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4. A közerdők szókincse

(birtokosságok, közbirtokosságok, széki erdők stb.)

agrárkisajátítás: a /  1921. évi agrárreform 
(reforma agrara) szokásos helyi elnevezése. 
Közein /., 1978: ['...[ befejezték az -okai,  (54.) 
Cs.M. Bányai L., 1973.: Az 1921 -cs földre
form rovására írandó, hogy [...] megnyirbál
ták a székelyföldi közbirtokosságok főleg le
gelőkből és erdőkből álló birtokalapját is. 
(224.). ~i törvény:  a „Monitorul Oficial” 
1921. julius 30 - iki számában kihirdetett 
„Földreformtörvény” (László D.. 1926. 86.) 
-> KISAJÁTÍTÁS (Vö. Pál G.. 1923.). 
ÁLDOMÁS: Bíró G ábor* Az ~t az fizette, 
aki megkapta az erdőt [árveréskor]. Részt 
vettek a közbirtokossági tagok. Én sokszor 
két hétig is betege voltam az -nak. (Sz. gy.) 
Paraj d.
általány: járandóság. Dánfalva Kb/. 1942: 
[...] vegyesen a Község részére is úgy. mint 
az Egyházszemélyzet részére tűzifa ~ba fel
osztjuk [...].
alulértékel: leminősít. Molnár K.. 1974: Ha 
a fa látszatra minden előbb jelzett kívána
lomnak meg is felelt, de pirosság [vörösbél, 
álgeszt] volt benne, görbe állású volt és ko
pogtatásra tompán hangzott, akkor ~ték. s a 
következő osztályba jelölték. (308.) Kápol- 
násf.
antiqua sessio: régi (belső) telek. SzK, 1902: 
„az aránykulcs az arányosításnál [—>] az ~ il
letménye volt” (Bánffy Zsigmond) (377.). J. 
Az Approbáták az 1653-ban kiadott „Er- 
délyországnak és Magyarország hozzákap
csolt részeinek jóváhagyott végzeményei” - a 
közhatárok (közerdők) használatát az ~ sze
rint írta elő: „juxta quantitatem et numerum 
sessionum antiquarum” azaz a régi telkek 
mennyisége és száma szerint, meghagyva, 
hogy „kiki maga rata portiójával fráeső bir

tokrészé ve 1 ] légyen contentus [megelége
dett].” (AC III. rész. 29. cím. 1. cikkely) J. ~ 
után járandó fabéli rész (EO. III. 1815./204.) 
Asz. antiqua. Imreh /., 1944: Tehát főleg az ~ 
és az ehhez tartozó ingatlanok szolgállak az 
arányosítás kulcsául. (9.). —> ARÁNYOSÍ
TÁS is.
ARÁNYOSÍTÁS:
a. „Birtokrendezési eljárás, amelynek célja 
a közösségben részes felek és azok illetősé
geinek megállapítása.” (RNL XII. 204. —> a
II. rész többi fejezeteit is).
b. „Részesedési hányadok megállapítása a 
közjavakhoz való jogosultságnak és annak 
mértékének bírói ítéletekkel való meghatá
rozása.” (Pál G.. 1923. 47.).
1. erdőelkülönítés (Dániel G.. 1875. 78.).
2. kiarányosítás: a. ~ (Bözödi Gy., 1938. 
86.) b „az arányrészeknek gonosz szándék
kal való összevásárlása” (Barabás E., 1904. 
Um. 34.)
3. kimérés. Ambrus A., 1959: Okos dolog 
volt az, le ké’ üssem a fejemet, hogy nem 
kértem én is a =t (218.) Gy.
arányosítás elve. Csík vm.-nek 1890. okt. 30-án 
kelt feliratából: [...] az ~ annyiban tartatván 
fenn, hogy kinek-kinek birtoka arányában házi 
szükségéhez s a használat alatti erdők mérvé
hez képest a közigazgatási hatóság által jóvá
hagyott tőárban a szükséges famennyiség ki
adassák [...] (Endes M., 1938. 379.). 
arányosítás és tagosítás fifikái. Balogh £., 
1979: A falukutatók modorában panaszol
tam el [...] azt a nyomort,  melynek titkát 
számomra is Bözödi György fejtett meg a 
múlt századbeli ~ nyomán támadt életfor
ma-torzulások őszinte leleplezésével (148.) 
Vargyas.
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arányosítási ítélet. Bözödi Gy., 1938: Az 
összes jo g o s u l ta k  neveit  fe lso ro l ták  az 
-ekben, a részesedési arányokkal együtt, és 
ezzel végleges tulajdont szereztek a külbirto- 
kosok [—>] is, a törvény téves magyarázata 
jóvoltából. (73-74.).
arány osítási törvény. Sebess D., 1903: Az ~ 
[az 1871. LV te.) az antiqua szessziót [—»] 
említi, de hogy mi az, vájjon csak a belsőség, 
vagy a hozzá tartozó szántók-c, vagy az er
dők is, ezt külön körül nem írja. Ebből kelet
kezett a zavar [...].
elvetélt törvény. Pál G., 1928: Ez ~ [az 1871. 
LV te.] lehetetlen birtokviszonyokat hozott 
létre. Megsemmisültek néhány községben az 
ősi közlegv'l'^k és az erdők havasok címe alatt 
apró parcelláira osztattak fel a részesek kö
zött. mely utóbbiak nagy részben hirtelen le is 
tartoltallak. (-+.
hírhedt [székelyföldi] arányosítás. Kós K., 
1972: A legvagyonosabbak rövidesen ki is 
léptek a közösből [a közbirtokosságból], és 
csak azok maradtak bent, akikre a ~ sál alig 
jutott valami (Altízen és Feltízen átlag 5-10 
hold). (28.) Kászon. J. Ellenzék, 1880: Hava- 
sos erdők és legelők nem sokkal érnek töb
bet, mibe ma arányosításuk kerül. (X. 16) 
(Vö. Bözödi György: A székely kisgazdatár
sadalom pusztulása. Korunk 1938. 226-236.) 
ARÁNYOSÍTÁSI TERMINOLÓGIA: 
ARANY. a. ,,a közbirtokosságoknál a közbir
tokosoknak a közös használatú javakban  
való részesedési m értéke” (MJL I, 1898. 
288.). b. „az a mérték, amely szerint az egyes 
közbirtokosnak a közösségben való részese
dése meghatározható, és amely az egésznek 
bizonyos hányadrészében nyer kifejezést” 
(PNL II, 1893. 36.) birtok szerinti ~ (T. Nagy
I., 1891. 13.).
-JOG: „az. egyéni használatba vagy tulaj
donba ju to tt illetőség [ illetmény] ” (KE I.
1929. 246.) Sebess IX, 1902: Az egyes ~

=okat élelmes üzérek 10-15 forintért vásárol
ták össze, ső! U dvarhelym egyében  egy 
forintjával is. (30.) (—» ~ VÁSÁRLÓ). Tagóm 
G., 1943: Az erdő használata ~ ~ on alapul. 
(32.) Szvara Székely I). Gy., 1947: A köz- 
birtokossági tagok azonban a közös tulajdon
ból nem egyenlő mértékben és arányban ré
szesü lnek .  hanem aszerint,  hogy kinek 
mennyi, azaz hány hold a ~ ~a. Molnár K., 
1978: Az ~ ~ ok [Szentegyházasfaluban] a 
(Székelyudvarhelyi Telekkönyvi Hivatalban) 
661-es számú külön telekkünyvben szereptel
tek. mindenik közbirtokossági tag egy sor
számmal: 661/1. 661/2 stb. [...] Az ~ = elad
ható és örökölhető volt. Eladása általában 
pénzért történt. Elzálogosítására nem emlé
keznek. Az ~ =ot a család minden tagja egy
formán örökölhette, [...]. A közbirtokosság
nak tagja lehetett minden olyan családfő, 
akinek ~ ~ volt. (35.) erdő ~ (Molnár K., 
1978. 34.) Egyházasf.
1. -  RÉSZ: Maroskövesdi volt úrbéresbirto- 
kosság szabályzata, 1915: A  szavazásra jo 
gosultak szavazati jogaikat [...] ~ ~eik sze
rint gyakorolják. (ÁLt-M. 48. alap. 9.) SzK, 
1902: Bartalis Imre javaslata: [...] az ~ =ek a 
birtoktesttől elszakíthatok, illetőleg elvá
laszthatók ne legyenek, hanem a birtokkal 
együtt képezzék adás-vétel tárgyát. (385.).
2. ERDŐILLETMÉNY. SzK 1902: Ezelőtt 
a székely tekintet nélkül birtokainak nagy
ságára - annyi tüzelőfát hozhatott a közös er
dőből, a mennyire éppen szüksége volt; ezt a 
jogot senki cl nem adhatta, de nem is vette 
meg senki, mert az ilyen vásár a vevőre néz
ve haszonra nem járt volna [...] Sajnos, egy 
községben most is néhány ember állandó 
összeköttetésben áll egy tőkepénzes idegen
nel; ezek megveszik az =eket holdanként 
8-10 koronáért s tovább adják a tőkésnek 
20-30 koronáért (Páll Albert) (384.) Gyalf. 
közhelyi illetmény (Pál G.. 1928. 4. sz.).
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3. erdőjog. Ambrus, 1959: És sok ~ a volt?
- Majdnem százötven hold. (16.) Gy. székely 
= (Balogh E., 1979/1942. 30.) Vargyas. jog. 
Tagéin G., 1943: A vágtérről mindenki ~a 
után és meghatározott áron kaphat lat [...] Az 
egész évi költségeket ~ok szerint osztják cl: 
kinek mennyi ~a van. annyiszor fizeti az 
egységet. (33.) Szvarság.
Kurkó Gy., 1970.. A közösség keretein belül 
is vándorolt a ~ A szegény embernél gyak
ran előfordult, hogy nem látva értelmét a pa
píron levő -nak. pár deci pálinkáért lemon
dott róla. A -okát felvásárló „jobb gazdák" 
alapszabály-módosításhoz is értettek, s kimon
dották. akinek száz ~on felül van erdeje, az a 
maga részét kiszakíthatja és magánkezelésben 
veheti. [—> „százholdat"] így fajult el a köz- 
birtokokosság. | ...| (114.) Cssztdomokos. Ro- 
mániai M agyar Szó, 1948: A rendelet 
[132/1947 sz. miniszterközi | megszünteti az 
eddigi bárcafa-rendszert, és kimondja, hogy 
minden közbirtokossági tag reális szükségletei 
arányában kap fát tüzelésre, kerítéscsinálásra, 
házépítésre stb. A faosztás ezután tehát nem = 
ok szerint fog történni. (Czikó Lőrincz írásá
ból, jan. 10.) (Bárcafa: „ingyenfa, az a fa. amit 
a közbirtokossági tagok tagságuk fejében in
gyen kaptak”).
A.jogosultság. SzK, 1902: [...] s általában a 
nép közölt élő mindazok a férfiak, akik a 
székelység javát akarják, igyekezzenek a né
pet a saját nagy károsodásának elkerülése 
végett felvilágosítani, hogy a közvagyonból 
őt és törvényes utódait megillető =át senki
nek el ne adja. részesedési ~. Pál G., 1928: 
Mindez [a szerzőnek „Készülődések a közbir
tokosságok és úrbéres birtokosságok reform
jára” c. tanulmányának érvelése] meggyőző
en bizonyítja azt, hogy a közbirtokossági 
birtokokban való ~ = minden idők óta magán- 
tulajdon volt. Nem a község vagyonából fej
lődött ki a közbirtokossági birtok, hanem

megfordítva, a közbirtokosságok adlak át ér
tékes területeket a községeknek, hogy azok 
jövedelm e a községi kiadások terhei alól 
mentesítse őket. (6. sz.).
5. részesedés (László D., 1930. 303.) (—> fa
beli járandóság is).
-KU LCS:  „az a mérték, melynek alapján a 
közös használatú javak felosztása a közbirto
kosok közt végbe mehet... (MIL I, 1898. 
288.j. 1908: VII. te. Erdélyi birtokrendezés 
miniszteri indoklása: Az 1871. évi LV t.cz. 
[az arányosítási törvény] 4. §-a, midőn az ~ 
= gyanánt az egyéni birtok terjedelmét jelöli 
ki. a közösekben való részesedés jogosultsá
gát szabatosan nem írja körül, különösen 
meg nem állapítja azt, hogy mit kell külső 
birtoknak [—»] tekinteni és hogy belsőség 
[—>] nélkül külbirtok számításba veendő-e 
vagy sem. (MT. 1908. 21.). SzK, 1902: [...] 
az ~ = az arányosításnál a régi telkek illetmé
nye volt (Bánffy Zsigmond. 377.). felosztási 
kulcs. Imreh /., 1944.: [...] a felosztási alap
nak vett magánbirtok szintén hamis ~ volt, 
mert sohasem volt az a közerdőből való ré
szesedés alapja. (55.). részesedési arány
kulcs. Bözödi Gy., 1938: A * megállapítása 
még nagyobb veszteséget jelentett a nép szá
mára. (71.).
-  VÁSÁRLÓ: arányjogot vásárló —> ERD Ő
ILLETMÉNY 1908: VII. te. indoklása: [...] 
a közbirtokosságok vezető elemei, akik míg 
egyrészt tiltakoznak és óvást emelnek a kö
zösségek felbontása, a közjavak elfecsérlése 
ellen, megjelennek [...] mint ~ =k és elkülö
nítésre igényt tartó részes felek. (MT, 1908.
23.). arány rész-összevásárlás. 1908: VII. te. 
indoklása: A vállalkozók nem csak előleget 
adtak az -ára, [...] de előzetes szerződések
kel az erdők és havasok fatermékeit is bizto
sították a magok részére. [...] (uo.) [—> cso
portfő is.], összevásárolni az erdőjogokat. 
Ambrus A., 1959: ~. akkor aztán az egésszel
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kiléphet a közbirtokosságból, kiméretheti 
magának az erdő javát. (93.) Gy. 
BÉKEEGYEZM ÉNY:  a birtokrendező bíró
ságon jóváhagyott egyezség. Szentgericei 
közbirtokosság szabályza ta , 1911 [...] ~ 
szerint összesen 361 közös birtokos között 
arányosíttatott.  Az egyezségben az egyes 
birtokosokat háromszoros belső és egyszeres 
külső birtokaik szerint megillető járandósá
gok e g y é n e n k é n t  is m cgá l lap í t ta t tak  és 
1896-ban a telekkönyviben is kitüntettettek... 
(ÁLt-M. 48. alap. 2. §.) 
csoportfő: az a személy, kire arányrészüket a 
közbirtokosok a szín leges vásári szerződé
sek alkalmából átruházták, hogy ezáltal ma
guknak 100 holdon felüli illetményt teremt
ve, annak e lkü lönítését kérhessék, majd 
később megosztozzanak a kiszakított részen. 
(Az arányosítási törvény ui. erdő esetében az 
egyéni e lkü lön ítés t  csak a legalább 100 
k.hold nagyságú birtoknál engedélyezte.) 
elkótyavetyél: „áron alul elveszteget” (ÉKsz. 
1972.) —> ARÁNYJOG 
erdőarányosítás: erdők arányosítása (Vö. 
SZK, 1902. 367-391.: Krippel M.. 1901.: 
Nagy Gy., 1885. 483. stb.). Sebestyén István: 
arányosították az erdőt (Sz. gy.) Zetelaka. 
fejleszteni az arányosítást: a befejezett ará
nyosítást újból elvégezni (Sebess D., 1903.
10.) ÚJRAARÁNYOSÍTÁS.
„hamis egyesség”: az az eset, amikor a szá
zadfordulón hét papolci (Hszm.) közbirto
kossági tag kihasználva az arányosítás 
okozta zavaros erdőbirtokviszonyokat a 
falusi bírónak és a jegyzőnek tanácsára és 
vezetése alatt, egy nagyváradi fakereskedő
nek, -alapján közbirtokossági erdőterületet 
„bocsátott át” (Sebess D., 1903. 10.). 
havas: -> I. 3. 2. 1871: IV. te. 8.: Mindegyik 
közbirtokos kívánhatja a közös birtokból 
járó illetmények természetben való elkülöní
tését: [...]. 3. nádasoknál vagy -oknál, ha a

birtokosok birtokaránylagos többsége kíván
ja. (MT, 1896. 500.).
„ingyenhasználat tárgya”: a közbirtokossá
gi vagyon egyik jellege, feltétele. (Arányosí
tás alá nem tartozhatott az az erdő, amely -  
nem volt. Vö. 1871: LV te. 1 1. §.). 
„százhold” —> csoportfő. Ambrus A., 1959: - 
Oztán a ki méretett erdőt adtad el, ugye. a 
~at? (218.) Gy.
ÚJRAARÁNYOSÍTÁS:  „befejezett arányo
sítások újbóli felelevenítése a köznek a költ
ségén azon a czímen. hogy hiszen időközben 
összevásároltak száz holdon felül arányié- 
szeket" (Sebes D.. 1903. 10.).
,,utolsó kapocs”: „a közvagyonból jutandó 
erdő és legelő illetmény" (SzK. 1902. 369.). 
Endes M., 1938: Akinek kettő-három-négy- 
tíz hold jut a közösből. [...]. eladja jogosult
ságát s ezzel elvágja a legutolsó kötelékeit is, 
amelyek őt a községhez fűzik. (404.). 
„vándortarisznya”. Székelység, 1944: [...] 
az arányosítás során a belső birtok arányá
ban részesültek a külső birtokból, és így sze
gény emberek még nagyobb nyomorúságba 
kerültek, úgyhogy a ~ ’t vehették a nyakuk
ba. (IV Váró György).
V I S S Z A É L É S E K  A Z  A R Á N Y O S Í T Á S  
SORÁN.  ARÁ NYV ÁSÁRLÓ, csoport
fő, „hamis egyesség” Ú JRAARÁNYOSÍ
TÁS. 1 manipuláció. SzK, 1902: [...] =k 
[...]. melyek széltében-hosszában űzetnek 
[...] Csíkmegyében pl. 15 községben az ará
nyosítás újra kezdetett: a bírói határozat 
szerint hely adatik a közbirtokosság költsé
gére a kérelemnek. (382.) 2, üzérkedés az 
arányjoggal. Erdély, 1901 [...] a kisbirto
k osok  jo g a i t  egyes  üzérek  po tom  áron 
összeszedik, s mikor 100 holdat gyűjtöttek, 
[...] Nem lehetne törvényes úton gondos
kodn i,  hogy  az e rdő  és lege lő  egyéb  
belbirtoknak legalább bizonyos mennyisé
gig tartozéka legyen és azokat egyik a má
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sik nélkül eladni ne lehessen? (95.) (Ferenczi 
Károly) Gysztm.
„vörös k a k a s t E g y e d  Á., 1975: [...] a tette
sek az arányosítások miatti elkeseredésük
ben röppentették fel a Rolh kereskedő 
házára, aki potom áron vásárolta össze az 
arányrészeket cs jócskán meggazdagodott. 
(242.) Um.
ÁRVEREZ: árverésen [—»| valamit elad. ott 
cselekvőleg részt vesz (Ballagi M.. 1873.).
1. elkótyáz (Köz. Fejér József: Nyr 25. 1896. 
46.) Szf.
2. licitál (Lukács Zoltán. Sz. gy.) Sóvárad. 
ARVEREZES: ..olyan nyilvános verseny- 
tárgyalás. amelyeken a venni szándékozók 
ígért áraikat megállapított időhatárig adják 
tudtul az eladónak, és az eladó az ajánlatokat 
egyszerre és nyilvánosan tárgyalja, és belő
lük a megállapított feltételei szerint egysze
rűen csak kiválasztja azt az árat. amely reá 
nézve a legelőnyösebb és ennek ígérőjét fo
gadja el vevőnek. Krippcl M.. 1930.(202.) 
\. árverezés. Nyolcvanos et, Lemhény, 1895: 
A Fenyves erdőben lebélyegzett fákból az ~ 
kezdetéit vette és az 1 ső sz: a 20as számig 3 
fr 99 kr bccsértékbcn kikiáltatott és legtöbb
ét igirrön Gál Jozcffen maraztaltatott el 6 fr 
24 kr. László [)., 1930: a közbirtokosságok 
erdei [...], üzem terveik elkészítése százez
rekbe kerül és jó váhagyása  éveket vesz 
igénybe. Az évi vágási területeket a legkö
rülményesebb eljárással kapják ki és az érté
kesítésre csak az ~t engedélyezik, amit a leg
több esetben nem a székhelyen [...] tartanak. 
(303.). árverés. Jkv Hilibi Kb, 1934: a tűzi fa 
vágás már ki is van nyilazva és lelt 126 drb 
nyíl és kéri az * napjának a megállapítását és 
az =i feltételeket is (30j.  Bíró Gábor:  előre 
tudtuk kié lesz az erdő =kor, összeköttetés 
kellett ehhez [két világháború között] (Sz. 
gy.) Parajd. áiverezési feltételek. Négy közön
ség, 1866: A Dullo úrhoz ~ két Jegyző és fu

varosnak [kiadás] 1 frt (147.) Cstusnád. 
ÁLt-Cs, 1870: árverezési feltételek 1. Kikiál
tási ár [...]. 2. Minden árverezni kívánó köte
les az árverezés megkezdése előtt a kikiáltási 
árhoz mért 10% bánatpénzt készpénzben le
tenni. Ezen bánatpénz az árverezés bezárása 
után a bérlőtől nyugta melleit benntartatik [...] 
(78. 16.) Cssomlyó. Jkv. Hilibi Kb, 1940: ár
verési feltételek. 1. Az árverésen részt vehet
nek a helybéli lakosok. 2. Lázsd [így] a mér
nök úr 170/940 számú engedélyét. 3. A vétel 
ár készpénzben azonnal fizetendő. 4. A meg
vásárolt fák szállításához. Szállítási illetve 
Erdőlési bárcza váltandó a biliokosság veze
tőségétől (71.). áuverési garancia. Bíró Gá
bor: a végleges szerződéskor ki kellett egé
szíteni a ='t, ami elég magas összeg volt 
[20-as évek] (Sz. gy.) Parajd. nyilvános szó
beli árverés. ALt-M, 1905: Azon esetre, ha a 
gyűlés az esedékes évi vágásterületen levő fa
tömeget értékesíteni óhajtja, ezen értékesítés 
csak is  k izáró lag  =en [ ] tö rténhetik .  
(Erdőcsinádi székely nemes közbirtokosság 
szabályzata.), zárt írásbeli átverés. Bíró Gá
bor: Az erdővásárlásoknál [...] rendszerint 
közbirtokossági erdőket vásároltunk [20-as 
évek] =en, amint az Erdőgondnokságon és az 
Erdőigazgatóságon Clujon és a Minisztérium
ban egyidőben tartottak (Sz. gy.) Parajd.
2. kótya.  (Köz. T. Nagy Imre: Nyr 7, 1878.) 
Cs. J. kótyavetyélni: „elárverezni” (T. Nagy 
Imre). ~ fa. Dánfalva Kbj. 1941: ~ elkó- 
tyázni: árverezni, kótya-vetye. MA, 1604: ~: 
A u c t io  [árverés]  k ó ty av e ty é t -h án y o k :  
Auctionar [aukció: „műtárgyaknak v. köny
veknek kiállítással egybekötött árverése” 
ÉKsz]. J. kótyázáson fenntartott fa:  árveré
sen megtartott fa; kótyát vetni valamire: ár
verésre bocsátani (Sz. gy.) Dánfva. 
átkebelezés: bekebelezés. N yolcvanos et, 
Lemhény, 1911: tulajdonjogilag a társaságra 
valló átt kebelezése.
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„aviz” : „engedély” Antal /., 1980: Csíkme
gyében hamisították a minisztérium „ ~”-ait. 
A minisztérium meghamisított engedélyével 
erdő-ügynökök sorra járták a földreform [—> 
agrárkisajátítás] során sérelmet szenvedett lé
tező, sőt nem létező (!) egyházközségeket, és 
ígéretet tettek, hogy erdőt szereznek, ha azok 
már jó előre lemondanak az erdők háromne
gyed vagy négyötöd részéről. (151.) Cs. 
BARCA: „valamely pénzösszeg befizetését iga
zoló jegy. nyomtatvány v. érme” (ÉKsz, 1972.)
1 assignatió (EO. III, 1762. 227.) Mvh.
2. bárca. Péch I)., 1886: Utasíttatnak továb
bá az erdőbirtokosok, hogy vágás alkalmá
val saját költségükön nyomtatott ~'k segé
lyével eszközö ljék  a facladást. A vágás 
befejezésével ezen ~ ’k az erdőgondnokság
hoz fa marosvásárhelyi 1885. szept. 1 -jen lé
tesült] beterjesztendők. (525.). Dánfalva  
Kbj, 1942: a mi a ~ ’ba szám hiba lesz. azt 
minden egyén jelentse be a kitermelés idejé
ig [...]. Közein /., 1978: A székely csak lopva 
vághatott le egy-két szál fát, a ~'ra nemigen 
jutott pénze (I. világháború utáni esztendők) 
(49.) Cs. Kurkó Gy., 1970: Hát milyen ~ ’d 
van? Tűzifára (146.) Cssztdomokos. Jkv 
Hilibi Kb, 1940.: [...] az erdőiési napokon 
minden belbirtokos a ki erdőlni akar a neve
zett száraz fákból, az köteles minden egy 
terű fa után 1 egy pengős Erdőlési ~ ’t válta
ni. (Vö. Gazda K., 1980. 116. Esztelnek.).
3. boleta (Négy közönség, 1864. 102.).
4. cédula. Sebestyén István: ki kell váltsuk a 
~t (Sz. gy.) Zetelaka. czédola. Kászonimpér  
kb jkv, 1945: [ ...], Továbá a Gyűlés kimond
ja  hogy a szét osztásnál mind adég a = nem 
adatik ki a félnek a mig a fent irt 1500 leit le
nem fizeti [...] (68.).
5. cinkus (Szabó T., 1976/1840 k.) Görgény. 
fenyőfa cinkus. Jkv Hilibi Kb, 1943: A ~ok ki
váltására 15. nap álapitodik meg (104.). —»
III.2.1.10.

bárcás és nyilvántartási napló: Jkv Hilibi 
Kb, 1940: [...]. hogy a vezetőség akkor sze
rezze be a ~t (72.).
bebíró: külbirtokos, akinek belsősége (—>) 
nincsen. 1908: VII. te. miniszteri indokolá
sa: az 1871 évi LV t.cz. 15. §-a által kötcle- 
zőleg elrendelt arányosításokat megelőzően 
az idegen, a »~« a közös ingatlanok haszná
latából soha nem részesedett. (MT, 1908. 
18.). Bözödi Gy., 1938: A ioldcsuraknak. 
kiknek 15-20 községben szakítanak ki a nép 
közbirtokából [...], olyan községben, ahol 
soha nem laklak. (73.). bébirtokos (EO. II, 
1802. 274.) S. Szliván. Vö. Szabó T 1976. 
621. és 622.
belbirtokos: az a személy, aki abban a falu
ban lakott, ahol arányjoga a közös birtok
ban arányrésze volt. bébírós  v. bébirtokos 
v. közbirtokos a' faluba (Lőrincz K., 1861. 
317.) Hsz.
belközbirtokosság: „a község közelében 
levő -” Lukács Imre: Szárhegyen volt bel- és 
külközbirtokosság. Ez utóbbi havast jelen
tett. (Sz. gy.).
BELSŐSÉG: „gazdaságnak a lakóház körül 
v közelében levő része” (ÉKsz, 1972.). 
1908: VII. t.c. min. indokolása: Ellenben a 
[közbirtok] használat]a] minden székely em
bert, mihelyt ~et szerzett, füsttel [—»] bírt, 
megillette. (MT, 1908. 24.). 
birodalom: tulajdon (Úrbéri fr, 1769. 12.) 
(Vö. Szabó T., 1976. 907.). 
bíróság: községi bírói hivatal. Négy közön
ség, 1858: Járás Hivatal közbe járultával 
négyközségünkbe határozhasson el hogy sen
ki is épületnekvaló fát a ~ hírén és tudtán 
Kivül az erdőkben nevághasson többet mind 
a menyire Szüksége vagyon. (50.) Kozmás. 
egyesült [...] a 4. Communitások [falukö
zösségek] = ~ok egybenjövén (uo. 51.). 
birtokközösség: közös birtok. Pál G., 1928: 
Külön rendelkezéseket tartalmaz a székely
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-ekre az Approbatac Constitutiones is, a regi 
szokások megerősítésével (III. R. 29. cím. 
76.) (5. sz.) —> közösség is (Vö. Vámszer G.. 
1938.). 
birtokos:
a .földbirtokos, a „possessor" magyar meg
felelője. J. A magyar nyelv tört.-étim. szótá
ra szerint a ~ főnév első előfordulása: 1763. 
(I. k. 304.)
b. közbirtokossági tag (Jkv Hilibi Kb. 1941 
74.). közös ~. Szentgericei közbirtokosság 
szabályzata, 1911 A 3 négyszögölet járan
dósággal bíró = ~ok 1 szavazattal, a 6 = 
~ok 2 szavazattal, a 9 = ~ok 3 szavazattal 
stb. járulnak hozzá a gyűlés határozataihoz. 
(10. §) (ÁLt-M. 48. alap.), székely [úrbé
reseket nem vesztett birtokosok]. Dániel G., 
1875: [...] az ily vegyes községekben [pl. 
Vargyas] bíró erdő háromfelé osztassék. 
[mert olyan székelyföldi községben, ahol úr
béresek (jobbágyok) is voltak, három „osz
tály" volt az arányosítási törvény (1871) kibo
csátásakor: úrbéreseket vesztett birtokosok: 
úrbéreseket nem vesztett birtokosok (székely 
birtokosok): volt úrbéresek] és viszont a volt 
úrbéresek a maguk részüket közösen hasz
nálnák a törvény- és a körülményeknek meg
felelő arány szerint. (77.). 
birtokosság:
a. a közbirtokosság régies, de egész fennál
lása alatt használatos elnevezése. Dánfalva 
Kbj, 1935: A mai naptól kezdve a -éra  sémi 
nemű fáéi* meni nem szabad. (35.).
b. közerdő. Dániel G., 1896: [...] az úgyne
vezett hatod -nak  is választott elnökségét 
több éven át folytattam. (321.)
c. erdőbirtokosság. Csíkszép vízi 3 tizes szé
kely ~a. J. A ~ kifejezés a „possessoratus” 
megnevezést helyettesítette. Az 1898: XIX. 
te. az ún. közbirtokossági törvény előtti 
korszakban általánosan használt volt. cse
metekert: „birtokosok költségén telepített és

fenntartott csem etekert” (Kócsy J., 1898. 
905.) Hsz. - /  gyűlés. Szentgericei közbirto
kosság szcibályzxita, 1911 A ~ ~ érvényes 
határozatot csak akkor hozhat, ha a ~ ~en 
legalább 21 000 szavazatot képviselő közös 
birtokos van jelen. (34. §.) (ÁLt-M. 48. 
alap.). - /  gyűlésező. Kurkó Gy., 1970: Te. 
mi lelt téged, mióta lettél ilyen nagy ~ ~? 
(291.). - /  udvar. Kurkó Gy., 1970: Kerül
jünk beljebb, a ~~ra. atyafiak! (292.). - /  ve
zetőség. Kurkó Gy., 1970: A ~= elhelyezke
dett a farakás tetején (293.). 
bizalmi: a tagság bizalmát élvező személy 
Tamási A., 1936. k.: Elnök, jegyző s két ~ 
[...| (431). Erdőcsináuli közbirtokosság sza
bályzata, 1905. s.s. Szász Pál Ferencz s.s. 
Mihály Elek ~ férfiak. (ÁLt-M. 48. alap), 
bizottmány: bizottság. Nyolcvanos et, Lem
hény, 1881 A jelen levő ~ felhívja erdő gaz
da. s egy szersmind pénzkezelő [...] urat. 
hogy miután az elmúlt 1878-79 és 80-ik le
folyt évekről nem számolt. [...] számadását 
megvizsgálás végeit előtárni [...]. 
biztos személyesei: bizalmasai. Négy közön
ség, 1848: Mü Csik Kozmás Tusnád Werebes 
és Lázárfalva 4 Comunitások [...] ~ [...] Tusná
don a nemes Lofő Korodi Albert, eő kégyelme 
házánál tatott Gyűlésünkben [...] (25.). 
bonum: „jószág" Műszótár, 1845: bona: 
„javak” 1908: VII. te.: A székelyföldön nem 
voltak egyáltalában feloszthatok az Appr. 
Const 5. r. 70. czíme szerint a lókötő helyek 
[—>] [...] és az Appr. Const. 3. r. 76. czíme 2 
fejezet szerint a havasok sem. Ezek a jog 
gyakorlat szerint a népnek felosztás alá nem 
eső ~ai (MT. 1908. 19.). 
codominium: közös  tu la jd o n  (D ósa  E., 
1861. 248.). J. Felosztható ~ volt pl. a köz
határ. és fcloszthatatlan pl. a családi hitbi- 
zomány.
commune terrenum: közföld (MT. 1908.
24.).
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compossessio: közbirtoklás (Dósa E., 1861. 
241.).
compossessor: közbirtokos, 
compossessoratus: közb ir tokosság .  J. Az 
EO-ban a compossessor. ~ kifejezéseket elő
ször 1802-ből olvashatjuk. (II. 801.) —> bir
tokosság is. erdő-kompossz.esz.orátus (Maro
si B.. 1976. 3.) Hm.
concambium: b i r to k c se re  (EO. I. 1723. 
649.) Asz.
contentus: megelégedett (AC. 1653. III. R. 
XXIX. tit. Art. 1.).
Csíkszeredái erdő és közbirtokossági 

kongresszus: —> közbirtokossági 
Csíkvármegye törvényhatóságának felirata 

1890-ben: Csík megye törvényhatóságá
nak Csíkszeredában 1 890. okt. 30-án tartott 
rendes közgyűlésén elfogadott felirata a kép
viselőházhoz. melyen az arányosítás szé
kelyföldi jogosultságát teljesen kizárta. [Ti
zenkilenc évvel az a rányosítás i  törvény 
m eg je lenése  után! ] (V itos ,  CsF, 1894. 
51 f-520.).
darabontok erdeje: gyalogos katonák kö
zös erdeje. SzO. V, 1578: [...] ebből a dolog
ból megtalálok vala az várhegyi kapitánt 
Cheffey Jánost és a kapitán akaratijából más 
erdőt adának az félj ül megmondott Somodi 
Györgynek és Somodi Ferencznek a több da
rabontokkal egyetembe. (1 10.) Dálnok. 
derékszék: „törvénybírói ítélőszék” (Szabó 
T., 1978. 332.). Vö. Dósa E., 1861. 196. 
directorium: k ö zb ir to k o sság i  veze tőség ,  
igazgatóság. Jakócs Imre: 5 tagú ~ volt a két 
világháború között a zetelaki közbirtokosság 
élén. Én 1925 és 1927 között erdőgazda 
[-»], majd 1928-1932 és 1938-1943 között 
birtokossági elnök voltam. (Sz. gy.) Zete
laka.
dissensio: meghasonlás (Aranyosszék hatá
rozata a szék szabad erdejének felosztásáról 
az egyes faluk között. EO. II, 1778. 412.).

drabantság: darabontok rendje, ~ erdeje. 
(EO. I., 1640. 443.) Asz. 
égett égyén: tűzkárosult. Kászonimpér kb. 
jkv. 1944: [...] a közgyűlés [...] Kászon Altizi 
lakosoknak mint -eknek egyenkint 200-200 
pengőt meg szavaz. (7.). 
egyenlő részesedési arány: Antal /., 1979: 
Az 1941. július 6-i gyűlésen a [cssztmihályi] 
közbirtokossági tagság a névjegyzék „törvé
nyes alapon'’ való összeállítása ellen, s az ~ 
érvényesítése érdekében olyan kemény ma
gatartást tanúsított, hogy az elnöklő szolgabí
ró a gyűlést feloszlatta. (492.). Vö. „egyenlő- 
ségi per’' Csmadarason 1936 és 1940 között 
(Bíró D.. 1988. 127.).
egymásra feloszt: egymás közt feloszt (Ba
rabás SzO. 1743. 393.) Páva.
EGY TÉTELBEN VALÓ ELADÁS:
1. egyetemes eladás. Nyolcvanas et, Lem- 
hény, 1897: kéri a gyűlést azoknak szálan
k én t  vagy ~ árol gondoskodni.
2. egytömbíí eladás. Antal /., 1976: Az erdők 
túlnyomó részéi = útján értékesítik [közbirto
kossági erdőket Csíkban a 30-as években], s 
nem osztják ki a tagságnak [arányjog alapján], 
hogy maguk módján termeljék ki. (125.).
3. együttesem eladás. Nyolcvanos et, Lem- 
hénx, 1894: a kicsibeni eladást megszüntette 
[...] = át [...].
él: használ (Szabó  T 1978/1744. 742.) 
Vécke, U. Tamás Á., 1930. k.: Elmondja [a 
jó  gazda, aki a második réteget képviseli a 
faluban], hogy minden likra törvény van 
most, de legkivált az erdőre, mert abból ~ 
most a nép egyedül, búzát a háznak és török
búzát, zabot a majorságnak, petróleumot a 
lámpának és dohányt a pipának csak abból 
lehet venni, mert egyéb kereset nincs. (200.) 
Farkaslaka. ~ő: élelmet nyújtó (Ballagi M., 
1873. 284.) ~ő okunk: megélhetést (haszná
latot) biztosító tárgy, élelmet nyújtó jövede
lem, élelem előidézője. 1804. A két Olálifalu
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tanácsának a főkormány székhez, küldött j e 
lentése erdeik állapotáról: [...] az egész or
szágbeli lakosok között ha valakinek, valójá
ban nékünk legszükségesebb  [az erdő], 
akinek csupán fából van minden (EO. II. 
858.). (Vö. EM 1946. 81J. ~ tünk utána. 
Gazda J., 1976: Azt mondta [apám], ha egy 
bokrot [erdőt] kapok es, ami az enyém, nem 
adom el. S jó es volt. Használtuk, s ~ ~. 
(Olosz Károly 535.) Kna. 
eldonál: eladom ányoz (Sándor O., 1914/ 
1609. 53.) Csvacsárcsi. 
elöljáróság: kö zb ir to k o sság  v eze tősége .  
Négy közönség, 1866: [...] négy közönsé
günk ~a gyűlésünket tartván [...] (132.) 
Cstusnád.
elrepárciál: eloszt. Molnár K., 1974: Ezt [a 
leltározást] követően ~ták a fát. A falu lakos
ságáról házszám szerint listát készítettek, s 
minden család, vagy minden személy után 
beírták, hogy a különböző osztályú fákból 
kinek-kit hány darab illet. (310.) Kápolnásf. 
r repartizare.
erdőbirtokosság: a közbirtokosság régies 
elnevezése. Bedő  A , 1896: Baróth -  (IV
498.). Kászonimpér kb jk v , 1944: Jegyző 
Könyv A mely fél vetetett Kászon Impér 
-szék házában 1944. Március hó. 20-án (1.). 
erdőelkülönítés: a földesúr és a jobbágyok 
osztatlan közös erdejének szétválasztása bir
tokrendezés útján, aminek következtében 
keletkeztek az úrbéres közbirtokosságok. —> 
úrbéri (úrbéres) elkülönítés is. Dániel G ., 
1875: Az ~i költségeket a volt úrbéresek ki
vételével, kik a fuvart és napszámosokat állí
tanák ki. az úrbéreseket vesztett, és az úrbé
reseket nem vesztett székely birtokosok, 
birtokuk, illetőleg részesedésük arányához 
képest hordoznák. (78.) Vargyas. 
erdőgazda:
a. erdészeti teendőkben jártasabb személy, 
aki az illető  erdőbirtok (közbirtokosság)

műszaki és felügyeleti teendőit irányította.
Nyolcvanos et, Lemhény, 1860: Veres Alajos 
~ [...]. Kászonimpér kb jkv , 1944: Mihály 
István -á t  adja az ~i tárgyakat egy darab szá
mozó gép 18 drb számai [...] egy drb napló, 
1942-43 évi vágtér felosztási kimutatás [...], 
egy drb leltárkönyv 1944 évi vágterületről. 
(27.) Ambrus A., 1959: ~. [...] az erdő gazdá
ja  ő. Elnökök jöttek-mentek. a gazda pedig 
maradt. (65J. Antal I.} 1976: Csszttamás [...] 
az ~ [...] kitöltetlenül adja át a bárcalömbö- 
ket a gyárosoknak, hogy majd ezek segítsé
gével igazolhassák az erdőlopásokat. (124J. 
erdőbíró. Gazda J., 1980.: Megszámozták a 
fát. mondjuk, egyestől ezerig. Mindenki a ma
ga számát kellett keresse. Vagy ha elvágta [a 
daraboláskor], akkor vitte az ~t. és ha nem tud
ta egybe elhozni, akkor verte reá újra a számot. 
(273.) Gyszárhegy. erdőgonok (Nyolcvanos et. 
Lemhény. 1901.) számadoló =.
b. hatósági erdészeti közeg. Négyközönség, 
1858: Urunk [...] által az Erdő törvény lelt élet
be léptetésekor adig is mig [...] a Ja.frási] Erdő 
Gazdát kerületünkbe kinevezi (50.) Kozmás. 
erdőgyapja: „erdő kiterm elésre e ladandó 
(eladható) adott faállománya (anyaga)” Sz.a
bó) T 1982/1846: ezen erdők’ gyapja aránti 
betsű... (286.) Kál, MT. (Vö. MNy 1947. 54.). 
ERDŐIGAZGATÓSÁG: több e rd ő g o n d 
nokság irányításával megbízott, egykori er
dészeti hatóság. Antal /., 1980.: [...] A szél- 
döntö tt  fák k ite rm elésének  leple alatt a 
fakereskedők [1925 k.] olyan erdőrészeket is 
levágnak, amelyekhez nincsen engedélyük. 
Azt gyanítják, hogy az [Csíkszeredái] ~ is ré
szese a dolognak. (143.) Gysztm. 
ERDŐILLETŐSÉG: „a faizási szolgalom 
[az úrbéreseket a földesúr erdejében illetett 
haszonvétel] mértékének megfelelő erdőte
rület [...]” (PNL VI. 1894. 3 3 L) (Vö. A bac- 
kam adarasi erdőarányosítás  és tagosítás. 
ÁLt-M. 48-1065.).
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erdőkiosztás: „évenként kiadott vágásterü- 
let” (Jakócs Imre. Sz. gy.) Zetelaka. 
erdőközösség: az erdő közös tulajdona és 
használata. J. Tagányi K., 1896: Az -nél [...] 
az osztás ugyanazon szabályok szerint ment 
végbe, mint a szántóföldek vagy kaszálónál. 
Miként ezekből, úgy az erdőből is a község 
minden egyes tagja egyenlő részt kapott, oly 
módon, hogy előbb az erdőt, vagy annak fel
osztás alá eső részét annyi egyenlő részre 
mérték ki. a hány egyenjogú tagja volt a köz
ségnek. s azután az így felméri részek fölön 
maguk közt sorsot húztak, s a kinek amelyik 
rész jutott, azt vágta ki. amíg tartott benne, 
k ivágása  után pedig a községre szállott 
vissza, és a község a maga tagjainak megint 
másutt osztott erdőt. Mivel pedig a régi ma
gyar nyelv a sorshúzást „nyílvonás" -nak 
„nyíl-vetés" -nek nevezi bizonyosan azért, 
mert annál kezdetben a nyílvessző szerepelt 
magát a kisorsolt részt is „nyíl" -nak „nyilas" 
-nak, az erdőnél „erdőnyíl" -nak. az osztást 
„nyilas osztás" -nak hívták; (VI.). 
erdőlés: fahasználat. Conscriptio Szárhegy, 
1820: A Colonusoknak [jobbágyoknak] 
mindenütt oly szabadsággal valamint a Földes 
Uraságnak szabados. (5). ~ eszközfára. Cons
criptio Csrákos, 1820: Az ~= a Colonusoknak 
mint Tűzi Fára. úgy ezköz. és tökének is sza
bados, s nevezetesen tűzi fát napjaban egy szer 
könnyen hozhatni. (2.). ~ tőkének. Conscriptio 
Csmadaras, 1820: Az ~= mint Tűzi Fára mint 
ezköz. vagy tökének is melyből a deszkát met
szik szabad a Colonusoknak. (3.). J. csak 
erdőlhetés kedviért. Imreh /., 1979: A bebíró 
nemesek [birtokos nemesek, akiknek csak 
szolgáló emberük lakik a faluban] később is 
(1808) igyekeznek határőröktől telket vásárol
ni =, hogy így jogot szerezzenek a bőséges 
málnási erdőkhöz. (61.). 
erdőlési igazolvány: favágást engedélyező 
igazolás. Jkv. Hilibi Kb, 1941 Gyűlés az el

nök kérését tudomásul veszi és a tűzifa nyi
lakba [vágásterületekbe] hétfő, szerda és 
szombati napokat, továbbá az egy pengős és 
ötven filléres -okát kedd és pénteki napra ál
lapítja meg. (76.). 
erdőlési jog: favágatási jog.
1. erdőlésbeli juss. EO. III. 1808: sok kö
zönségek találtatnak itt olyanok, melyek 
csak ~ot kívánnak (4.).
2. beerdolési jog. Orbán B., II. 1869: Ezen 
beerdőlés és legclési jog miatt villongás tör
ténvén 1685-ben. Teleki Mihály és Mikes 
Kelemen székelyek generálisa volt kiküldve. 
kik a dolgot kikutatva, ez év febr. I5-én ki
adott határozatukban (mely a szeredai levél
tá rban erde t iben  m egvan) a szeredaiak  
beerdolési és legclési jogát jogérvénycsen 
megáilíták. (24.). béerdőlhetési jog. Négy 
közönség, 1867 Határozatott, hogy a' kül- 
birtokosság közül mindenki erdőlési jegyet 
kap ~ok kimutatása mellett csak is 2 írt clö- 
leges lefizetés mellett. (143.). Cstusnád. er
dői hetési jog. Négy közönség, 1866.: Továb
bá határozatott, hogy senki erdőlési jegyet át 
adni másnak bátor ne legyen [...] harmadik 
esetben =okat tovabra elvesztik. (132.) Cs
tusnád. erdőlési jog. Négy közönség, 1864.: 
Kászon ujfalusi Szász Péter [bebíró birto
kos] egy évi -áért fizetett [a négy közönség
nek ...] (95.). Cstusnád. Jakab E., 1878.: 
1769. nov. 13-ki szabályozó rendeleté által 
(Bizonyos Punctumok) a jobbágyi és földes
úri viszonyokat megszabván, az ~ot is ideig
lenesen elintézte; de ez csak néhol lépett 
életbe [Erdélyben ...], 1819-ben a második 
kormányi összeírást hajtotta végre gróf Czi- 
ráky: abban a földesurak és jobbágyi s zsel- 
léri viszonyok tisztázódtak, igen az -is, de 
az életbe egyik sem ment át, mint nem az 
1812-ki és 1846/7 törvényezikkek is. A sok 
százados bajt csak az 1848-ki általános fel- 
szabadulás orvosolta. (673.).
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Megye Sorszám A birtok megnevezése 
(egykori elnevezések)

|í

Megjegyzés

1 Csík megye közönsége

2 Gvergyó-Szent-Miklós
mezőváros

az 1896-os kiadásban: 1 
nagyközség j

Gyergyó-Szárhegy község

4 Gyergyó-Alfalu község

Csík 5 Csík-Szent-Domonkos község

6 Gyergyó-Ditró község

7 Szent-Péteri r. k. 
egyházmegye

8 C s ík - S ze n t - M árion 
és Csekelalva község

9 Gyergyó-Ujfalu község

1 Zágon község

: Háromszék
2 Bcrcck r. t. város az 1896-os kiadásban: község

3 Gróf Mikes Benedek és társai

4 Ozsdola község

1 Királyi erdőkincstár

2 Magyarói 
nemes birtokosság

Báró Bánffy Zoltán és Dezső

Maros-Torda
4 Báró Kemény Kálmán

5 Topliczai nemes birtokosság

6 Ős-Marosszék
havasbirtokossága

7 Szászrégeni tutajozó társulat

8 Sándor Tódor és társai

Udvarhely
1 Zetelaka község

2 Oroszhegy község

IV. táblázat, erdőnagybirtok -  10.000 k. holdon felüli erdőbirtokok 
a kutatott területen 1885-ben, Bedő Albert szerint
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3. rész a (köz)erdőkben. EO. III, 1808: az 
hol [Usz.] minden székelynek, akár melyik 
rendből való légyen, a nemes birtokához ké
pest része van a közerdőkben (5.) Usz.
4. vágási igény. Nyolcvanos et, Lemhény, 
1914: ölt napon túl hameg nem jelénik a 
~itöl ellesik. J. ereléink használatából kizá- 
rattunk. Gazda L., 1971 Tömören tárja fél 
a székely parasztság helyzetét Papolc köz
ség közbirtokosságának az 1902. évi Szé
kely Kongresszushoz [—> is] intézett levele: 
„A folyamatban lévő arányosítás és tagosí
tás folytán Papolc község kisbirtokossága a 
pusztulás szélén ál [...] Okozza pedig ezt az. 
hogy erdeink használatából, melyhez ősi jo 
gok csatoltak, kizárattunk, legelőink ba- 
rom tenyész lésre nincsenek [...]. szarvas
m a rh a te n y é s z té s ü n k  tehá t  te l je sen  
veszendőben van az égbekiállóan igazság
talan erdőarányosítás és előrelátható mező- 
tagosítás folytán. (MT. 1971 IV 15.). J. 
földesúr köteles parasztjainak erdőlést és le
geltetést engedélyezni. Trócsányi Zs., 1956: 
Az 1791: XXX. te. ugyanis leszögezi, hogy 
az erdők tulajdonjoga egyedül a földesurakat 
illeti meg. Ebben a jogában az 1769-i Bizo
nyos Punstumoknak [...] az a rendelkezése 
k o r lá tozza ,  am ely  szer in t  ~. (70.) .  [—» 
FAIZÁS is].
erdőket: fakitermelést végeztet. Urbárium, 
1743: Tilalmas erdeje a néhai Groff Lázár 
Ferencz urunknak [...] ezen Remetei határon 
nincsen, s nem is volt szabad minden hely- 
lyekbcn ezen határon eőnmagának ~ni, ha
nem egy Dudán nevű hellyen [...] (370.). 
erdőnagybirtok: nagyobb erdőbirtok, kiter
jedésének megítélése korszakonként és vidé
kenként igen eltérő volt. Balogh E., 1979: 
Az arányosítás után amerikai gyorsasággal 
keletkezett székelyföldi ~ok ügye annak ide
jén politikai botránnyá dagadt, s közvetlenül 
a [első világjháború vége előtt már úgy volt.

hogy a vargyasi nép egyszerűen visszaveszi 
mindazt, ami valaha az övé volt. (31.) Var
gyas. „erdőnek es úgy nekifogtak": a fakiter
melést az előírásoknál jóval nagyobb mérték
ben folytatják. Kurkó Gy., 1970: Az, s az 
hogy nem tudom, mi lesz a gyermekeinkkel. 
(258.) Cssztdomokos. erdőlúlvágás (—>). 
erdőpanama: az erdővel kapcsolatos nagy
arányú botrányos csalás. Keleti Újág, 1930.: 
A csíki ~ ’k ügyében Voicu Nitescu igazság
ügyminiszter vezeti a nyomozást. (V 2.). 
(Vö. Endes M.. 1938. 405.) erdőüzérkedé. 
Antal /., 1976: a gycrgyóalfalusi nagyméretű 
=. az ún. Dobrcscu-ügy,. országos visszhan
got keltő panama volt (124 .). fapanama. Ke
leti Újság, 1930: Egy kis ~ Gyergyóban [...) 
399 széldöntölt fa helyeit 4000 darab levá
gott fát találtak Gyergyószcnlmiklós erdősé
geiben. Senki sem akarja vállalni a felelőséget 
az engedély nélkül űzött rablógazdálkodásért 
[...] (aug. 3.) (Vö. Antal I.. 1980.) KÖZ- 
BIRTOKOSSÁGI VISZSZAÉLÉSEK is. 
erdőpénz: erdei jövedelem (Négy közönség, 
1853.37.).
erdőtúlvágás: a lebélyegzett (megvett) erdőn 
kívüli jog ta lan  kitermelés, barátosi ~. 
1924-ben. Jeikeks Imre: [...] a Klein cég képvi
selője csináltatott egy olyan kalapácsot, mint a 
hatósági [bélyegző]kalapács, és engedély nél
kül bélyegezte a közbirtokosság erdőit [...], 
négy évig tartott a [kártérítési] per, végül a 
közbirtokosság 2 millió lej kártérítést kapott, 
amiből mindenki [minden közbirtokossági tag] 
kapott holdanként 64 lejt. (Sz. gy.) Zetelaka. J. 
A zetelaki közbirtokosság „Arányjog lajst- 
roirT-ában 1051 tag szerepelt, legnagyobb 
arányjoggal, 1240 hold 1000 négyszögöllel a 
Klein Géza cég (524. sorszám) majd Bíró Mi
hály (85. sorszám) 610 hold 576 n.öllel. Jakócs 
Imre, volt közbirtokossági elnök azt is el
mondta, hogy „később a Klein cég az erdőjo
got lábon álló erdőért visszaadta.
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érvényes névjegyzék: a közbirtokossági ta
gok nevét feltüntető olyan jegyzék, melyet 
az előírások figyelembevételével állítottak 
össze. Kászonimpér kb jkv, 1944: [...] a köz
gyűlés meg tartható a mennyiben az -ben  az 
erdő birtokosok 150-cn jelentek meg szemé
lyesen kiknek szavazat száma 642-re megy 
tehát név jegyzékben ki tüntetett 1223. sza
vazatnak felénél több szavazat van feltüntet
ve. (4.) arányjog lajstrom (Zetelaka közbir
tokosság. Jakócs Imre. Sz. gy.). 
esküdt:
a. a közbirtokosság legkisebb rangú tiszt
ségviselője. Molnár K., 1978: Az ~ck felada
ta volt a közbirtokossági [...[ gyűlések össze
hívása. (36.) Kápolánsf.
b. a falu elöljárója.
fabeli járandóság: az a természetben járó 
„fizetés” ami a kutatott terület közerdeinek 
tulajdonosait megillette.
1. évi fahozadék. László D., 1926.: ősrégi 
gazdálkodási rendszer fejlődött ki ezeken a 
vidékeken [Szf.], s a kevés szántóföld termé
se mellett az állattenyésztés és az = biztosítja 
a megélhetést, s így ezek fenntartása min
denkinek érdekében áll. (86.)
2. fabéli rész (EO. III. 1815. 204.) Hsz.
3. járandóság (Jkv. Hilibi Kb, 1943. 96.).
4. jutalék. Ambrus A., 1959: s a közbirtokos
ságtól kikértem vagy öt esztendőre való =ot 
(18.) Gy. Dánfalva Kbj. 1941: [...] egyesek, 
akik még nem termelték ki a -aikat. erdő ~. 
Kurkó Gy., 1970: Alig várta a telet, hogy jó  
szánul legyen, s a közbirtokossági = ~ot meg
kapják, de ez egyre késett. (114.). fa  ~ Fodor 
P., 1938: A közös vagyonból nemcsak ~ ~ jár 
[...], hanem a fa feldolgozásával kapcsolatos 
munkaalkalom is. J. Fodor Pál: A székely 
közbirtokosságok nehány időszerű kérdései 
(Hitel, Cluj, 1/1938.) c., jelentős dolgozatá
ban számos jótanácsot adott: „Ne engedjünk 
eladni egy vágásterületet sem, tartsuk meg

azt, ami még megvan arra, hogy évenként 
gazdáink megkaphassák a házi kitermelésre 
szánt ~ ~ ot.„: „[...] ne eresszük a fakereske
dőt az erdőbe, mert neki a fűrészgyára udva
rán van a helye” ; a közbirtokossági vezetők 
számára biztosítani kell a megfelelő fizetést, 
így „nem kényszerül a mellékesből hasznot 
hajtani s ezáltal visszaélést visszaélésre hal
mozni” Fodor egy évvel később, az Erdélyi 
Gazda 1939. jan. 1. számának hasábjain köz
vetlenül a közbirtokosságokhoz szólt, ismét 
hangsúlyozva a „saját házi szükségletre” tör
ténő fakitermelést, mert ha a saját udvarára a 
közösből behozott fát ő maga, a tag dolgozza 
fel és adja el, nem kell utána semmiféle keres
kedelmi vagy forgalmi adót fizetnie, vágási ~ 
(László 0.^1926.^93.).
5. osztalék. Pál G., 1928: A közös erdő évi 
~a az a néhány fa, melyet a közös birtokos 
évente arányrésze fejében kap. biztosítja a 
tűzi és épületfáját, és megszorultság esetén 
abból valami pénzt is kereshet magának. Ez 
az ~ az, melynek elérésére egész évben vár, 
hogy a hat hónapos télben a maga és mások 
fájának hazahozásával és k idolgozásával 
munkaalkalomra is találjon. (4. sz.). J. Ter
mészetesen az ~ nagysága közbirtokossá
gonként, egyénenként és évenként változott, 
mert többek között maga az arányjog (—>) is 
esetenkén t el térő volt. Erre vonakozóan  
m egem lít jük ,  hogy pl. K ápo lnásfa luban  
„minden használt holdterület után (szántó és 
kaszáló) egy arányjog  erdőrész t ad tak” 
(Molnár K., 1978. 34.).
6. yyOSztálj f a ,y (Dánfalvi Kbj 1941. 305.) 
osztályfa (Fodor P 1939. 33.). J. Sebestyén 
István: a közbirtokosság tőkefát adott, boro- 
nafát adott. (Sz. gy.) Zeteaka.
7. részesedés. Antal /., 1976: 1940-ben [...] a 
kászonimpéri tagság nehéz helyzetben volt, 
m a jdnem  te l je sen  tön k rem en t .  M ég az 
1929-19 30-ban  e lado tt  e rdők  után já ró
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veiket sem kapták meg, mert az igazgatóság 
az Impér gyárral bűnrészességben találtatott. 
(125 .) .  erdő~  (M o ln ár  K., 1974. 309.)  
Kápolnásf (—> ARÁNYJOG is). 
FAELADÁSI MÓDOK: Kl ippel M., 1930: 
Az eladó fának választéka szerinti eladási 
módok lehetnek tőárueladások [—>] és kész
árueladások [—»] (201.). eladás szabadkézből: 
„a lku tárgyalás” (Krippel M..1930. 202.). 
Mkikj. 1897: [Csm.] 3 ízben volt hirdetve ár
verés [...], azonban az eladás végre is csak 
szabadkézből történt meg. (40.). lábon való 
eladás: tőárueladás. EO. Ili; 1816: a nemes 
birtokosok, a kik fájókat ennek előtte a lábán 
szokták volt eladni (286.). tömeges erdőel
adás. Mkikj, 1905: A =ok révén nemcsak er
kölcsi testületeknek [jogi-], de egyes gazdák
nak is nagy összeg pénzek jutottak (7.) [...] 
így eladatott Csíkszentpétcr egyházmegye fe- 
nyőerdcje 3.452.400 koronáéi! (23). [...] Je
lentékenyen művelné közgazdasági fejlődé
sünket az is, ha az erdőeladások folyton 
szaporodó bevétele, mely többnyire politikai 
és egyházközségek pénztárában jövedelemre 
kilátás nélkül kezeltetik, országos, nemzeti, 
különösen székelyezélú közforgalomba vo
natnék. s annak jövedelmezősége fokoztatnék 
egyrészt a tulajdonosok, másrészt a befekteté
sek körül csoportosítható munkásközönség 
javára (24). tíz-tíz évi együttes eladás: az évi 
használatnak tíz évre való eladása. Vitos, 
CsF. 1894: A Románia felé hajló Il-ik határ
rész ezen erdeiből, miután a távoli és kedve
zőtlen fekvés miatt a birtokosság egyéni hasz
nálatának tárgyát egyáltalán nem képezik, 
10-10 évi hozam szokott eladás alá kerülni. 
(766). J. Az 1898: XIX. te. indokolásából, 
mely a közbirtokossági erdőkre is vonatkozik: 
Az eladásra szánt faanyagnak sem mennyisé
gét, sem értékét nem becsültetik meg a birto
kosok, hanem minden becslés nélkül, s több
nyire a nyilvános árverés kizárásával, kéz

alatt adják el a fölösleget; de többnyire ennek 
is csak a java részét értékesítik, a selejtesét, 
vagy elfecsérlik. vagy pedig az erdőben hagy
ják  vissza, hogy ott elrothadjon. (MTörv 
1898. 103.). Az indoklás elmarasztaló megál
lapítása bizonyára érvényes a vizsgált terület 
számos egykori erdőeladására is. A tárgyila
gosság. a tényeknek elfogultság mentes fel
elevenítése érdekében idézünk az EL 1887 
évf. VII. füzetében közölt „Versenytárgyalási 
hirdetmény”-ből, melyet a gyergyószentmik- 
lósi „községelöljáróság” tett közzé: „Alulírott 
községelöljáróság [...] Gyergyó-Szent-Miklós 
tulajdonát képező Fügésláb [...] Vitthavas er
dőségnek  [...] szakértői felmérés szerint 
42.529.48 m kereskedésre alkalmas fáknak 
az 1888-1892. években leendő kihasználására 
eladatik. [...] A faeladás a szóbeli árverés ki
zárásával, csakis rendes versenytárgyalás út
ján [tehát írásbeli árveréssel] eszközöltetik, 
erre tehát szabályszerűen elkészített s a 
23.391 írt 21 krban m egállap íto tt  érték 
10%-val mint bánatpénzzel ellátott ajánlatok 
[... vétettek figyelembe].” 
fakakuk: „pálcázás” (Szabó T., 1971/XVIII. 
sz. 386.).
fakepe: papnak vagy kántornak járó fa. Jkv. 
Hilibi Kb, 1940: Papi és kántori fa kepekről 
intézkedés (73.).
feltartott fa: árverésen megvett fa (Dánfal
va Kbj, 1942.).
fidei commissum: hitbizomány. SzK, 1902: 
A  katonáskodó székely családok kisbirtoka 
[az 1764-től 1848-ig tartó osztrák rendszerű 
határőri katonáskodás alatt] csaknem -  jelle
gével bírván, arra a katonai hatóságok annyi
ra vigyáztak, hogy a székely katonaember 
végképp tönkre nem mehetett [...] (531.). 
földi illetmény: földilletmény. Kászonimpér 
kb. jkv, 1944: Az igazgatóság egyhangúlag 
fennhagyta Büdös széksorka kaszálót a ható
sági személyzet ~ fejében. (13.).
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füst: belsőség. —» II. 1. Egyed Á., 1975: A 
közbirtokossági földeket a birtokrendezés 
előtt a Székelyföldön általában az illető 
helységben -tel bíró családok, tehát a lakos
ság nagyobb része használta. (60.). 
gondnok: a közbirtok gazdasági ügyeit inté
ző személy. Négy közönség, 1866: Mai na
pon folyo 1 866 ik év Julius 8 ik napján alol- 
irt 4. községünk elöljárósága gyűlést tartván
4 község ~a Sánta Albert ur házánál (137.) 
Cstusnád. —> erdőgazda. 
GÖMBFAOSZTÁS. Gál Gáspár:  minden 
egyes arányjogra adtak egy köbméter tönk
fát. (Sz. gy.) Hilib.
gyalogkatona: gya logos  h a tá rő rk a to n a  
(Nyolcvanos et, Lemhény. 1846.). 
gyalogmunkás: kétkézi Ambrus A., 1959: 
A teremben [közbirtokossági nagygyűlés] 
ülők csodálkozva fordultak a bejárat felé, hol 
megjeleni egy -  [...], egy holdnál több nem 
látszott rajta (219.. 220.) Gy. —> II. 1. gya
logszeres is.
harisnyás közbirtokossági elnök: „fehér 
házi posztóból varrt szűk székely” nadrág
ban (ÉKsz, 1972. 517.). Kcicsó S.y 1974: A 
nagy erdőkitermelések idején annyi volt itt a 
pénz [mondta Puskás István bankigazgató 
Kacsó Sándornak], hogy -o k  ezerkoronás 
bankjegyeket ragasztottak a cigány homlo
kára a L au rcn tzy  k áv é házban .  H am a r  
elefelejtkeztek róla, hogy azelőtt bocskorban 
jártak eldőlni [...] (107.) Gy. 
hasított erdő: kimért -. EO. /, 1640: [...], de 
külön hasított erdejek, határok ebből az nagy 
erdőből [közönséges szék élő erdeje] soha 
nem volt az hidasiaknak (443.) Asz. 
hatalmasok uralma a közbirtokosságokban: 
a sok szavazattal bírók - -. Csegezy P 1909: 
A Székelyföld legtöbb vidékén a közös bir
tokosok ún. „hatalmasai” most is azon hit
ben vannak, hogy a közvagyon egyszersmind 
közpréda is [...]; míg a közbirtokosság sze

g én y e b b  tagjai fásult  lé lekke l  néz ik  a 
hatalmaskodók versenyző küzdelmét s tehe
tetlenül állnak azokkal szemben. (398). J. A 
közbirtokosság gazdasági ügyvitelét szabá
lyozó törvény (1898. XIX. te. 28. §-a) előír
ta, hogy az ügyek intézését a közös birtoko
sok gyű lé se  végezze.  A zá lta l ,  hogy a 
határozatokat - egyes esetektől eltekintve - a 
jelenlévő közös birtokosok arányrészcik sze
rint számított szavazással hozták, a törvény 
biztosította a gazdagok erős befolyását. (Vö. 
Kurkó Gy., 1970. 289.). 
határosztály: közföldek felosztása. Lőtsey, 
1837: [...] az Alperesek [...] a ’ Határ osztályt 
nem ellenzik, (1831. 83.) Zágon. 
havas: —> 1.3.2. J. Az arányosítási törvény 
(1871: LV te.) 8. §-a megengedte a -o k  fel
osztását a közös birtokosok többségének ké
relmére, függetlenül a részes illetmények 
nagyságától, a törvény szabta olyan körül
mények között, mikor az erdő esetében az el
különítés csak akkor volt lehetséges, ha a 
közbirtokos illetménye legalább 100 katasz- 
trális hold volt. A törvénynek ez a felületes 
megfogalmazása természetesen már eleve 
elősegítette a visszaélések láncolatát, hiszen 
a -  és az erdő között a gyakorlat képtelen 
volt különbséget lenni. Fodor P., 1938: A -  
a múltban nem sokat jelentett, értékké csak 
akkor lett, amikor letarolták legelőként. A 
vasút kiépítésével azonban a helyzet tökéle
tesen megváltozott. [—> III.2.3.8.] [...] A nép 
sehogy sem volt felkészülve erre [a nagy fa- 
keresletre], adta a fát, ahogy vették, nem na
gyon nézte, hogy nem visznek-e el többet, 
csak pénzt akart látni. Közbirtokosságaink 
vezetősége is tá jékozatlanul h im bálózott  
ide-oda a fakereskedők, az erdészeti és adó
ügyi paragrafusok [...] között, 
hétholdas mérték: az 1921. évi agrárkisajá
títási törvénynek a közbirtokossági erdőkre 
vonatkozó azon intézkedése, hogy ahol a la
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kosság házi faiparból is cl. családfőként 7 k. 
hold megtartandó. Pál G., 1923: Bár a szé
kelyföldi lakosság házi faiparból is él, a kisa
játításoknál mégsem alkalmazták egy köz
birtokosságnál sem a ~ et [...] M énaság 
Szent-Mihály, Taploca közbirtokosságokról 
egyenként több ezer holdat vettek el abból az 
erdőterületből, melyet a törvény megtartása 
mellett még pótolni kellett volna. (11.). 
huszárcsaládok: a székely határőr lovaska
tona családok utódai.
IGAZGATÓ TANÁCS: a közbirtokosság  
irányító testületé. Antal /., 1980: Az történt, 
hogy 1923-ban a [csíktaplocai] közbirtokos
ság erdejéből az ~ és a nagygyűlés tudta és 
határozata nélkül leváglak mintegy 100 000 
lej értékű fenyőfát [...) (143.). 
impediál: akadályoz (EO. I, 677.) Asz. 
incola: lakos. EO. II, 1778: [...] felosztván 
elsőbben a falukra, azután subdividáltassék 
[felosztassék] az erdőnek fája az individuu
mok [egyének] közölt a possessorok [birto
kosok] és a több ~’k között [...] (413.) Asz. 
interimár: időközi,  á tm ene t i .  C siby A., 
1939: [...] a közbirtokosságok ellenőrzési és 
fegyelmi jogkörét az illetékes járásbíróra ru
házza [az 1923-ban a kutatott terület erdősé
geire is érvényes „Codul Silvic” ], ki nem
csak levezeti a közgyűlést, hanem fegyelmi 
úton az igazgatóságot is elmozdíthatja és új 
igazgatóságot, úgynevezett —t nevezhet ki, - 
már élénk beavatkozást jelent a közbirtokos
ságok önkormányzati jogkörébe. (27.) r in- 
terimar.
járandóság: járulék. Bözödi Gy., 1938: Ha a 
székely közös birtok a magánbirtok ~a lett 
volna, akkor mindazon, akik magánbirtoku
kat eladták, a közös birtokot többé soha sem 
használhatták volna. (85.).
JARASBIRO: a járásbíróságon (judecato- 
rie) működő bíró. László D., 1930: Az erdő
törvény [Codul silvic] elrendeli azt is, hogy a

közbirtokossági ülésen a ~ [judecator] elnö
köljön, és ő gyakorolja a fegyelmi jogot az 
igazgatóság felett, amelynek tagjait elmoz
díthatja és újakat nevezhet ki. Határozatai el
len nincs fellebbezés, sem jogosorvoslat, s 
így a közbirtokosság az egyetlen intézmény, 
amely perrendtartási jogorvoslattal nem él
het, s kénytelen a bíró egyetlen jó vagy rossz 
határozatában megnyugodni. (303.). Kurkó 
Gy., 1970: - Ez a választás szabálytalan, nincs 
itt a ~ ordította meg l'ogjuk fellebbezni. 
(295.) Cssztdomokos.
JEGYZŐ: Molnár K , 1978: A ~ a nagy köz
gyűlés jegyzőkönyveit vezette és közbirtokos
ság irattárát kezelte. (36.) Kápolnásf. 
jogi személyiség: jogi személy („jogalany
nak tekinthető testület, intézmény" ÉKsz, 
1972). Csiby A., 1939: [...] az 1898: XIX. 
te., mely a közb ir tokosságok  gazdasági 
ügyvitelét szabályozta és amely törvény
cikk alapján nyerték el a közbirtokosságok 
-ükét.  (13.).
jogos: jogosu l t .  Kurkó Gy., 1970: Azt 
akarjuk, hogy az ötven -nak  es csak egy sza
vazata legyen, ne ötven [...] (294.) Csszt
domokos. (Oláh I., 1987 36.) Hral
más.
JOGOSULT: akinek közbirtokossági tag
ságra joga van. 1898: XIX. te. 29.§.: Ha az 
arányrészek egyáltalában meg nem állapít
hatók, a ~ak fejenkint egyenlő arányban gya
korolják szavazati jogukat mindaddig, míg a 
~ság aránya bíróilag meg nem állapíttatik. 
(EZsn. 1914. 430.). igény ~ (Oláh I., 1987 
36.) Hralmás.
JOGOSULTSÁG: közbirtokossági tagság
ra jogosító jogi helyzet, állapot, -uktól me
neküljenek. Csegezy P 1909: A szervezet
ien közbirtokosság erdőgazdasági ügyeit 
nem tudván kellően rendezni, anyagiakban 
is je lentékeny kárt szenved; a közterhek vi
selésére képtelen, adósságokba merül, a ta
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gok bizalmatlansága fokról-fokra nő, sőt a 
birtokossággal szemben alkalmazott törvé
nyes eljárást is zaklatásnak tekintik, s mind
ezek a körülmények a közös birtokosok j e 
lentékeny részét arra készteti, hogy ~=, azt 
elidegenítsék. (757.) Szf.
JÓLÉTI TÖRVÉNY: a társadalom (ezen 
belül a közbirtokossági tagok) jólétét segítő, 
büntető határozatot nem tartalmazó -. Csege- 
zy P 1909: Az 1898. évi XIX. t.cz. [...] ~ 
volt (397.).
juss: jog. Nyolcvanos et, Lemhény, 1868: mi 
~on erdői heteit [...].
kalákában ültet: a közbirtokossági tag in
gyen ültet csemetéi. Kurkó Gy., 1970.: [...] 
akik a kitermelés után mint a közösség tag
jai, ~ték be a területei. Ha a közösség úgy 
határozott, hogy az évi kitermelésre szánt er
dőt a lábán adja el, ez esetben fakereskedő 
vagy a gyáros kellett hogy ez újraültetést el
végezze. (114.) Csztdomokos. 
katonabirtokosság: —> volt kétág katona
ság, —> katonaerdő.
katonaerdő: közbirtokossági erdő, melyet 
az arányosításkor a határőr katonarendűek 
(huszárok és gyalogosok leszárm azottai)  
kapták. Imreh /., 1979: Bizony a ~ már csak 
felerészben az övék  [k a to n a re n d ű ek é  
Sepsibodokon, 1940-ben], holott régebben 
abban az erdőben más csoportbeli még „a lá
bát” sem tehette be. agyon es ütötték volna. 
(131.) —> kétág katonaság, 
katonai alap: háromszéki határőrvidéki ka
tona alap. Mkikj, 1906: Háromszék megyé
ben a király a volt székely határőrvidéki ~ot 
visszaadta a népnek [...], ezt a jelentékeny 
vagyont elaprózták, felosztották a katonai 
családok közt és elélték. (17.). 
kelő dűlőre hoz: elintéz. Kászonim pér kb 
jkv. 1946: Mivel az eléterjesztést nem hozták 
kelő dűlőre az ügy a továbi intézkedésig fel 
van fűgeszt ve (102.).

KENYSZERKÖZÖSSEG: állandó birtok
közösségre való kötelezés. KE III, 1929: 
[...] Ezért a későbbi agrártörvényhozás a 
közbirtokosságot védelmére vette és 1...] 
~ket léptetett életbe. (589.) Pál G., 1928: 
A birtokközösségek fenntartása [...] e lő re
haladottabb gazdasági és kulturális nívón 
álló országok törvényeiben is védelmet ta
lál. Ausztria magas hegyvidékén. Tirolban, 
továbbá Svájcban és a németországi po
rosz bajor,  badeni te rü le teken  is azok 
fenntartása elismert szükségesség. (4. sz.). 
kényszertársulat  (KE III. 1929.).
KÉRÉS A KÁSZONIMPÉRI KÖZBIRTO

KOSSÁGHOZ:^ 1 14. ábra.

114. ábra.
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„kereseti lehetőség” : Kászonimpért kb jkv , 
1947: A Gyűlés [...] odahatároznak hogy az 
Elnök tegyen lépéseket hogy sürgősen úgy a 
pénztár javára mint a nép javára a vágtér en
gedély adasék meg, minél hamarább, mivel a 
Közbirtokosságnak nincsen sémi más jöve
delme úgy szintén a nepenk sincs sémi ~e. 
(176..) ^
„Készülődések a közbirtokosságok és úrbé

res birtokosságok reformjára”: Pál G á
bor dr. jogtörténeti és birtokpolitikai tanulmá
nya, mely a Magyar Kisebbség (nemzetpoliti- 
kai szem le.  Lúgos.  1922-1942.)  1928. 
évfolyam 4-6. számában jelent meg. J. Pál 
Gábor dolgozata válasz volt Hodor V ido r  
közigazgat.iíí vezérfelügyelőnek arra a kor
mánynak u javaslatára, hogy vegyék állami 
kezelésbe a s/ckelyföldi közbirtokosságokat. 
Ugyanakkor K icsó Sándor Egész Székelyföl
dön végigvágc !• a  rémület c., a Brassói La
pokban megjelent riportjában mozgósította a 
közvéleményt a közbirtokosságok fennmara
dása érdekében, kifejtve mindazt, amit Fogy a 
virág, gyűl az iszap c., önéletrajzi visszaemlé
kezéseiben így összegzett: „Hiszen igaz, sok 
belső viszálykodásra, erkölcsi eltévelyedésre, 
visszaélésre szolgáltat alkalmat a közbirto
kossági vagyonkezelés, de mégiscsak ez az 
ottani székelyek igazi és úgyszólván egyetlen 
aratása.” (Kacsó S., 1984. 104.) (Vö. Antal I., 
1979.488.).
kétág katonaság: a szabad székelyek  kél 
ágának, a lovasoknak és gyalogosoknak kö
zös neve 1848 előtt.
„kettős gyűlés” : a közbirtokossági igazga
tóság és ellenőrző bizottság együttes gyűlése 
(Dánfalva Kbj, 1935.). 
kezelés: e rd ő k e ze lé s .  ALt-Cs. 1893:  A 
székelykeresztúrfalvi közbirtokosság erdejé
nek rendszeres ~ét a sz. keresztúri erdőgond
nokság teljesíti (43. 286.). községi erdők ~e 
(Bedő A., 1885. 57.).

kibárcáz: bárca kiállításával kioszt. Dánfalva 
Kbj, 1936: [...] az 1936-37 évi v ág ás területet a 
régi szokás s/erinl föl mérve és arány | —>) sze
rint ~va fölosztatik a birtokosok között, 
kicsatolt: leválasztott (Szász L.. 1976. 89.) 
Gycsomafva. Hn. Kicsatolt. („A közbirto
kossági erdőből ~ terület neve. uo.). 
„kijárók”. Antal /., 1980: Megkezdődnek a 
közbirtokossági erdőkkel való utolsó nagy pa- 
namázások, amelyekre az 1921 -cs földreform 
végrehajtása alkalmával elkövetett törvényte
lenségek [...] teremtettek kedvező lehetősége
ket. [...] Ebben a mozgalomban központi sze
rephez jutnak a [...] akik ajánlatokat tesznek a 
kisajátított erdők visszaszerzésére, ha a vissza
szerzett erdők értékének 40-50r/r-át ügyintézé
si honoráriumként megkapják. (142.) Cs. Ke
leti Újság, 1935: ~ forgatják ki ősi vagyonuk
ból a székely községeket és közbirtokosságokat. 
(...] A ~ „elkezdik” a területet |...| (jún. 9.). 
KIKIÁLTÁSI ÁR: „árverésen az a legala
csonyabb ár, amelyért vmit áruba bocsáta
nak” (ÉKsz, 1972.). Jkv Hilibi Kb, 1934: Ha 
a ~at a helybeli lakosok meg nem ígérik, ak
kor idegeneknek eladható (gclcnczci lakoso
kon kívül.) | ...] (31.).
kiküldött elnök: az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság megbízottja. Kászonimpér kb jkv, 
1944: Erős Béla. Csík vármegye Közigazga
tási bizottságának Gazdasági Albizottsága 
456/1944. véghatározata szerint ki-küldött El
nök (1.).
KIMÉR: „területet méréssel kijelöl” (ÉKsz.
1972.).
1. kimér. Boldizsár Lajos: akinek 100 hold
nál nagyobb volt az erdeje, joga volt -etni a 
részit (Sz. gy.). Kászonimpér.
2. kikerekít (Oláh I., 1987 36.) Hralmás.
3. kiszaggat. Balogh E., /979/1942: Igaz: a 
nagygazdák az arányosításkor [...] ~ák ré
szüket a közösből, s aki itt maradt, mind sze
gényebb ember. (31.) Vargyas.
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4. kiszakaszt (EO. II., 1781. 459.). E. erdőt 
szakaszt. EO. I. 1718: vagy magok emberek 
előtt illendő részek szerint való erdőt sza- 
kaszszanak [...] (638.) Msz. J. SzK. 1902: (...] 
erdőből vegyék ki. „kebelezlessenek ki” a le
gelőnek állandóan alkalmas területeket [...] 
(108.).
kinyilaz: vágáspásztát kijelöl. Jkv Hilibi Kb, 
1934: [...) a tűzi la vágás már ki is van nyi- 
lazva és lelt 126 drb nyíl és kéri az árverés 
napjának a megállapítását és az árverési fel
tételeket is. (30.).
KIOSZTÁS: a közbirtokossági tagokat meg
illető faanyag odaadása. Kebelei közbirtokos
ság szabályzata, 1908: A ~ az elnök és kikül
dött bizottság által a helyszínen, a gyűlés által 
esetről esetre meghatározott módon, mégpe
dig sorshúzás útján történik. (45. §). ~i je g y 
zék. A felosztásról jegyzék állítandó össze, 
amelyben a jogosullak nevén és arányrészén 
kívül a kiosztoll v. kisorsolt fa mennyisége és 
megjelölésre használt száma is bejegyzendő. 
A ~= hiteles másolatának egy példánya 30 
napig közszemlére teendő. [...] (48. alap). 
KISAJÁTÍTÁS: —> agrárkisajátítás. Pál G., 
1923: [...] a Földreformtörvény [...] a ~ alul 
való mentességet [...] nem terjesztette ki [...] 
acsíkmcgyci volt I. székely határőrezred [...]

b ir toká l lom ányára  (52.). N év jegyzéke  a 
zetalaki közbirtokosság tagjainak 1927. év
ből [...] kisajátíttatott az Agr. ref. által 
3.200.000 négyszögöl. Maradt a közbirto
kosság tulajdonában 7.808.914 négyszög
öl. (Sz. gy.). Hn. Csere: „1920-ban kisajátí
tott s felosztott esetés erdő volt.” (Janitsek J..
1973. 354.) Apáca.
kiszerez: beszerez .  K ászon im pér  kb jkv,  
1948: |...) nem bírom ki szerezni [...] —> KÉ
RÉS A K Á S Z O N IM P É R I  K Ö Z B IR T O 
KOSSÁGHOZ.
koccantás: a bevágás. Molnár K., 1974: | Ká- 
polnásf. közbirtokossága ...) Egy nap alatt 
50-60 részt osztottak ki. A kijelölt napon min
denkinek át kellett vennie a maga részéi, és a 
fáira egy fejszével a saját fajegyél rá kellett 
koccantsa. A fajegy (—> III.2.1.10.) lehetett 
egy vagy több -  [...) (310). 
kótya fa: „árverésen megtartott fa" (Dánfalva 
Kbj, 1941. elkótyázni: „licitálni, árverezni” 
(uo. Sz. gy.) (Vö. Nyr 26. 1897 429. Um.) 
kótyázáson fenntartott fa: „árverésen meg
tartott fa” (Varga Adorján, Sz. gy.) Csm a
daras. kótyát vetni valamire: „árverésre bo
csátani” (uo). —> ÁRVERÉS. 
KÖLTSÉGIRÁNYZAT: C segezy  Pál, 
1909: [...]: sőt a legtöbb közbirtokosság ~

V. táblázat. KISAJÁTÍTÁS -  Az 1923. december 1-jéig véglegesen megtörtént 
kisajátítások adatai. (M agyar Kisebbség, 1924., 257.)

Megye

i
iI

!

Összes 
kisajátított terület 

k. holdban

Ebből
erdő k. holdban !

j Csík 109 208 66 391

Háromszék 55 393 33 977

Maros-Torda 75 842 28 162

Udvarhely 20 707 12 666
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nélkül dolgozik s a költségvetés alapját képe
ző vagyon leltárát sem képes összeállítani. 
(399.) Szf. költségvetés. Jkv. Hilibi Kb, 1941: 
Kovács István a következőt adja át: [...] Ki
utalási könyv 34-36 [...] Adózó könyv [...] 
Betétt könyv [...] -  1940/1941 [...] Választók 
névjegyzéke Alap szabályok [...] (75.). 
kösség:
a. gyalogrendy harm adik rend. SzO. II, 
1569-1571 Ez az három nem az zekelsségben, 
tudni illik fco ember Lo few Koesseg [...] 
(283.) (—> közönség is);
b. faluközösség  (—> II. 1.).
KÖZBIRTOK: „vmely közbirtokosság tu
lajdonában levő osztatlan b. (ÉKsz. 1972), 
közbirtokossági és községi föld (Vö. Egyed 
A., 1975. 58.). Csíkvánnegye törvényhatósá
gának felirata 1890-ben (—»): Székelyíoldön 
azon ~, mely az ún. ingyenhasználat tárgyát 
képezi, úgy 1848 előtt, mint azután, mosta
náig [az a rányosítás ig ]  m inden községi 
bennlakó által szabadon használtatott, tekin
tet nélkül a társadalmi állásra [...], az erdőből 
annyi iát hordhatott, amennyi épületéhez és 
tüzeléséhez szükségeltetett, a nélkül, hogy 
ezért valakivel szemben pénzbeli szolgál- 
mányt teljesített volna. (Endes M, 1938. 378.). 
KÖZBIRTOKOS (compossessor): a köz
birtok résztulajdonosa. 1791. nov. 28. Az erdé
lyi országgyűlés által hozott XXX. töirényczikk 
az erdők megóvásáról (Erdély első erdőtön'é- 
nye): Mielőtt az erdőknek országszerte való 
föntartásáról további határozatot lehetne hozni, 
azok pusztítása tárgyában végezték, hogy ha
valamely ~ [...] (ECX II, 1791. 615.) J- Az EO a 
törvény latin nyelvű szövegét tartalmazza. 
Fordítás az „1540-1848. évi erdélyi törvények 
Bp„ 1900. 527.” nyomán. 
KÖZBIRTOKOSSÁG:
a. „Az a közösség, amelynek tagjai valamely 
osztatlan birtokot (rendszerint legelő- és erdő
terület) közösen használnak. ” (ÉKsz, 1972).

b. A társas birtoklás egy nemey az erdőközös
ség legfejlettebb formája volt a vizsgált terü
leten, melynek vagyona „használat és kezelés 
tekintetében közösségben hagyott magántu
lajdon99 volt (Székelység, 1938. 95.).
c. yyA közbirtok intézménye, birtokjogi szer
vezete”. (ÉKsz, 1972). J. A ~ok első világhá
ború előtti székelyföldi történetét az arányo- 
sítási (1871. évi LV te.), az erdő- (1879. évi 
XXXI. te.) és a közbirtokossági (1898. évi 
XIX. te.) törvények két jól elkülöníthető kor
szakra osztják. Az arányosítási törvény vég
rehajtása előtt ugyanis a ~i vagyon használa
ta. m ihely t valaki a faluban belsőséget 
szerzett, általában minden család számára 
biztosítva volt. Az arányosítás (—>) után 
azonban a ~ot rendszerint csak a továbbra is 
közösségben maradt tulajdonosok, a magán
birtokuk arányában vehették igénybe, a falu 
földnélküli rétegét ugyanis kizárták mint bir
tokost a -okból,  kik a legtöbb esetben az ág- 
fajuttatással meg kellett elégedjenek. (Ja- 
kócs Imre, a zetelaki ~ egykori elnöke: a ~ 
bőkezű volt. adott mindenkinek kevés díjért 
fát. Sz. gy.). Az erdőtörvény pedig üzemterv 
szerinti gazdálkodást (III. 1.3.) írt elő az ad
digi szabad használat helyett. Végül az 1898. 
évi XIX. (Vö. MNL.) a ~ok gazdasági ügy
vitelét szabályozta.
- I  ERDŐ:  „a volt úrbéresek és más ~ok (va
gyo n k ö zö sség ek )  erdei [.. .]” RNL, XII. 
204.). Nagy Gy., 1885: Ez idő szerint ugyan
is főleg a községi és ~=k tekintetében nagy 
zavarok és eltérések észlelhetők a különböző 
felfogások között. Vannak ugyanis olyanok, 
kik a tulajdonképpeni «községi» erdők léte
zését a Székelyföldön egyáltalában tagadják 
és -nek állítják az összes u.n. községi er
dőket is, míg mások éppen ellenkezőleg vé
lekednek. (483.).
~ /  ERDŐELADÁS. Bíró Gábor  [fakereske
dő]: előre tudtuk’ kié lesz árverezéskor a ~i
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erdő, összeköttetés kellett ehhez. (Sz. gy.) 
Parajd. Szőke József: ~=a 30-as években: 
Baspataka - fel a gerincen, a biitiin bé az Uz 
völgye patakáig a területen a valóságban 
volt vagy 200 ezer köbméter, a cég fizetett
15 ezret és az elnök kapott vagy 20 ezer lejt, 
aztán Szercdában mulattak és Kiszelnik fi
zette a cehet [...] (Sz. gy.) Kászonaltíz. ~= 
villaépítések számára (Bözödi Gy 1938. 
157.) Szováta.
IG A Z G A T Á SI VA G Y IN T É Z Ő S É G I  

TAG: közbirtokossági vezetőségi tag a kél vi
lágháború közölt. Antal /.. 1976: Alig akadt 
közbirtokosság, amely ne lett volna adós. [...) 
A vezetőségek lelkiismeretlen gazdálkodása 
is lehetetlenné tette működésüket. „Maholnap 
valóságos becsületsértést fog képezni az, ha 
valakiről azt állítják, hogy olvassuk a
Gyergyói Lapokban. (127.).
~/ KONGRESSZUS:  a kutatott terület köz

birtokosságainak kérdéseivel foglalkozó ta
nácskozás. melyek közül az utolsót 1947 
április 13-14 napjain Csíkszeredában, a M a
gyar Népi Szövetség kezdeményezésére tar
tották meg. Székely Dávid Gy., 1947: A 
kongresszuson összegyűlt 300 székely gaz
da, az erdészeti szakemberek és politikusok 
két lehetőséget látnak: 1. Tisztázni kell a 
közbirtokosságok jogi helyzetét s ezzel kap
csolatban törekedni kell az arányjogok igaz
ságos elosztására. 2. Az erdőkitermelés és a 
faértékesítést új, lehetőleg szövetkezeti ala
pokra kell fektetni, és iparilag feldolgozni 
oly módon, hogy ezután ne csak a fa tőára. 
hanem az abból eredő minden néven neve
zendő haszon a székelység érdekeit szolgál
ja. SzSz, 1947: Karda Ferenc dr. az erdőter
mékek értékesítéséről és kihasználásáról 
tartott előadást: Sok szenny gyűlt össze évti
zedek folyamán, amelyet ki kell takarítani 
mondotta. A feketepiac, amely semmiféle 
közmunkából részét ki nem veszi, a maga

hasznára dolgozik és a szövetkezetek tekin
télyét igyekszik aláásni, amelyek pedig az 
állammal szemben, valamint a kulturális és 
népi kérdésekben a terheket elvállalták, (ápr.
17.). Kurkó Gyárfás: A kiszakított erdőket - 
folytatta vissza kell juttatni a közösségek
nek [...] Az elesetteket fel kell emelni [...] A 
jobbmódúakhoz szólt, ezután akiknek nem 
szabad clzárkozniok [...] (ápr. 17.) J. A ~~ 
idejében a kutatott területen a közbirtokos
ságok gazdasági je len tősége  k iem elkedő 
volt. mert csak a volt Csík megyei közbirto
kosságok több mint 100 ezer hektár erdő- és 
legelőterületet foglaltak magukba. Egységes, 
helyes alapokra fektetett alapszabályokra és 
olyan állami beavatkozás biztosítására volt 
szükségük - ezáltal elsősorban a „szakember 
és forgótőke" iránti jogos elvárásukat kielé
gítve -, mely révén elérhető lelt volna a köz
birtokosságok gazdasági fellendülése. [Vö. 
Kádár Zsombor: A Székelyföld erdészettör- 
téncte Bp., 1994.]
- /  KÖZGYŰLÉS:  közös birtokosok gyűlése 
(1898: XIX. te. 25. §.). közgyűlési Kurkó 
Gy., 1970: Tisztelt ~! kezdte beszédét az 
elnök. Minekután megbízatásunknak be
csülettel eleget tettünk, ezen megbízatást a 
mai napon a ^ k ez éb e  helyezzük  vissza. 
(293.). nyilvános ~. Molnár K., 1978: A köz
birtokosság ügyeit az öt tagú vezetőség in
tézte. Ezeket a közbirtokosság  tagjaiból 
==en választották. (35.) Kápolnásf. nagy~ 
Molnár K., 1978: Évente a szükségletek
nek megfelelően - négy-öt tartottak, min
dig vasárnap (36.) Kápolnásf. rendkívüli~. 
Molnár K., 1978: Ha a szükség úgy kívánta, 
dobszóval ~~eket is összehívhattak. (36.) 
Kápolnásf.
~I KÖZÖS VAGYON. Csibx A., 1939: A 
~~ok is tehát nem mások, mint használat és 
kezelés tekintetében közösségben hagyott 
magántulajdonok, mert: 1.) Nem szolgálnak
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községi köz jövedelmi forrásokul, hanem a 
közösségben maradt egyes tulajdonosok ér
dekeit szolgálják. 2.) Egyéni ingyenhaszná
lat tárgyait képezik, ami azt jelenti, hogy az 
egyes résztulajdonosok minden ellenszolgál
tatás nélkül élvezik a közös vagyon hasznait.
3.) Bizonyos esetekben arányosításoknak és 
felosztásnak is tárgyát képezik. (18., 19.).
- /  KÖZÖS VAGYONOK EREDETE: J. 
Egyes szerzők (A. Gociman, 1932. 6.) véle
ménye szerint a székelyföldi közbirtokossá
gok az arányosítási törvény (1871. évi LV 
te.) alapján létesültek, mely a községi erdő
ket közbirtokosságiakká alakította át. Ezzel 
szemben idéznünk kell ennek a törvénynek 
az 1. $-át. melynek szövegéből kitűnik, hogy 
1871 előtt is létezlek közbirlokok: „1 §. Az 
arányosítás tárgyát képezik nemcsak a jelen
leg köz.öscn cs osztatlanul használt külső fek- 
vőségek, hanem azok is, a melyek a közös 
birtokból a közbirtokosok beleegyezése 
nélkül, s a községi lég kezelt közös birtoknál 
az illetékes hatóságok jóváhagyása nélkül 
ezen törvény életbeléptét közvetlenül meg
előző 32 év alatt el foglaltattak.” Vagyis a 
törvény világosan megjelöli, hogy a közbir
tokossági vagyon ismertetőjegye a közös és 
osztatlan használat volt. mely jellemezte a 
közerdőt a székelység ősi katonai, társadal
mi és gazdasági berendezésének alkalmazá
sa idején is. (Ezzel kapcsolatban hivatkoz
nunk kell Tagányi Károlyra is: „A mi pedig 
a községek vagyonát illeti, nem lehet kétség, 
hogy eredetét az is a földközösségnek kö
szönheti.” Tagányi K., 1894. 213.) Kétségte
len továbbá az is, hogy az „újtípusú” közbir
tokosságok az arányosítást követő 1898. évi 
XIX. te. alapján, egy hosszú folyamat ered
ményeként jöttek létre, amit a háromszéki 
közbirtokossági erdők 1896-ban közölt vál
takozó elnevezései is bizonyítják: 
erdőbirtokosság, pl. Báróthi

közbirtokosság, pl. Bodosi -
volt kétág katonaság, pl. Bölöni -
volt kétág katonaság és szerzeménycsek, pl.
Al-dobolyi
kisebb birtokosság. pl. Fotosi - 
nagyobb birtokosság, pl.Fotosi - 
vásáros birtokosság, pl. Málnási - 
és társai, pl. Kökösi Molnár József 
települtek, pl. Zaláni 
székelyek, pl. Al-torjai 
vagyontalanok, pl. Feltorjai 
község birlokossága. pl. Pctőfalva - 
család közbirtokossága, pl. Pávai Marti - stb. 
(Bedő A.. 1896. IV k. 496-535.) 
Hivatkozhatunk továbbá egy 1884-ből kelt - az 
arányosítási megelőző 87 csíki erdőbirtokot 
felsoroló kimutatásra is (ALl-Cs, F. nr. 78. 57.), 
hol a tulajdonosok között több esetben szerepel 
a tízes (-^) elnevezés, pl. Csíkszépvízi 3 tízes 
székely  b irtokosság .). Pál G 1928:  A 
Székelyföldön sok községben a közbirtokosság 
az ún. „tízeséből fejlődött. 6. sz.).
- /  KÖZÖS VAGYONOK ISM ÉRVEI ~I 
KÖZÖS VAGYON ÉS ~I KÖZÖS VA
GYONOK EREDETE 
- /  KÖZÖS VAGYONOK NEMES HIVA
TÁSA. Pál G., 1923: vágterülctekct osztot
tak a község lakóinak, ebből tűzi- és épület
fával látták el magukat; az erdők értékesíté
séből készpénzt osztottak; ezen kívül kifi
zettek a tagság állami, községi és egyházi 
adóját: községi kiadásokat vállaltak maguk
ra; iskolákat, kultúrotthonokat, utakat épí
tettek cs más közhasznú építkezéseket pén
zeltek ; fü rdőhelyeket ta rto ttak  fenn; 
továbbá a közbirtokosság jövedelméből se
gítették a megszorultakat, a tűz- és árvízká
rosultakat, árvákat és a nagycsaládos hadi
özvegyeket; a vagyonközösség révén ébren 
tartották a tagok között az együvé tartozás 
érzését: a közös legelők lehetővé tették a 
korszerű legeltetést stb. (4-15. 46-57.). J.
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erdő haszna másé. Balogh E., 1979/1942: 
Nagyszerű munkaegyüttes ez a közbirtokos
ság, de [...] Jogi dolgokban járatlanok a gaz
dák, s az = (32.) Vargyas. J. szegények párto
lása -> Papolci Ft. r733, 1759. 1822. Imreh
I., 1983. 371
- /  TAG: közös birtokos (1898: XIX. te. 25. 
§.). Molnár K., 1978: Minden ~~ annyi sza
vazati joggal rendelkezett, ahány arányjoga 
volt. (35.) Kápolnásf.
- /  TAN ÁCS: a közbirtokosság vezetősége 
mellett működő, választott szerv. Molnár K., 
1978: A vezetőség mellett működött még a 
~~ is. [...] (35.) Kápolnásf.
~i társaság: kezdetleges erdőközösségi for
ma. melyre példa «Kölpényi 11» (Vö. 
Rugón falvi K.. 1939. II. 152.).

VAGYONOK AUTÓNOMl KEZELÉSE: 
a közbirtokosságok önkormányzaton alapuló 
vezetése, melyei a két világháború között 
többek között a közigazgatási hatóságok jog
talan beavatkozása, a járásbírók túlkapásai 
stb. sértettek. (Vö. Keleti Újság 1932. febr. 
Í8.).
~I VEZETŐK: a közbirtokosság vezetősé
ge. Vámszer G., 1938: Sajnálatos, hogy az 
egyéni érdekek érvényesülése miatt a ~~ ál
talában nem tudnak a közös vagyonnal cél
szerűen és becsületes módon a köz javára 
gazdálkodni. (59.).
~I VEZETŐSÉG. Bíró IX 1988: a — et az 
elnök, alel nők, jegyző, erdőgazda és pénz
tárnok alkotta. (1988.) Csmadaras.
~/  VISSZAÉLÉSEK. Antal Imre: Csík 
megyében (1934-1940). Korunk 1976, 124. 
127.
közbirtokosság népháza: székháza (Ká
szonimpér kb jkv, 1945. 39.). 
KÖZBIRTOKOSSÁGOK
~ADÓZÁSA. Keleti Újság, 1932: [...] A 
közbirtokosságok, mint erdőbirtokosok a vá
gás alá kerülő erdők után a bruttó érték, illet

ve a bruttó eladási ár után a következő adó
kat és egyéb közterheket fizetik: 1. Földadó 
12% 2. Pótadó [...]: 7 Adásvételi illeték 
8%. összesen 42%, amelyhez meg járult [...] 
az évenként fizetendő illeték-egyenérték [...] 
(III. 25.) [úgyhogy végül is. a közbirtokos
ságok minden egyes eladott köbméter fa 
után. a kapott összeg 51 -52%-át adóba fizet
ték] (Vö. Antal I.. 1979. 489.). J. Hogy mi 
mindent kelleti fizetnie a közbirtokosságok
nak. arról Fodor Pál 1939-ben az alábbiak
ban számolt be: Eladni [lábon fát] azonban, 
ismételten, csak azt engedjük, amit mi ma
gunk [a közbirtokosságok tagjai] semmikép
pen sem tudunk hazahozni. Mert az árából 
ma már úgysem látunk semmit, az mind el
megy adóba, erdőőrzésre, erdőkezelésre, 
üzemtervre, csemete árába, bírságokra, erdő
őr lakbérbe, gazdasági felügyelőség illetmé
nyébe. ügyvédi költségekre, sőt nemegyszer 
községháza vagy iskola építésére is. (Erdélyi 
Gazda. 1939. IJ .) . J. Jkv. Hilibi Kb, 1937 a 
kovásznai erdő mérnök úr kijelölte a helyet 
ahol a hilibi áll. iskola építés céljaira jóváha
gyott 200 m'fát [...] (54.).
~ÁLLAM I ERDŐKEZELÉSE: állami ke
zelés. Pál G., 1928: De azt is látjuk, hogy 
mit jelent az «állami kezclés». [...] A közbir
tokosságok a lelteit érdekek megóvása miatt 
jövedelmeikből állami autók fenntartására, 
erdészeti közegek részére lakóházak vásárlá
sára, állami tisztviselők részére jelentős ér
tékű fatömegek ajándékozására voltak reá 
utalva. (4. sz. 147.) Keleti Újság, 1929: [...] 
az állami erdőrendezés címén évente az ál
lam horribilis összegeket szed be a közbirto
kosságoktól, és bár az erdőigazgatóságoknak 
kellett volna elkészíteni az üzemtervet, még
is [...[ magánmérnökökkel kellett elkészíttet
ni a terveket [...] (dec. 5.). J. vált. államerdé
szeti kezelés (Mkikj. 1892. 71.). erdősítési 
biztosíték. Keleti Újság, 1929: [...] az -ként
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letétbe helyezett összegeket nem adják 
vissza a közbirtokosságoknak ez előírt idő 
után sem, így évek hosszú során át milliók 
hevernek letétben (uo.). kezelési díj. Keleti 
Újság, 1932: [...] Csíkcsicsó közbirtokosság
1930-ban 45.783 lejt fizetett erdő =ként.
1931-ben már 55.000 lejt kívántak és amikor 
a Csíkszeredái erdőgondnoksághoz csatolták, 
ez 103.943 lejre emelte fel a =at. (III. 23.). 
-FAKITERMELŐ SZÖVETKEZETEI: az 
első világháború és az államosítás között 
alakult olyan szövetkezeti szervezet, mely
nek legfőbb célkitűzése az erdő házilagos ki
termelése és termékeinek a kapitalista cégek 
kizárásával történő értékesítése volt. J. A ku
tatott területen a legismertebb az erősen fa
ipari jellegű csíkszentdomokosi Victoria álta
lános szövetkezet volt. melynek vezetője 
dr. Korda Ferenc azt példamutatóvá tette; 
az Első Székely Fakitermelő Szövetkezet. 
mely 1933-ban négy felcsíki község közbir
tokossági tagjaiból alakult. Sztankó Zoltán 
erdőmérnök szervező tevékenységének kö
szönhetően is. Kacsó S., 1974: A szövetke
zeti gondolat régi harcosa, Sztankó Zoltán 
erdőmérnök volt [...] A közbirtokosság évi 
vágásterületeit a [...] tőkések fakitermelő 
vállalatai vásárolták meg. Ezek nem sajnál
ták a vesztegetési pénzt a közbirtokossági 
vezetőségtől, ha a megvásárolt terület felmé
résénél a cég javára tévedtek. Sztankó mér
nök utálta a panamázó közbirtokossági veze
tőségeket. de bűnösöknek a céget tartotta. Ó, 
hiszen olyan nehéz ellenállni a csíki nyomo
rúságban a könnyen jött pénznek. (369., 
370.) (Vö. Gyárfás E., 1930. 220.: Bözödi 
Gy., 1938. 222., 223.; Antal I.. 1979.; Kozán
I., 1978. 81., 87.; Keleti Újság, SzSz stb.). 
-FELO SZTÁSA: Keleti Újság, 1932: A 
harm adik székelyföldi közbirtokossági 
kongresszus (Csíkszereda, 1932. febr. 14.): 
[...] Az értekezleten rámutattak, hogy a fel

osztást technikailag sem lehet megvalósítani 
és az annyi peres eljárást vonna maga után, 
hogy felőrölné a még meglévő székely java
kat is. (febr. 18.). „pántlika" Pál Gábor, 
1936: székelyesen ,,~Y’ [loldsávot] kapná
nak a gazdák (Keleti Újság. 1936. III. 14.). J. 
„Például Kibéden és Kisgalambfalván a fel
osztás után cgy-egy tag 42 m hosszú és 80 
cm széles területet kapóit” (Csíki Néplap,
1936. szept. 9. Vö. Antal I., 1979. 490.) utol
só mentsvár. Antal /.. 1979: Ha felosztották 
volna [a közbirtokosságokat, ami a nagygaz
dák óhaja volt], ami egy pár helyen megtör
tént. a többségben lévő. kevés arányrésszel 
rendelkezők nem tudták volna használni bir
tokukat már csak azért sem. mert ezek az 
úgynevezett II. határrészben elterülő erdősé
gek a falutól 25-30 km-rc voltak. Olcsó áron 
eladták volna a fakitermelő cégnek, és így 
-uktól is megfosztódtak volna. (492.). J. 
Egyed A.. 1975: A kortárs agrárközgazdász
ok többsége szükségesnek tartotta a közös 
erdők és legelők fenntartását, [...] (59.). er
dőosztályos per (S. Bíró G .. 1923.).
~HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE. Csegezy 
Pál, 1909.: A közbirtokosság autonóm testü
let [...]. erdőgazdasági ügyeit közgyűlési ha
tározatok útján, maga intézi; ámde éppen 
mert igen sok esetben jelentékeny közvagyon 
kezeléséről van szó, a ~ szükséges. (401.).
~REFOMRJA: azok a haladást segítő javas
latok és változtatások, amelyek a 20-as évek 
végén és a 30-as évek folyamán hangzottak 
el. illetve valósultak meg, azzal a céllal, hogy 
a kutatott terület közbirtokosságainak első
sorban gazdasági bajain segítsenek. Ezek az 
alábbiakra vonatkoztak: egyenlő részesedés a 
javakból (javaslat) (Vö. Antal I., 1979. 488.); 
közbirtokosságok szindikátusba [szövetségbe] 
tömörítése „olyan formán, hogy az egységes 
vezetés és az irányítás a szindikátus kezében 
legyen összpontosítva, azonban a birtokossá
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1 ____2 í  3 4 5 6 7
Csík 38 i 63,3 401,0 527,0 1248,9 7781

Háromszék__ 39 38,2 23,0 37,4 73,2 ______208___

Maros-Torda 40 !9.6 14,8 ! 65,1 63,3 _____ 226

Udvarhely 24 17,8 42.3 ; 120,7 193,9 853

Erdély _  4 4 ,0____ 40,6 1 53.6 _____86,4____| 470

VI. táblázat. KÖZBIRTOKOSSÁGOK STATISZTIKÁJA -  Közbirtokosságok a kutatott területen 1908-ban.
I.- Megye. 2.- Közbirtokosságok száma. 3.- A községek hány százalékában van közbirtokossági vagyon. 4.- Egy főre 
eső közbirtokossági vagyon koronában. 5.- Közbirtokossági vagyon értéke az összes községi vagyon százalékában. 

6.- Közbirtokosságok átlagos vagyona ezer koronában, 7.-Közbirtokosságok átlagos jövedelme koronában.
Forrás: M. Stat. Közlemények az 1908. évben. 39. k. 157-160. (Bp. 1913.)

J. 1908-ban Csík vármegye közbirtokosságainak 4 millió koronát meghaladó értékpapírjai voltak (uo. 157.)

gok autonóm jogköre tovább is sértetlenül 
fenntartassék. de a birtokossági vagyonok 
kommerciáltassanak (Keleti Újság 1931. 
nov. 15.): közbirtokossági unió. Fodor P 
1939: Meg kell barátkoznunk azzal a gondo
lattal. hogy mi magunk létesítsünk egy fel
ügyelő. ellenőrző szervet, egy ~t [...], s a hiva
talokkal szemben is egyenrangú, hatósági 
jelleggel felruházott szerv kell. hogy legyen. 
(34.) (javaslatok); közbirtokosságok szövetke
zetekben tömörítése. Antal /., 1979: Egyet
len megoldás mutatkozott a = [...] ha a köz
birtokossági tag a fát maga termelné ki és 
dolgozná le l [...] ( 4 9 0 . ) KÖZBIRTO
KOSSÁGOK FAKITERMELŐ SZÖVET
KEZETEI (Vö. Karda Ferenc: A szövetke
zeti munka külön feladatai Csík megyében. 
Csíki Lapok, 1937 ápr. 4.); központi jogvé

dő iroda felállítása „az egységes ügy- és va
gyonkezelés, valamint adó és jogvédelem 
szempontjából akkor is szükséges hangoz
tatták a harmadik székelyföldi közbirtokos
sági kongresszuson Csíkszeredán. 1932. feb
ruár 12-én ha a tervezett szindikálizálás 
nem volna keresztülvihető (javaslat) (Keleti 
Újság. 1932. febr. 18.) mellékkereset biztosí
tása azáltal, hogy a fát a közbirtokossági ta
gok dolgozzák fel (Fodor P 1938.); saját 
házi szükségletre történő fakitermelés —> fa
béli járandóság.
-STATISZTIKÁJA  -> VI. és VII. táblázat. 
K ÖZERDŐ: szabad használatú erdő. EO.
II, 1769: [...] a hol köz vagyis szabad erdők 
vagynak, [...] (295.). ~felosztása. Imreh /., 
1979: a szántóbirtok nagysága után osztot
ták meg a közerdőt (85.). -knek s határok

VII. táblázat. KÖZBIRTOKOSSÁGOK STATISZTIKÁJA -  Közbirtokosságok a kutatott területen 1936-ban. 
Forrás: Fodor F 1938. (Carpatpress 1936. évi 6. sz.) J. 1936-ban az ország közbirtokosságainak 18,4%-a. a tagok 

29.1%-a és a földterület 267r-a erre a vidékre esett. (Antal I., 1979. 490., Carpatpress, 1936. október 17.) 
Barabás E.. 1904. Um. szerint 1902 végén Udvarhely megyében 201.128 k. holdat kitevő erdőterület volt. melyből 

nemesi közbirtokossági birtok 121.174 k. hold. úrbéres természetű pedig 6032 k. hold (33).

i Közbirt. száma Közbirt. tagok száma Közbirt. összter. (ha)

Maros 47 8 725 13 000 !

Udvarhely 70 5 900 13 800

Háromszék 96 13 400 33 000 |

Csík 54 32 104 104 000
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nak felosztása. EO. III, 1808: Kész ezen ne
mes universitás [közönség] ezen pontot a 
Approbalae conslitutiok 3-ik része, 29-ik 
tit. 1-ső art. tartása szerint követni, [...] (3.) 
Hsz. közös erdő felosz.tása. Sebess I) ., 
1903: Itt van pl. egy levél, [...] a zabolai 
fö ldbirtokosok [földtulajdonosok] mind 
aláírták [ ] „Kegyelemre nincs szüksé
günk, hanem [...] igazságra, a mely azt vilá
gosan ki kell, hogy mondja, hogy a közös 
erdők csak azok között oszthatók meg. a kik 
azt közösen használták, úgy a nemzeti csa
ládok, valamint a katona és részben a volt 
úrbéresek közt [...]" (8.). közös erdő. SzK,
1902. Páll Albert Gyergyóallalu község 
megbízásából szólal fel [...] a birtok felsza
badítása óta semmi sem volt károsabb ha
tással a székelységre, mint éppen a törvény 
[az arányosítási-] kcrcsztülhajszolása. a mi 
csak a pénzüzéreknek használt. Ezelőtt a 
székely tekintet nélkül birtokának nagysá
gára annyi tűzifát hozhatott a -b ő i, a 
mennyire éppen szüksége volt; ezt a jogot 
senkinek el nem adhatta, [...] (384.). Vö. 
Ezsn, 1914. 394-425. E rdőtörvény  (az 
1879. évi XXXI. te.); MNL III. 1980. 329.) 
közhatár: közös terület, közhely (communc 
terenum) (Vö. Dósa E., 1861. II. 165. §.). 
EO. I, 1653: juxta quantitatem et numerum 
scssionum antiquarum [a régi telkek meny- 
nyiségc és száma szerint] osztassanak és bí- 
rattassanak a határok (496.) (A. C. III. r. 29. 
c. 1. cikkely). Kilyéni Sz. M., 1818/1817: Az 
Alperesek azt állíttyák, hogy a’ Nemes Szé
kely Nemzetben a’ Köz Határok fel osztása, 
szint úgy mint a’ Jószág le szállása a’ Vár
megyei Nemes Jószágoktól egészszen kü
lönböző Törvény alatt áll; (225.) Bögöz. 
közhavas: több falu közös erdős területe. 
Szabó T 1976/1820: azon colonusok [job
bágyok] pedig kiknek Földes Urak a’ tizen 
két Ealuk Havasadra, bé Birosok (622.)

Magyaros. U. Vámszer G., 1939: Jellemzé
sül arra. hogy milyen lehetett régenlc a 
közös nagy birtokok kezelése, röviden is
mertetem a Csíki Hétközség havasainak ke
zelési módját és feloszlását, ahogyan azt 
csíkdclnci Kánya Imre. 80 éves öreg székely 
nekem elmesélte: [...] (59.) —» 1.3.2. is. 
közhely: közös birtok (terrena communa). 
Löt sex, 183 7/1831 Zág o ni köz hel 1 y eket 
(78.). ED és OV, 1837• Sürgette a’ militare 
[katonai bizottság] a' székelységben a' köz 
helyek felosztását' megkívánta, hogy 
minden sessio [telek] után a' conscriptus 
[összeírt] katonák része kiszakasztassék. [...] 
(III. 143.) Sebess I)., 1903: De nem teljes ez 
a curai [legfelső bírósági| döntvény, mert 
csak a havasokra vonatkozik, azonban a be
függő erdőségek [—» 1.3.1.] után. a melyek 
nagy terjedelműek. melyek után szerény 
véleményem szerint éppúgy nem jár ~. még
is megkapta azt a bizonyos nagybirtokos [za
bolai ] úr. (9).
közjavak: köztulajdon. Pál G., 1923: Az a 
földreform [—» agrárkisajálítás], melyet a 
Székelyföldön nagyrészt már végrehajtottak, 
az évszázadokon át elidegcníthctetlcnül 
fenntartott és gyarapítóit ama ~at vette el, 
melyeknek az volt a rendeltetésük, hogy 
közlegelővel segítsék elő a főfoglalkozást 
képező állattenyésztést, erdőségeiből tűzi- és 
épületfával lássák el a lakosságot és kész
pénzben nyert jövedelmeikből a közterhek 
viselését könnyítsék meg. (5.). 
KÖZMUNKA: itt a közbirtokosság vezető
sége által elrendelt közérdekű, közös 
Dánfalva Kb Jkv, 1936: | ...] a ki ki nem 
megy ~ 'ra azokon végrehajtási kell eszkö
zölni 10 szavazatra 1 napi 20 szavazatra 2 
napi [...] dijat készpénzbe föl kel hajtani. J. 
Tehát, a terheket is az arányjog száma hatá
rozta meg, mert ettől függőt a szavazatok 
száma.
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közönség:
a .falu, község egész népessége. EO II, 1802. 
Minden helységben a possessoratus [birto
kosság, birtokos uraság] a ~gel egyetértőleg 
tegyen erdőinspeclorl (812) Asz. Nyolcvanos 
et, Lemhény 1846: [...] általadta valla Közön
ségünk a / úgynevezettekét Lepataka közét 80 
személyének; Nyolcvanos et, Lemhény 1906: 
[...] 60. é\ telt le |...| hogy azon erdőrészt mel 
felel társaságunk ez idő szerént rendelkezik 
az őseink köz.ségiinkio\ megvásárolták. J. A 
falu erdeje az ott élők közös tulajdona volt, 
ezért nevezték ~ erdejének is, hiszen a ~ 
egyik régi jelentése; „egy helyen lakó embe
rek együttvéve, község’* (Ballagi M.. 1873. 
134.). vagyis közösség (falu). A gyakran 
használt ~ helyet később községei kezdtek 
mondani, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a 
„falu erdejéT-t gépiesen községi erdőnek te
kintsék és nevezzék. Mindez pedig azt ered
ményezte. hogy sokan mindent, amit az egy
kori faluközösség (communilás, eommonitás) 
bírt, községi tulajdonnak tárták. Ezért írhatta 
1885-ben Nagy Gyula kir. erdőfelügyelő Há
romszék megye erdeinek tulajdonjogi osztá
lyozásánál: „Ez idő szerint ugyanis főleg a 
községi és közbirtokossági erdők tekintetében 
nagy zavarok és eltérések észlelhetők a kü
lönböző felfogások között. Vannak ugyanis, 
kik tulajdonképpen «községi» erdők létezé
sét a Székelyföldön egyáltalán tagadják és 
«köz.birtokossági» -nak állítják az összes ún. 
községi erdőket is: míg mások épen ellenke
zőleg vélekednek. (Nagy Gy., 1885.482.).
b. közösség. ALt-Cs, 1872: ns Csíkszék ~e 
erdeiben (78, 20.); birtokközösség. Lőtsey 
1837/1831 í\ Zágoni Birtokosok, és =, mint 
appellans [fellebbező] (78. j. szabad kö
zönség: szabad közösség (1812. 166.). 
közönséges:
a. mindenki által használható. Urbárium, 
1743: Ezen tilalmas [csere] erdőn kívül sem

mi némű nevezetű hellyekben ezen szárhegyi 
határon az Exponens [vallattató] uraknak és 
nagysnak tilalmas erdejek nincsen, hanem a 
Falusiakkal ~cn való erdei vadnak, úgy hogy 
ezen Szárhegyi határon levő erdőkből akár 
honnan tűzi, vagy egyéb épületre való fákot is 
hordhatnak, valamennyi kívántatik. (246.) .
b. közösen. EO. I., 1640: Tudom azt, hogy 
az Kő megett való nagy székely erdőből Hi
dasnak külön kihasított határa soha nem volt 
az Aranyos földétől, hanem az arany osszéki- 
ckkel mind egyaránt bírták ~en (440 .) .
c. a falu közföldje. Kovách G., 79 7 7 /1 7 7 3 :  
Úgy contribuálok [veszek részt], mint egy 
szabad ember, mégis midőn ~ ’bői valamit 
felosztanak, nékem csak fél részt adnak. 
(38 .)  Csókfva. -  erdő: (EO. II. 1802. 813 .)  
Asz. ~en: közösen (EO. II, 1788. 603 .) .  
közös birtokosság: Fodor P., 1938: A köz
birtokosság tulajdonképpen nem közbirto
kosság, hanem ~, több gazdának közösen 
használt magánvagyona.
KÖZÖS HASZNÁLATI JOGA: a közbir
tokossági vagyon használatának a 1908: 
VII. te. indoklása: És a ~ kötötte oda a legki
sebb birtokú községi lakost is a község társa
dalmához. (MT, 1908. 24.).
KÖZÖSSÉG; „közös élet- vagy munkavi
szonyok között élő, illetve közös eszmék, 
célok által egyesített emberek csoportja. 
(ÉK sz, 1 9 7 2 . ) .  [b irtokközösség]. SzK, 
1902: Páll Albert: [...] M égse’ szólana az 
ellen, hogy a kisbirtokosok -ben maradja
nak, ha oly rengeteg költség nem terhelné a 
~et. Fölemlíti, hogy Gyergyóalfaluban a 
múlt évi vágásterületről csak 5 holdra esett 
egy fa, a kisebb illetménnyel bírók nem 
kaptak semmit. (3 8 4 .) .  1908: VII. te. indok
lása: A kilenczvenes évek eleje óta már 
észlelhető a ~ek megbontására irányuló tö
rekvés. (MT, 1908. 19.). Csíkszék ~e. Endes 
M., 1938: [...] a király [a revendikált hava
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sokat] nem a/, egyes közbirtokosságoknak 
juttatta vissza, hanem ~ - ’nek adta, [...] 
(491.). -be vót. Gazda J., 1980: Akkor míg 
az erdő nem vöt kiosztva, [...] (278.) 
Csomakőrös.
közös székbirtok: a székely szék közbirto
ka. Szádeczky L., 1902: Nemcsak a falvak
nak, hanem a székeknek is volt közös birto
kuk [...] Ilyen ~ volt a marosszéki „Székha
vas . a gycrgyói u.n. „Közrcz” stb. (26.). —> 
nagy székely erdő.
közös vagyon: Benedek E., 1920.: Az erdő 
fája az én gyerekkoromban [sz. Kisbacon, 
1859.] Kiki annyi tüzelőt meg épülelfát 
hord cl onnan, amennyit csak bír: maga 
szükségére, eladásra is. Legtöbbet az, akinek 
kevés a szántóföldje, de van két lovacskája. s 
mert hamar végez a mezei munkával, hordja 
a fát piacra: ebből pótolja a kenyerét. Csak 
később semmisül meg a „régi székely tör
vény” mindenkinek földbirtoka arányában 
szabja meg erdő- és legelőjét az „új magyar 
törvény” (—» arányosítás), 
köz paskum: közlegelő . Négy közönség, 
1863: mint hogy ezen ~ Tusnád Közönségé
nek keblében van (88.) Kozmás. 
közre marad: közös marad. Szabó T., 1976/ 
1783: A Csíki Jószágban találtató Hovasok 
és a két darab Cziheres hely is közre mara- 
gyanak (1178) Mvh.
KÖZSÉG: „a legkisebb állam igazgatási 
egység” (ÉKsz, 1972.). szabad ~, ahol 
csak nemesi közbirtokossági közösség volt 
[—> 1871: LV te.], vegyes ~, ahol volt úr
béri kapcsolatokból eredő és nemesi közbir
tokossági közösség létezett [—> 1871: LV 
te.] vált. vegyes lakosságú falu. ~ I. VÚ Pest, 
1869: Faáruló székely. [...] A székelyeknél 
eredetileg közös, ~~ volt minden birtok. [...]. 
A legtöbb helyen, [...] a -  közösen birtokolja 
erdőségeit. Dániel G., 1875: Úgynevezett ~= 
erdőkben is van részem. [...] Az úgynevezett

de valósággal közbirtokossági erdőknek 
[...] tekintik. (77.) Vargyas.
- /  ELÖLJÁRÓSÁG. Pál G., 1928: Az a tény 
azonban, hogy a közbirtokosság a közös javak 
kezelését megfelelő szervezet hiányában né
mely helyen a ~~ kezelésébe adta, a vagyon 
községi jellegét meg nem alapította. (4. sz.).
~I TAXA. Keleti Újság, 1928: Per a bodoki 
Matild forrás tulajdonjogáról a közbirtokos
ságok és a politikai községek között. Ha a 
birtokosságok elveszítik a pert és a politikai 
községek nyerik meg, akkor a milliós per
költséget fizetik a birtokosságok. Ha pedig a 
birtokosságok nyerik és a politikai községek 
veszítik cl a pert, akkor a milliókat fizetik is
mét a birtokosságok, csakhogy ~=’k formá
jában. (jan. 20.).
~/  VAGYON. M. Stat. Közi., 19I3/1908:A 
régebbi közbirtokossági vagyonok azonos 
eredetűek a ~=nal, sőt elkülönítésük nem is 
történt meg mindenütt. (93. kötet, 153.). 
közvagyon: községi és közbirtokossági tulaj
don, több község által birtokolt terület. Deák 
L., 1882: [...] a havasok Ősi Marosszék ha
vasa egységes és soha semmi szín alatt fel 
nem osztható ~t képeznek, melynek jövedel
mei a közgyűlés által esetről esetre fognak 
közművelődési és jótékonysági czélokra for- 
díttatni. (42.). Kozán /., 1978: Szerencsém 
volt: az alcsíki járásban, már hivatalban lépé
sem előtt, befejezték az agrárkisajátításokat, 
[...] Olyan községek, amelyeknek több száz 
lakosa van. akik még egy holdnyi egyéni bir
tokkal sem rendelkeztek, máról holnapra ősi 
~uk nélkül maradtak. (54. 55.). 
külbirtokos: bebíró (—»), aki a faluban belső
séggel nem rendelkezik. Négy közönség, 1867: 
Határoztatott, hogy az 1867 ik év folytán a’ 4. 
község béli lakosság és úgy a’ ~ok is csakis a’ 
már [...] erdőlhesse. (143.) Cstusnád. 1908:
VII. te. indokolása: Vannak azonban [arányo
sítási] ítéletek, melyek szerint kül- és
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belbirtokos között különbség nem tétetett. 
Ezek értelmében jogosult volt mindenki, a ki 
a községben akár belső, akár külső ingatlant 
bírt. (Pl. Cscsatószeg). [...] A közös haszná
latra rendelt ingatlanokból olyanok is tete
mes mennyiségű részesedéshez jutottak, a 
kiket meg nem illetett, mint pl. a ~ok. akik a 
közös ingatlanok hasznaiban soha sem ré
szesültek. (MT, 1908. 22.) (Vö. Bözödi Gy..
1938. 73.). J. külső birtok: szántó, rét. szőlő, 
de a havas, erdő nem tartozott ide. 
LATIFUNDIUM: igen nagy kiterjedésű 
földbirtok. 1908: Vll te. indokolása: Van 
község, a melyben a lakosok száma 4.224, a 
hol a 12.972 holdat kitevő közös ingatlanból
5-10 egyén kilenczezer holdat egyéni tulaj
donná változtatott át, és csak a fennmaradó 
3.972 hold közhatár maradt az állandó kö
zösségre kötelezett birtokosság használatá
ban. [...] A tulajdonközösségek megbontása 
tehát nem hozott létre előnyös változást a 
földbirtok megoszlásában [...1 ~ teremtett 
ott, a hol azok nem voltak. (MT, 1908. 23.). 
leszavaz: valamely kérdésben állást foglal. 
Molnár K., 1978: Ezeken a nagy közgyűlé
seken minden soron levő ügyet ~tak. (36.). 
Kápolnásf.
listyás: a négy osztó (—>) közül az, aki a fa
nemeket felírta (Molnár K., 1974. 3 09 .)  —> 
viszonértékel is. Kápolnásf. 
lókötőhely: „a községi vagyonból kijelölt rész, 
amely a «hadban szolgálók» majd később a 
postai szolgálatot és ellenőrzést végző tisztvise
lők lovainak etetésére szolgált” (Corpus I. 1885. 
76.) Cs. Bogáts, 1943/1617.: lo keóteó hellye. 
Benkő J., 1778: Pasqua equorum (I. 421.) (Vö. 
Csszttamás Ft. 1667. Imreh I.. 1983. 318.). 
MAGÁNJOGI KÖZÖSSÉG: Csiby A., 
1939: A közbirtokosságok ~ek, míg a köz
ség közjogi alakulat. (20.). 
maga rata portioja: tulajdon része; —> con- 
tentus.

MANDÁTUM: megbízás, képviselői megbí
zatás. Kászonimpér kb jkv. 1944: Ki küldött 
Elnök hivatalosan meg állapítja, hogy a vál- 
lasztás a mai nap nem tartható meg. mi után a 
~ folyó év augusztus havában jár le. [...]. 
MANIPULÁCIÓ: ravasz mesterkedés. SzK, 
1902: [...] manipulácziók [...]. melyek szélté- 
ben-hosszában űzetnek. Egyesek ugyanis a 
törvény intézkedéseit kihasználva összevásá
roltak 100-200 hold földet, s az eljárási utasítás 
alapján kérték a külön kihasítást. (382.) Szf. 
megoszol: feloszlik . Negyedfél megye, 
1666: Ha valamelyik falu azon igyekeznék, 
hogy a havas ~jon, annak poenája [bünteté
se] 100 arany forint, annál inkább, ha 2-3 ju 
rátus [jogász] ember csclckedné. (MGSz 
VI., 1899^ 307.).
MEGRÖVIDÍTÉS: megkárosítás. Molnár K, 
1974: Mert. miután az ilyen panaszosnak az 
igényjogosságát utánvizsgálták, s a ~t megál
lapították, akkor azt a fennmaradt részből tud
ták megpótolni. (310.) Kápolnásf. 
megyegondnok: a Csíki Hétközség havasá
nak ügyeit intéző személy (Vámszer G., 
1939. 59.) —> Hétközség havasa, 
mekkoraság: „m ennyiség” (B allagi M., 
1873). EO. III, 1812: [...] azután pedig a le
vágásra határozott [erdő]rész a birtokosok 
között a birtokok -ához. avagy a régi sessiók 
[telkek] szám ához képest osztassék fel. 
(XXXIV te. 2.) (166.). 
nagygyűlés: a közös birtokosok gyűlése 
(Vö. 1898: XIX. te. 25. ő.) Imreh /., 1980: 
Az történt, hogy 1923-ban a közbirtokosság 
erdejéből az Igazgató Tanács és a ~ tudta és 
határozata nélkül levágtak mintegy 100 000 
lej értékű fenyőfát. (143.) Cstaploca. 
nagyszavazatú: sok szavazati joggal bíró. 
Kurkó Gy., 1970: A csendőrség eltűnt a hely 
színéről, s a « ~ak» közül ki kereket oldott, 
kit támogatva [véresen] vittek el [a piactér
ről]. (195.) Cssztdomokos.
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nagy székely erdő: Aranyosszék szabad er
deje (EO. I. 440.). J. A széki erdők közül 
legtöbbet az aranyosszékiről közöltek. Leg
utóbb Imreh István Földközösség Aranyos
széken (Korunk 1976, 120-123.) c. dolgoza
ta foglalkozott e témával, de maga Orbán 
Balázs is részletesen írt erről a közerdőről. 
Az 1699-ből származó szabályrendelete (EO.
I. 622.) pedig crdészeltörténetünknek azért 
értékes, mert ebben az erdő a szántófölddel 
egyenrangú fél lett: „Mivel penig az nemes 
széknek mint az mezőre úgy az erdőre is 
egyenlő szüksége vagyon” [...] (EO. I. 621.. 
Corpus I. 106-107.) —> közös székbirlok. 
nemesi erdőközösség: az erdőnek csak ne
mesek általi közös tulajdona és használata. 
Példa erre Hídvég az egykori Háromszék 
szomszédságában -, hol a tulajdonosok mág
nások (Mikók, Nemesek) és kisebb nemesek 
voltak.
nemesi közbirtokosság: a társas birtoklás
nak az a neme, mely ősidők óta szabad tulaj
donú birtokra és az azokkal kapcsolatos jo 
gokra vonatkozott. J. A székely közbirtokos
ságok is ide tartoztak. Az erdőstatisztika 
Bedő A., 1896. IV k. - a közbirtokossági er
dőket, vagyis magukat a közbirtokosságokat 
két csoportba sorolta: nemesi és egyéb köz
birtokossági erdők, valamint volt úrbéres 
közbirtokossági erdők, 
nemesi közerdők: a falu birtokos nemesei
nek külön erdeje a XVIII. sz. végén, a XIX. 
sz. elején (Imreh I., 1979. 60.). 
NÉVJEGYZÉK: a szavazásra jogosult köz
birtokossági tagok jegyzéke. Kászonimpér 
kb jkv, 1944: A ki küldött Elnök meg állapít
ja hogy a mai napon össze hívott köz gyűlés 
szabályszerűen a törvénynek meg felelően 
lett össze híva [...] Tárgyaltatik [...] 1. Erdő 
birtokosság ~ ki igazítása (108.). 
nyíl: vágáspászta. Jkv Hilibi Kb, 1942: A 
~ak eladás feltételei a régi szabályok és az új

erdészeti törvény pontos betartása mellett 
történhetik. (85.).
„nyűg a közbirtokosság szerencsétlen fo
galma...” : idézet a „Csíkvármegye törvényha
tóságának felirata 1890-ben” c. okiratából 
(—>), melynek felelevenítését a közbirtokos
ságok történelmi jelentőségének tárgyilagos 
elbírálása teszi szükségessé. (Vitos, CsF. 1894. 
515-518.). (Vö. SzK, *1902. 372-375. is.), 
oda határoz: azt határozza el. Kászonimpér 
kb jkv, 1944: A gyűlés egy hangúlag ~ hogy 
a múltbéli jegyzőkönyv határozatot nem má- 
sicsák meg (33.).
OKSZERŰ GAZDÁLKODÁS: korszerű . 
SzK, 1902: Sokan azzal érvelnek, hogy csak 
a 100 holdon felüli birtokosok űzhetnek ~t. 
Ez az állítás a tapasztalatokkal ellenkezik. 
Gyergyóújfaluban a nagybirtokosok 1900-ban 
négyezer holdnál többet kaptak ki, s ma [két 
évre rá] már csak egy birtokosnak áll körül
belül 300 holdnyi erdeje. (384.). J. Az erdő
törvény (1879: XXXI. te.) ui. a magánerdők 
esetében, ha az nem volt véderdő, csak azok 
kiirtását kortátozta.
osztály: birtokfelosztás. Szolga J., 1844: A 
‘[...] köz-havasok [...] ha a’ falvak között fel
osztatnak: az ~ a’ falvak’, és nem a’ falvakban 
lévő régi telkek’ száma szerént lesz [...], a’ ha
vasok elosztása [...] a’ falvak közt egyenlően 
köll főlosztatniak. (50.) Szabó T., 1982/\m: 
ha belé nem egyeznek a’ falusiak az erdő ~ba 
[...] (293.) Szu. Jakab E., 1878: [...], hogy a 
hol a pusztítást a felosztatlanság okozza, ott az 
~ azonnal végbeviendő rövid perfolyammal; 
[...] (679.). J. Jakab Elek ebben a jelentős erdé
szettörténeti tanulmányában itt Erdély első er
dőtörvényére, az 1791. évi XXX. te.-re hivat
kozott. (A törvény a „De conservatione 
sylvarum - Az erdők fönntartásáról” címet vi
selte.). Örökös osztály, 1884: Ezen ~t helyes
nek találván [...] Hilib. —» II. 1. is köz ~ (Négy 
közönség 1871. 239.) Cstusnád.

244



II. 4. A közerdők szókincse

OSZTATLAN: részekre nem osztott. Con
scriptio Gyalf 1820: A Communitás [falu- 
közösség] Erdeje ~ lévén határozatlan, [meg 
nem határozott], annak erdőlese [...] (3.). 
osztó: a közbirtokosság megbízottja, ki az 
évi „erdőrészesedés” elosztásában részt vett. 
Molnár K., 1974: A közbirtokosság vezető
sége, amikor a fakitermelés ideje elkövetke
zett. az osztás előkészítésére meghívta a köz
gyűlést. Ezen alkalom m al minden tízes 
[falurész] választott ~t. A választás szótöbb
séggel történt. [...] —> listyás is. (309) Kápol
násf.
osztott erdő: a közerdőből kiosztott SzO. 
IV, 1663. Senki pedig külső embernek se ba
rátságáért sem pénzért fát ne adjon, tudni il
lik a -bői. [...] (301.) Sztmihály, Usz. 
örökség: „belsőség” (Kós K., 1972. 27.) Ká
szon.
PÁTENS: törvényerejű rendelet. ÁLt-M, 
1900: Tárgy: a baczkamadarasi erdő arányo
sítás és felosztás. [...] «Baczka Madaras kö- 
zönsége» nevén felsorolt erdők azon birtok
ív adatainak felelnek meg, melyet az 1849. 
október 20-án kibocsátott legfelsőbb ~ [...] 
(48. 1065.). J. erdőpátens: Nyíltparancsbeli 
erdőtörvény —» II.2.
pénzesfa: „az erdőből hozott fa, amelyet a 
szomszéd városba fuvaroznak és ott elad
nak” Keleti Újság, 1936: Ma mindegyre 
gyérül a « ~» szállítása. [...] (X. 14.). 
pertinentia: tartozék (EO. I, 1653. 496.). 
POLITIKAI KÖZSÉG: állam igazgatási 
község. Pál G., 1923: [...] az egész Székely
földön a ~ek tulajdonát képező összes lege
lőket és erdőket a szükségletre és terjede
lemre való tekintet nélkül teljes egészben 
kisajátították. (8.).
presszionált segélyezés: „erkölcsileg kény- 
szerített” (ÉKsz, 1972.) Keleti Újság, 
1935: [...] és bizony már eddig is sok ~ tör
tént, ami a székely közvagyont gyöngíti. Jkv

Hilibi Kb, 1936: Elnök a gyűlés tudomására 
hozza az ozsdolai csendőr őrmester urnák 
szóbeli kérését amelyben egy nehány szekér 
tűzi fát kér a közbirtokosság erdejéből. (47.). 
pukkanó-bor: pezsgő. Erdély 1913: s Gyer- 
gyóban nagyon is panaszkodnak, hogy a 
közerdőkből egy-egyre jutott nagy összeg je 
lentékeny része a ~ra jutott [...] (Vargha 
György). (Vö. Endcs M., 1938. 415.) vált. 
pukkanó-sör.
quantitas: nagyság. EO. II, 1778: Az nemes 
szék közönséges [erdei] [...] felosztassék a fa
luknak ~sa és az antiqua sessióknak numeru
sa [régi telkek száma] szerént, [...] (412.) Asz. 
rendes dobszó: szokásos Kász.onitnpér kb 
jkv, 1948: Amely fölvétetett Kászon impéri 
Község és Közbirtokosság Nép házánál 1948. 
Március 12.én rendes birtokossági nagy gyű
lésen mely ~val ki let hirdetve (196.). 
részes: közbirtokossági tag. Pál G., 1928: A  
~ek között vannak tehát olyanok kik messze 
távol laknak attól a közösségtől, hol a közös 
vagyon van és számtalan egyén pedig sok 
különböző birtokosságnak tagja; [...] (4. sz.). 
részjogosult: arány rész (—>) tulajdonos. 
Imreh /., 1979: [...] 1934-ben [Sepsibodo- 
kon, az egykori „volt kétág-katona közbirto
kosság II. huszár-csoport”-nál] 87 jogból 
csak 51 és fél volt katonáé, 9 jog a [volt] job
bágyságot és 26 és fél a jövevényeket illette 
meg. Ha nem a jogokat, hanem a -akat néz
zük, azt látjuk, hogy azok 60%-a katona, 
10%-a jobbágy és 30%-a jövevény. (131.). 
rovatai: adó. Fodor F., 1939: Az osztály
fánkat [—» fabeli járandóság] meg kell ve
gyük pénzzel, mintha idegenből vennők: 
amikor 170-200 lej ~t fizetünk egy köbméter 
fenyőfa után [...] (33.).
„saját házi szükségletre” történjék a kiter
melés: Fodor P 1939: ~ [vagyis a bárcát el
adni ne lehessen, mert] akkor semmiféle ke
reskedelmi v. forgalmi adót nem kell fizetni,
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[ehhez szükséges volt, hogy] „a fát magunk 
kell hogy hozzuk az udvarra s ott kell feldol
goznunk” [...] (34.). J. Fodor Pál az Erdélyi 
Gazdac. folyóirat 1939. 1. számában megje
lent írásában még arra is felhívta a közbirto
kossági tagok figyelmét, hogy jóváhagyott 
üzemterv szerint gazdálkodjanak, mert akkor 
a földadónak az állami része is a felére száll 
le. (uo.).
sequestrum: „bírói zárlat alá vétel” (Dósa 
E.. 1861. 197.).
sessio: telek. SzK, 1902: Ugrón Gábor [...] 
Szóló gyermekkorában a Bach-korszak idejé
ben, atyjával nem egy községben fordult meg

az ötvenes években, hol a nép megszaporo
dott s elhatározták, hogy ezt vagy azt az erdő
részt felosztják maguk között; a hány -volt, 
annyi nyilat (—>) csináltak, betették a számo
kat s a nyilat kihúzták: a kinek három ~ja 
volt, annak három nyíl ment ki. (381.) Bara
bás E., 1904: 140 kát. hold pedig a székely 
közbirtokossági erdőt alkotja, mely 136 
~-ból [...] áll és 241 birtokos között oszlik 
meg [...) valószínűleg a székely pixidariusoké 
[gyalog katonáké] volt.) Szkeresztúr. co- 
lonicalis jobbágyi telek. (B. Nagy M.. 
1973/1751. 382.) Gcrnycszcg. 
siculus: székely (SzO. III. 1307 412.).

M II. táblázat, siculus -  folytatása cs magyarázata a következő oldalon

T erra  S icu lo ru m  [1]

Numerus el Civitales Lib. Urbes et Pagi Praedia Milliaria
Series Parti um Reg. vei Oppidia el Vici Geogr. Quadrata

! [2] Monlanae [3] [4]
[51

[6] [7]

LXXVIII. Sedes [8] Aranyos: Aranyos vei; í í ;
Arannyas Széke; Aranyoscher Stuhl [9] I

1 H l] ! 21 6,1
i 1. Proeessus Superior [10]: ! [13 ! n

2. Proeessus Inferior i 1 [ H l  í i o !

! LXXIX. Sedes Maros (aliis Marus)
Maros Széke; Maroscher Stuhl 1 [12] 1 [13] 126 26,4
1. Proc. Jobbágyfalvensis; 16
2. P Sellyensis; 1 [13] 15
3. P Sovathiensis; 12
4. P Abodiensis; 18

! 5. P Gálfalvensis; 16
6. P Káliensis; 1 [121 20
7. P Mezőbándiensis; 14
8. P Sámsondiensis; 15

LXXX. Sedes Udvarhely
(Udvarhely Széke; Odorhelyer vei;
Odorhelyer Stuhl) 2 [14] 128 51,0
1. P Bözödiensis; 34
2. P Farczandiensis; 31 i

3. P Keresztűriensis; 1 [13] 11
4. P Bögöziensis; 13
5. P Patakfalviensis; 1 [13] 10
6. P Oláhfalviensis; 10
7 P Homoródiensis; 10
8. P Bardócziensis 9
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T erra  S icu lo ru m  [1]
!

Numerus et j Civitates Lib. Urbes et Pagi Praedia Milliaria
Series Partium i Reg. vei Oppidia et Vici Geogr. Quadrata

[2] Montanae [3]
|

[4]
J5] [6] [7]

LXXXI. Sedes Csík (Csík Széke: 1
Tschiker oder Cscliiker Stuhl) 2 [15] 59 84,0
1. P Felső Csikiensis: i1 24
2. P Gyergyóiensis: 1 [15] 10
3. P Alsó Csikiensis: 1 [15] j 20
4. P Kászonyiensis 1 5

LXXXII. Scdcs Három szék (vei
Trisedes; Háromszék Széke;
Háromszékei' Drey Stuhler) 4 [16] 103 2 117] 54,8
1. P Szent-L élekiensis; 18
2. P A lsócsernátoniensis, 12
3. P Zagoniensis: j 13
4. P Zabolaiensis; ! 13
5. P F ekele-Ü gyensis 14 11171
6. P Alutensis; 18 1 [171
7 P Zalányensis 15

VIII. táblázat, siculus. (folytatás)
Forrás: Lipszkv J.. 1806. Terra Siculorum.

J. [11 Székelyföld (Vö. Előszó, III. 1 1 3. NÉGYZETMÉRFÖLD stb.)
[2] Az összetevő részek száma és megnevezése. [3] Szabad királyi vagy bányavárosok. [4] Városok és 

mezővárosok. [51 Falvak. [6] Puszták, elpusztult települések. [7] Négyzetmérföld (1 négyzet mérföld 10.000 k. 
hold. 57,54 knr). (Lipszky adatai szerint a Székelyföld területén volt 1 szabad királyi város. 10 mezőváros, 

437 falu. 2 elpusztult település: az öt szék együttes területe pedig 222,3 négyzetmérföld volt.) [8] Szék. [9J Szék. 
[10J Járás. [1 i] Fel-Vincz. [12] Maros-Vásárhely [13] Szereda.\ \4 )  Székely vagy Szitás Keresztúr és Udvarhely 

[15] Gyergyó-Szent-Miklós és Csík Szereda. [16] Sepsi Szent-György. Illyefalva. Kézdi Vásárhely. Bereczk.
[17] Talpatak. Egerpatak.

subdividál: feloszt. EO. II, 1778: [...]. azu
tán ~ tassék az erdőnek fája az individuumok 
[egyének] között [...1 (412.) Asz. 
summásan: nagyobb összegben. (Gazda K., 
1980.) Conscr. Czir. 406.) Esztelnek, 
szabad erdő: szabad használatú erdő. J. Szin.: 
közönséges erdő, szabad-élőhely, szabadja, ti- 
lalmatlan erdő, szabad erdő stb. —> II. 1. 
SZABÁLYZAT: a közbirtokosságok gaz
dasági ügyvitelére vonatkozó, az 1898: 
XIX. te. által előírt ~. ÁLt-M, 1904: ~ az 
erdőcsinádi székely nemes közbirtokos
ság osztatlan állapotában lévő, közösen 
használt erdejének gazdasági ügyvitelé
ről. (48.).

szakasztott erdő: kihasított erdő. EO. /. 
1733: Mi nem tudunk a hidasiaknak, vagy ott 
valami privátus [magán] embernek több ma
gános külön szakasztott erdejét (678.) Asz. 
szakgat: oszt. Kiss József, 1825: [...] nyilak
ra-ta tnak  [...] (EO. 111,334.). 
számozó bizottság: a kitermelendő fák le
származását végző (Bíró D., 1988. 126.) 
Csmadaras.
SZAVAZÁS: a közbirtokossági tagoknak a 
gyűléseken kifejtett azon cselekvése, hogy 
szavaznak. ÁLt-M, 1904: Szabályzat (—>) 
[...] -  esetében a szavazatok arányrészek 
szerint számítatnak. (19. §.) Erdőcsinád. ~ra 
jogosultak jegyzéke (1898: XIX. te, 29. §.)
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szavazat: a közgyűlésen a tulajdontársak által 
gyakorolható arányrészük nagyságához iga
zodó - szavazatszám. Jkv Hilibi Kb, 1942: [...] 
Jelen volt 38 személy 1169 ~tal [...] (87.) Ká
szonimpér kb jkv, 1944: [...] Mihály Dénes Ist
váné 9 -  (1.); 1948: [...] a közbirtokosságnak 3 
~tal rendelkező tagja vagyok [...] (Idézet egy 
kérvényből). ~i jog. Boldizsár Lajos: 10 ~= 
volt a legerősebb, 70-80 hold volt 10 szavazat 
(Sz.gy.) Kászonmipér.
székelybirtokosság: székely szabadparasz
tok utódainak közös tulajdonát képező erdő
birtok. Dániel G., 1896: Időközben pedig 
létre hozta a két fél közti békességet, mely 
szerint az egész praediumnak [pusztának] 
harmada a tulajdonába ment, két része pe
dig marad a családnak [br. Danieléknek] 
(318.). ÁLt-i 1907: Székelykeresztúri ~ 
(Simó Mózes ifjabb és társai) erdejének és 
véderdő kop< i^n ak  rendszeres gazdasági 
üzemterve (43. 286.).
Székely Kongresszus: Bedő Albert (Sepsi- 
kőröspatak, 1839-1918, Bp.) ny. államtitkár 
és országos főerdőmester ügyvezető elnöksé
ge alatt, Tusnádfürdőn 1902. augusztus 28 és 
30 között megtartott nagyszabású tanácskozás, 
melynek célja a kutatott terület földművelési - 
ezen belül az erdészeti-, ipari-, kereskedelmi 
és közművelődési érdekeinek szolgálata lett 
volna. (SzK, 1902.). J. A ~on elhangzott kö
zel ötszáz beszámolójelentés, felszólalás stb.
- csak az arányosítás [—>) megvitatásában 45 
felszólaló vett részt - értékes erdészettörténeti 
dokumentum, melyből számos tanulság von
ható le: az elfogadott határozatok azonban 
„pusztába kiáltott szók” maradtak, mert a 
-nak csak „füstje volt, tüze nem”, hiányzott 
ui. a határozatokat végrehajtó szerv; jelsza
vakkal melyektől a faipari szakcsoport 
kongresszusi működése sem volt mentes a 
lakosság problémáit (pl. az iparosítást) nem 
lehetett megoldani.

székely közbirtokosság: az egykori székely 
székek nemesi közbirtokossága (—> nemesi 
közbirtokosság, úrbéres közbirtokosság). Pál 
G., 1928: A -oknál a részesek az ősi alakulás 
óta szabad tulajdonosai az őket megillető 
aránynak |...j (4. sz.). székely nemes közbirto
kosság. ÁLt-M, 1893: lüzen erdőbirtok a k.re
metei közhelyeknek, erdők és legelőknek 
1886. évben történt arányosítása alkalmával 
maradi a k.remetei -tulajdonában. (48.). 
székely közös magánbirtok: székely köz
birtokosság. Fodor P 1939: Szándékosan 
írtam ezt a szokatlan címet [ —aink] Igen. 
mert a székely közbirtokosságok nem közva
gyonok. hanem közösen használt magánbir
tokok. (32.).
széki erdő: a székely s/ék kö/.ös erdőbirto
ka. Pl. a marosszeki S/ékhavas (Maross/.ck 
havasa, később Ősmarosszék Havasgazda
sága). a gyergyói Közre/ „Bardóc/.-filialis 
székerdeje" (Kese J., 1969.). stb. (—> 1.3.2.). 
Orbán B., V 1871 Aranyosszék közgyűlései: 
1807 jan. 12. Kövenden |...| a s/.ék közerdeit 
[—> nagy székely erdő] elfoglalt katonákkal 
békét próbálnak, de siker nélkül. (20.). 
szervezkedés: itt a közbirtokosságoknak az 
1898. évi XIX. te. alapján történő megszerve
zése. Csegezy P 1909: A s/óban levő tör
vény (1898. évi XIX. te.) tízéves fennállása 
alatt tehát nem sikerült elérni [...], hogy a bir
tokosságok legalább jelentékeny része a tör
vény 43. §-a értelmében szervezkedjék [...] 
(399.).
szindikalizálási indítvány:—> közbirtokos
ságok szindikátusba tömörítése, 
szolgálmány: szolgalom. Dániel G., 1875: 
Birtokostársaim között a közelebbi időben 
két terjedelmes erdőség felosztását eszközöl
tem, mely alkalommal mindnyájan láttuk, 
hogy mennyivel becsesebb egy oly erdő. me
lyet -  nem terhel [...] (76.) Szf. Vö. ERDEI 
SZOLGALOM (MJL III. 1900. 340.).
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TAGOSÍTÁS: szétdarabolt birtokok egyesí
tése (Vö. PNL XV 1897 884.). ÁLt-M. 1908: 
Szabályzat a kebelei «Szabad székely birto
kosod  osztatlan állapotban lévő, közösen 
használt erdőbirtokának gazdasági ügyvitelé
ről |...| Az összes erdőterület, melynek gazda
sági ügyvitelét a jelen szabályzat rendezi 0.58 
k.hold [...] A megelőző [ 1.] §-ban említett kö
zös erdő a kebelei szabad székely birtokosok
nak [...] az 1883. évben a közhelyek szabá
lyozásával egy idejűleg befejezett ~ 
alkalmával hasíttatott ki. A ~ utáni telekköny
vek elkészítése alkalmával az egyes jogosul
takat megillető járandóságok egyenként is 
megállapíttattak [...] tizenhárom jogosult já 
randósága (arányrésze) együttvéve 942 négy
szögölnek [0.58 kh[ felel meg [...] az erdő, 
melynek gazdasági ügyvitelére a jelen sza
bályzat vonatkozik, az 1899. évi [...] rendelet
tel jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem
tervben van részletesen leírva. (48.). J. Az a 
tény. hogy egy „tenyérnyi” alig félholdas 
közbirtokosság esetében is az arányosítást és 
tagosítást követően példánkban ez a birtok
rendezés 31 évig tartott rendszeres gazdasá
gi üzemtervet, majd működési szabályzatot 
kellett készíteni, az állami crdőke/clést végző 
egykori személyzet tevékenységét dicséri. 
Mindezt azért tartjuk fontosnak hangsúlyozni, 
mert a közbirtokosságok fennállásáig sokan 
javasolták azok felosztását, ami sok-sok ezer 
kis magánerdőbirtok alakulását eredményezte 
volna. Ezek pedig állami felügyelet üzem
terv szerinti erdőkezclés nélkül rövidesen 
megszűntek volna. (Vö. MNL V, 1982. 145.). 
TAGSÁG: közbirtokossági tagok összessé
ge. Antal /., 1976: A következő évben [ 1935] 
a csíkbánklálvi közbirtokosság pénztárosát 
jelentik fel csalásért, majd a szentmihályi 
közbirtokosság vezetősége kerül terítékre; az 
erdőket a ~ tudta nélkül értékesítik, s a pénzt 
személyes célokra fordítják. (124.).

tanácsos: a közbirtokossági tanács tagja 
(Lőrincz Pál, Sz.gy.) Oroszhegy. 
társulati erdő: több tag tulajdonát képező 
erdő. Hn. Nagyharam. Rafain Gábor: A tér
képeken Kishárom, Nagy három szerepel, de 
Alcsíkon senki így nem mondja, hanem Kis- 
haram, Nagyharam. a köztük lévő rész Ha- 
ram-köze. Nagyharam északnyugati oldala 4 
gazdáé. 6 gazdáé volt. ami egy kis társulatot 
alkotott: „a négyeseké”-!, „a hatosoké”-!. 
Annak folytatásaként a keleti oldal 20 gaz
dáé volt: „a húszasoké” Azon hátul volt „az 
iskoláé” (a tusnádi iskoláé), a Nagyharam 
keleti oldalán. Nagy háromtól lefelé, a vízvá
lasztótól nyugatra Vargyas pataka két olda
lán ki Nagybanimig. [...( a Várnyaki társula
té volt, [...] Pali bátyám volt a Várnyaki 
társulat utolsó elnöke. Veres pataktól kelet
re. hátra a Kukujzásig volt a 101-éké, ami fel 
volt parcellázva. Azon elöl volt fel nem par
cellázott rész, ahol közösen kasználtak. és itt 
20 rész volt. Ezt kapták azok a tusnádiak 
akiknak szántó területük volt a kozmási ha
tárban (ennyi szántó ennyi erdőrész). (Sz. 
gy.) Tusnád. 
taxa:
1 díj. Jakócs Imre: a közbirtokosság kevés = 
ellenében mindenkinek a községben adott fát 
(Sz. gy.) Zetelaka.
2. erdőkezelési járulék. Gyárfás E., 1930: 
E ~ ellenében az erdőhivatalok kötelesek 
volnának ingyen elkészíteni [a közbirtokos
sági erdőkre vonatkozó] üzemterveket is. 
Tényleg azonban ezeket nem készítik el. 
(223.) ^
3. taxa. limitáta ~: megszabott díj (EO. II, 
1764. 78.). J. teksás fák: díj fejében eladott 
fa. Sebestyén István: a közbirtokosság egyik 
jövedelme volt a = utáni jövedelem (Sz.gy.) 
Zetelaka. J. ~fiz.etés: bérfizetés. ÁLt-M, 1876: 
Marosszék havasa [...] 1874-ig kevés ~~ mel
lett szabadon használtatott (115. 5.).
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terrestris dominus: fö ldesúr, Urbárium, 
1743: [...] de ezen Havasokban a Bélbor ne
vű Havason kívül a Terrestris Dominusnak 
semmi része nincsen. Ezen Bélbor nevű Ha
vasban is pedig csak annyi része vagyon, 
mint egy szabad embernek, hanem a jobbá
gyok szintén úgy legeltethetik marhájokat. 
mint a szabad emberek. (246.) Szárhegy. 
TESTÜLETI ERDŐ: bizonyos célra egye
sült személyek közös erdeje. Péch Dezső, 
1886: A földművelés-, ipar- s kereskedelem
ügyi [...] minisztérium és a megye [MT] ~ 
birtokosai között 1884. szept. 14-től keltezve 
szerződés jött létre, mely szerint az üzemter
vek készítése és a ~k kezelése állami erdé
szek által fog végeztetni. (516.). 
tisztviselőség: vezetőség. Jkv Hilibi Kb, 
1940: Elnök előadja, hogy egy rendkívüli 
gyűlést kéne össze hívatni, hogy a birtokos
ság válasszon ~et, illetve alakuljon meg a 
választott vezetőség, mert a jelen vezetőség 
csak a bíróság útján van kinevezve. (72.). 
tízes: a faluközösség igazgatási egysége, a 
székely falu alapsejtje volt. ÁLt-Cs, 1884: Ki
mutatás a megye és egyes községi erdőterüle
tek. s az azok után fizetendő felmérési s keze
lési költsége vonatkozólag [...] 17 
Csíkszépvízi 3 ~ székely birtokossága 1479 
hold 244 négyszögöl [...] 76. Bánfalva al ~ 
birtokossága 158 hold 1279 négyszögöl [...] 
(78. 57.). Pál G., 1928: A Székelyföldön sok 
községben a közbirtokosság az ún. ~’“-ből 
fejlődött. (6. sz.). Imreh /., 1983: A legtovább 
a ~ talán Csíkszékben maradt fenn, „ — birto
kosság” formájában mint közvagyontulaj
donos, átvéve a polgári életrendben a hajdani 
communitás sok-sok funkcióját. (68.). -bíró: 
„a ~ élén álló személy” (Duka J., 1978. 188.) 
Cssztlélek. ~ polgár: „az a személy, aki a 
-bíró rendcleleit a lakossághoz továbbította” 
(uo.). ~tanácsos. Kurkó Gy., 1970: A község
háza ajtaja is megnyílott, s kilépett rajta Mi

hály, Péter, édesapám és a ~=ok. (292.). ~ va
gyon: „a közösből kiszakított és a ~ek számá
ra átadott terület” Duka J., 1978: Ezek a 
~~ok az 1871-ben és 1880-ban elrendelt ará
nyosítással szűntek meg. (188.) szin. tized 
(Cs. Bogáts D., 1943/1755.) Hsz. (Vö. Vám
szer G.. 1938.57.).
Tízfalu: Hétfalu és Krizba. Apáca, Újfalu 
(Orbán B., VI. 1873. 87 131.) Orbán B., VI. 
1973: Brassó [1850-ben] az addig a tízfalu
siak nevén volt és azok által is tényleg is bir
tokolt erdőkből 62.787 hold és 60 négyszög
ölet a maga nevére íratta, pásztorolni 
kezdette és a tulajdonos falukat kitiltatta 
(Vö. Orbán B., VI. 104-108: A tízfalusiak
nak erdőségeiktől való megfosztása.), 
töbigirő: legtöbbet ígérő. Kászonimpér kb 
jkv, 1948: A  gyűlés egy hangulag clhatároza 
nyiltárverésen ~nek kiadasék alul irt feltéte
lek mclet [...] (180.).
tulajdonjog négyszögölben: a közbirtokos
sági tag arányrészének négyszögölben történő 
kifejezése. Jkv Hilibi Kb, 1944: Az 1944. 
Junius hó 11 én nagy gyűlésen részvevők tu
lajdon jogaikról ~ [...] (102.). J. ÁLt-M, 1911: 
[...] a jegyzékbe felvett 381 jogosult járandósá
ga (arányrésze) együttvéve 137 600 
négyszögöl-nek felel meg [...] (2. §.) Sztgerice. 
újabb erdőtáblák kitermelése: rendkívüli 
fahasználat. Antal I., 1976: Ebben az idő
szakban [1934-1940] a legtöbb [csíki] köz
birtokosság csak bukdácsol egyik napról a 
m ásikra. A közbirtokosságok 90%-ának 
egész működése abban merült ki, hogy ré
szint a felhalmozódó adótartozások és bünte
tések rendezése céljából ~’t kérte, másrészt, 
hogy csoportosan járták a bíróságokat, tör
vényszékeket, ügyvédi irodákat végtelen pe
reskedéseikkel. (127.).
ÚRBÉRESEKKEL VEGYES KÖZBIR
TOKOSSÁG: volt szabad székelyekből, 
volt földesurakból és volt úrbéresekből álló
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közbirtokosság (Pál G., 1928. 6. sz.) (Vö. 
Bözödi Gy., 1938.74.). 
úrbéres közbirtokosság: az úrbéri rendezés 
alkalmából erdőilletőség fejében a volt úrbé
resek tulajdonába átment, közösen kezelt er
dőbirtok (Vö. 1898: XIX. te. 1. §.). Keleti 
Újság 1929: PálGábor [...] a székely közbir
tokossági vagyonok nem vonhatók a Romá
nia több részén m eglevő ~ok, vagy az 
agrárkisajátítások rendjén alkotott közbir
tokok, közvagyonok fogalma alá. (dec. 5.). 
úrbéres birtokosság. Pál G., 1928: Az = és a 
közbirtokosság magánjogi közösségek, a 
község közjogi alakulat. (4. sz.). volt úrbéres 
birtokosság. ÁLt-M, 1915: Maroskövesdi ~ 
[...] (48.). J. Bedő A.. 1896. IV szerint Há
romszék megyében 24 ~ alakult, melyek 
összterülete 9215 k.hold volt. Ennyi jutott 
végül is az 1848-ban létező 7248 Háromszék 
megyei jobbágycsalád leszármazottjainak, 
kiknek aránya akkor 48.94% volt. (Egyed 
Á., 1981. 105., 115.) úrbéri birtokosság. 
Gazda J., 1980: Akkor két birtokosság vöt. 
Az egyiket katona birtokosságnak hitták, a 
másikat -nak. S kinek melyikbe vót a része, 
abból kapott fát. (269.) Káinok.
ÚRBÉRI ELKÜLÖNÍTÉS: a volt jo b 
bágy-zsellérek erdőilletőségének kihasítása 
az urasági erdőből. —> erdőelkülönítés. 
UZSORÁSOK: Kacsó S., 1984.: Nem, ezek 
nem is bankárok! Ezek ~. A legterméketle
nebb szerepre kényszerítik a pénzt. Elveszik 
egyik kézből olcsón, s átadják egy másik 
kézbe drágán. [...] (102.). Hozzuk össze a 
bankokat és a közbirtokossági vagyonokat, s 
létesítsünk munkaalkalmat biztosító üzeme
ket! (144.). J. Idézetek Kacsó Sándor önélet
rajzi visszaemlékezésének II. kötetéből, me
lyekből m egism erhetjük reagálását a 
Gyergyóban 1928-ban talált és a Brassói La
pok hasábjain ismertetett nehéz gazdasági 
állapotokra.

ütettet: (üttetet, űtetet): maradt. Kászonim- 
pér kb jkv, 1944: Három drb. fa 1 köb. m. 42 
köb. centi. Köb. m. kinti ki-kiállítási ár 20. p. 
a mely 50 p. Dobra Józsefre Dobra József 
fizette (14.) [...] Mint legtöbigirőre Tamás 
Imrére űtetet. (37.).
üzletszerűleg saját kebelében végez: e 1-
adásra házilagos kezelésben végez (erdőki
termelést). Kászonimpér kb jkv. 1944: [...] a 
bánya fát a Közbirt. ~i (6.). 
vágásterület lemérése: - kimérése, kijelölé
se. Kászonimpér kb jkv. 1944: A Közgyűlés 
saját kebeléből az esedékes vágás terület le- 
mérésére kiküldi Balázs István burcsi. Bodó 
József káplár. Mihály Antal Istváné, Bodó 
Lajos gyargyán [...] az erdőgazda és Elnök 
(5-6.).
VÁLASZTMÁNY. ÁLt-M, 1914: Szabály
zat a nyárádköszvényesi székely nemes köz
birtokosság [...] gazdasági ügyviteléről [...] 
Az 1. §-ban megjelölt közös erdő és legelő 
birtokot eddig is a közös birtokosok elnöke, 
~ a, pénztárnoka és jegyzője kezelte. 4.§./ J. 
A ~ áll: elnök, erdőgazda, pénztárnok, jegy
ző, 12 közös birtokos (Szentgericei szabály
zat 44. §.) (48. alap).
VEZETŐSÉG: közbirtokosság vezetősége. 
Molnár K., 1978: A közbirtokosság ügyeit 
az öt tagú ~ intézte. Ezeket a közbirtokosság 
tagjaiból nyilvános közgyűlésen választot
ták. [...] A jelölések után következett a sza
vazás. [...] Minden közbirtokossági tag annyi 
szavazati joggal rendelkezett, ahány arány- 
joga volt.]...] (35.).
VISSZAÉLÉS: mások itt a közbirtokossá
gi tagok kárára történt intézkedés. Antal /., 
1980: [...] a gyergy óúj falusi közbirtokosság
ban már a húszas években elkezdődtek a ~ek, 
[...] (149.). J. Antal /., 1976.: A madarasi köz
birtokosság 1938. évi költségvetésében pél
dául a következő tételek szerepelnek: segély a 
politikai község részére 400 000 lej, [...]
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csendőrségi laktanya építésére 60 000 lej, a 
községi jegyző átköltöztetésére 30 000 lej, 
vagyis mind olyan kiadások, amelyeket [...] 
nem a közbirtokosságnak saját magát 
m egszűkítve kelle tt volna k ifizetn ie. 
(126.). terv szerű ~. Csegezy P-, 1909: Ha már 
ilyen ~ ~ történhetik a közvagyon kezelésé
nél, még könnyebben megtörténhetik az ott. 
hol [...] a népnek nincs érzéke a közvagyon 
megbecsiilésére. (402.). 
viszonértékel: ellen Molnár K., 1974: A 
négy oszló (—») közül egyik volt a listyás 
(—>). aki felírta a fancmcket, másik kettő ~le 
a fákat, azokat I eszi vei sorra megcsapta 
(megkopogtatta), majd egy lehasított kéreg- 
felület helyére ráírta a megfelelő számot 
vagy betűt. (309.) Kápolnásf.
VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG: itt a közbirto
kosság ügyeit kivizsgáló -. Antal /., 1980: A 
gyergyószcntmiklósi közbirtokosság [...] a 
közgyűlés ~ot nevez ki, azzal a feladattal, 
hogy a helyszínen mérje fel az erdőkárokat. 
[...] A ~ m egállapította, hogy jogtalanul 
10 604 m fát termeltek ki, amely 535 210 lej 
kárt jelentett [...] a ~ a közbirtokosság érde
keinek szigorú szem előtt tartásával a pert 
nem javasolja, nehogy fölösleges kiadása le
gyen a közbirtokosságnak. (144.). 
volt kétág katonaság közbirtokosság: „föld
közösségek a székelyeknél, melyek a köz

határok felosztásakor keletkeztek azokból a 
közhatárbeli illetményekből, amelyek a ló
fők és gyalogosok rendjéhez tartozott szé
kelyek ősbelsőségeinek (régi telkek, anti- 
quae) alapul vételével állapítattak meg ezen 
belsőségek tulajdonosainak" (Elekes A., 
1929. 1 17.). katona birtokosság (Gazda J., 
1980. 269.) Káinok, kétág katona közbirto
kosság (Imreh I., 1979. 297.) Sepsibodok. J. 
A zalán i kétág katona be függő erdőbirto- 
kosság jegyzőkönyve 1844-1872. (uo.) volt 
kétág katonaság. Bedő A., 1896: Bölöni ~. 
(498.) J. Bedő Albert erdőstatisztikai mun
kája szerint 1895-ben az alábbi 13 Három
szék megyei községben létezett 
Aldoboly, Árkos. Bodola. Bölön, Ercsztc- 
vény Káinok, Középajta. Kőröspatak, Lisz
nyó. Málnás, M iklósvár. Nagyborosnyó. 
Zalán. (Bedő A., 1896. IV k. 496-532.) 
ERDŐVIDÉK II.2.
zetelaki közbirtokosság évi vágása: a évi
vágásterületénck fatömegc, (-térfogata). An
tal /., 1979: „A ~ 6000 köbméter fenyő és 
3000 köbméter bükk. értékük 600 000, illet
ve 60 000 lej. A közbirtokosság kezelési és 
őrzési költségei 1 millió lej. köztartozása 
750 000 lej, vagyis 1 750 000 lejjel terhelik 
meg.” Ez meghaladta évi jövedelmének a 
háromszorosát. (Carpatpress. 1936. február 
17.) (490.).
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