
1 BEVEZETÉS

Az erdélyi birtokközösségek erdőgazdálkodás-történeti vizsgálata 
során eddig a székely közbirtokosságokkal, továbbá a volt határőrökkel 
és a szászokkal foglalkoztunk. A székely közbirtokosságok a közös vagyont 
illetően tulajdonképpen közösben maradt magántulajdonként tekinthetők, 
amely birtokot -  megfelelő korlátok mellett -  bármikor saját tulajdonba 
lehetett venni. (A felosztással, illetve a korlátozásokkal kapcsolatban 
lásd az 1871 :LV tc.-et, az 1880:XLV te. 25. §-át és az 1908:VII. tc.-et.) 
A másik, ellentétes végletet a szászföldi községek községi (erdő)vagyona 
jelentette. Ezt a községi lakosok együttesen bírták, feloszthatatlanul. (A 
községi közvagyonról egyébként az 1886:XXII. te. intézkedett, míg az 
1888:XLV te. 37. §-a a volt Királyföldet kivette az erdélyi elkülönítések 
és arányosítások rendjéből.)

A közösségi erdők fent említett két „tiszta (tulajdoni) képlete” 
természetesen nem mindenhol és minden esetben érvényesült ilyen 
egyszerűen. Elég ha utalunk a közbirtokosság és a község (egyébként 
nem csak a Székelyföldre jellemző) vagyonának összemosódására,1 vagy 
a sajátos alapítványi vagyonként való működési rendszerre. Ez utóbbiak 
mind a székelyeknél (pl. a Csíki Magánjavak), mind a szászoknál (szász 
hétbírák erdőbirtoka) előfordulnak.

Az eddig áttekintett erdélyi területek közül a Naszód-vidéki és a volt 
román-, illetve szerb-bánsági határőrvidéki erdők az előbb említett két 
szélső helyzetű között említendők. A naszódi, II. román határőrvidéki 
erdők tulajdonjogát községi jelleggel ruházták fel (1890:XVII-XIX. tc.- 
ek), s a falvak részben közösben, részben községenként használták. A 
vagyon községi jellege biztosította, hogy az erdőkből nemcsak a volt 
határőrök leszármazottai, hanem minden Naszód-vidéki lakos is részesült. 
A Naszód-vidéki iskola- és ösztöndíjalap erdei ugyan a természetben 
kijelölésre kerültek, de az 1890. évi XIX. törvénycikkel megvalósított 
állami erdőkezelés ezekre is kiterjedt, s így az alapok elsősorban csak 
pénzügyi különállást jelentettek.

A bánsági volt határőrvidéki erdők tulajdonviszonyai, főleg pedig a 
befolyó jövedelem kezelése a 13. számú román-bánsági és a 14. számú 
szerb-bánsági határőrezredet illetően eltérő volt. Az 1873:XXIX-XXX. 
tc.-ekkel megszüntetett bánsági határőrvidék román-bánsági részében 
lévő 70 politikai községben az erdőket nem községi közvagyonként, 
hanem a volt határőrök leszármazottai vagyonaként tekintették. így bár a 
vidék közös beruházásait (iskola- és vasútépítés stb.) a községek kapták,
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de a különböző kulturális célú kiadásokból (ösztöndíjak, oktatási 
segélyek stb.) csak a volt határőrök családtagjai részesültek. Itt az állami 
erdőkezelést elutasították, megmaradtak az autonóm erdőgazdálkodás, 
-pénzkezelés mellett.

A volt szerb-bánsági határőrök erdővagyona állami kezelésben volt, 
ráadásul itt -  hasonlóan a Naszód-vidékihez -  állami gazdálkodást is 
kiépítettek. A 25 község, mint testület, évenként osztalékot kapott, 
amelyből a községi kiadásokat fedezte. Tehát az állapotuk a II. román 
határőrezred viszonyaihoz hasonlított, azzal az eltéréssel, hogy a 
Bánságban a községeknek saját használati erdőt nem hasítottak ki, 
továbbá külön alapítványi jellegű területük sem volt.2

Az előadottakból kitűnik, hogy a korábban bemutatott erdélyi 
közösségi erdők eredete, a dualizmus időszakában fennálló tulajdoni 
helyzete igen-igen tarka. Jelen kötetünkben ennek a sokszínűségnek egy 
újabb, területében a legkiterjedtebb részét, a volt jobbágyok (úrbéresek) 
birtokközösségeinek erdőgazdálkodását kívánjuk bemutatni. Ez azonban 
csak mint elsődleges cél szerepelhet, mert a vizsgálódásunkba ezúttal 
bevont megyékben természetesen mind a közbirtokossági, mind a 
községi, sőt a törvényhatósági erdőktől sem tekinthetünk el. A vonatkozó 
rendeleteket, előírásokat azonban elsősorban a volt úrbéresek erdeivel 
kapcsolatban idézzük, míg a többi esetében visszautalunk az előbb 
említett korábbi tanulmányainkra.

Itt kell még a következőkre is kitérni. TAGÁNYI Károly mutatta ki, 
hogy Magyarországon a földközösség legtovább Erdélyben maradt 
fenn.3 Ezt alátámasztja, hogy az erdélyi erdők mintegy felét a XIX-XX. 
század fordulóján a közösségi tulajdonban lévő erdők alkották. 
Vizsgálódásunk során tehát ezen erdőket tekintjük át úgy, hogy közben a 
következő, 1876 után kialakult megyék általános erdészeti viszonyait is 
igyekszünk bemutatni: M áramaros, Szolnok-Doboka, Szatmár, 
Szilágy, Bihar, Kolozs, Maros-Torda, Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, 
Kis-Küküllő, Hunyad és Arad. A felsorolásban a székely megyék 
közül szerepel Maros-Torda megye is, de ott csak az egykori tordai 
részeket tekintjük át.

Mivel a vizsgálat alá vont terület 1867-ig részben a magyarországi, 
részben pedig a szükebben vett erdélyi törvényhozás joghatósága alá 
tartozott, szükséges mindkét terület -  olykor időben, sokszor azonban 
tartalmában is - eltérő törvényeit, rendeleteit idézni. Ezt nem külön 
(al)fejezetekben tesszük meg, hanem a szovegbeni vastagításokkal 
utalunk a magyarországi és az erdélyi intézkedésekre.
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A tanulmány súlypontját ezúttal is az 1867-től 1918-ig terjedő 
időszak, a dualizmus időszakának bemutatása képezi. Az ekkor megjelenő 
erdőtörvények, az 1879. és az 1898. évi rendelkezések hatásait, az 
erdélyi erdőgazdálkodás korszerűsítésének lépéseit igyekszünk nyomon 
követni. Nem tekinthetünk el azonban az előzményektől sem. Sőt ebben 
a könyvben utalunk azokra a tervekre, amelyeket az erdészek, erdészet
politikai szakírók egy-egy szükebb területet illetően megfogalmaztak, 
kitűztek. Végül röviden összefoglaljuk az első világháború utáni 
történéseket is.
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