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V. Közerdők -  Osmarosszék 
havasgazdasága -  Csíki Magánjavak

„[...] s mégis e földön, hol a nemes érctől a 
márványig, a tiszafától a galagonyáig, jáhortól 
a nyulakig mindenféle van, mit ez égely meg
szenved: nagyon szomorú látni mi kevés ké
nyelmet tudnak magoknak szerezni e jó embe
rek. A hibát, a fenakadás ez okát hol népsza
badság van, a nevelés hiányában kell keres
nünk.” {Kőváry László: Székelyhonról, 1842. 
137. old.)

1. A székely közerdők
A közerdő szónak egyik korai írásos előfordulásából az tűnik ki, hogy ezen szabad 
használatú erdőt értettek. (EOII, 1769: „[...] a hol köz vagyis szabad erdők vagynak, [...]” 
295. old.)

Más forrás példamondata hasonló jelentésre utal. SzTIII, 1603 k :  „Tilalmas erdejekre 
en nem emlekezem ... de az keóz erdőt éhek azokis” (284. old.) Usz; máskor pedig tilalmas 
közerdőről tanúskodik a forrás: SzT III, 1590: „az mellj keóz tilalmas erdeök vadnak... 
más nemes vduar ház [...]” (285. old.) Szentdemeter U.

A közerdő kétségtelenül közös erdő volt, függetlenül szabad (korlátlan) vagy tilalmas 
használatától) l\ Aranyosszék szabad erdejének több évszázados története^ azonban arra 
int, hogy még a magától értetődő következtetések esetében is különösképpen körültekin
tőenjárjunk el. Gyakran ugyanis a foglalások miatt a székely közerdő tulajdonjoga egyben 
nem jelentette a jogos birtokos számára erdejének használatát isJ3̂

A közerdők sajátos helyzetéről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen ezek az erdők egy 
időben az „egyéni ingyenhasználat tárgya”-i lehettek és „a községi szükségletek fedezé
sére is” szolgálhattak. (Vo. Kós: Backamadarasi összeírás 1791-ből.) Innen aztán az a 
bizonytalanság, mely uralkodott a szakkörökben is annak elbírálásakor, hogy az egykori 
„falu erdeje” végül is -  a XIX. sz. végén és a XX. sz. elején végbement erdőarányosítás 
során történt birtokmegoszláskor -  közbirtokossági vagy községi jellegű volt-e. (Hogy 
miért térünk ismét vissza a kutatott terület első világháború előtti négy évtizedének 
történetét beárnyékoló arányosításra? Mert féktelen költséget, évenként visszatérő kiadást 
jelentett, mely lelassította az új típusú közbirtokosságok kialakulását, kellő megerősödé
sét, és az iparosodás elmaradása mellett egyik fő oka lett annak, hogy végül is a 
székelységet felkészületlenül érték a nagy világégés utáni idők megpróbáltatásai. És 
természetesen mert a közerdőJaxék népünk történetében betöltött jelentőségét ez a nagyon 
is költséges „osztozkodás” méltatlanul leértékelte. Erre -  ebben az alfejezetben -  az olvasó 
figyelmét ismét fel kellett hívnunk!)
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Végül, emlékeztetve a Szefj. 2. fejezetben a közhavasokról leírtakra, Vámszer Géza 
véleményének közreadásával foyltatjuk a közerdők jelentőségével kapcsolatos gondola
tainkat: a székelység elszegényedésének egyik oka a közös birtokok (közerdők) fokozatos 
felosztása volt, amihez hozzájárult az újjászerveződött közbirtokosságoknak az elvártnál 
kevesebb közhasznot eredményező működése is. (Vámszer 60. o ld .)^

2. Ősmarosszék havasgazdasága
„Nemcsak a falvaknak, hanem a székeknek is 
volt közös birtokuk. Ilyen közös szék birtok 
volt a marcsszéki «Székhavas», a gyergyói ún. 
«Közrez» stb.” (Szádeczky 1902. 26. old.)

a) A havasbirtok elnevezései
A kutatott terület e jelentős közhavasát -  különösképpen fennállásának utolsó évtizedei
ben, egy folyamatos átszervezés következtében -  több elnevezéssel illették. Közreadá
sukkal történelmének olyan eseményeire emlékeztetünk, melyek időrendi áttekintésünk 
célkitűzéseinek megvalósításában segítségünkre vannak. Az olvasó ugyanis ezáltal az 
egykori Székhavasnak a változatos, sok bizonytalankodást eláruló, a kor gazdasági életére 
jellemző szervezési formáiról vesz tudomást, melyek már az állandóan cserélődő elneve
zésekben, címekben is jelentkeztek.

Orbán Balázs a közbirtokot Székhavas néven ismertette (Orbán IV. 15. old.), mintegy 
jelezve: e havasok birtokjoga ki volt terjesztve Marosszék összes, azaz 127 falujára.^ 
Korábban Benkő Károly Marosszék nagyobb havasa elnevezést használta, megemlítve -  
mint idetartozót -  két más havasbirtokot is. (Benkő l7l)  Erdély nagy történésze, Jakab 
Elek pedig az 1877-ben megjelent jelentős erdészettörténeti írásában (Jakab 1877), 
Marosszék közhavasai nevet használta. (Amikor már a székely székek megyékké alakultak 
át.)í81’ (9]

Levéltári adataink 1876-ból Marosszéki havasok székely birtokossága -  „mint a szö
vetkezet czége” -  címnek használatáról tanúskodnak, mégpedig „A marosszéki havasok 
kezelése és jövedelmeztetése tárgyában alakult marosszéki Székely birtokosság szövetke
zetének ezég bejegyzési kérelmé”-ben, melyet a törvényszékhez címeztek. (A szövetkezet 
székhelye „Maros Vásárhely Sz. k. városa” volt.) (ÁLvt Mvh 115.1.)l10J

Az „ős”, „ősi” jelző -  tehát az „ Ősi Marosszék havasbirtokosság ” elnevezés -  1877-től 
vált használatossá, majd 1881-től „Ősi Marosszék nemes székely közbirtokossága” cím
mel találkozhatunk. (Vajon a havasbirtok az 1879. évi XXXI. te. alkalmazásának hatására 
vált közbirtokossággá?) Ami nem zárta ki azt, hogy egy 1886-ban kelt árverezési feltéte
lekre vonatkozó jegyzőkönyvben a közhavas „Marosszék nemes székely Havasbirtokos
sá g ” néven szerepeljen. Mindezt a gyakori címcsere tehette szükségessé, hogy maga a 
fölművelésügyi miniszter is foglalkozzék a birtok nevének jóváhagyásával. így módosult 
1895-ben az „Ősi Marosszék nemes székely közbirtokossága” cím „Volt Marosszék 
közönsége” elnevezéssé, mely az erdők nyilvántartási törzskönyvében Szováta község 
határában, a közbirtokossági erdők rovatában -  13 348,90 k. hold területtel -  szerepelt 
(ÁLvt Mvh. 115.370.)1111
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Később a havasbirtok Osmarosszék (AjMT, 1903. 69. old), az Osmarosszék havasa 
(Barabás, 1907. 83. old.), Osmarosszék havasgazdasága (EZsn, 1943. II. k. 508. old.) stb. 
néven működött.

b) Széki, kincstári, megyei, majd állami kezelés
A vizsgált erdőbirtok széki kezeléséről elsősorban Jakab Elek írása (Jakab  1877) és 
számos levéltári adat (ÁLvt Mvh 115. alap) tájékoztat. A közvagyon 1873-ban véghezvitt 
te lekkö n yvezés i, majd az alábbi idézet a „marosszéki havasok székely nemes birtokos
ságainak szövetsége alapszabályai”-bó\ -  „[...] az alapszabályokban kimondatott ezen 
közvagyon örök feloszthatatlansága, a közjövedelmeknek pedig közcélokra való fordítása 
[...]” (Jakab 1877) -  és Dékáni Ernő havasfelügyelőnek jelentése „Marosszék havassá- 
nak” központi választmányához (kelt Szovátán 1876. június 15-én), mind arra utalnak, 
hogy a birtok szakszerű kezelése 1874-ben kezdődött e l  Mégpedig annak köszönhetően, 
hogy 1873-ban „egy képzett erdősz állítottatok be az erdészeti és technikai ügyek 
vezetésére, a ki egy szabályszerű [ideiglenes] üzem-tervet dolgozván ki, az erdős részek 
100 fordára [vágásfordulóra] osztattak fel és azok rendre vétetnek az erdőszeti szabályok 
szerint [...], a határjegyek megújítva lettek és az egész terület térképezve van. Ez volt 
a kezdet, de amint látni fogjuk, jelentős jövedelmet a havasgazdaság csak 1905-től kezdve 
fog nyújtani, ugyanis a kis-küküllővölgyi vasutat ebben az évben hosszabbították meg 
Sóvárad végállomástól Parajáig, és váltak gazdaságosan megközelíthetővé a havasbirtok 
erdői (Mkikj 1905. 79. old.). A vasút közeledése a szovátai havasokhoz már előbb is 
éreztette hatását. 1900-ban id. Éltető Albert szászrégeni földbirtokos és társa Szovátán, a 
Szovát-patak -  ez volt egykori neve -  mellett egy 3 keretes fűrésztelepet létesített, 120 
LE meghajtással, miáltal megújult Szovátán a gyári faipar (Gociman 1929.).

Jakab Elek írása részletesen foglalkozik az 1797-ben kiküldött „nyomozó-biztosok,’ 
jelentésével. Ezzel kapcsolatosan az alábbiak szerint fejtette ki véleményét: „Két elv van 
ebben előbocsátva, egyik az: hogy azon jog-anomália, mely szerint csak a havas alatti 
falvak élveznék ezen közbirtokot, végképen megszüntetendő;./mwf a 127 falué lévén a 
birtok, igazság az, hogy a haszon is mindeniké legyen a jog egyenlőségéből folyó egyenlő 
mérték szerint; a másik az, hogy e birtok határainak megvédése, szomszédom falvak 
foglalásaitól megóvása végett egy [...] havas-felügyelő és 16 havas-őr állítandó fel [...]”

A közbirtok 1853-tól 1861-ig a gyergyószentmiklósi kincstári erdészeti hivatal felügye
lete alatt volt, majd 1861-től fogva 1868-ig a „ havas-kezelő bizottság” irányítása alatt 
működött (Jakab 1877). (Az 1861-ben történt visszaadásról a „Marosszék Válaszmánya 
jegyzőkönyve ” az alábbiak szerint tájékoztat: „Olvastatik havasfelügyelőBereczkiSándor 
atyánkfiának jelentése, melyben a Szék havasáról épületre való és hullott fáknak hamu- 
zsírfőzésTQ mi áron és mi időszakban lehető eladatásuk iránti határozását a bizottmányi 
gyűlésnek kikéri.”l13l

1877 és 1881 között az Havasgazdaság mint bejegyzett cég szerepeltJ10̂ Alapszabá- 
l y a felsorolta azt a 127 községet is, amelyek összesen 154 képviselői választhattak a 
közgyűlésre, (legtöbb, 4-4 képviselőt Kibéd és Makfalva választhatott.) A közgyűlés 
1881 március 25-én utasította az igazgatóságot új alapszabály szerkesztésére, és a cégnek 
törlésére*1 s*. Ettől kezdve a birtok közbirtokosság címon szerepelt
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A közbirtok működését meghatározó, hatóságilag 1883-ban jóváhagyott -  Marosvá
sárhelyen kiadott -  második alapszabályaI16l ismételten kimondta „a havas örök időkre” 
történő „feloszthatatlanul leendő” kezelését, a befolyt jövedelemnek „a birtokosság 
közérdekű intézményeinek, intézeteinek, intézkedéseinek, közös érdekeinek” előmozdí
tására és felvirágoztatására fordítását (2. §). Az alapszabály 25. §-ból pedig kitűnik, hogy 
a közbirtok tízezer forint tartaléktőkével rendelkezett, melyet a marosvásárhelyi Takarék
pénztárban helyeztek el.

Amint már említettük, 1895-ben a közbirtok már Volt Marosszék közönsége címen 
szerepelt^11]; 1898-ban Maros-Torda vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága pedig 
mint tulajdonost a címben szereplő közösséget nevezte meg, és a megyei kezelés alatt álló 
erdőt állami kezelésbe óhajtotta adni (ÁLvt Mvh 48.1049.).

A „Maros-Torda vármegyének Szováta község határában fekvő erdeinek” állami 
kezelésbe történő átadása 1900-ban meg is történt. Különösen ennek érdekében létesítették 
a szovátai járási erdőgondokságot, melynek többek között a havasgazdasággal kapcsola
tos feladata volt az eladni kívánt erdőrészek becslési munkáinak elvégzése is. (AjMT 
71.)P7]. 1181

A század első évtizedének tevékeny közgazdasági írója, Barabás Endre (1870-1945) 
is tájékoztatta olvasóit a h av asa itok ró l19̂ , megadva az „Osmarosszék havasa” alábbi, 
1904-re vonatkozó területi adatait is:

1 k.hold és 983 négyszögöl 
7 k.hold és 359 négyszögöl
2 k.hold és 377 négyszögöl 

1 845 k.hold és 1164 négyszögöl
13 604 k.hold és 484 négyszögöl

92 k.hold és 663 négyszögöl

ház és kert,
szántó,
kaszáló,
legelő,
erdő,
patak, út és terméketlen terület.

Összesen: 15 553 k.hold és 830 négyszögöl. (Egy 1884. július 1-jei leltár szerint a birtok 
területe 15 556 k. hold és 799 négyszögöl volt, amiből erdő 13 604 kh 787 négyszögöl.)

c) A jövedelmezőség kérdései
Az egykori sajtó tehetetlenséggel vádolva, többször bírálta a tárgyalt széki, majd megyei 
közhavas intézőit, a birtok nyújtotta jelentéktelen jövedelme miatt. Ezen elmarasztaló 
írások közül, a Kolozsvár napilap 1887. febr. 12-i számában megjelentből vettük az alábbi 
részletet:

„Befektetéssel a havasi birtok jelenleg megér 350 000 forintot [...] s közel tizenhatezer 
hold birtok három évi tiszta jövedelme 1 292 frt 87 kr. Ennyi jövedelmet Kolozsvárt egy 
ügyes külvárosi asszony három év alatt fél holdnyi kertjéből káposztából, s egyéb 
veteményből mindig kiteremt. [...] De hát valóság-e a havas 1 200 frt három évi jövedel
me? Nem [...] A pénztári maradvány [...] átfog vitetni [...] Tehát ősi Marosszék havas 
birtokosságának tiszta jövedelme = 0, s ugyan ennyit áldoz közművelődésre.”^

Későbben a havasgazdaságnak voltak jobb évei is. 1891-ik év végén például a pénz
tármaradék már 1 963, 13 frt volt, az előbbi év 845, 16 frt-os végeredményéhez képest. 
(29. táblázat.) A változó értékű bevételekből azonban még mindig a „legelők és a
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makkoltatás” jelentette a legtöbbet, a szerény „fejlődés”-t egy olyan korszakhoz hason
lítva, mikor Jakab Elek {Jakab 1877) dolgozatának tanúsága szerint: „fából semmi 
bevételt sem mutat a számadás, a fűrész malomból sem, vadászat, halászat, makkoltatás 
szintén említve sincs”, és 1797-ben a közelebb eső 25 marosszéki faluból a legeltetett 
állatok közül:
„székelyeké volt: 6 986 juh, 215 sertés, 695 ökör és ló;
parasztoké: 1 089 juh, 101 sertés, 86 ökör és ló. Az összes jövedelem  126 frt 03 kr.”

Tény, hogy a feltáratlan, piac nélküli erdők pénzben kifejezett „jövedelme” rendkívül 
alacsony volt. (1865-ben az osztrák birodalom területén fekvő kamarai és koronái erdők 
tiszta jövedelme kataszteri holdanként átlagosan az erdélyi 631 610 k. hold esetében 3 
krajcár, a birodalom 2 645 030 kh egészére 79 kr volt. (EL 1865. 259. old.) Marosszék 
havasa nem volt tutajozható, amint említettük, 1905-ig a vasút sem közelítette meg. Ekkor 
azonban már a havasbirtok megyei kezelésének betudhatóan mindinkább valósággá vált, 
hogy a 127 falu „csak” tulajdonosa és nem haszonélvezője is a havasbirtoknak. Mindez 
természetesen nem azt jelentette, hogy pl. a havasbirtok által segélyezett „ Mákfalvi 
Székely nemzeti iskola ” szellemi támaszt nem jelentett volna valamennyi egykori maros- 
széki falu számára.

A közbirtok egyedüli jelentős ipari fogyasztója az 1890-ben Szovátán létesített Egressi 
Mór-féle fűrésztelep („gőzfűrészgyár”) előtt az 1858-ban létesített paraj di gyufagyár volt, 
mely azonban a kilencvenes években Kolozsvárra költözött^21] (30. táblázat)

Az igazsághoz tartozik továbbá az is, hogy a tárgyalt havasbirtok -  mint általában az 
erdő -  sohasem volt egy „haszon nélküli” terület. A tulajdonos falvak ugyanis -  amint már 
említettük -  legeltették, és folyt a m a kko lta tá s^  is, továbbá a vadászat, a hamuzsírfőzés, 
az erdei gyümölcs begyűjtése stb. Vagyis az itteni erdő sem „szégyenében” hajladozott...

„ Erdő, mért hajladozol?
Zápor nem ver, szél sehol,
Lombod földig mért hajol?”
(M. Eminescu: Erdő, mért hajladozol? Részlet. 1883. Kiss Jenő fordítása)

(Megjegyezzük még, hogy a cs. kir. pénzügyminisztérium által kiadott 1865. évi 
előszámvetés alapján: az osztrák birodalom kamarai és koronái erdeinek egy k. holdra eső 
bevételből átlagosan 4% a mellékhasználatokból és 3% egyebekből folyt be. EL 1865. 
259. old.)

Végül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a birtokot kezelő -  hároméves erdő- 
akadémiát végzett -  mindenkori erdőtiszt sem nézte tétlenül a havas jövedelmezhetősé- 
gének lehetőségét, vagyis nem kell restellkednie az utókor előtt, mert tenni akarását, 
szakértelmét levéltári adataink is bizonyítják. Ilyen felelősségérzettel összeállított teije- 
delmes kalkulációt tartalmaz Dékáni Ernő 1879-ben készült, 15 oldalas jelentése is, 
melyet Szepessy Ferenc kolozsvári vállalkozó bútorléc gyártására vonatkozó megkere
sésére készített, majd a havasgazdaság igazgatóságához is elküldött. Dékáni és Szepessy 
levelezéséből és magából a számításokból kiragadott alábbi részletek napjainkban már 
technikatörténeti jelentőségűek  (Hasonlóképpen, mint a hamuzsír készítésére, egy vízi
fűrész „kölcség vetésé”-re, valamint a „Javaslatok, a székelyföld erdei és havassai mikénti 
használásáról” címen összefoglalt indítványaira vonatkozó levéltári anyagok.)
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„A lécznek vastagsága a kereszt metszet szerint legyen 12 lineátói 20 lineáig. A 
legszélesebb lehet 19 zoll a legnagyobb 14 1/2 láb hosszú [...] fizettünk köblábén a 
marosvásárhelyi indóháznál és vaggonba szállítottan 32 xt. ó. é. [kaijcárt osztrák 
értékben] tehát jön egy köbméterén 9 f 92 xr vagyis egy méterölén 4 szer annyi t.i. 
39 f 68 xr. [...] egy hold átlag ad 6 drb 15” felüli egészséges szálfát, mely szálból 3 
db 2 öl hosszú tőke kitelik [...] 3 drb tőke próbavágást végeztek Reiter József 
[gyufagyárának] fűrészén, és egy tőke adott 7 köbláb lécet [...] Egy fogat tehet 
Marosvásárhelyre hetenként 2 utat [...] egy évben 80 utat biztonságosan elvivén 16 
mázsát [bécsi mázsát, ami 100 font, azaz 56 kg volt] vagyis 32 köbláboX [...] Össz 
kiadás egy köblábra számítva: előállítás 7 kr, fuvar Marosvásárhelyre 20 kr, egyéb 
költség 1,7 kr, összesen 28,7 kr. Ajánlott ár 32,0 kr/köbláb, tiszta haszon 3,3 
kr/köbláb. Évi tiszta bevétel: 200 000 köbláb/év x 3,3 = 6 600 fit.” (A javasolt- 
beruházás: 5 vízifűrésztelep és 20 fogat = 10 000 frt v o l t . ) ^

d) A havasgazdaság utolsó harminc éve
Az Ősmarosszék havasbirtok nemcsak abban különbözött nagyobb társától, a CsOci 
Magánjavaktól, hogy nem volt tutajozható, és elsősorban ennek betudhatóan sokáig 
kevésbé volt hasznot hajtó, hanem történetük abban is eltért, hogy az Ősmarosszék havasát 
az agárrreform alkalmából nem sajátították ki. Habár volt: „hatósági-, vagyis széki 
erdő”l9l, „székely birtokosság szövetkezete^l0\  közbirtokosság, mégis Pál G á b o r - tagad
va e közvagyon törvényhatósági jellegét -  azt községi birtoknak vélte. (Pál 1923. 48.
old.)1241

„A vármegyét csak a vagyonkezelési jog illette meg, de jövedelme a telekkönyvben 
tulajdonosként bejegyzett 127 ősmarosszéki községé volt”J25̂ A gyakorlatban azonban a 
birtok haszonélvezője is a megye volt, ki a mindenkori prefektus révén teljhatalmat 
gyakorolt. Ez a lehetetlen állapot két megmozduláshoz is vezetett. 1922-ben a községek 
kérték, hogy a havasbirtok átmehessen a saját kezelésükbe, amit azzal altattak el, hogy ha 
a kezelést elveszik a vármegyétől, az agrártörvény értelmében a birtokot kisajátítják (SzSz 
1946. ápr. 18.). 1924-ben pedig Maros-Torda megye nagygyűlésén kimondták, hogy a 
havasgazdaságról fát csak akkor lehet elvinni, ha a társtulajdonos községek faigényeit már 
kielégítették. Továbbá ekkor azt is elhatározták, hogy a számadások ellenőrzése és 
felülvizsgálata ezentúl a községeknek jogában álljon (uo.). A hivatalos lap 1933. május 
4-i számában pedig azt a kezelési törvényt tették közzé, amely a havasvagyonra vonatko
zott, és a birtokos községeknek az ellenőrzés gyakorlására jogot biztosított. A valóságban 
azonban a havasgazdaság kezelését továbbra is a mindenkori prefektus irányította és 
ellenőrizte (uo.).

Összegezve a fentieket: a 127 volt marosszéki község ugyan tulajdonosa maradt 
továbbra is e közbirtoknak -  ezt a telekkönyvi bejegyzés is igazolta de haszonélvezője 
nem. Ez az állapot az erdők államosításáig (1948. április 13-ig) nem is változott meg. 
Ennek betudhatóan történhetett meg az, hogy 1937-ben a megye a birtok egyik legérté
kesebb erdőrészét, a Sebes völgyét, illetőleg annak fatérfogatát, tíz esztendei kitermelésre 
eladta a Lomási erdőipari vállalatnak. A kitermelt faanyag feldolgozására pedig a cég 
Szovátán korszerű fűrészüzemet létesített (SzSz 1946. ápr. 18.).
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A zavaros birtokviszonyokra utal a közbirtok történetének utolsó évtizedére vonatkozó 
azon adat is, mely szerint Osmarosszék havas gazdasága ezen a címen, egy, a nagyközön
ség tájékoztatását is szolgáló kiadványban (EZsn 1943. II. 508. old.) Maros-Torda 
vármegye magánuradalmai között szerepelt. Majd a sajtó (SzSz)-beszám olva a Szovátán 
1946. március 18-án, a 127 érdekelt község közül mintegy 40 kiküldöttnek részvételével 
megtartott közgyűlésről -  a havasgazdaságot közbirtokosságként ismertette. A megnyitó 
beszédében Török Mihály plébános hangsúlyozta, hogy a Magyar Népi Szövetségtől váiják 
azt a segítséget, melynek révén Osmarosszék közbirtokossága önrendelkezési jogát 
visszakaphatja.*26) A kezelés jogának a községek lakosainak történő visszaadására vonat
kozó határozati javaslatot az intézőbizottság a Marosvásárhelyt megtartott szövetkezeti 
kongresszus elé is terjesztette. Osmarosszék jogos tulajdonosainak az a kezdeményezése, 
hogy maguk akarják kezelni és használni vagyonukat, azonban továbbra is csak vágy 
maradt. A Csíkszeredán 1947. április 13-14. között megtartott közbirtokossági kong
resszuson -  egy utolsó próbálkozásként -  elhangzott felszólalások, javaslatok is hasonló
képpen eredmény nélkül emlékeztették a közvéleményt a régi sérelemre. Ezzel -  reméljük 
nem végérvényesen -  lezárult egy székely havasbirtok több évszázados, a nép számára 
csak szerény gazdasági előnyt nyújtó használatának története. (Vo. Zsigmond József: 
Ős-Marosszéki Havasok Közbirtokossága. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 1. 
37-46. old.)

3. Csíki Magánjavak
„... a kincstár a Székelyföldön 1848. év előtt a 
székely alaptörvények értelmében földtulaj
donos nem lehetett,... a kincstár nem lehet[ett] 
tulajdonosa azon birtokállománynak, mely az 
1769. évi határjárás során visszacsatoltatott...” 
(Pál élőt.)

a) Amire választ kell adni
Történeti áttekintésünk többször idézett dolgozatában (Jakab 1877) Jakab Elek  elismerő 
szavakkal emlékezett meg legnagyobb közerdőnkről, a Csíki Magánjavakról, annak 
köszönhetően, hogy jövedelmező volt. „Revendicalt havasok a neve ezen ezredi birtoknak, 
de épen csak olyan természetűek, mint Marosszéké”, emlékeztetünk nagy történészünk 
véleményére. (Azzal a meggyőződéssel, hogy a hasonló „term észetire  hivatkozva, 
ezáltal bizonyára az ősfoglalás révén tulajdonba és használatba vett székely közbirtokok 
sajátos jellegére utalt, vagyis arra: eredetük nem királyi adomány.)

Ha az eredet tekintetében a hasonlóság a két közhavas között kézzelfogható, amint már 
említettük, történetük lényegesen eltért egymástól. Ez abban is megnyilvánult, hogy a 
csíki vagyonkomplexumot 1923. február 26-án az agrárkomité 11. sz. határozatával, 
minden ellenérték nélkül, állami tulajdonba vette. Ezzel elkezdődött a rövidebb-hosszabb 
megszakításokkal 1946. szeptember 28-ig folytatott polémia. Ekkor a Groza-kormány a 
765. számú törvényerejű rendeletével Csík megye közönségének visszaadta az akkor 
közel 30 ezer k. holdat kitevő, még állami tulajdonban levő havasbirtokot.
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Dr. Pál Gáborra, dr. Balogh Artúrra emlékezünk, és minden pozitív résztvevőre 
hálával gondolunk, amikor felelevenítjük a nagy szakértelemmel és kitartással folytatott 
küzdelem egyes mozzanatait, melyet a törvényellenesen elvett vagyonállomány jogos 
tulajdonosának -  Csík megye közönségének -  visszaadása érdekében folytattak. Minde
nekelőtt azonban az olvasót akarjuk tájékoztatni mindazon kérdések felől, melyeknek 
elbírálásakor az állam illetékes szervei és későbben az üggyel foglalkozó történészek 
tévesen jártak el (vö. Gociman 1929. 32-33. old.; D. Sandru 128-131. old.), illetve 
megfeledkeztek:

1. Moldvai foglalások a XVIII. század első felében. Az erdőfoglalások különleges 
eseteinek ismertetésekor (-*  III. 5.) említettük, hogy a Csíki Magánjavak története 
visszanyúlik 1725-ig, amikor is Csík-, Gyergyó- és Kászonszék ebben az ügyben a 
főkormányszékhez fordult (SzO VII. 1725. 318. old.^2̂ ’ ^  Mindezekből pedig az tűnik 
ki, hogy az 1769. augusztus havában, a magyar koronatartományok és Törökország közt 
végbement országhatár-rendezés alkalmával visszaszerzett erdők és havasok csak csík- 
széki székely tulajdonosoké lehettek (KU 1932. IX. 17.). Alaptételünk lényegét a mottóban 
is összegeztük, igazságát pedig az erőszakos moldvai foglalások előtti tulajdonosok 
leszármazottai nak sikeres birtok-jogigény elismertetései is bizonyították.!30̂  Végül, ma
gának a „revendikált” szónak visszakövetelt jelentésére is fel kell hívnunk az olvasó 
figyelmét.

2. II. József császár 1783. évi május hó 27-én ke lt3 680. szám alatti elhatározása. Ezzel 
elrendelte, hogy a visszacsatolt területek „ egyedül a határőrkatonaság használatára és 
javára engettessenek á t” (Pál élőt. 5. old.). A határozat nemcsak a székely határőri 
katonaságra vonatkozott, hanem például a II. volt naszódi román határőrezred katonáira 
is. Ez utóbbiak leszármazottainak birtokát azonban 1923-ban nem kobozták el azon a 
címen, hogy 1783-ban ezeket a területeket a császár csak használatba (haszonélvezetbe) 
adta, és semmiképpen sem teljes tulajdonba. Ez az egyenlőtlen elbánás hathatós érvnek 
bizonyult a Népszövetség előtt a csíki határőrvagyon elkobzása miatt benyújtott panasz
-  a csíki székelység számára végül is elfogadhatatlan eredménnyel zárult -  elbírálása 
soránJ31)

3. A revendikált havasok 1783 és 1851 közötti története kezdeti szakaszának jelentős 
eseményei, az egykori székely határszéli tulajdonosoknak volt birtokukhoz való joguk 
iránti érvényesüléshez kapcsolódnak (Endes 237. old.)J32̂  A jogigények bizonyítását 
megnehezítette, hogy a revendikált havasokra vonatkozóan királyi adományozásról szóló 
okiratok nem lehettek, mert ilyeneket a király a Székelyföldön nem adhatott. Vo. I. 2. is, 
mely arról szól, hogy a közhatár - a  visszacsatolt erdők és havasok is ilyen területek voltak
-  a helységbeli régi telkek járulékát képezték. Később, az 1809. május 16-án tartott gyras 
(széki köz-) gyűlésen, a szék kérte a szóban forgó birtoknak a régi tulajdonosok részére 
történő visszaadását (Endes 239. old.), mindezzel igazolva azt, amit a tárgyalt kérdéssel 
kapcsolatosan alaptételnek neveztünk (KU 1932. IX. 17.).

4. Az 1848/49-es helytállás megtorlása. Orbán Balázs szavait idézve „a nemzet szent 
ügye mellett” történt kiállása a székely határőri katonaságnak vagyona -  ideértve a 
ruházati és lóbeszerzési pénzalapokat is -  elkobzását jelentette. 1851-ben pedig maga I. 
Ferenc József rendelte el az összes erdélyi és bánáti határőrezredek felosztását. A reven
dikált birtoknak a későbbiek folyamán végül is Csíki Magánjavak néven ismert része 
ekkor 70 096 k. hold volt, melyből 1 160 k. hold szántó, 5 515 k. hold kaszáló, 11 417 k.
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hold legelő és 52 004 k. hold erdő. (Pál élőt. 9. old.) (-► Szíj. 2.2.1.) Ennek a vagyon- 
komplexumnak kincstári tulajdonba történő adásának oka tehát a csíki határőrkatonaság
nak egy „lázadásában való részvétele volt.

5. I. Ferenc József magyar király 1869. év február 16-án kelt elhatározása során 
visszaadás és nem adományozás történt (Pál élőt. C. melléklet, melyben a király „ visz - 
szaadni rendelem ” szavai döntő jelentőségűek).

b) A vagyonközösség 1869 és 1918 közötti kezeléséről
Amint már említettük, annak köszönhetően, hogy a Kis-Beszterce Bélbortól tutajozható 
v o lt-  ami egyben a keleti piaccal való kapcsolatot is jelentette - ,  „aGyergyai revindikált 
rész” (az ingatlanok itt Bélbor, Holló, Tölgyes és Békás községek közvetlen szomszédsá
gában feküdtek, és 1880-ban az adótelekkönyvben 60 351 kh 237 négyszögöl összterü
lettel szerepeltek, ÁLvt Cs. 78. 51.) jövedelmező volt. Ezt bizonyítja „a számadás 1880. 
év végével ” című fennmaradt feljegyzés is, mely szerint ekkor a tiszta jövedelem 31 745 
forint 94 krajcár volt, melyből 17 489forint 97 kr-t irányoztak elő nevelési célokra (ÁLvt 
Cs. 78.51.)*33)

Mielőtt azonban arra a kérdésre válaszolnánk, hogy a birtokkomplexum mennyiben 
felelt meg az 1897. évi alapszabályban lefektetett alábbi követelménynek („Csíkmegye 
területén a földművelés, kézmű, gyáripar, bányászat, kereskedelem és népoktatás ügyének 
előmozdítása”), ismét meg kell említenünk a Székelyföldet minden szempontból, rendkí
vüli mértékben igen sokáig sújtó -  és még napjainkban sem megoldott -  vasúttalanság 
problémájáról*34̂ , a tutajkereskedésből származó szerény jövedelem okáról és a hatalmas 
erdőeladásokból befolyt pénzösszeg célszerűtlen felhasználásáról.

A majd mindent megoldó „ vasút”-ra várva -  ami végül is a Tölgyesi-szoroson sohasem 
épült meg -  a Javak megyei illetékesei és a tölgyesi kezelőség az itt folyó tutajkereskedel
met a külföldieknek átengedték, „kik jó előre és jó olcsón vásárolják be a néptől” -  a 31. 
táblázat egy ilyen „nép”-nek tekintett kisvállalkozó favágatási engedélyét mutatja be -  
„a fakészletet, s azt elszállítva, a nyereményt zsebre vágják.” (Orbán II. 131. old.)

A ns Csíkszék közönsége erdeiben későbben -  mikor tévesen „ Csíkvármegye Magán- 
javai”-nak nevezték, holott köztudott volt, hogy vármegyének „magánjavai” nem lehetett

az ún. Székely körvasút közeledtére^35) hatalmas erdőeladásokra került sor, ami végül 
is ugyancsak jövedelmet jelentett. Volt miből eladni, hiszen Bedő Albert adatai szerint 
(Bedő 1896. IV. k. 394., 395., 406-407. old.) az 56 007 k. hold üzemtervezett erdő -  5 
üzemosztály Gyergyóban 46 322 kh kiterjedéssel és 3 Alcsíkban 9 685 kh terjedelemben
-  évi fahozamát (növedékét) 86 000 m3-re becsülték, ami mintegy évi félmillió  korona 
bevételt jelentett. (Az egész erdőgazdaság fakészlete pedig körülbelül 6 millió m3 volt.) 
(32. táblázat, 33. táblázat.)

Forrásaink (Endes 480. old.) szerint „Csík vármegye magánjavai az 1900-tól 1913-ig 
terjedő 13 év alatt 21,15 millió koronát vett be erdő-eladásokból”. Hatalmas összeg, 
melynek nyilvánosságra hozatala -  a székelykérdéssé dagadt ügy kiteregetése 1938-ban
-  azt sejteti, hogy a neves szerző is azok pártján állt, akik már 1906-ban így fakadtak ki: 
„Pénz van [...] bőven és mégis a kivándorlás soha ekkora mértéket nem öltött, mint 
1904-ben és 1905-ben [...] az erdő eladásokból származó vagyont ipari vállalatokba 
kellene fektetn i”. (Mkikj 1906. 17. old.) (-> VI. 11. is)
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Stabil ipari vállalkozások létesítésére gondolt Vitos Mózes is, amikor látva azt, hogy a 
csík megyei fenyőfűrésztelepek haszonélvezői -  a beruházó tőkésekkel egyetemben -  a 
gombamódra elszaporodó pénzintézetek lettek, és nem a közerdők tulajdonosai: a nép, 
Csík megye közönsége. Kifakadását az általa szerkesztett Csíkmegyei Füzetek-ben (Vitos) 
így összegezte: „Ha nem vagyunk képesek jobb jelent teremteni magunknak, nem is 
vagyunk jobbra méltók.”!36̂ ’ l37l

A jobb jelenre és a boldog jövőre gondolhatott 1901-ben Krippel Móric, a gyergyó- 
szentmiklósi erdőgondnok, későbbi egyetemi tanár (Szefj. 11; —► VT. 10.) is, amikor az 
előzőleg már ismertetett írásában (Erdély, 1901. 82-83. old.) véleményét a pénzintézetek 
(bankok, takarékpénztárak) kettős káros tevékenységéről -  nem ipari beruházásokba 
fektették az erdőeladásokból származó tőkét, hanem magas kamatra kiadták a „nép”-nek, 
ki aztán azt felélte -  így örökítette meg: „Legközvetlenebb baja a székelységnek nem 
annyira az olcsó, mint a könnyű hitel. Az erősen megszaporodott pénzintézetek könnyen 
adnak pénzt, de drágán, s ha a törlesztés elmarad, nemsokára szól az árverés hangja.”

Végül a birtokkomplexum első világháború előtti történetére vonatkozóan -  dr. Pál 
Gábor kéziratban maradt dolgozatára (Pál élőt.) hivatkozva -  meg kell említenünk, hogy 
létezett egy első egyenlőtlen bánásmód is. (A második 1923-ban ment végbe, amikor 
egyedül csak a Csíki Magánjavak elkobzására került sor.) Az első esetben ugyanis az állam 
Csíkban megelégedett a csak szerény jövedelmet biztosító „lábon való eladás” feltételei
nek biztosításával (előzetes üzemtervezés és fa tömegbecs! és munkálatainak elvégzésé
vel), de az erdők feltárásával és korszerű fűrésztelepek létesítésével már nem tette 
lehetővé, hogy a kitermelt fatömeg feldolgozásából és értékesítéséből befolyó már tetemes 
ipari és kereskedelmi haszon is a csíki vagyonközösség jövedelme legyen.

Ezzel szemben az 1890: XIX. te. a 44 naszódi volt román határőrközség egyesített 
erdőségeinek üzemi kezelésére külön e célra egy erdőigazgatóságot létesített, mely egymás 
után építette meg „a borgóbesztercei, dombháti, dézsi, Bánffy-telepi, romulii, valea-marei, 
dornavölgyi és kisilvai gőzfűrészeket, melyeken maga dolgoztatta fel a vágásra került 
faanyagot. A folyókat tutajozásra, a patakokat faúsztatásra rendeztette be, iparvasutakat 
építtetett [...] Mindezen célszerű beruházások megtervezésére és megvalósítására a 44 
határközség közös szerve képtelen lett volna. E községek csak az eladásra kerülő fatömeg 
tőárát kapták volna meg [...]” (Pál élőt. 60. és 61. old.)^38í (Vö. Venczel 1944. 13-19. old.)

Száz év távlatából jogosan kérdezzük: ami Naszódnak sikerült, a Csíki Magánjavak 
erdeiben miért nem valósult meg? A válasz keresésében úgy gondoljuk, hogy a vasútta- 
lanság és a Kis-Beszterce vidékén a tutaj kereskedelemnek az átengedése a külföldiek 
javára csak egy része volt a bajok okának. Az, hogy a Csíki Magánjavak csak részben 
felelhetett meg az 1869. február 16-án megfogalmazott elvárásoknak, annak fő oka a 
vezetőségének tehetetlenségén kívül az akkori kormányok közömbössége volt az ún. 
székelykérdések iránt. (Az ipar-, kereskedelem- és földművelésügyi miniszterek gyakori 
cseréje következtében a szé :elység súlyos gazdasági helyzetét és annak okait, a szükséges 
intézkedéseket a kormányok -  feltehetően -  a követelményeknek megfelelően nem is 
ismerték.) Mindezekhez pedig -  amint már említettük -  hozzájárult a székelységnek 
legnagyobb „rákfené”-je: mindig is szellemi exportra rendezkedettbe, ami azt is jelentette, 
hogy hiányzott a vizsgált időszakban a szülőföldhöz hűséges, kellő számú műszaki-köz
gazdasági felkészültségű értelmiségi réteg. (Vö. Székelyudvarhelyi főreáliskola. TTL 8.)
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Napjainkban az újratermelésre képes erdő -  ha a múlt hibáiból okulva a nyersanyag- 
forrásával és a jövedelméből eredő tőkével takarékosan és ésszerűen bánnak-, a romániai 
magyarság gazdasági versenyképességének támasza lehet. Természetesen ehhez az állam
nak méltányos, az esélyegyenlőséget biztosító erdőbirtok-politikát kell folytatnia, elsősor
ban egy kedvező birtokviszony kialakulása érdekében.

c) „Genfben hétízben jártunk el együtt”
Dr. Pál Gábor szavaira emlékezve, az ő és dr. Balogh Artúr emlékének adózva zárjuk 
történeti áttekintésünket.

1929 és 1936 között a Csíki Magánjavak ügyét a Népszövetség többször tárgyalta, 
1934-ben -  a román hivatalos közlöny ez évi 162. számában kihirdetett -  törvény is 
született a Nemzetek Szövetsége által hozott gyakorlati megoldás megvalósítására. Ennek 
végrehajtására azonban nem került sor. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy a két 
politikus sorozatos genfi tárgyalásai feleslegesek lettek volnaJ391

A hétéves szövevényes ügyet ugyanis legnagyobb közbirtokunk történetének az az 
emlékezetes momentuma előzte meg, amikor 1923. december 27-én a képviselőházban a 
földművelésügyi miniszter -  az összes pártok tapsa közepette, válaszolva a Csíki Magán
javak egykori vezetősége által benyújtott memorándumra -  „felséges hazafias cselekedet
nek” tüntette fel a birtok kártalanítás nélküli elvételét. A  Népszövetség döntése azonban 
nem igazolta a kormánynak ezt az elfogult minősítését, és a későbbiekben ez a genfi 
határozat erkölcsi alapját képezhette az 1946-ban hozott 765. számú törvényerejű rendelet 
kibocsátásának, a közvagyon részleges visszaadásának. Napjainkban pedig biztatást jelent 
az egykori székely közbirtokosságok újjászületése érdekében folytatott küzdelemhez. 
(Vó. Mikó 34., 35., 118-121., 304-305., 308. old.)[4°l

Jegyzetek
[1] III. 3., Páll Albertnak a Székely Kongresszuson elhangzott állítását, ami az egykori 

székely közerdők szabad használatára vonatkozott.
[2] A széki erdők közül Aranyosszék szabad erdeire vonatkozóan viszonylag bőséges 

történeti anyag áll rendelkezésünkre. (Pl. SzO II. 52. old., melyre Orbán Balázs is 
hivatkozott. Orbán V. 122. old.) Legtöbbet azonban Tagányinzk köszönhetően tudunk 
a „szék közös erdei”-ről, és éppen azokról, amelyek Aranyosszékkel kapcsolatosak: 
EO /. 439; 447; 621; 648; 663; 674-696. EO II. 412; 812-814. és EO III. 443-453. old., 
amit a Corpus /-ben megtalálható Aranyosszéki Constitutio 1728 egészít ki. A szé
kelyföldi erdészettörténet iránt érdeklődő olvasó pedig mindezek összefoglalását 
Imreh István egyes írásaiban talál 1 hatja meg (Imreh I., 1976., Imreh I ,  1979. 19-22., 
288-289. old.)

[3] „[...] azonban a polgári hatóság ily őrködését -  itt Orbán Balázs Aranyosszéknek az 
irtások betiltására vonatkozó 1729-ben hozott intézkedésére utal -  eredménytelenné 
tette a jogtiprásban mindig örömét lelő katonai kormányzat, »nert ahogy Aranyosszék 
havasalji falui, Bágyon, Hidas, Mohács, Dombró, Csákó és Örményes lakói a határőri 
székely huszárezredbe 1764-ben bevonattak, hogy az erőszakosan feladott fegyver 
viseléséhez kedvet adjanak: 1766-ban Jellachits nevű ezredesük és Majershaim nevű
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őrnagyuk engedélyt adott a szék szabad erdeinek elfoglalása és tetszésük szerinti 
használatára” (Orbán V. 10. old.).

[4[ „Legtöbb helyen 2-3 érdekcsoport felváltva vezeti és kezeli a vagyont [ a közbirtokos
ságokat], az ellenzékben levő csoport pedig csak akadályozni igyekszik, még a 
közérdekkel szemben is, a vezető csoport működését...” (Vámszer 1938. 60. old.).

[5] [Marosszék] „Ez erdőségek 24 332 k.hold kiterjedésűek s bár fele részben a szováthai 
határba osztattak be, ezért azok mégis Marosszék közös tulajdonát képezik, miért 
Székhavasának is neveztetnek” (Orbán IV. 15. old.).

[6] Vó. Imreh /., 1983.149-150. old.
[7] Az 1886. év végéig elkészült és a havasbirtok erdeire vonatkozó erdőgazdasági 

üzemterv négy üzemosztályból állt: A. Iszujka üo. (K. Remete, Selye, Szováta és F. 
Közér között). B. Bükk üo. (Szováta vize, Sebesd vize, Sik patak, Ruta patak, Juhod 
vize völgyében). C. Fenyő üo. (a Bükk üo. felett). D. Véderdő üo. (Benkő Károly az 
A. üzemosztályt „második és kisebb Marosszéknek” nevezte.) (ÁLvt Mvh. 115.224.) 
A csak 1892-ben jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervet megelőzően, még 
1877-ben az „Ős Marosszék Székely birtokossai havasának törzskönyve” a 10 207 
k.hold összes bükk állományt 9 fő  osztályra osztotta: „I. Szováta vize verőfénye 1 879 
k.h. II. Szovátavize észka 889 k.h. III. Sebesd verőfénye 823 k.h. IV. Sebesd észka 2 
067 k.h. V. Sik patak verőfénye 455 k.h. VI. Sik patak észka 1 070 k.h. VII. Juhod 
verőfénye 1 711 k.h. VIII. Juhod észka 1 090 k.h. IX. Iszujka 223 k.h. Összesen: 10 
207 k.h. Fakészlet: 472 340 normál öl vagyis 100 c [normál öl = 100 köblábat 
tartalmazó öl, 100 x 0,316 m3 = 3,16 m3. Vo. EZsn 1914. 115. old.], mely tészen 1 464 
254 tömör köbmétert.” (ÁLvt Mvh 115.27.) A fenyvesek 3 391 k.hold kiterjedéssel 
szerepeltek az említett törzskönyvben; évi és k. holdankénti növedékét 0,707 normál 
ölre becsülték; fakészletét pedig 171 166 normál ölben állapították meg (uo.).

[8] Jakab Elek munkájából az alábbi idézeteket tartjuk szükségesnek kiemelni, mégpedig 
az eredetit vonatkozóan: „[...] Marosszék nemes székely birtokosainak ezen havashoz 
való tulajdonjoga a székely-nemzetnek e hazában székfoglalása idejéből származván, 
azt oklevelileg kimutatni nem lehetett [...]”, és ami az önkormányzatra vonatkozó 
egykori megítélést illeti: „Sokat tett e közvagyon pusztulására az is, hogy a szék 
hosszasan vonakodott havas-felügyelőinek számadását a kir. főkormányszékhez fel- 
küldeni, azt állítva, hogy az autonómiáját sérti.”

[9] Marosszék-közhavasa címen 1873-ban telekkönyvezték a marosszéki „127 község 
székely nemes birtokossai”-ra a birtokot (Jakab 1877).

[10] A „Társas czég-jegyzék. V. kötet” (ÁLvt Mvh) tanúsága szerint 1877. jan. 9-én a 
birtokot „Ősi Marosszék területén fekvő havasok székely nemes birtokosainak szö
vetkezete” címen, 360. számon jegyezték be.

[11] A Bedő-féle erdőstatisztika szerint Maros-Torda megyében 10 000 k.holdon felüli 
erdőbirtok 1885-ben 8 , 1896-ban pedig 7 volt. (-*  23. táblázatot is.)

[12] 1885-ig, az ideiglenes üzemterv elkészítéséig, ezen erdőkben a gazdálkodás előre 
megállapított terv nélkül folyt. (ÁLvt-Mvh. 115. 370.)

[13] Egy 1866-ban kelt tudósítás szerint (Balogh József: Marosszék havasa. SzL 1866. 
30-31., 35-36. old.) 1800-ig Marosszék havasának „külön felvigyázója, ezen czim 
alatt nem volt”. A „ havasinspector” kötelességeiről pedig ismét Jakab Elek dolgo
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zata (Jakab 1877) tájékoztat. Az inspektor 9. feladatát az alábbiak szerint állapították 
meg [1797 után]: „9/ a havas az egész szék közönségének allodiális [majorsági] 
helye, tehát minden székbirtokosnak szabad marhát díjfizetés mellett ott legeltetni, 
de magának foglalni abból senkinek semmit nem szabad, ha valaki ilyet kísérel meg, 
az inspector büntetés végett jelentse az alkirálybírónak”

[14] Ősi Marosszék területén fekvő havasok nemes székely birtokosai szövetkezetének 
alapszabályai. Mvh 1879. (Az alapszabály tíz fejezetből és 35 paragrafusból (§) állt. 
- [ 1 6 ]

[15] Deák Lajos: Ősi Marosszék havasa. SzEKN 1882. 42. old.
[16] Az ősi marosszéki nemes birtokosság havassának kezelési alapszabályai. Mvh 1883.
[17] Egy alispánt jelentés 1901-ből a vizsgált erdőbirtok tulajdonosaként ismét „a volt 

Marosszék közönségéit adta meg. (ÁLvt Mvh 48.1075.)
[18] A birtok tulajdonosának megjelölése továbbra is eltérő módon történt. Az AjM T  

1903-bán pl. a havasgazdaságot tárgyaló Havasügy fejezet bevezető mondatának első 
szavai ezek: „Az Ősmarosszék 127 községe egyeteme [...]” [69.].

[19] Barabás Endre: Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely törvényhatósági joggal 
felruházott és szabad királyi város közgazdasági leírása Bp. 1907. Tanulságosak 
Barabásnak azok az adatai is, melyeket a havasgazdasággal összefüggően közölt: 
„Az erdészettel kapcsolatban kell megemlékeznünk Maros-Torda vármegye törvény- 
hatósága által kezelt azon közös erdőről, melyet közönségesen ősmarosszék havasa 
néven ismernek. Ez a közös erdő az 1876 előtti Marosszék 127 községének képezte 
birtokát, s ma is, bár az egész megye törvényhatósága kezeli, mégis a 127 régi 
marosszéki községnek képezi csak egyetemleges vagyonát, melynek jövedelme is 
csak e 127 község egyetemét, illetve közönségét kizárólag érdeklő közművelődési 
czélokra fordítható a következő aránykulcs szerint: 25% tudományos, 25% iparügyi, 
25% közgazdasági és 25% humanisztikus czélokra” (83. old.)

[20] 1885-ben Maros-Torda megyében az erdők kataszteri tiszta jövedelme holdanként 17 
krajcár volt. Marosvásárhely sz. kir. város esetében pedig 174 kr (Bedő 1885.). Ezzel 
szemben a vizsgált 13 598 kh közerdő holdankénti kataszteri tiszta jövedelme 1884 
és 1886 között évente a 3 kr-t alig érte el. (Akataszteri tiszta jövedelmet a telekkönyv
ben tüntették ki és a földadó alapjául szolgált. PNLX.1895. 261. old.)

[21] 1891. évre vonatkozó levéltári adataink (ÁLvt Mvh 115.322.) szerint ekkor a 
havasbirtok építkezéseinek értéke 3 042, az ingóságoké 594,76 frt volt, a leltári 
szaporodás az utóbbi 8 évben -  azaz 1884. július elsejétől 1891. dec. 31-ig-évenként 
22,72 frt (1888-ban) és 227,70 frt (1885-ben) között változott. Vagyis az alacsony 
jövedelem (legalább) kevés beruházást igényelt! Érdemes továbbá arra az adatunkra 
is felfigyelnünk, hogy miközben a viszonylag sikeres 1891-ben a 15 556 kh és 799 
négyszögöl kiterjedésű havas 1 574 frt és 39 kr tiszta jövedelmet eredményezett, az 
1892-ben megnyílt Marosvásárhelyi Állami Fa- és Fémipari Szakiskola költsége az 
1895-1904. időszakban évenként átlagosan 47 884 korona, azaz 23 942 forint volt.

[22] A Marosvásárhelyen megjelenő Marosvidék 1895. évfolyama 203. oldalán jelent meg 
„Marostorda vármegye alispánjától” -  a Volt Marosszék közönsége tulajdonát 
képező erdők vagyonkezelőjétől -  az alábbi, a havasbirtok erdészettörténetére vonat
kozó kivételesen értékes hirdetés: „Makk-eladás. A szovátai határban fekvő s M i-
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rostorda vármegye kezelése alatti marosszéki havasi birtokunknak 10 000 hold 
bükkszáll erdő területén az idei s középen felül álló bükk-makk termést, 3 táblára 
felosztva a területet, versenytárgyalás útján a legtöbbet ígérőnek kihasználás végett 
kiadom. A táblák a következők: I-ső tábla: Sik-patak, Nagy Sikbércze, az ezen 
keresztül vonuló Fenyőkopacz-útja és a parajdi határszél közötti terület, //-ük tábla: 
Sebesdpataka a vízfogóig, a Tekenyős mezőn fel a Cserepes-kőig vezetd él-út és az
I. tábla közötti terület. III-ik tábla: a Il-ik táblától északra a kincstári határszélig 
terjedő terület és Szakadát mellett Iszujka erdőrész. Egy-egy tábla legkisebb ajánlati 
összegéül 340 forintot állapítottam meg. Ajánlatok táblaként teendők. Kivevő csak 
is a volt Marosszék területén bíró egyének sertéseit makkoItathatja, s köteles leend 
minden ily birtokosnak sertését darabonként 40 Ivrajczárnál nem magasabb díjért a 
kivett területen makkra bocsájtani.”

[23] linea: vonal, a hüvelyk tizenketted része;
zoll: hüvelyk, bécsi hüvelyk = 2,6340 cm (1874. évi VIII. te.) 
láb: 0,31608 m (1874. évi VIII. te.)
öl láb hüvelyk vonal pont méter
1 6 72 864 10 368 = 1,8965 m

1 12 144 1 728 = 0,3160 m
1 12 144 = 0,0263 m

1 12 = 0,0023 m
köbláb: bécsi köbláb = 0,0316 m3 (1974. évi VIII. te.) 
köböl: bécsi köböl = 6,8221 m3; 0,1466 bécsi köböl = 1 m3 (uo.)

1 bécsi köböl = 216 bécsi köbláb 
mázsa: bécsi mázsa = 56,006 kg (uo.); méter mázsa = 100 kg 

1 bécsi mázsa = 100 font
[24] „[...] melyre a nyárádszeredai járásbíróság telekkönyvében a 127 község nevének 

bírói ítéletek alapján külön-külön való feltüntetésével van a közös tulajdonjog beje
gyezve. A községeket egyenként mintegy 123,3 kát. hold eszmei hányad illeti meg, 
mely hányadnak minden község önálló tulajdonosa” (Pál 1923. 48. old.)

[25] Dr. László Dezső: Az erdőgazdaság problémái, különös tekintettel az erdőkisajátítá
sokra. GSK 1926. 92. old.

[26] „Ezt az önrendelkezési jogoi még a század elején egy magyar törvény vette el és utalta 
át a közbirtokosság ügyeinek intézését végző Maros-Torda megye hatáskörébe” 
(SzSz 1946. III. 20. old.).

[27] Sajnálatos ténynek kell tekintenünk azt, hogy a Kolozsvárt 85 éves korában elhunyt 
dr. Balogh Artúr ny. egyetemi tanárnak, a Csiki Magánjavak érdekében folytatott 
állhatatos és szakavatott tevékenységének megörökítése a Romániai Magyar Irodal
mi Lexikon B. 1981-ben megjelent életrajzából hiányzik. Dr. Pál Gábor példamutató 
életútjának a nagyközönség és az utókor számára történő bemutatásával pedig 
szülőföldjének értelmisége -  egy monográfia megírásával -  még mindig adós.

[28] Majd 1728. aug. 30-án tartott gyűléséről adott követi utasításában, a csíkszentmártoni 
Saj nevű havasnak elfoglalásáról tettek panaszt, kiegészítve azzal, hogy a „Bordának 
is egy részét hasonlóképpen jurisdictiójuk [hatalmuk] alá vették [...]”. (SzO VII. 
1728. 337. old.) Ugyanscak a Székely oklevéltár VII. kötetében olvashatjuk az
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1729-ből származó alábbi történeti adatot: „Mind Csíkban, Gyergyóban és Kászon- 
ban az moldvai szomszédok havasainkba igen beharapóztak” (342. old.)

[29] Benkő Károly Kolozsvárt 1853-ban megjelent csíkszéki monográfiájában (II. k. 161. 
old.) a foglalásokkal kapcsolatosan szintén tájékoztatta olvasóit.

[30] 1813. évi október hó 29-én 2825. sz. udvari rendelettel Bereck, Ozsdola, Csomortán, 
Almás, Lemhény, Nyújtód, Sárfalva és Szászfalu községek birtokosságának és a báró 
Szentkereszty családnak jogigényét ismerték el, ezzel az 1769. év előtti birtoklás mint 
tulajdonosi jogcím tényként elfogadást nyert (Pál élőt. 7., 16. old.)

[31] Az összes volt 18 határőrezred kötelékébe tartozott határőr-családok közül egyedül 
a csíkmegyei székely családok veszítették el óriási értékű közös vagyonukat, amint 
láttuk, teljesen törvénytelen módon. (Háromszéken a visszacsatolt havasokat még 
1864-ben régi tulajdonosaiknak legfőbb elhatározással visszaadták -  Pál élőt. 16. 
old. -  A Háromszék- és Udvarhely megyében volt huszárcsaládokra eső vagyont 
pedig 1879-ben egymás között felosztották, és az így kapott pénzt felélték. KU 1932. 
IX. 17.)
Az agrárkomité határozatának főbb indokait a román szakirodalom (Gociman 1929. 
32-33. old.) így összegezte: 1. A határkiigazítás során a kérdéses hegyek (havasok) 
az osztrák állam (kincstár) tulajdonába kerültek. 2 .1783-ban ezeket a területeket csak 
használatba (haszonélvezeteb) adták, és semmiképpen sem teljes tulajdonba. 1851 és 
1869 között ezt a haszonélvezeti jogot visszavonták, és az állam tulajdonjogának 
fenntartásával „csak egy császári kegy folyamányaképpen” adták vissz. 3. A román 
állam mint a magyar állam szuverenitásának jogutódja -  a magyar állam utódállama 
- ,  a „szukcesszió jogán” a Csíki Magánjavak jogos és egyedüli tulajdonosa. (Még 
akkor is -  kérdezzük a történtek után 69 évvel ha ezt a vagyonállományt a magyar 
állam soha tulajdonának nem tekintette, és mint ilyent az állami ingatlan vagyonokról 
vezetett törzskönyvben nyilván nem tartották? Azt a birtokot, melyet 1869 és 1923 
között a jogosult határőrcsaládok leszármazottai -  jóváhagyott alapszabály szerint-  
autonóm joggal, mint korlátlan tulajdonosok kezelték.)

[32] 1784-ben a revendikált havasoknak az első gyalog székely határőrezred által történő 
birtokbavétele megtörtént. Néhány évvel utána, a katonai ruházat egyformaságának 
biztosítására megalakult a Ruházati alap. A Lóbeszerzési alapot pedig a székely 
huszárezred az 1804. év körül hozta létre, és kizárólagosan a huszárcsaládok befize
téséből létesült.

[33] A befolyt jövedelem felhasználására vonatkozóan hivatkozhatunk „A havasi javak  
Igazgatóságának” 1899-ben a tölgyesi „KezelőH ivatal”-ához intézett arra az utasí
tására is, mellyel elrendelte: „a Csíkszeredán felállítandó járványkórház építési 
költségére a kezelőség pénztárába befolyt jövedelemből 4 757 forintot a megye 
alispánjának küldjön be” (ÁLvt Cs. 78.83.).

[34] A z Erdészeti Lapok 1874. évi évfolyamában Cseh Károly a keleti vasút északi vagy 
marosvásárhelyi ágának, a romániai vasutakhoz csatlakozó vonalát M arosvásárhely- 
Szászrégen-Borszék-Tölgyes-szoros irányába javasolta, felhíva a közvélemény fi
gyelmét arra, hogy Gyergyótölgyesen „évenként legalább 10 000, részint épületfa, 
részint pedig deszka tutaj megy ki Gyergyóból [...], melynek átlagos árát 120 forintra 
véve, ez is 1 millió 200 ezer forintra rúg.” (Toplicza, Borszék és Tölgyes faipara. EL 
1874. 92-93. old.)
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[35] 1897-ben Csíkszeredáig, 1905-ben Dédáig, 1907-ben Gyergyószentmiklósig ért el a 
vasút, míg a Déda-Gyergyószentmiklós közötti szakaszt 1909. november 28-án adták 
át a forgalomnak (Mkkikj 1909. 86. old.).

[36] A kérészéletű, erdőpusztító, maguk által semmi mást, csak tarra vágott hegyoldalakat 
hagy6 fenyő fűrésztelepekből Csík megyében 1898-ban 7, de 1906-ban már 18 volt. 
(A Magyar Korona Országainak gyáripara Bp. 1901 és 1911.)

[37] A csíki pénzintézetek nyeresége 1911-ben 1,8 millió alaptőke mellett 1,127 millió 
korona volt, ami 63,7%-os nyereségnek felelt meg (Endes 480. old.). Ilyen mértékű 
kamatozás mellett érthető, hogy a pénz nem a nép ezreinek munkát és életet adó ipari 
vállalatokba fektették (Mkkikj 1908. 16. old.).

[38] Az 1926-ban létesített „Regna” Rt. helyett, miután e vállalat működése következté
ben több mint 214 millió lej veszteség keletkezett, a minisztertanács javaslata alapján 
az 1890. évi XIX. te. rendelkezései szerint történő erdőkezelést állították vissza (Pál 
élőt. 61. old.).
Az új „Regna” 1935. május hó 4-én alakult meg, és működött 1940-1944. között is. 
Tiszta jövedelme 1941-ben 435.852,31 pengő volt, amiből többek között a „Tribuna 
Arealului” című kolozsvári román napilap és a „Saptamana” című besztercei román 
hetilap támogatására került sor (Venczel 1944.18. old.).

[39] A törvény a hivatalos közlöny 1934. évi 162. számában jelent meg, és 11 629 k.hold 
(6 704 hektár) értékét vesztett, rontott erdő és legelő visszaadását -  más kisebb 
jelentőségű követelés teljesítésén kívül -  rendelte el. (Például az állam magára 
vállalta a Csíki Magánjavak régi nyugdíjasai jogigényének rendezését.) A kikötött 
feltételeket -  a javak képviselete minden egyéb vagyoni igényről le kellett volna 
mondjon -  a vagyonközösség képviselői nem fogadva el, végül is nem került sor 
semmilyen megegyezésre. (Amit már elhárítatlan nehézségek is indokoltak.)

[40] A Csíki Magánjavak területi adatai az 1946-ban kibocsátott 765. számú törvényerejű 
rendelet végrehajtásának következtében az alábbiak szerint alakultak (László, 67. 
old.):

erdő
legelő
szántó, kaszáló 
terméketlen terület 
összesen visszakerült:

kát. hold 
27 786,32 

2 038,93 
742,15 
162,46 

30 729,86

hektár 
15 991,02 

1 173,40 
427,10 

93,49 
17685,01

Az 1923-ban kisajátított 
területből 1946-ban sem került 
vissza a Csíki Magánjavak 
tulajdonába:

összesen:

32 368,52 

63 098,38

18 628,44 

36 313,45

A 30 730 k.holdnyi birtokállomány -  nagyrészt erdő -  eredményes kezelését az 1947. 
december 31-i mérleg bizonyítja (László, 76. old.):
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aktív vagyon stabilizált lejben
1. készpénz 282 708
2. részesedések 363
3. folyószámlái adósok 1 489 762
4. blokált letétek 62 410
5. árukészlet 5 138 793
6. berendezés 736 702
7. rakottyási fűrészüzem 1 955 500
8. épületek és telkek 6 601 723
9. erdő és legelők 19 616 760
10. átmenő aktívák 1 287 874 
összesen: 37 172 595

passzív vagyon stabilizált lejben
1. tőke 26 768 177
2. bankhitel 4 183 113
3. folyószámla követelések 3 015 275
4. átmenő paszívák 2 888 268
5. tiszta eredmény 317 762 

összesen: 37 172 595

(Az aktívákból, illetve az eredményből hiányoznak a jóvátételi szállítások. Megje
gyezzük tovább azt is, hogy az 1947. év folyamán a Csíki Magánjavak a Sovrom- 
lemnnel termelési szerződésbe lépett.)
A vagyonközösség 1948. évi tevékenysége a fentiek többszöröse volt: májusban már 
négy erdőkitermelési kirendeltséggel (Csíkszereda, Gyimesközéplok, Vasláb, Maros
hévíz) és 7 fűrészüzemmel (1 saját és 6 bérelt), összesen 13 keretfűrészgéppel 
dolgozott. A vagyonkomplexumot az 1948. június 11-én bekövetkezett államosítás 
csak később érintette -  jogilag úgy kezelték, mint a naszódi és a karánszebesi volt 
határőrezredek vagyonát - ,  megszűnése pedig lényegében 1948. október 14-én ment 
végbe, amikor a Csík megyében is már előzőleg megalakult Állami Fakitermelő és 
Fafeldolgozó Vállalattal (az IPEIL-lel) összevonták (László 79. old.).
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