
8. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Erdély Romániához kerülése után a székely közösségek birtoka
inak, így erdőinek problémája ismételten felmerült. A kérdés
kört talán úgy lehet legjobban csoportosítani, hogy voltak tulaj
donjogi, illetve a közbirtokok működésével kapcsolatos ügyek.

A tulajdonjogi rendezés alapját az 1921. évi földbirtokreform 
jelentette. A törvény alkotói igyekeztek a lakosság széles rétege
it az erdő hasznából részesíteni. Erre legalkalmasabbnak a köz
ségi erdő létesítése tűnt. A törvény kimondta, hogy a község la
kosainak (családfőinek) arányában a települések határában köz
ségi erdőket kell kihasítani; ha kell, a (nem az egész község la
kóit tömörítő) birtokközösségekéből, ha kell, a magánerdőkből, 
sőt akár az állami erdőkből is (32. §).

A községi erdők nagyságát úgy határozták meg, hogy föld
művelő vidéken családfőként 3 kh (1,73 ha), állattenyésztő vidé
ken 5 kh (2,88 ha), ahol pedig az állattenyésztésen kívül a házi 
faipar is szerepet játszik a lakosság megélhetésében, ott 7 kh 
(4,03 ha) erdőterületet kell venni. A fenti területegységeket meg
szorozták a településen lakó családfők számával, s így megkap
ták a létesítendő községi erdő nagyságát (33. §). Az ésszerű gaz
dálkodás érdekében megkívánták, hogy a községi erdő a telepü
léstől 15 km-nél távolabbra ne essék.244

A magyar sajtóban általában bírálták mind a törvényt, mind 
annak végrehajtását.245 Az erdőbirtokok kisajátítása ugyanis 
rengeteg visszaélésre, igazságtalanságra adott okot.246 A tör
vény szerint azok a közös birtokok, amelyek az adott községnek 
juttatandó erdőterületnél nagyobbak voltak, kisajátíthatok let
tek. Azt a környező, kisebb erdőterülettel rendelkező községek 
között osztották szét, vagy állami tulajdonba vették. így került 
például a Csíki Magánjavak erdeje részben a községek, jórészt 
pedig az állam tulajdonába. A Csíki Magánjavak kisajátításával 
kapcsolatos panaszok a Népszövetséghez is eljutottak, mert a 
Magánjavak erdőségeinek jelentős részét -  vitathatatlanul nem
zetiségi szempontokat is figyelembe véve -  elkobozták247

A földbirtokreformmal tulajdonhoz jutott községek erdőgaz
dálkodását igyekeztek továbbra is állami felügyelet alatt tartani.
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Az első időben a korábbi üzemtervek alapján adták ki a fahasz
nálati engedélyeket, de évekbe telt, amíg elegendő számú szak
értő, román erdőtiszt és erdőőr állt szolgálatba.

A birtokrendezést követően ismételten felvetődött a közbir- 
tokossági tulajdonban lévő erdők sorsa is.248 1924-ben készült 
egy olyan tervezet, amely szerint a székely közbirtokosságok 
vagyonának három rendezési megoldása lehetséges: állami tu
lajdonba venni, községi tulajdonba adni vagy pedig felosztani a 
tulajdonosok között. Láttuk, hogy a két első megoldásra az ag
rárreform megfelelő lehetőséget biztosított, s az egykori közbir
tokossági erdők egy része állami, illetve községi tulajdonba ke
rült. Mindezek után még az 1930-as években is a négy székely 
vármegyében 267 közbirtokosság (erdő- és legelőtulajdonos) 
volt, akik 168 ezer hektár földdel rendelkeztek.

A közbirtokosságok gazdálkodását különösen a világgazda
sági válság tette nehézzé, úgyhogy a nagy terheket és az egyes 
tagoknak semmi jövedelmet nem adó közös vagyont látva a leg
több birtokosságban megerősödött a felosztást kérők tábora. Eb
ben az esetben azonban ugyanazok a nehézségek jelentkeztek, 
mint amik már az első világháború előtt is megvoltak: az arány
kulcsok megállapításának nehézsége, az eljárás nagy költsége, a 
természetben kijelölt területek nehezen művelhetősége. Ez utób
bira példa Kibéd és Kisgalambfalva, ahol a felosztás során egy- 
egy tag 42 méter hosszú és 80 centiméter széles területet kapott, 
így inkább a közbirtokosság fenntartása volt továbbra is a cél, 
amelyet a legtöbb tag el is fogadott.

A közbirtokosságok a gazdálkodás fejlesztésére az 1930-as 
években egyre több helyen szövetkezetté alakultak. Elsősorban 
a fakitermelést és -értékesítést igyekeztek szövetkezeti alapon 
elvégezni, bár néhol a fafeldolgozásra is szövetkeztek. (Megem
líthetjük itt a Csíkszentdomokos székhellyel 1933-ban alakult 
,,Viktóriá"-t.) A szövetkezetek azonban mégsem váltak a köz
birtokossági gazdálkodás továbbfejlesztőivé, mert a nagy fake
reskedő cégekkel nem tudtak versenyre kelni. Legfeljebb közve
títettek -  legtöbbször a közbirtokosságok rovására -  a tulajdo
nosok és a fakereskedők között. így érthető, hogy Észak-Erdély 
Magyarországhoz való visszakerülése után -  amikor a magyar
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hatóságok is ismételten rendezték a szövetkezetk jogállását-in
kább a közbirtokossági vagyonkezeléshez igyekeztek vissza
térni.

A székely közbirtokosságok helyzetének rendezésére ekkor 
ismét újabb és újabb elgondolások születtek. Mi most ezek kö
zül egyet, a legelőremutatóbbat emeljük ki. IMREH István 1944 
nyarán fejtette ki a közbirtokosságokkal kapcsolatos nézeteit.249

IMREH abból indult ki, hogy az elmúlt évtizedekben sikerült 
a közös erdők közigazgatását, fakitermelését és erdőfelújítását 
rendezni, de (a székelyföldi közbirtokosság) „a továbbfeldolgo- 
zás, az ipar és kereskedelem szektorában válságos helyzetben él 
továbbra is." Pedig a közbirtokossági vagyonok működtetésé
hez, a közbirtokossági szervezet megerősítéséhez feltétlenül 
szükség lenne a faanyag minél nagyobb mértékű feldolgozásá
ra. Ez ipartelepítéssel oldható meg -  vélte IMREH -, amihez rá
adásul a Székelyföldön rendelkezésre áll a nyersanyag, az ener
gia és a munkaerő is. Hiányzik azonban a tőke.

Az iparosítás megindításához egyedüli lehetőségként a köl
csöntőke igénybe vételét látta, amihez azonban valamennyi köz
birtokosság összefogására, egyesítésére volna szükség. „Létesí
teni kell egy olyan összefogó szervet -  írta -, amelyik a birtokos
ságok képviseletében az egész hatalmas erdő, legelő, bánya bir
tokkal, s a közbirtokossági részesek magánvagyonával a háta 
megett egy olyan hatalmas vagyoni erőt képviselne, hogy ide
gen tőke kölcsönvételére biztos és elegendő fedezettel bírna." 
Az így létesített szerv, „központ" aztán nemcsak a kölcsönfelvé
telt, hanem az iparosítás megszervezését is egy „központi terv 
szerint rendezné el és a kereskedelmi tevékenység is a központ 
kezében futna össze, mint egy irányító és ellenőrző szerv kezé
ben."

IMREH gondolatmenetében a közös vagyon összefogása, egy 
közös „kezelőközpont" kiépítése nem előzmények nélküli. A 
naszódvidéki erdőket ugyanis 1890-től a besztercei erdőigazga
tóság így kezelte, így gazdálkodott (állami irányítással!) a va
gyonközösség erdőivel, sőt az erdőkre hiteleket (például vasút
építés céljából) is felvett. Ennél jobb megoldás tehát a Székely
földön sem kínálkozott, bár itt a továbbra is a (részben) rende
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zetlen birtokviszonyok és az erdők eltérő volta nehezen megva
lósíthatóvá tette egyetlen birtokkezelő szerv kialakítását. Talán 
megyénként, illetve régiónként azért mégis kiépíthető lett volna.

Az elképzelésben új a tervszerű iparosítás, amelynek ugyan 
az ideje az 1960-as években jött el, de természetesen nem a köz
birtokossági vagyonra alapozva, s nem annak keretei között. így 
aztán fel sem merültek azok a lehetőségek, amelyekre IMREH 
István ebben a tanulmányában utalt. Például a közbirtokossági 
tagok kis tőkéstárssá válása vagy a részmunkaidős ipari foglal
koztatás, netalán a hagyományokkal rendelkező, a helybeli er
dei és mezőgazdasági termékekre alapozó ipartelepítés.

A fenti elképzelés arra is bizonyság, amit az erdészek már a 
múlt században is hangoztattak: egy-egy vidék általános viszo
nyait nem lehet (még akkor sem, ha az adott terület nagyobb 
részt erdővel borított) csak egyetlen gazdasági ágazat, például 
az erdőgazdálkodás rendezésével megjavítani. Csak a többi gaz
dasági területtel együtt, sőt a szociális viszonyok figyelembe vé
telével szabad az adott térség nehézségeinek leküzdéséhez hoz
záfogni.

Visszatérve a szűkebben vett erdészeti feladatokra, megje
gyezzük, hogy az erdészek a második bécsi döntés után a szak
sajtó hasábjain a teendőket többször is összefoglalták.250 Ezek
ből csak azt emeljük ki, hogy mindenképpen felül kívánták vizs
gálni a községi erdők céljára történt kisajátításokat, legfőképpen 
pedig az azokban folyó gazdálkodást. Szintén fel akarták mérni 
a közbirtokossági tulajdonban maradt erdők állapotát is. „Olyan 
közbirtokossági erdő (ugyanis) -  írta a kérdés alapos ismerője, 
FRŐHLICH Gyula -, amely a túlhasználat folytán ne szenvedett 
volna, s korosztály-állapota csak félig-meddig szabályos lenne, 
ezen a vidéken (ti. a Székelyföldön) már alig található. Ezeknek 
a soroknak az írója igen sok olyan közbirtokossági erdőt ismer, 
amelyből a hatvan esztendőn felüli korosztályok teljesen hiá
nyoznak." Az első világháború után ugyanis az említett nehéz
ségek a közbirtokossági erdők idősebb állományainak kiterme
léséhez vezettek. Ebben az esetben pedig nincs más lehetőség -  
vélte FRŐHLICH -, csak a közbirtokosságok erdőhasználatának 
a korlátozása, még ha „a megcsappant jövedelem a közbirtokos
ságokat fájdalmasan érintené" is. 1
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A fokozott, háborús fakitermelések, majd pedig 1944 után az 
újjáépítés, a háború utáni fakonjunktúra nem adott lehetőséget a 
székely közbirtokosságok vagyonának kíméletes, a jövőre is 
gondoló használatára. Végül pedig az államosítás, a kolhozosí- 
tás pontot tett a székely közösségek erdővagyona történetének 
végére.
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