeletét is. Majd 
Csegezy Pál a sajnálatos esetekre rámutatva, kénytelen kijelenteni: „a népnek nincs érzéke 
a közvagyon megbecsülésére” (Csegezy 402. old.). Amit még szerinte betetőz a „pénzhi
ány”, a „forgótőke”-nélküliség káros hatása is.

Sokat mondóak Csegezy Pál alábbi sorai is. Megállapításait sajnos számszerű adatok
kal nem támasztotta alá, ezért véljük különösképpen értékesnek a 26. táblázat által nyújtott 
tájékoztatást: „A szervezetlen közbirtokosság erdőgazdasági ügyeit [ő maga] nem tudván 
kellően rendezni, anyagiakban is jelentékeny kárt szenved; a közterhek viselésére képte
len, adósságokba merül, a tagok bizalmatlansága fokról fokra nő, sőt a birtokossággal 
szemben alkalmazott törvényes eljárást is zaklatásnak tekintik, s mindezek a körülmények 
a közös birtokosok jelentékeny részét arra készteti, hogy jogosultságától meneküljön, azt 
[mint magántulajdont eladja] elidegenítse” (Csegezy 757. old.). (Vo. Pál 1923: A közbir
tokosságok nemes hivatása; és Antal 1979. 489. old.)l18l

Levéltári adataink tanúsága szerint, az új típusú közbirtokosságok szerveződése Cse
gezy vészharangot meghúzó írása után is folytatódott. Valamint az is bizonyos, hogy ott, 
ahol a közösségi szellem felülkerekedett, és az önző vezetők helyett olyan szakemberek 
kerültek legalább erdőgazdán ak j19! mint Ambrus András regényében (Ambrus) Fehér 
Mihály, mindaz, amit Pál Gábor annyi lelkesedéssel hirdetett a közbirtokossági rendszer 
felsőbbrendűségéről, nem volt utópia. Ezért a közbirtokosságok létjogosultságát igazoló 
tárgyilagos végkövetkeztetésünk lényege: ott, ahol a közbirtokosság jól m űködö tt-és ezt 
azzal is bizonyította, hogy a háziipart támogatta -  a falu lakossága az átlagosnál jobb 
gazdasági helyzetben élt (vö. Egyed 59. old.). (Vo. SzK 235-241. old. Háziipar.)
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4. Közbirtokosságaink 1918. december 1-je és 1948. április 
13-a között

Erdőségek túlhasználata (—► I. J. [16])
A korszakra jellemző volt az erdőkitermelésnek az a helytelen és káros rendszere, 

amelyben a kitermelt fa a n y a g é  megfelelő pótlásáról nem gondoskodtak -  vagyis többet 
termeltek ki az élőfakészletből (-* II. 3. b.), mint amennyi az évi növedék. Ezt a 
„rendszerit (állapotot) nevezzük rablógazdálkodásnak, és mert megjelenése függetlenül 
a társadalmi-gazdasági alakulattól (termelési módtól), visszatérő témája rövid áttekinté
sünknek. Mostani megemlítése pedig nemcsak azért indokolt, mert a kapitalista fakiter
melés egyfelől veszélyeztette a vizsgált terület közbirtokossági erdeinek tartamosságát> 
másfelől nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az a haszon, amellyel a rablógaz
dálkodás járt, a „ m ásé” volt.

Agrárkisajátítás
A székely kérdések egyike volt, ezért agrárreform címen előzetes tájékoztatást már 

nyújtottunk erről, rendszerint a kisebbségek érdekeit sújtó földbirtokreformról. (-* VI.
12., 27. táblázat.) Tudjuk, hogy csak Csík megyében több mint 66 ezer k.hold erdő 
kisajátítására került sorJ21! A még fellelhető iratok a székelyföldi közbirtokosságokat-az 
agrárreform intézkedéseinek végrehajtása során -  jogtalanul ért intézkedésekről tanús
kodnak. Pl. a „ Névjegyzék a Zetelaki közbirtokosság tagjainak 1927. évből” c. kimutatás, 
melyből kitűnik, hogy az agrárreform által ettől a közösségtől 2000 k.hold erdőt és legelőt 
sajátítottak ki. (-*• V. 3. Csíki Magánjavak)!22! (27. táblázat.) Sérelmes volt az agrárre
form végrehajtása abból a szempontból is, hogy Csikban nem vették figyelembe a 
törvénynek az ún. „ hét holdas m érték”-re vonatkozó intézkedéseket, mely szerint ott, ahol 
a lakosság házi faiparból is él, családfőként 7. k.hold megtartandó volt (Pál 1923. 11. 
old.).

A mértéktelenül elhúzódó agrárkisajátítás számunkra sérelmes végrehajtása az egy
kori romániai magyar sajtónak sokáig mindennapi témája voltJ231 Ezek közül a földreform 
utáni visszaélések sokszor az ún. „avzz”-okkal (engedélyekkel) és a „ kijárók”-kai kap
csolatos leleplezések során váltak ismeretessé. A minisztérium meghamisított engedélyé
vel ugyanis erdőügynökök sorra járták az agrárkisajátítás alkalmával sérelmet szenvedett 
létező, sőt nem létező egyházközségeket, és ígéretet tettek, hogy „erdőt szereznek”, ha e 
közösségek már jó előre lemondanak az erdők háromnegyed vagy négyötöd részéről 
(Antal 1980. 151. old.)!24! (y ó. Mikó 304. old.)

Hodor Victor közigazgatási vezérfelügyelő javaslatai
Előzetes tájékoztatásként a VI. 12. alfejezetben tárgyaltakhoz, a közbirtokossági rend

szer megszüntetését célzó 1928-ban „kirobbant” előterjesztésre, és annak végrehajtását 
hevesen ellenző szellemi csatározásra -  melyet elsősorban dr. Pál Gábor (Pál 1928) és 
Kacsó Sándor (Kacsó) folytattak - ,  a lényegét a vitának, vagyis a Hodor által ajánlott 
három utat az alábbiakban összegezzük:
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-  azt az állami kezelési, mely eddig a közbirtokossági erdőknek elsősorban a technikai 
ügykezelésére vonatkozott és lényegében felügyeleti jellegű volt, terjesszék ki a 
gazdálkodás belső adminisztrációjára és „gazdasági kiaknázására” is;
-  a közbirtokosságok vagyonát osszák fel azok tagjai között;
-  harmadik változatként pedig Hodor azt javasolta -  és ez lett volna a legsérelmesebb 
- , hogy a közbirtokossági erdőket az állam sajátítsa ki azon községek javára, melyekben 
az illető birtokosság tagjai illetékességgel bírnak, vagyis az állam nyilvánítsa ezeket 
az erdőket községi erdőknek.
Hodor javaslatára a szellemi választ Pál Gábor legjelentősebb erdészettörténeti írásá

val adta meg (Pál 1928), melynek vezérgondolata: ragaszkodni kell a székely közbirto
kosságok önálló rendelkezési jogához, mert ezek a vagyonközösségek csak ezáltal emel
hetik fel -  továbbra is, ha szükséges -  „a kétségbeesésből” a „szerencsétlen csapásoktól 
lesújtott családokat”, és tehetik azokat „ragaszkodóvá az ősi fö ldhöz” (Pál 1928. 146. 
old.)l25]

Presszionált segélyezésekt26í
Ezek a sorozatos visszaélések sorába tartoztak. Elsősorban a közigazgatási hatóságok 

részéről történt e jogtalan kényszer alkalmazása, mely nem volt más, mint a magántulaj
dont képező közbirtokossági vagyon ellen, a tagoktól idegen célokat szolgáló adományo
zások láncolata. (A sajtó 1935. febr. 21-én egy újabb hasonló ügyről tájékoztatta a 
közvéleményt, beszámolva arról, hogy a gyergyói közbirtokosságokkal a járási hivatal, 
egykor főszolgabírói, még régebben dulói hivatal számára, a „pretor” rendeletére -  a 
megye helyett -  építkezéseket végeztetnek.) (KU.)

Járásbíró, „ interimar ”
Az 1923-tól Erdély területére is érvényes erdőtörvény (codul silvic) (-*  I. 6 . ) -  amint 

már említettük -  elrendelte azt is, hogy a közbirtokossági gyűléseken az illetékes járásbíró 
(judecator) elnököljön, és gyakorolja a fegyelmi jogot a közbirtokosság igazgatósága 
felett, amelynek tagjait elmozdíthatta és újakat -  az ún. „interimar”-t nevezhette ki. 
Határozatai ellen nem volt fellebbezés, sem jogorvoslat, s így a közbirtokosság az 
országban az az egyetlen intézmény volt, amely „perrendtartási jogorvoslattal nem 
élhetett, s kénytelen volt a bíró egyetlen jó vagy rossz határozatában megnyugodni” (Csiby 
27. old.). (A sérelmek sorozatos láncolatát indította el a jogalkotás e tévedése, és éppen 
ezért vált indokolttá két külön fejezetben is foglalkozni a kérdéssel!)

Nemzeti szövetkezeti törvény
Jelentős esemény volt a közbirtokosságok életében a szövetkezeti törvénynek 1929-ben 

történt életbelépése, mert előírásai rájuk is vonatkoztak. Ez azt jelentette, hogy állami 
felügyelet alá került az összes közbirtokossági vagyonkezelés (Csiby 24. old.). (Indrumator 
1988.) A törvénynek 1935-ben végbement módosítása körül megindult parlamenti vitában 
Abrudbányai Ede képviselő -  miközben számos példával igazolta véleményét: „közbir
tokosságunk az imperium átvétele óta igen sokat szenvedtek majd minden hatóság 
részéről” -  javasolta, hogy a közbirtokosságok felügyelőségei mellett a közbirtokosságok 
tagjaiból választott önkormányzati tanácsadó szervet hozzanak létre (KU 1935. III. 7 . ) ^
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Közbirtokosságok szövetkezetekbe tömörítése
A közbirtokossági erdők faállományának -  a szakma szóhasználata szerint -  lábon 

történő eladása kevés jövedelmet biztosított, mert a haszon a -  rendszerint idegen tőkével 
gazdálkodó -  vállalatoké volt. Ezen a nem kívánatos helyzeten a szövetkezeti mozgalom 
propagálói fakitermelési szövetkezetek létesítésével próbáltak segíteni, melyeknek rendel
tetése az erdő házilagos kitermelése és termékeinek a kapitalista cégek kizárásával történő 
értékesítése volt.

Megkésve, csak 1933-ban alakult meg az Első Székely Fakitermelő Szövetkezet Csík- 
karcfalva, Csíkdánfalva, Csíkszenttamás és Csíkjenőfalva közbirtokosságok tagjaiból 
(Kacsó 1974. 369., 370. old.); majd Csíkszeredában 200 taggal a Székely fa  szövetkezet 
(Bözödi 222. old.), mely 1935-től „Csík” fatermelő és általános gazdasági szövetkezet 
néven eleinte 6, majd 12 községet foglalt magába, amikor már évente 60 ezer m3 fát is 
kitermelt (Antal 1979. 491. old.)J28̂ A kutatott területen végül is a legismertebb vegyes 
ipari szövetkezet az erősen faipari jellegű csíkszentdomokosi Victoria általános szövetke
zet volt, melynek vezetője -  dr. Karda Ferenc -- ezt a szervezetet példamutatóvá tette J29̂

A vizsgált közbirtokosságok vissza-visszatérő sérelme volt a mértéktelen adóteher, 
mely abból is adódott, hogy adóalapjukat -  az adminisztratív és személyi kiadások 
levonása nélkül -  tévesen állapították meg (KU 1938. szept. 19.). Az államnak ez a 
közbirtokosságainkat hátrányosan érintő adópolitikája azokból az adatokból is kitűnik, 
melyeket az egykori sajtó (KU 1932. III. 25.) nyilvánosságra hozott, majd napjainkban a 
helytörténet (Antal 1979. 489. old.) immár megörökített.

Adataink tanúsága szerint minden egyes eladott köbméter fa után a kapott összeg 
51-52%-át adóba fizették.!30̂ Hasonlóképpen a közbirtokosságok kiadásait -  hátrányos 
„megkülönböztetés” következtében -  növelték a több százezer lejes bírságok is, amit a 
hatóságok különféle címeken róttak ki, elsősorban még azért is, mert a járatlan vezetőség 
(egyszerű kisbirtokosok) „bizonyos törvényes dátumot” elfelejtett, esetleg hamis adóbe
vallás ürügyén. (A  KU  1931. szept. 21-i száma arról értesítette olvasóit, hogy csupán 
1931-ben a Csík megyei közbirtokosságokat hamis adóbevallás címen 25 millió lej 
pénzbírságra ítélték.)

A jelzett közbirtokosságokra sérelmes adómegállapítást az állam a későbbiek során is 
alkalmazta. Az 1947. április 13-14 között Csíkszeredában megtartott erdő- és közbirto
kossági kongresszus egyik követelése is éppen az volt, hogy az erdőbirtokosságok -  így 
is nevezték a tárgyalt közösségeket -  is részesüljenek a kistermelők részére biztosított 
adókedvezményekben.

Közbirtokosságok felosztása
Dr. Pál Gábor érdeme volt az, hogy szükséges és hasznos felvilágosító munkát fejtett 

ki a közbirtokosságokra vonatkozó vélemények kialakulásakor. Egyik írásában például 
(KU 1936. XI. 1.) részletesen megmagyarázta, hogy miért jelentene szörnyű veszélyt a 
„székely közbirtokossági vagyonok felosztása”, és miért csak felelőtlen, nemtörődöm 
elemek izgathatnak a szétosztás érdekében. Ezt ugyanis csak természetben lehet végre
hajtani, és csak a bíróság mondhatja ki; engedélyezése és végrehajtása milliós költségeket 
emésztve fel, általános elszegényedéshez vezetne. Továbbá: a jobb területekért -  melyek 
a valóságban „pántlikáik , keskeny földsávok lennének -  való tülekedés a tagok között 
rendkívül káros feszültségeket okozna.
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Hasonló véleménye volt a jelzett kérdésről Fodor Pálnak is, amikor e szavakkal 
indokolta, hogy miért nem lehet a közbirtokosságokat felosztani: „De aztán képzeljük 
csak el, hogy mit jelentene a székely kisgazdának, ha kapna a Hargita tetején vagy a Békás 
patak völgyében 100 négyszögöl erdőt és 50 négyszögöl legelőt, s ezzel szemben ki volna 
zárva a községhez közelebb eső legelők használati jogából, s a téli tüzelőfáját 30-40 km 
távolságból kellene haza hordania. A z ősök annak idején jó l tudták, hogy miért nem 
osztották fe l az erdőket és havasi legelőket egymás között, s miért csak a szántóföldeket 
és kaszálókar (Fodor 1938).

Végül Bolyai Farkasnak 1820-ban leírt, az erdők közös kezeléséről vallott elveit tartjuk 
szükségesnek e kérdéssel kapcsolatosan feleleveníteni: „Ha külön apróbb részek volná
nak, azokat egy egésszé kell tenni, azaz mindenik birtokos betéve mintegy társasági 
kassába a maga részét, azon jogáról, hogy a magáét s maradékáét elpusztíthassa, mondjon 
le, oly tervvel, mely szerint mind a jelen s mind a jövendő szüksége biztosíttassék s a 
helyett, hogy a gyümölcsfa [azaz erdei állófa] levágattassék, évről évre termése mind 
bővebben szedessék” (Bolyai 11. old.). (Ennek az elvnek a betartása pedig feltételezi azt, 
hogy az állam olyan intézkedéseket hoz, amely mind az erdőbirtokos-közösség, mind a 
résztulajdonosok érdekeit védi.)!31!

Közbirtokossági kongresszusok
Ismereteink szerint (vö. KU 1929. dec. 5.) a Székelyföld közbirtokosságainak kérdé

seivel foglalkozó első kongresszusi dr. Pál Gábor irányítása alatt Csíkszeredában 1929. 
december 1-jén tartották, amelyen a csíkieken kívül az udvarhelyi és háromszéki érdekel
tek is képviseltették magukat. Beszédében az elnöklő Pál Gábor kifejtette véleményét: 
„[...] a székely közbirtokossági vagyonok nem vonhatók a Románia több részén meglevő 
úrbéres közbirtokosságok, vagy az agrárkisajátítások rendjén alkotott közbirtokok, köz
vagyonok fogalma aláJ32! A székely közbirtokosságok ugyanis és ezeknek vagyonai nem 
holtkéz b ir to k ,^  nem királyi adomány, hanem ősfoglalással szerzett, részarány szerinti 
adásvétel tárgyát képező, természetben fel nem osztott, el nem különített tulajdona a 
birtokosoknak. A közös vagyonból származó jutalékrész hozzátartozik a tulajdonos va
gyonához annyira, hogy az kizárólagos rendelkezése alatt áll, mint a háza vagy kertje vagy 
szántóföldje” (KU 1929. dec. 5.).

Ugyancsak ekkor tették szóvá azokat a sérelmeket is, melyek az üzemtervek elkészíté
sével járó tetemes és jogtalan kiadásokra, az ezzel kapcsolatos munkálatokat elvégző 
magánmémökök visszaéléseire vonatkoztak; valamint sérelmezték az erdősítési biztosí
tékként letétbe helyezett összegeknek -  a kaucióknak -  az előírt idő után történő vissza
tartását is stb.

1931. október 18-án tartották meg a második közbirtokossági közös értekezletet, 
amikor is egyhangúan arra a megállapodásra jutottak, hogy a közbirtokosságok szerveze
teit át kell alakítani. Pál Gábor a vizsgált terület közbirtokosságainak szövetségbe tömö
rülését javasolta azzal, hogy az egységes ügy- és vagyonkezelés irányításának és ellenőr
zésének elősegítése mellett, a birtokosságok autonóm jogköre továbbra is fennmaradjon.

A harmadik kongresszust 1932. február 14-én dr. Pitner Árpád  irányításával tartották, 
amikor is megtárgyalták a közbirtokosságok szindikátusának létrehozását „olyan formá
ban, hogy az egységes vezetés és az irányítás a szindikátus kezében legyen összpontosítva,
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de a közbirtokosságok autonóm jogköre sértetlenül fenntartassék” (KU 1932. II. 18.). 
Hasonlóképpen hangoztatták a kongresszuson a közbirtokossági vagyonok gazdaságo
sabb hasznosítását, foglalkoztak továbbá egy központi jogvédő iroda létrehozásával is, 
elsősorban az adóügyekkel kapcsolatos kérdések megoldása érdekében.

Az utolsó erdő- és közbirtokossági kongresszusra 1947. április 13-14 között, hasonló
képpen Csíkszeredában, került sor. A Magyar Népi Szövetség kezdeményezésére, a 
vármegyeháza nagytermében, több mint 300 erdészeti, gazdasági, közbirtokossági és 
szövetkezeti szakember jelenlétében megtartott tanácskozáson beszédet mondott Kurkó 
Gyárfás is. Hangoztatta annak szükségességét, hogy a „kiszakított erdőket vissza kell 
juttatni a közösségeknek”; a közbirtokosságok a falu egész társadalmának -  szegénynek, 
gazdagnak -  közös tulajdona, melynek fel kell karolnia az elesetteket.

A kongresszus munkálataiban tevékeny részt vállaltak: Klőzer Oszkár, Berecz János, 
Nagy György, Aladics Zoltán erdőmérnökök, valamint dr. Karda Ferenc, a csíkszentdo- 
mokosi szövetkezet elnöke. Az ő beszédének alapgondolatai voltak: a „fekete p iac” 
megszüntetése, „mely semmiféle közmunkából részét ki nem veszi, a maga hasznára 
dolgozik és a szövetkezetek tekintélyét igyekszik aláásni, melyek pedig az állammal 
szemben, valamint a kulturális és népi kérdésekben a terhet elvállalták”; a nyilvános 
árverezések rendszerének a felszámolása, vagyis a közbirtokosságok által történő házila
gos fakitermelés általános bevezetése. „Szakember kell és forgótőke. A hitel alapja a 
szöve tkeze t, hangoztatta dr. Karda, az államosítás előtti időszak kiváló gazdasági veze
tője.

A népes tanácskozásnak nagy visszhangja volt. A kolozsvári Utunk 1947/10. számában 
Székely Dávid Gyula tájékoztatta az eseményről a folyóirat olvasóit, hangoztatva a 
közbirtokossági arányjogok igazságos elosztásának szükségességét,f34J az erdőkiterme
lésnek és a faértékesítésnek szövetkezeti alapokra fektetését, hogy ezután a tagság érdekeit 
ne csak a fa  tőára, hanem az erdő minden néven nevezendő haszna szolgálja.

Közbirtokosságok reformja, Fodor Pálra emlékezve
Itt összegezzük mindazokat a haladást segítő javaslatokat és változtatásokat, amelyek 

a kutatott terület közbirtokosságainak elsősorban gazdasági bajain akartak könnyíteni, s 
az 1920-as évek végén és a 30-as évek folyamán hangzottak el, és csak szerény mértékben 
valósultak meg. Legjelentősebb közülük a már többször tárgyalt szövetkezetesítés, mely
nek lényegét Antal Imre így fogalmazta meg: „Egyetlen megoldás mutatkozott: a közbir
tokosságok szövetkezetekbe tömörítése [...] ha a közbirtokossági tag a fát maga termelné 
ki és dolgozná fel szövetkezetekbe tömörülve [...]” (Antal 1979. 490. old.). (Utalunk a 
cimborasági tulajdonban levő vízifűrészekre.) (Molnár 315. old.)

A feltett kérdés -  hogyan lehet és kell javítani közbirtokosságaink helyzetén -  legjobb 
ismerője Fodor Pál volt. Erdészettörténetünk két jelentős írását (Fodor 1938, Fodor 1939) 
neki köszönhetjük. Ezekből idézünk:

„[...] saját «házi szükségletre» történjen a kitermelés, [vagyis a bárcát eladni ne 
lehessen, mert] akkor semmiféle kereskedelmi v. forgalmi adót nem kell fizetni, [ehhez 
szükséges volt, hogy] a fát magunk kell hogy hozzuk az udvarra s ott kell feldolgoznunk” 
[...] (Fodor 1939. 34. old.). Ugyanebben az írásában Fodor figyelmeztette a tagokat arra 
is, hogy jóváhagyott üzemterv szerint gazdálkodjanak, mert akkor a földadónak az állami 
része a felére száll leJ35̂
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Hasonlóképpen megszívlelendők voltak azok a tanácsai is, melyeknek elfogadása és 
követése esetében a visszaélések táptalaja mérséklődött volna (vö. Antal 1980). Ezek 
elsősorban a már többször említett házilagos kitermelés alkalmazására, a fakereskedőnek 
az erdőből történő kizárására, a közbirtokossági vezetők megfelelő javadalmazására - ,  
hogy ezáltal ne kényszerüljenek a „mellékesből” hasznot hajtani, s ezáltal visszaéléseket 
elkövetni -  stb. vonatkoztak.

A „reformer” Fodor Pál javaslatai közé tartozott annak a közbirtokossági uniónak, egy 
bizonyos hatósági jelleggel felruházott érdekvédelmi szervezetnek a létrehozása is, mely 
elsősorban az állami hivatalokkal szemben védte volna a székelyföldi közbirtokosságok 
érdekeit. Ő volt továbbá az a szakember is, aki hangoztatta, hogy a székely közbirtokos
ságok székely közös magánbirtokok és nem közvagyonok, vagyis lényegében közösen 
használt magánbirtokok. (Fodor 1939. 32. old.)

5. Egy további nyűg volt a közbirtokosság?
Emlékeztetünk Csík vármegyének 1890. okt. 30-án kelt feliratára -  melyet mind Endes 
Miklós (Endes), mind Vitos Mózes (Vitos) közölt (-* IV. 1.) - ,  valamint az egykori csíki 
alispán véleményére, ki „szerencsétlen ideá”-nak tartotta a közbirtokossági szerveze
tet J36l Ezzel mintegy utalunk arra: nemcsak a falu társadalma volt két táborra szakadva-  
a községi és a közbirtokossági erdők pártjaira - ,  hanem a megye érdekelt értelmisége is. 
Továbbá: a közbirtokosságon belül „az egyenlő részesedési arány” és „a felosztási 
kulcsként a magánbirtokot alapul vevő” elv igazát hangoztatok elkülönülése szintén 
valóság volt. (Amint tudjuk, ennek a véleménykülönbségnek eredete abban keresendő, 
hogy egyesek elfogadták, mások tagadták a tételt: „a [székely] közös birtok [a közerdők 
és a közlegelők] nem a magánbirtok járandósága, hanem a személy illetéke”). (SzK 1902. 
372. old.) (Vo. K u rk ó .)^

Mindezek tudatában ismételjük meg a fejezet elején kifejtett véleményünket: 1918. 
december 1-je vízválasztó a székely közbirtokosságok megítélésében is. Vagyis értékelő 
véleményünk kialakulásában döntő szerepet tulajdonítunk annak, hogy a közbirtokossá
gok a falu valamennyi lakója érdekében hasznosan tevéékenykedtek.. Ezért meggyőző
désünk: akármilyen keveset (és későn) is kap vissza a székelység az egykori közbirtokos
sági, községi, egyházi, iskolai stb. erdeiből, azzal -  hosszú távú érdekeinek figyelembevé
telével -  csak mint közbirtokossági erdővel gazdálkodhat (Kádár 1992)J38̂

Jegyzetek
[1] 1846-ban Lemhényben megalakult, a falutól 300 renens forintért, 80 személy által 

vásárolt „részvényes” erdő, a „Nyolcvanos erdőtársaság ” (Nyolcvanos et. Lemhény). 
Itt említjük meg, hogy nemcsak a közönség szónak volt egy másik -  a község szó 
értelemben -  használt jelentése, hanem a község kifejezésnek is. Egy 1571-ben kelt 
oklevél (SzO III. 340. old.) alábbi idézete ugyanis arról tanúskodik, hogy a „keossegh” 
szó értelme akkor más volt, és jelentette a székelyeknél a harmadik rendet -  a 
gyalogrendet -  a Jcözszékelységet: „Mij Wdwarhel Zekij keossegh mijden falwbol az 
Biro harmad magawal [...] az Warhoz es ezer zeker fath hordwnk [...]” (J. „Ez a ha/om
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nem az zekelsségben, tudni illik feo ember Lo few Keosseg [...]” (SzO II, 1569-1971. 
283. old.).

[2] A feliratot -  melyet Csíkszeredában 1890. X. 30-án a megye törvényhatóságának 
rendes közgyűlésén elfogadtak -  a képviselőházhoz és egyes minisztériumokhoz 
terjesztették fel (Vitos 511 -520. old., Endes 378., 379. old.). Ebben a közerdők községi 
jellegét bizonyítva, az arányosítás elvét annyiban tartották fenn: „hogy kinek-kinek 
birtokarányában házi szükségéhez és a használat alatti erdők mérvéhez képest a 
közigazgatási hatóság által jóváhagyott tőárban a szükséges famennyiség kiadassék 
[...]” (Vitos 519. old.) (— IV. 5.)

[3] A felirat szelleme némiképp az 1908. évi VII. te. miniszteri indoklásában is fellelhető: 
„A gazdasági helyzet e területen [Szf] alig változott az arányosítási törvény életbelép
tetése óta. A műveltség primitív [?], a tőkeszegénység változatlan, az eladósodás 
nagyobb, az ipari hajlam vagy mezőgazdasági industriára való törekvés alig észlel
hető. Semmi sem indokolja, hogy a közösségek megbontassanak és helyükbe az 
egyéni tulajdon lépjen, annál kevésbbé akkor, midőn bőséges tapasztalatok mutatják, 
hogy az ily közösségek átváltoztatásánál az elmaradt, tudatlan tömeg martaléka lett 
egy pár élelmesebb községi lakosnak (CJH 1908. 24.).

[4] Idézet a feliratból (Endes 379. old.), melyet az egykori közgyűlés alábbi véleménye is 
kiegészít: „Hogy a testület [a közbirtokosság] ténykedése a mi költséges perlekedési 
rendszerünk keretébe mikor s egyáltalában be lesz-e illeszthető, nagy kérdés [?] s hogy 
a testület ténykedése közigazgatási felügyelet és ellenőrködés nélkül sohasem fog 
beválni, annál kevésbbé megnyugtató lenni, az már ma is bizonyos” (uo.).

[5] Megjegyezzük továbbá azt is, hogy az 1791. évi XXX. te. (IV. 6.) már használta a 
compossessor (közbirtokos: a közbirtok résztulajdonosa) kifejezést.

[6] Dr. Pál Gábor dolgozatában (Pál 1928. 6. sz.) nyomatékosan állította: „[...] a közbir
tokossági birtokokban való részesedési jogosultság minden idők óta magántulajdon 
volt.”

[7] Vó. Molnár Kálmán Nd. 1978. 35. old.
[8] Egyes szerzők (Gociman 1932. 6. old.) véleménye szerint a székelyföldi közbirtokos

ságok kizárólag az arányosítási törvény (1871. évi LV. te.) alapján létesültek, amikor 
„ valamennyi volt községi” erdő közbirtokossági tulajdonná vált. Ezzel szemben 
idéznünk kell ennek a törvénynek az 1. §-át, melynek szövegéből kitűnik, hogy 1871 
előtt is léteztek közbirtokok: „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 jóváhagyása nélkül ezen törvény életbeléptét közvetlenül 
megelőző 32 év alatt elfoglaltattak” (CJH 1869-1871. 498. old.). Vagyis a törvény 
világosan megjelölte, hogy a közbirtokossági vagyon ismertetőjegye a közös és 
osztatlan használat volt, mely jellemezte a közerdőt a székelység ősi katonai, társa
dalmi és gazdasági berendezésének alkalmazása idején is. (Vö. Tagányi 1894: „Ami 
pedig a községek vagyonát illeti, nem lehet kétség, hogy eredetét az is a földközösség
nek köszönheti", 213. old.)
Kétségtelen továbbá az is, hogy mind az 1898. évi XIX. te. előtt létező, mind az ennek 
alapján alakult „iíj típusú” közbirtokosságok, egy megelőző hosszú folyamat eredmé
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nyeként jöttek létre, és eltérő módon. Ezt igazolja a Magyar Néprajzi Lexikon 
közbirtokosság szócikke, a háromszéki közbirtokosságok 1896-ban közzétett alábbi 
váltakozó elnevezései stb.
„A közbirtokosságok -  MNL III. 1980. 319. old. szerint -  az egykor fennállott közös 
birtoklás vagy haszonvételek (-*■ nemesi közbirtokosság) osztatlan fenntartása követ
keztében,
vagy a jobbágyfelszabadulás után közös tulajdonban hagyott úrbéri tartozékok hasz
nálata miatt,
máshol a korábban megvolt földközösség maradványaként,
ismét máshol kisebb-nagyobb érdekeltség által közös tulajdonként szerzett birtokok 
(legelő) által maradtak fent vagy alakultak meg.” Kiegészítésként megismételjük 
Fodor Pál sorait:,Székely közös magánbirtokaink. Szándékosan írtam ezt a szokatlan 
címet. Igen, mert a székely közbirtokosságok nem közvagyonok, hanem közösen 
használt magánbirtokok?' (Fodor 1939). Megtoldva azzal a megjegyzésünkkel, hogy 
dr Endes Miklós jelentős munkájában (Endes) a közbirtokosságokat a 31. § Közva
gyonok címen belül tárgyalta.
A jelzett háromszéki közbirtokossági elnevezések pedig az alábbiak:
Baróthi erdőbirtokosság, Bodosi közbirtokosság, Bölöni volt kétág katonaság, Al-do- 
bolyi volt kétág katonaság és szerzemény esek, Fotosi kisebb birtokosság, Fotosi 
nagyobb birtokosság, Málnási vásáros birtokosság, Kökösi Molnár József és társai, 
Zaláni települések, Al-torjai székelyek, Feltorjai vagyontalanok, Petőfalva községbir
toka, Pávai Marti család közbirtokossága stb. (Bedő 1896. IV. k. 496-535. old.) (-*
III. 2. is; „tízesek”)

[9] A 24. és 25. táblázat adatait összehasonlítva a Fodor Pál által közölt közbirtokossági 
adatokkal (35. old.), arra a folyamatra kell figyelmünket összpontosítanunk, mely 
végül is Udvarhely és Maros-Torda megyékben a közbirtokossági erdők lényeges 
csökkenését eredményezte.

[10] Az 1898. évi XIX. te. a nemesi és egyéb közbirtokosságok helyett már csak 
közbirtokosságok elnevezést használt, a volt úrbéres közbirtokosságok helyett pedig 
a „volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen használt erdők” megnevezést. 
Később azonban a különbség közöttük az elnevezésből is sokszor eltűnt. (Pál Gábor 
az 1928-ban megjelent tanulmányában közbirtokosság és úrbéres birtokosság nevek
kel találkozunk, továbbá azzal a megjegyzéssel, hogy egymástól a vagyon eredetére, 
a közösségi jogviszony fejlődésére, a részesedési jogosultság alapjára vonatkozóan 
eltértek.) (-*[32] is)

[11] Bedő 1896. IV. k. /. r. szerint a volt úrbéres közbirtokosságok száma és területi 
kiterjedése az alábbi volt:

Csík megye (394-408. old.) - -
Maros-Torda megye (412-452. old.) 29 28 068 k.hold
Udvarhely megye (456-486. old.) 14 1 484 k.hold
Háromszék megye (496-534. old.) 24 7 075 k.hold

Összesen: 67 36 627 k.hold
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(Itt jegyezzük meg, hogy 1821-ben a székely székekben a jobbágy családok aránya 
34,33% volt. Csetri Elek-Imreh István: Erdély változó társadalma 1767-1821. B. 
1980. 36. old.)

[12] Szemelvények a székelyek sajátságos jogtörténetéből. Összeállította: Elekes Andor 
(Ekv Sszgy 115-117. old.).

[13] Nevükkel még az alábbi formában is találkozhatunk: katona birtokosság (Gazda 
1980. 269. old.) Káinok, kétág katona közbirtokosság (Imreh I., 1979. 297. old.) 
Sepsibodok, (volt) kétág katonaság birtokosság (Ekv Sszgy 117. old.) st’j.

[14] Nagy Gyula brassói kir. erdőfelügyelő Háromszékre vonatkozóan 1885-ben a tulaj
donosjogi minősége szerint az alábbi felosztást közölte:

községi erdőt képez 277 084 k.hold
egyházi testületi erdőt képez 6 489 k.hold
hitbizományi erdőt képez 2 055 k.hold
magánerdőt képez 113 759 k.hold

összesen: 399 387 k.hold

(Nagy 482. old.) (vö. 19. és 20. táblázat) (vö. J. IV. [8])
[15] Végül is 1948-ban, megszűnésükkor Csík megyében 51 közbirtokosság volt. (28. 

táblázat.)
[16] Csegezy Pál: Közbirtokossági erdők vagyonkezelése a Székelyföldön. EL 1909. 

397-403. old.
Csegezy Pál: A székely közbirtokossági erdők ügykezelése. EL 1909. 754-759. old.

[17] 1913-ban alakult meg a Nyárádköszvényesi székely nemes közbirtokosság (ÁLvt- 
Mvh. 48. alap 1004 sz.). Ez az eset is újabb bizonyíték arra, hogy mennyire elhúzódott 
a közbirtokosságok megszervezése. A 68 oldalas, 120 §-t tartalmazó szabályzat, 
melynek alapján ekkor kezdetét vette a közbirtokosság működése, arányrészek 
szerinti és fejenkénti (személy szerinti) szavazást írt elő. Az első esetben az 1-től 1600 
négyszögölig terjedő járandósággal bíró közös birtokosok egy szavazattal, az 1600 
négyszögöltől 3200-ig bírók 2 szavazattal stb. járultak hozzá a gyűlés határozataihoz. 
A fejenkénti szavazásra pl. akkor került sor, ha az erdő fatermékének eladása 
nyilvános árverezés mellőzésével történt.
Az alakuló gyűlés összesen 436 egyént ismert el az 1 437,26 k.hold erdő és legelő 
közös tulajdonosának. Az arányrészeket még az 1889-ben végrehajtott arányosítás 
elvei alapján újból megállapították, mert akkor csak 371 közös birtokos volt. Az 
arányosítás alapja a földadó volt. A megállapított egyéni járandóságokat még 1895- 
ben a telekkönyvben is feltüntették.

[18] Pál Gábor írásában (Pál 1923) számos megszívlelendő, székely közbirtokossági 
megvalósítást sorolt fel, melyek mind csak az önálló rendelkezési joguk  révén 
valósulhattak meg, és „szerencsétlen csapásoktól lesújtott családokat emeltek fe l a 
kétségbeesésből újra, és tették ragaszkodóvá az ősi földhöz”. A közbirtokosságok 
jelentőségét Pál Gábor e szép szavai fejezik ki legérthetőbben! (Vó. Antal 1976.489. 
old.)
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[19] „erdőgazda [...] az erdő gazdája ő. Elnökök jöttek-mentek, a gazda pedig maradt” 
(Ambrus 65. old.).

[20] Az 1.7. [16]-ban a túlhasználat kérdését már érintettük. Kiegészítésként megemlítjük, 
hogy szakkörökben kialakult általános vélemény volt: a vizsgált területen lévő 
erdőkben 1940-ben mintegy 30-40 évi túlhasználat mutatkozott. 1920-1940 között 
átlagosan évenként az országban csak 15 ezer hektár területet ültettek be, aminek 
következtében végül is 1950 végén országosan 940 000 hektár erdőként kezelt terület 
várt beültetésre (Ivanescu 59., 60. old.). A rablógazdálkodás következtében Csík 
megyében pl. egy 1948-as becslés szerint évente 28 millió facsemetét kell elültetni. 
(Romániai Magyar Szó 1948. febr. 3.)

[21] Bethlen György -  az Országos Magyar Párt elnöke -  írásából (KU 1928. dec. 6.) 
idézzük az aíábbi sorokat: „A kezeimben levő hivatalos adatok szerint 1928. szep
tember 1 -ig Erdélyben földkiosztásban részesíttetett 227 943 román és 43 727 magyar 
nemzetiségű igényjogosult. Tehát több mint ötször annyi román jutott földhöz, mint 
magyar, pedig a lakosság megoszlása számarány szerint egyenlő kiosztás mellett a 
románok 57%-ban, a magyarok 26%-ban kellett volna, hogy részesedjenek.”

[22] Az agrárreformmaX kapcsolatosan napjainkban D. Sandru jelentetett meg egy teije- 
delmesebb munkát (D. Sandru), anélkül azonban, hogy legalább a megyénként 
kisajátított területek összegét és a művelési ágak szerinti megoszlást megadta volna. 
Hasonlóképpen kifogásolnunk kell azt az elfogult tájékoztatást, amelyet a Csíki 
Magánjavak elvételével kapcsolatosan közölt, azt a véleményét, hogy e vagyonkö
zösséggel kapcsolatos népszövetségi tárgyalásokat Románia belügyeibe való beavat
kozásnak minősítete stb. (D. Sandru 129-131. old.). Közben pedig felrótta az agrár
törvény végrehajtóinak azt, hogy a háromszéki r. katolikus és református egyházakkal 
kapcsolatosan nem a törvény előírásainak megfelelően jártak el, hozzásegítve ezáltal 
a magyar vallási közösségeket -  különösképpen erdők esetében -  az előírtnál na
gyobb területekhez (127. old.).

[23] ABratianu kormány 1926-ban közzétett nyilatkozata szerint az agrárreform munká
latai akkor már befejeződtek, holott még az 1938-1939-es években is annak felmérési 
munkálatai folytak (D. Sandru 247. old.).

[24] A kijárók üzelmei később sem ritkultak. 1935. jún. 9-i számában a Keleti Újság 
azokról a „kitűnő” összeköttetésekkel rendelkező kijárókról tudósított, kik a Dánfalvi 
Közbirtokosság tulajdonát képező olyan erdőkre vetették ki hálójukat, melyeket az 
agrárhatározatokba utólag csempésztek be.

[25] Pál Gábornak megismételt sorai a valóságot híven ábrázolták. Az alábbi 1948. 
március 1-jén kelt kérés a Kászonimpéri Közbirtokossághoz bizonyság erre:
„Kérés. Alul irt alázatai kérem a birtokoság vezetőit és egyben a teljes birtokoságot 
kérésem meg halgatni szíveskedjen és a menyiben jónak lásák fájdalmaimot segítse
nek rajtam. Kérésem volna a birtokosságtol ha szívesek lesznek egy csűre való fát ki 
utalni mert telyesen tönkre van menve és csak úgy nem bírom ki szerezni a nehéz 
viszonyok miat ászt nem monhasa senki hogy én ki használtam ez ideig az erdőt s 
azért kérem minden egyes tagját a birtokoságnak legyenek egy kicsit segítségemre 
mert senkit meg nem sértek kérésemel.
Kelt Impér 1948 Márczius 1 én Remény telyes bizalomal kérésem el fogadásával 
maradok tiszteletei idős Antal György”
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[26] Az „erkölcsileg kényszerített” (ÉKsz) segélyezés egyik szokásos esetét a Hilibi 
Közbirtokosság jegyzőkönyvében, annak 47. oldalán, 1936-ban e szavakkal jegyez
ték be: „Elnök a gyűlés tudomására hozza az ozsdolai csendőr őrmester urnák szóbeli 
kérését, melyben egy nehány szekér tűzi fát kér a közbirtokosság erdejéből.”

[27] 1935. január 13-i számában a Keleti Újság olvasóit arról tájékoztatta, hogy a 
közbirtokossági szövetkezetek bukaresti központja ismét megtiltotta egy Csík megyei 
közbirtokosságnak, hogy a község r. katolikus egyházát -  szabályszerű határozattal 
megszavazva -  segélyezze. Ez az intézkedés annál is inkább sérelmes volt, mert ezzel 
egyfelől „elkobozták ” a közbirtokossági jövedelmek szabad használatának jogát; 
másfelől könnyen bevett szokássá válhatott: „ha a magyar egyházat támogatják, 
pazarolnak, ha a gör. keleti egyházat, kötelességet teljesítenek.” Ezért dr. Pál Gábor 
képviselő és dr. Gyárfás Elemér szenátor beadvánnyal fordultak a közbirtokosságok 
felett felügyeleti jogot gyakorló Nemzeti Szövetkezeti Hivatalhoz az intézkedés ellen.

[28] „A szövetkezeti gondolat [egyik] régi harcosa Sztankó Zoltán erdőmérnök volt [...]”
-  írta Kacsó Sándor önéletrajzi visszaemlékezésében (Kacsó 1974. 369., 370. old.) 
„A közbirtokosság évi vágásterületeit a [...] tőkések fakitermelő vállalatai vásárolták 
meg. Ezek nem sajnálták a vesztegetési pénzt a közbirtokossági vezetőségtől, ha a 
megvásárolt terület felmérésénél a cég javára tévedtek. Sztankó mérnök utálta a 
panamázó közbirtokossági vezetőséget, de bűnösöknek a cégeket tartotta. Ó, hiszen 
olyan nehéz ellenállni a csíki nyomorban a könnyen jött pénznek [...]”. (-*  IV. 1.) Az 
író jó szándékú sorainak annál inkább helyet kellett adnunk áttekintésünkben, mert 
az egykori romániai magyar sajtónak azok a hírlapjai, melyek a fakitermelő cégek 
szolgálatába álltak, mindent elkövettek a közbirtokosságok lejáratásáért, diszkredi- 
tálásáért. (Vó. Antal 1976, Antal 1980.) És Kacsó Sándor féltő gondoskodása közbir
tokosságainkról sokban hozzásegíthet a kialakult kedvezőtlen „ítélet”-ek megváltoz
tatásához.

[29] „A sokat emlegetett csíkszentdomokosi Victoria általános szövetkezet -  amely fa-, 
malom- és tejiparra, valamint mészégetésre terjesztette ki m űködését-csak 1935-ben 
alakult meg. Igaz, hozzá hasonló nem is volt az egész Székelyföldön, ahogyan Karda 
Ferenchez hasonló vezető ember sem termett minden bokorban” -  írta visszaemlé
kezésében Kozán Imre (Kozán 81., 87. old.). A szövetkezet nyeresége 1936-ban több 
mint félmillió lej volt (Bözödi 238. old.).

[30] Hogy mi mindent kellett fizetnie a közbirtokosságoknak, arról Fodor Pál 1939-ben 
az alábbiakban számolt be: „Eladni [lábon fát] azonban, ismételten, csak azt enged
jük, amit mi magunk [a közbirtokosságok tagjai] semmiképpen sem tudunk haza 
hozni. Mert az árából ma már úgysem látunk semmit, az mind elmegy adóba [földadó, 
pótadó, adásvételi illeték stb.], erdőőrzésre, erdőkezelésre, üzemntervre, csemete 
árába, bírságokra, erdőőr lakbérébe, gazdasági felügyelőség illetményébe, ügyvédi 
költségekre, sőt nem egyszer községházi vagy iskola építésre is” (Fodor 1939).

[31] E kérdésben idézzük Antal Imre sorait is: „Ha felosztották volna [a közbirtokosságo
kat, ami a nagygazdák óhaja volt], ami egy pár helyen megtörtént, a többségben lévő, 
kevés arányrésszel rendelkezők nem tudták volna használni birtokukat már csak azért 
sem, mert ezek az úgynevezett II. határrészben elterülő erdőségek a falutól 25-30 
km-re voltak. Olcsó áron eladták volna a fakitermelő cégnek, és így utolsó mentsvá
ruktól is megfosztották volna” (Antal 1979. 429. old.). (Vo. Egyed 1975. 59. old.)
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[32] A kétféle közbirtokosság -  székely és úrbéri -  Gazda József munkájában (Gazda 
1980) egy kálnoki adatközlő visszaemlékezésében ebben a formában vált ismeretes
sé: ,Akkor [első világháború előtt] két birtokosság* vót. Az egyiket katona birtokos
ságnak hítták, a másikot úrbéri birtokosságnak S kinek melyikbe vót a része, abból 
kapott fát” (269. old.).
* birtokosság a közbirtokosság régies, de egéüz fennállása alatt használatos elneve
zése volt. Dánfalva Közbirtokosság jegyzőkönyvében még 1935-ben is ezzel az 
elnevezéssel találkozhatunk. „A mai naptól kezdve a birtokosságéra semmi nemű 
fáér menni nem szabad.” (35. old.)

[33] holtkéz: „Olyan jogi személy, aki a birtokában levő ingatlant nem idegenítheti el és 
nem terhelheti meg; holtkézre ju t valami” (ÉKsz).

[34] 1936-ban Csíkmadarason azok a gazdák, akik nem rendelkeztek arányjoggal, pert 
indítottak a nagyobb arányjogúak ellen, kérve a közbirtokosság által adott fának 
családok szerinti, az egyenlő részesedési arány elve betartásának figyelembe vételé
vel történő elosztását. Az ún. „ egyenlőségiper ” négy évig tartott, és végül a nagyobb 
arányjogú gazdák javára dőlt el. (Bíró Donát: Ahol 32 vízifűrész működött. HK, 
1988. 125-127. old.). 1941. július 6-i gyűlésen pedig a csíkszentmihályi közbirtokos
sági tagság a névjegyzék „törvényes alapon” való összeállítása ellen, s az egyenlő 
részesedési arány érvényesítése érdekében olyan kemény magatartást tanúsított, 
hogy az elnöklő szolgabíró a gyűlést feloszlatta (Antal 1979.429. old.). (Itt jegyezzük 
meg, hogy 1940-1944 között a kutatott területen a közbirtokosságok működését az 
1935. IV. te. szabályozta, melynek 199. §-a kimondta: „A szavazatokat a használati 
illetőségek szerint kell számítani.”)

[35] Fodor Pál 1938-ban a Carpatpress 1936. évi 6. sz. alapján, a kutatott terület 
közbirtokosságaira vonatkozóan az alábbi adatokat közölte (Fodor 1938). Ezek 
szerint 1936-ban

Maros megyében 47 közbirtokosság 8 725 taggal 13 000 ha
Udvarhely megyében 70 közbirtokosság 5 900 taggal 18 000 ha
Háromszék megyében 96 közbirtokosság 13 400 taggal 33 000 ha
Csík megyében 54 közbirtokosság 32 104 taggal 104 000 ha

területtel létezett, vagyis a kutatott területen 267 közbirtokosság 60 129 taggal,
168 000 hektár területtel működött. (Vo. 26. táblázat.)
Klőzer Oszkár erdőmérnök az 1947. április 12-én Csíkszeredán megtartott székely- 
földi közbirtokossági értekezleten tartott előadásában a vizsgált négy megyére utalva, 
összesen 234 430 hektár kiterjedésű közbirtokossági erdőről tett említést (László 30. 
old.). (Ugyancsak Fodor 7935-ban találkozunk azzal a könnyen megjegyezhető 
észrevételével: „Csík megyében az egész termőföldnek majdnem fele erdő és ennek 
majdnem fele ma is közbirtokossági terület.”)

[36] Erdély, 1901.80. old.
[37] „Aközösség keretein belül is vándorolt a jog. Aszegény embernél gyakran előfordult, 

hogy nem látta értelmét a papíron levő jognak, pár deci pálinkáért lemondott róla. 
[...] így fajult el a közbirtokosság, és a tagok mintegy nyolcvan-kilencven százaléka,
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akiknek nem volt csak 1-5 joga, arra kényszerült, hogy a saját tulajdonát lopja. Ez a 
lopás azonban törvénybe ütközött s pénz- és börtönbüntetéssel járt” (Kurkó 114., 115. 
old.). (A J . Filipovici -  C. Lazarescu kötet az 1925-1936 közötti erdei kihágások 
országos számát 226 000-re becsülte, ami az összes kihágások 40%-át jelentette, 127. 
old.).

[38] Amikor 1980-ban Antal Imre a Székely közbirtokosságokról alkotott véleményét e 
szavakban foglalta össze: „Ebből a két esetből is világosan kitűnik, hogy a közbirto
kosságok már idejét múlta gazdasági szervezési fo rm á lt, bizonyára megfeledkezett 
arról, hogy ezeknek a birtokoknak 1918 utáni községesítése esetében az erdőből a 
székelység még kevesebb hasznot húzott volna -  hiszen a vagyon feletti önrendelke
zés hiányában - ,  annak a kevés tiszta jövedelemnek a sorsáról, amit az erdő nyújtott, 
már a megye határozott volna. A közbirtokossági erdők felosztása esetében pedig, az 
erdők immár nem a túlhasználat, hanem már a teljes pusztulás áldozatává váltak 
volna, mégpedig az állami felügyelet megoldhatatlanságának következtében. (Ne
gyedik megoldás az erdők államosítása lenne, mely a kisebbség számára csak akkor 
elfogadható, ha a hatalom -  a többség -  az ő fennmaradásának biztosítását minden 
tőle telhető módon elősegíti.)
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