ERDÉSZETI LAPOK
AZ

ORSZÁGOS " ERDÉSZETI

EGYESÜLET

KÖZLÖNYE
ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK
ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA
Szerkeszti

B U N D

K Á R O L Y ,

a F. J . r. 1., egyesületi titkár.

a
1908. év, máreius hó 15.

VI.

.

FÜZET.
ö

XLVII-ik évfolyam.

:

'

"

Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján.

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak; kik ezen összegnél kevesebbet
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor.
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg.
Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. s z á m
(Telefon: 37—22)
A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy
előfizetők kezei Itezkell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő.

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fül., nem tagoknak 16 K. — II. rész •
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K.
MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel
ellátta : Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K.
ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX.)
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.)
évfolyam.
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak
2 K. 40 fill.
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K.
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill.
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill.
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagoknak 5 K.
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill.
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona.
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 5 0 f .
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén
bérmentve küldetnek.
TANGENS-TÁBLAZATOK. Összeállitotta Pohl János. Ara tagoknak 1 K, nem
tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.)
»
A LEGELŐERDŐK,, Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok
1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill..
nem tagoknak 2 K 40 f; <55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető.
A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K.
HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fill. küldendő.
A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta:
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill.
küldendő.
A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre
45 fill. küldendő.
SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K.
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K., nem
tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik.
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül
egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők:
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K.
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott.
II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas
növények. Ara 3 K.
Valamennyit Fekete Lajos irta.
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Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapító
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em.
m

A lap Irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijéit közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
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A közös erdő és legelő földbirtokpolitikánkban.
Irta és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közgazdasági szakosztályában
folyó év február hó 13-án felolvasta Sebess Dénes dr. kir. táblabíró.

^ M ^ l i g van nagyobb jelentőségű földbirtokjogi és gazdasági
J - \
alakulat hazánkban, mint az erdő- és legelőközösségek
alakulata. A nagy terület — amelyet felölelnek —, nagy
számuk és a népesség óriási kontingense, amelynek gazdasági
berendezkedése sokszor egyetlen alapját, de mindig főirányitóját
birja bennök, mind fel kell hogy hívják az illetékes szakközegek
figyelmét ezek mai és jövendőbeli helyzetére, melylyel Magyarország gazdasági politikájában birnak.
Daczára e jelentőségüknek, azok jogi fejlődésével, mai jog
állásával és helyzetével foglalkozó irodalmi művek száma igen
csekély. Nagyobbára elszórtan, a közösségek egyes sajátos oldalait
világítják meg. A jogirodalom csak azok jogi konstrukczióját
elemezi, a gazdasági és pénzügyi művek viszont a közösségek
nemzetgazdasági jelentőségével foglalkoznak. Azoknak
hogy
ugy fejezem ki magamat — ugy jogi, mint gazdasági vonatkozás
ban egész lényét felölelő irodalmi mű alig van. Az ország első
nagytekintélyű érdekképviselete érdeklődését szándékozom felhívni
a következendőkben e gazdasági és jogi formátumokra, mert

azoknak a jövő gazdasági politika alapvető kérdései között kell
helyet foglalniok.
Mindenekelőtt rövid vázlatát kell hogy adjam a közösségek
jogfejlődése történetének, mert annak megvilágítása nélkül hiányos
volna mindennemű következtetés.
A középkori földbirtokjogrend összeomlása a jobbágyság
megszüntetésével egy csapásra nem alakíthatta át ténylegesen is
a gazdasági berendezkedést, főképpen azonban a tulajdon uj
formáit nem ültethette át az uj rendbe minden átmenet nélkül.
Az uj magánjog és a tulajdonjog telekkönyvi rendszere a
földtulajdon erős individuálizálását segítették elő a legkategorikusabb jogszabályokkal. A nemesi vagy úrbéri birtok egyforma
szabad tulajdonként jelentkezik e jogrendszerben.
Ámde az uj jogrend is kénytelen számolni e közösségek
sajátságos alakulásával. Igy mindjárt az 1853. márczius 2-án kelt
pátens megállapítja azon magánjogi korlátolást az úrbéri elkülönitett
erdőközösségekre nézve, hogy azok állandó közössége olyképpen
óvandó meg, hogy azok községerdő gyanánt kezelendők.
A községerdő fogalmát felváltotta az első alkotmányos tör
vényünkben, az 1871. évi LIII. t.-cz. 32. §-ában az úrbéresek
közös erdeje fogalma, de a használat közösségének korlátolása
megmaradt napjainkig.
A közösségek másik faja, a legelőközösség, már az 1832—1836.
évi országgyűlés úrbéri törvényei szerint a nemzeti ipar előmoz
dítása szempontjából s „hogy kiki maga szorgalma gyümölcsével
szabadon élhessen", feloszthatónak mondatott ki s ez alapon áll
az emiitett alkotmányos törvény is. A közösség állandóságát,
illetve a felosztás korlátolását jogrendszerünkbe az 1894. évi X I I .
törvényczikk 12. §-a iktatta be.
Az úgynevezett nemesi eredetű erdőközösségekre egészen
más jogszabályok állanak érvényben. Igy a mai nap is hatályban
levő 1836. évi XII. t.-cz. rendelkezései szerint a Királyhágón innen
eső jogterületen a közbirtokossági közös erdő és legelő felosztása
arányosítás utján semmi korlátolás alá nem esik. Bármelyik kis
birtok tulajdonosa kívánhatja illetményének az erdő és legelőből
elkülönítetten való egyéni tulajdonná való alakítását. Ellenben az
ország erdélyi részeiben hatályos törvény (1880. évi X L V . t.-cz.

2 5 . §.) rendelkezései szerint csak a volt földesúr és azon közbir
tokos kívánhatja az erdők, havasok és legelőkből az egyéni külön
tulajdon kihasitását, kinek legalább 100 kat. hold illetménye van.
Mindkét jogterületen azonban fennáll a már arányosítás,
elkülönítés folytán keletkezett és közösségben maradt közlegelőre
az a korlátolás, hogy azok csak a földmivelésügyi miniszter enge
délyével oszthatók fel.
Az erdélyi részekre tehát nemcsak az úrbéres erdők, de a
közbirtokosságiak is a birtok kiterjedéséhez képest korlátolás alá
voltak helyezve, mig a Királyhágón inneni jogterületen csak a
volt úrbéresek köteleztettek állandó közös használatra, a volt
nemesi természetű erdőközösségekben ellenben e korlátolás nem
állott fenn.
Pedig az erdő- és legelőközösségek fenntartása, illetve a fel
osztás korlátolása nem az ingatlanok jogtörténeti fejlődéséhez
fűzött következmény vagy társadalmi osztályok privilegizálása volt,
hanem tisztán és kizárólag gazdasági politikai intézkedés.
Az erdő- és legelőterületek, mint extenzív gazdasági területek,
okszerű kihasználásra csak mint területegységek alkalmasak a
népesség czéljaira ott, hol a kultúra csekély, maga a népesség
tőkeszegény, az éghajlat megnehezíti a másnemű
gazdasági
indusztriát.
Daczára azonban az eltérő intézkedéseknek, e közösségek
használata és birtoklása mindkét jogterületen ugyanazon káros
közgazdasági folyamat által zavartatott meg.
A nemesi jellegű közbirtokosságok felosztásánál az ország
erdélyi részeiben a területmennyiséggel felállított korlátolása
nem bizonyult a magántulajdon kiválása és közös tulajdon kon
zerválása hatékony eszközének a kisbirtokosok érdekei szempont
jából.
A nagykiterjedésű székelyföldi nemesi jellegű közbirtokos
ságokon valóságos orkánja vonult végig az utolsó évtizedben a
szabadtulajdon jelszavával alegmerészebbföldbirtokspekuláczióknak.
A tulnyomólag kisbirtokokból álló területek az arányosítások
során valósággal ki lettek sajátítva az úgynevezett arányjogvásárral,
mely alatt a kapandó illetményeket értjük, melyek vásár tárgyát
képezték. Köztudomásúak azok az üzelmek, melyek itt papiros
ig*

ingatlanokra köttettek, hol a kis tőkepénzes az általa potom áron
összevásárolt arányjogokat nagyobb vállalkozónak adta el hátiratos
szerződésekkel, ki megint továbbadta azt, mig 8000—10.000 holdas,
sőt nagyobb területű komplexumok alakultak ki ott, hol ezelőtt
kisbirtokosok homogén tömege képezte a birtokosságot. Nem
egészséges és természetes kialakulása volt ez a közép- vagy nagyobb
birtokosok gazdasági területének, hanem szétmorzsolása a kis
birtokos osztály egészséges rendjének, átváltoztatása a tulajdono
soknak napszámos népelemmé, az okszerű erdőgazdaságnak mint
üzemnek átalakítása rablógazdasággá, mely százezer hold számra
tarolja le úgynevezett tarvágással félvármegyék területét.
A Királyhágón innen fekvő jogterületen — hol a nemesi köz
birtokosságok tulajdonát képező közös ingatlanok korlátlan fel
osztását a törvény biztosítja — nem volt szükség a törvény meg
kerülésére a czélból, hogy a reménybeli hányadok összevásárlá
sával 100 holdon felüli illetmények képeztessenek. Itt a kisbirto
kosok mindegyike egyéni külön kihasitásra jogosult az 1836. évi
XII. t.-cz. rendelkezései szerint.
Ezen elvnek alkalmazása, mely a maga idejében nyilvánvalólag
a kevesebb és intenzív jellegű gazdaságterületek felosztását akarta
lehetővé tenni, a legrémületesebb eredményeket idézi elő a Király
hágón innen fekvő jogterületen is.
Ez az elv a szántó, alföldi legelő közös területeknél, legalább
kirivó elferdüléseket a földbirtok megosztásában nem eredménye
zett. Mihelyt azonban az extenzív területekre, a havasok, erdők,
havasi legelőkre került a sor, nyilvánvalóvá vált a törvény
teljes alkalmatlan volta arra, amire rendeltetett, t. i. birtokrendezésre.
Vegyük pl. a jelenben Máramaros vármegyében arányosítás
alá kerülő, részben már ott álló 128.001 kat. hold közbirtokossági
erdőterületet. A népesség szegény, elmaradott. Egyetlen megélhe
tési módja a legelő- és erdőgazdaság. Egyes közbirtokosságok
arányosításánál az egyéni tulajdon kiválásának korlátlansága a
következő képet mutatja. A felső- és középvisói arányosítandó
közös ingatlan területe 8500 hold. Ebből a jogosultakat aránykulcs
szerint 509.379-ed részek illetik meg. Az aránykulcsot a belsőség
képezi, melynek megint tulajdonosai századrészekben társtulaj
donosok. Az egyes jogosultaknak számtanilag kifejezve horribilis

numerussal ellátott mennyiség jut, pl. 8500 holdból egy belső
ségre jut / 5 0 9 3 7 9 - e d rész. Ebből illeti 360-ad részekben a belsőség
tulajdonosait a részesedés. Tehát a 8500 hold /50M7»-ed része,
mely megint 360-ad részekre oszlik fel, melyből / 3 G o - a d rész illeti
Alb Pétert az erdőbirtokból, melyen ő erdőgazdaságot űzhet, ha
tud, de nem tud.
A természetben kihasítva egy-egy ily részesedés sokszor nem
is egy rögöt, de egy porszemnek ezredrészét képviseli, azt sok
szor ki sem lehetne fizikailag hasítani. Azonban ezen nehézséget
elhárítja itt is az arányjogvásárló. Az egyes milliomodrészek át
vándorolnak és összesittetnek a vállalkozónál, mig testet öltve
mint 6000—10.000 holdas egységes üzemteriiletek kikerülnek a
káoszból. Az eredmény tehát egy, mindkét jogterületen.
Mihelyt a tulajdonrészesedések arányosítása, kitüntetése vagy
ki hasítása kezdetét veszi, a közös terület átváltozik egy-két tulaj
donos magánterületévé.
Hogyan áll a dolog azon közösségeknél, melyek állandósága
hatékonyabban van biztosítva? Az úrbéres erdőközösségeknél, a
legelőterületeknél? Az a gazdaságpolitikai és czélszerüségi rend
szabály, mely az extenzív területek állandóságát biztosítja, jogilag
itt sértetlenül fennáll. Ámde gyakorlati érvényesülése az állandó
közös használatnak nem állja ki sem a jogi szempontok, sem a
gazdasági érdekekből hangoztatott kritikát.
9 0 8
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Az agrárius erdő- és legelőközösségek haszonvételének sza
bályozása az 1894. évi XII. t.-cz. (mezőrendőri) és az 1898. évi
X I X . t.-cz. (az erdőtörvény) rendelkezései szerint történhetik.
Mindkét törvény a tulajdonjog magánjogi alapjait érintetlenül
hagyva, a haszonvételek szabályozását tartja szem előtt.
A haszonvételi jogosultság alapja mindkét nembeli közösség
gel a közös tulajdonból való részesedés aránya. A tulajdonjog
létesítésére és nyilvántartására szolgál a telekkönyvi bejegyzés.
Tehát a haszonvételi részesedés megállapításánál a telekkönyvek
szolgálnak alapul.
Es ezen haszonvételi állandó közösség rendezésénél itt van a
legnagyobb hiba, mely sokszor, sőt legtöbbször lehetetlenné teszi
az akadályok leküzdését.
Anélkül, hogy a vonatkozó telekkönyvi jogszabályok félszá-

zados fejlődésének menetét részletesen kifejteném, jelezni kívánom
azt, hogy amig a magánjog rendszabályai a gazdaság-politikai
érdekek parancsolta szükségből legalább az úrbéres jellegű erdő
közösségeknél, a kisbirtokos erdélyrészi nemesi közösségeknél és
a mezőrendőri törvény óta a legelőközösségeknél általában biz
tosítani akarták az állandó közös használatot, tehát a tulajdon
közösség fenntartásával a közösséget alkotó jogosult jogalanyok
haszonvételi jogát állapították meg, a telekkönyvi rendszabályok
a tulajdonjog merev individuálizálásának elvén haladtak tovább.
Igy alakították át az úrbéres község fogalmát az úrbéresek közös
tulajdonává, majd igy engedtek a telekkönyvben külön kitüntetést
a közösből járó osztatlan illetőségnek, mint közös tulajdonból
való részesedésnek s alakították át az állandó jellegű használatbeli közösségeket közönséges tulajdonközösségekké.
Ez elv folyománya az, hogy a közösségek arányosítása folytán az
osztatlan tulajdonilletőségek telekkönyvezés tárgyát képezik s mint
ilyenek a haszonvételi részesedések állandó alapjai és szabályozói.
Megemlítendő itt az, hogy a közösségek szabályozását elren
delő törvények végzetteljes mulasztása az volt, hogy akkor, amikor
az állandó közösség kategóriáit felállította, nem gondoskodott e
közösség jogi szervezetéről, annak magánjogi kihatásában. A nemesi
közbirtokosság, ugy mint az úrbéres elkülönítés folytán kelet
kezett közösség jogi helyzete megállapítva nem lett, a közösség
szervezése, képviselete gondoskodás tárgyát nem képezte. Igy a
közösségek középhelyet foglalnak el a közönséges közös tulajdon
és jogi személy testületi tulajdona között. A telekkönyvi jog szem
pontjából pedig határozottan közönséges tulajdonrészesedések,
holott nem egyebek, mint közös haszonvételi jogok.
Mi ezen magánjogi hiányosságnak és ellentmondásnak gaz
dasági kihatása?
A közösségek a magánjog és telekkönyvi jog szabályai sze
rint a legkülönbözőbb formákban jelentkeznek.
A fennálló rendszabályok szerint kilencz különböző módon
telekkönyveztetnek. Tehát az előbb kifejtettekhez képest nemcsak
jogtörténeti jelentőségükhöz és fejlődésükhöz képest, de a magán
j o g tételes rendszabályai szerint is különböző formákban jelennek
meg, aminek gyakorlati kihatása is különböző.

A telekkönyv megállapitója a tulajdonrészesedésnek és használatbeli részesedésnek. A közösségek megjelölésén kivül azonban
a telekkönyvek legtöbbször más megjelölést nem tartalmaznak.
Sőt van olyan közösség, hol a tulajdonos egyáltalában meg sem
állapitható, pl. Turmezőn „közös terek" megjelölésen kivül más
bejegyzés nincsen, vagy pl. közös fekvőségek megjelölésében
minden mivelési nem érthető.
Vannak azonban közösségek, hol a közösségek, mint olyanok,
a fennálló rendszabályok szerint egyik telekkönyvben, az osztat
lan illetőségek a külön egyéni telekkönyvben tartatnak nyilván,
mint közös tulajdonrészesedések. Itt természetesen az illetőségek
további jogváltozások tárgyát képezhetik, megterhelések, örökösö
dések, osztály stb. tárgyát.
Ilyképen az eredetileg csekély hányadban megállapított illető
ség, pl. / 2 4 o - e d rész, rövid idő alatt a kezelésben oly nagy
arányszámokat nyer, melyeken eligazodni lehetetlen.
A közösségek megjelölése a legváltozatosabb.
„Volt úrbéres és telkes gazdák közös legelője vagy erdeje."
„Közbirtokosság közös legelője", „fordulós birtokosok közös
legelője", „szabadosok és kivételesek közös területe", tehéntársulat
legelője", „csordajárás", fejős tehenet tartó gazdák közössége",
„iskolaföldekből visszavágott részek közbirtokossága" stb.
1

Igen gyakori a német nyelvű megjelölés is, pl. „ReligionsFond zur Herrschaft Czegléd gehörig, im Mitbesitze und Genusse
der Gemeinde Berezel."
E területek természetesen az erdő és legelő megjelölés daczára
a legkülönbözőbb rendeltetéssel birnak. Van szántó, rét, ház, udvar,
csatorna, itatóhely, ut, köztér, révtöltés, agyaggödör, dögtér, vásár
tér, malomhely, téglavető, káposztás, kenderföld, kenderáztató,
itatóhely, pálinkahely, sőt vár is (a somoskeöi közbirtokossági) és
izraelita temető is.
Mindezen ingatlanok a fennálló jogszabályok szerint akkép
pen képezik telekkönyvi nyilvántartás tárgyát, hogy a jogosultak
illetménye mint tulajdonrészesedés képezi bejegyzés tárgyát.
A tulajdon arányosítása és annak mint tulajdonrészesedésnek,
illetőségnek telekkönyvi kitüntetése az állandó közösség, mint

gazdasági korlátolás fenntartása mellett a legképtelenebb helyzeteket
teremti azon közösségeknél, melyek a gazdasági kihasználás mód
ját tekintve, állandó közösségben kezelendők. A helyzet még
zavarosabbá válik ott, hol a közösség fizikailag is oszthatatlan.
Lássunk egy pár példát. A nyíregyházai telekkönyvi hatóság
területén van a „berezeli volt úrbéres telkesek közös legelője"
megjelölés alatt egy agrárius közösség. E területen van ház,
udvar, szántó, legelő, rét, vízállás, csatorna, itatóhely, ut, köztér,
védtöltés, agyaggödör és agyagverem. A jogosultak, amint a meg
jelölésből látszik, a volt úrbéresek és jogutódaik.
Az ingatlanok mivelési nemei olyanok, hogy azok állaguk
káros megváltoztatása nélkül vagy gazdasági rendeltetésük meg
szüntetése nélkül fel nem darabolhatok. A természetben áll a
közösség tényleg, mint a közös érdekű birtokosok egyetemének
agrárius közössége. A telekkönyvben azonban a közösség hánya
dokra bontatott fel, az abból járó osztatlan illetőség mint tulaj
donrészesedés mindenkinek egyéni telekkönyvében vagy betét
jében vezettetik. Ilyképpen tehát minden jogváltozás tárgyát is
képezi, adásvétel, osztály, megterhelések különböző nemei, a tény
leges egység és oszthatatlansággal szemben egy olyan jogálla
potot teremtenek meg, mely a közösség gazdasági rendeltetésének
mindenben ellene mond. Pl. az alsómezőturi tehénjárás közbir
tokossága, vagy a szentgyörgyábrányi közbirtokosság stb. mind
állandó jellegű gazdasági területegységek, melyek jelentősége
éppen a terület, az ingatlan egységének állandóságában van s
daczára ennek, a mai telekkönyvi jog szerint nem mint közös
ségek, de mint tulajdon-részesedések tartatnak nyilván. Megter
helés, elidegenítés tárgyát képezi a jogszabályok szerint a homok
bánya, itató, temető, épp ugy, mint nincs kizárva annak lehető
sége, hogy egy társtulajdonos adósságáért az egész közösség
árverés alá kerüljön. Sőt tapasztalatok mutatják, hogy e közös
ségek felbontásának gyakori esete az, hogy színleges adásvételi
szerződésekkel kevés, vagy egy kézbe egyesittetik a közösségből
minden tulajdonrészesedés s igy változtatja meg azután jogállását
és gazdasági rendeltetését.
Ehhez járul még a szervezet nagy hiánya. Sem a nemesi,
sem az úrbéri agrárius közösségek szervezetéről s amint már reá-

mutattunk, egész magánjogi lényét felölelő formájáról tételes jog
szabály nem gondoskodott.
A nemesi közbirtokosságokról, melyek tehát a telekkönyvi
rendszer életbeléptetése ideje előtt is már léteztek — mint közös
tulajdon alakulatai — azt tartja a joggyakorlat, hogy azok jogi
személy rendelkezési képességével birnak. Az úrbéri közösségekről
ellenben az a túlnyomó felfogás, hogy azok közönséges közös
tulajdonjogi alakulatok, a condominium pro postibus indivisis
jogalkataival birnak.
Egységesen kívánja ugyan a közösségeket rendezni bizonyos
vonatkozásban a mezőrendőri törvény, mikor a legelőérdekeltséget
szervezettel látja el és az erdőtörvény, amidőn az erdőérdekelt
séget látja el képviselettel. Mind a két törvény azonban csupán
a haszonvétel közösségét rendezi, az állagfeletti rendelkezés jog
hatóságát kizárja a közösség szervezetéből.
Ennek azután az a következménye, hogy a gazdasági érdek
követelte állandó közösség, mint jogállapot megóvásáról nem
történt gondoskodás. A közös erdő vagy legelőből egyes területek
elidegenithetők, mivelési nemeik megváltoztathatók; legelőből
szántó, szántóból házhely, szőlőterület lesz, ami ha a mezőgazda
ság indusztriális fejlődését jelenti, nem lenne baj, de igen gyakran
éppen nem az intenzív gazdálkodás okozta alakulás.
A tételes, jogban nem lévén sem a nemesi, sem az úrbéres
jellegű közösségek magánjogailása, az állag feletti rendelkezési jog
képessége egyöntetűen szabályozva, a legellentétesebb eljárásokkal
találkozunk a gyakorlatban.
Az úrbéri jellegű erdő- és legelőközösségekre nézve egy
1889-ben kelt igazságügyminiszteri rendeletben az a megállapítás
foglaltatik, hogy az állagfeletti rendelkezésre szükséges minden
osztatlan illetőség tulajdonosának névaláírása. Ebből azután a
gyakorlatban az következik, hogy sohasem sikerül az összes tulaj
donostársak aláírását megszerezni a szükséges telekkönyvi nyilat
kozatokhoz. Igy ott is, ahol a közösség fejlődése, érdekei azt
hozzák magukkal, hogy a közös területből bizonyos részek kihasittassanak, jogilag ez nem sikerül. Tényleg azonban birtokba
veszik a közös területet az egyes magántulajdonosok, házak épülnek,
köztér, vásárhely, sőt temető czéljaira is átengedik. Itt-ott a tör-

vényes jogszabályok ellenére megtörténik az, hogy gyűlést tartanak
az úrbéresek s többségi határozattal ruházzák át az oly ingatla
nokat, de ezt ritkán foganatosítja a telekkönyvi hatóság, llyképpen
keletkezik a jogállapottól eltérő tényleges birtoklás.
A nemesi közbirtokosságoknál ilyen rendelkezés nincsen
érvényben, a telekkönyvi rendelkezések azonban ezekre nézve is
aképpen határoznak, hogy nem a közbirtokosság, mint egysége
mint jogi személy, de mint tulajdonostársak telekkönyvezendők
a jogosultak s a közösség az osztatlan illetőségekre bontatik
telekkönyvileg.
Mindkét fajtájú közösségnél hiányzik teljesen az ellenőrzés.
A hiányos jogképesség folytán ez okozza azután a közösségek
káros felosztását, elidegenítését, az illetőségek elfecsérlését.
Azok a közös erdők és legelők, melyeket az eredeti hely
színelés a község, mint jogi személy nevére jegyeztetett be, a
közigazgatási kezelés és ellenőrzés alá tartozván, ezen zűrzavaros
helyzetbe nem jutottak. Ámde ezen közösségek jogi személyi szer
vezete, mely a község közigazgatási szervezetében nyert kifejezést,
csak ideiglenes jellegű. Annak telekkönyvi kiigazítása bármikor
kérhető a község nevének és jogainak törlésével, az úrbéres
közösség nevének kitüntetésével.
A közösségek jogviszonyait a fennálló jogrendszer szerint a
telekkönyvi jogszabályok irányítván elsősorban, egy és ugyanazon
telekkönyvi hatóság területén a bejegyzés formái szerint más és
más anyagi szabályok nyernek alkalmazást. Hihetetlennek tűnnék
fel az a jogállapot, ha — sajnos — tények nem beszélnének a
legvilágosabban.
Vegyük például a délmagyarországi temesvári telekkönyvi
hatóság jogterületét. Itt a következő alakulatokkal találkozunk:
Gyirok község közös legelője a község, mint politikai testület
nevére helyszineltetvén, a tulajdonjog feletti rendelkezés és haszon
vételének szabályozása a községi közigazgatás és annak törvényes
ellenőrzése alá tartozik.
Ugyanott Oyarmatha község úrbéri telkesgazdaközönsége
nevén előforduló közös legelő már 1854-beli eredeti helyszinelési
felvétellel az úrbéresek közös tulajdonaként telekkönyveztetvén,
azok rendelkezése alá tartozik, az úrbéresek jogi szervezete

hiányozván, az illetősége felett minden egyes úrbéres egyénileg
van jogosítva rendelkezni, ellenben az egész ingatlan feletti rendel
kezéshez minden egyes úrbéresnek nyilatkozata szükséges. Az illető
ségek nem lévén a telekkönyvben kitüntetve, a haszonvétel a telek
könyvön kivül szabályoztatik.
Egyes illetőségek elidegenithetők ugyan, de az elidegenítések
be nem jegyezhetők a telekkönyvben, mert az illetőségek külön
kitüntetve nincsenek. Ellenben ugyanott Medves község volt
úrbéresei közös legelője már az 1889-ben létesített rendszabályok
szerint akként lévén telekkönyvezve, hogy az osztatlan illetőségek
egyénenkint is telekkönyvezve vannak, a jogváltozások az illető
ségekre kitüntethetők s a haszonvételek is a telekkönyvi jutalékok
alapjain rendezendők.
Szakáiháza község közbirtokossága már jogi személy lévén,
az állagra vonatkozóan nem az osztatlan illetőségek tulajdonosai,
de a közbirtokosság mint jogi személy rendelkezik. Mindez egy
telekkönyvi hatóság területén.
Avagy vegyük például a kisújszállási telekkönyvi hatóság
jogterületét.
A gyalpárbeli közbirtokosság ingatlanai egy telekkönyvben
vezettetnek az 1869-ben létesített rendszabályok szerint, azonban
az osztatlan illetőségek telekkönyvezés tárgyát s igy telekkönyvi
forgalom tárgyát nem képezik. Ellenben a kisújszállási tehéntartó
társulat ugyanilyen jellegű közös legelőjéből az illetőségek a
forgalom tárgyát képezik, az egész ingatlan felett a közbirtokosság
mint jogi személy közgyűlési határozattal és többség utján
diszponál. Ugyanott a kenderesi volt úrbéresek közös legelője
osztatlan illetőségekre bontottan van telekkönyvezve, az átlag
felett azonban minden egyes jogosult külön-külön és az össz
területre nézve pedig együttesen van jogosítva rendelkezni.
Ugyanígy van ez a czeglédi, halmi, losonczi stb. jogterületeken,
hogy pl. a felsőmagyarországi turóczszentmártoni, vagy az erdély
részi tusnádi telekkönyvi hatóságokról ne is beszéljünk, hol mind
a kilenczféle módszer különböző eltérésekkel alkalmaztatik. Ami
az egyik községben magánjogi szabály, az a másikban nem az.
Ugyanaz a gazdasági rendeltetésű közös terület más jogszabályok
alá tartozik itt, mint amott.

Ha a fennálló jogszabályok szorosan betartatnak és mind
követtetnek, akkor is a legképtelenebb helyzet állhat elő.
Például a trencséni telekkönyvi hatóság területén a nolcsói
közbirtokosok és úrbéresek erdő- és legelőjénél a következő
szervezeteknek kellene fennállani a törvény szerint: 1. Az 1894.
évi XII. t.-cz. szerint legelőbirtokosság, 2. az 1898. évi X I X . t.-cz.
szerint erdőbirtokosság, 3. a közbirtokosság régi szervezete az
utóbbi törvény életbeléptetése előtt, mely szervezet az állag felett
is diszponálhat. Ha még a nyomásos rendszerből kifolyólag is
szervezkednek a birtokosok, akkor a községi adminisztráczióval
együtt ötféle jogi szervezet működhetik a községben. Legtöbb
ször azonban egyik közbirtokosság sem alakul meg, hanem a
tényleges állapottól messze eltérő telekkönyvi jogállás és jog
szabályok irányítják a közös terület sorsát, legtöbbször annak
gazdasági rendeltetése ellenére.
A közösségek a m. kir. földmivelésügyi minisztériumban veze
tett kimutatás szerint a következő kiterjedésüek:
Kat. hold

Van kis- és nagyközségi erdő
... 1
Vagyonközségi erdő
... ... — ... ... — — —
Elkülönitetlen úrbéri erdő . . . . . . ...
—
Elkülönített úrbéri erdő
Úrbéri elkülönített legelő
Úrbéri vásárolt erdő
Közbirtokossági e r d ő . . .
....
— —
Összesen
Van ezenkívül:
Gyep-, erdei, cziheres legelő
...
Van tehát összesen

902.803
37.202
196.282
812.746
58.385
111.763
742.239
2,861.450
4,085.772
6,888.837

Ezen területben benne vannak a községi szervezet kebelében
működő községi agrárius közösségek is.
A tulajdonképpeni szervezettel nem biró erdő- és legelő
közösségek száma az ország összes telekkönyvi hatóságainál esz
közölt pontos összeírás szerint 1033.
Felesleges bővebben fejtegetnem, hogy milyen nagyjelentő
ségű e közösségek teljes jogállása és gazdasági elhelyezkedése
rendezésének kérdése és megfelelő közigazgatási ellenőrzés alá

való helyezése. Ezen extenzív gazdasági területegységek az ország
egész, területén mindenütt előfordulnak. Az Alföldön természetesen
leginkább legelőközösségek, mig a hegyvidékeken erdőközössé
gekkel együtt. A legelső feladat az lenne, hogy e közösségek
megállapittassanak, illetve pontosan összeirassanak és osztályoztassanak gazdasági jelentőségükhöz képest. Más hatással bir egy
legelő felparczellázásának esete egy sürü népességű, indusztriális
fejlődésben levő község határán és más az elmaradott kultúrájú
hegyvidéken a község gazdasági alakulatára.
A hajdúböszörményi ökörlegelő közbirtokosság vagy debreczeni csapóutczai közbirtokos fejős tehenet tartó gazdák közön
sége, Hajdubagos és Sáránd volt úrbéres telkesgazdák és zsellé
rek közös legelője, avagy a czeglédi határon Füle Mihály és 2 0 9
társa nevén telekkönyvezett legelőközösségek, mint legelőgazda
ságra alkalmas egységes területek bizonyos körülmények beáll
tával az okszerű mezőgazdaság érdekében, vagy más közgazda
sági érdekből czélszerüen feldarabolhatok, mivelési nemei meg
változtathatók stb. A mai jogállás szerint azonban nem lévén a
birtokosságoknak egységes szervezete, mely jogképességgel bírjon
s mely szervezet a telekkönyvi és magánjogszabályokkal össz
hangban álljon, nem rendelkezhetik e tekintetben a tulajdonjogra,
illetve a tulajdon állagára kiható joghatálylyal, viszont azonban a
telekkönyvezésnek a közösség állandóságával és rendelkezésével
ellenkező formája a tulajdonjogosultságot teszi zavarossá és teremti
meg a legnagyobb eltérést a telekkönyvi és tényleges jogálla
potok között, mely lehetetlenné teszi az egyes osztatlan illetőségek
tulajdonosainak rendelkezését.
A hegyvidéki legelő- és erdőgazdasági területek felosztása a
legtöbbször r.em természetes folyamat. Azok káros spekuláczió
czéljaiból történt szétmorzsolása egész községek gazdasági létalapját
renditik meg. Ámde a jogszabályok hiányossága folytán ma alig
lehet útját állani az ily törekvéseknek.
Még rosszabb a helyzetük a fizikai természetüknél fogva
oszthatatlan közös objektumoknak. Avagy nem áll minden józan
közgazdasági elvvel ellentétben az a jogállapot, mely ma azon
közösségekre nézve fennáll ? A ház, malom, korcsma, csatorna,
itatóhely, köztér, ut, védtöltés, gyógyforrás, fürdőhely, fürdőüzlet

ma nagyrészben mind osztatlan tulajdonilletőségnek vannak telekkönyvezve. Amennyiben az eredeti helyszínelés alkalmával akképpen
jegyeztettek be a telekkönyvekbe, hogy az egyeseket megillető
tulajdonilletőség ki nem lett tüntetve, a későbbi rendszabályok a
tulajdonarány kitüntetését kötelezőleg elrendelik.
Hogyan néz ki tehát egy olyan közösség, mint a megneve
zettek, hol Nagy Jánost és többi társát megillető jutalék legtöbb
ször minden fogalmat meghaladó hányadrészekben van kitüntetve,
mint milliomodrészek. E közösség fizikailag fel nem osztható, de
a tulajdonostársak legtöbbször belekényszerittetnek abba, hogy e
reájuk nézve mint tulajdonrészesedéseket, érdektelen hányadokat
egy kézbe egyesítsék, eladják s igy ott is megszüntessék a közös
használatot, hol az okszerűtlen, nem is szólva a megterhelések
különböző hatásairól. Hogy néz ki egy fürdőüzlet, faiskola, birkausztató, temető, melynek osztatlan illetőségein pénzintézetek és
kincstári terhek vannak bejegyezve, pedig ez általános jelenség
Az ujabb gazdasági politikai törekvések arra irányulnak, hogy
a szegényebb néposztály érdekében mindenütt — hol ez szüksé
ges — akár kényszerszabályokkal is, közös legelők hasittassanak
ki a tagosítások alkalmával. Az erdélyi részekre hatálylyal biró
szentesítés alatt álló törvény a tagositó érdekeltségtől birtokaránylagosan vonja le a közös területet s igy rendeli el a közös
legelők létesítését. Az országszerte folyó parcellázások alkalmával
igen gyakori eset az, hogy bizonyos közterek, közös helyek,
vásártér, libalegelő, sőt már marhalegelő is hagyatik közösben.
Mindezen közösségeknek ma nincsen más telekkönyvi meg
jelölési formája, mint a történelmi íejlődésü agrárius közösségek
nek és nincsen más szervezete, mint amit mezőrendőri törvény,
vagy erdőtörvény hiányosan megállapít.
Ha a gazdasági tudomány elfogadta azt az elvet, hogy ily
extenzív gazdasági területek fenntartása indokolt, sőt bizonyos
esetekben szükségesség, hogy bizonyos gazdasági területek fizikai
természetüknél fogva közös használatra rendelvék az összességérdekében, ugy az ilyen közösségeket szakavatott gondozásába
kell vennie.
Ha a jelenlegi rendszeren változás nem történik, egészen
bizonyosra lehet megjósolni azt, ami még ma csak szórványos

jelenség, hogy a legalsóbb néposztály tudatlanságát felhasználva,
a közösségek hiányos jogállásán támadt réseken benyomul az
élelmes vállalkozó és könnyű zsákmányként alakitja át az egész
népességet illető közös tulajdont magántulajdonná, a közösség
részesei csekély pénzösszeggel elégíttetnek ki, ha egyáltalán ellenmértéket kapnak.
Igy történt ez a Nyugaton is, hol a közösségek felosztása
mint feltétlenül czélszerü gazdasági elv és mint a birtokrendszer
liberális princzipiuma foganatba vétetett ott is, hol a népesség
ökonomikus berendezkedésének nélkülözhetetlen tényezője volt.
A délnémetországi arányjogvásárlásokat érdekesen beszéli el
Breher V. a Bund der Deutschen Bodenreformer nagygyűlésén
tavaly tartott felolvasásában. A közösség tagjai a felosztás folya
mata alatt a korcsmákban értékesítették
tulajdonjutalékaikat.
A korcsmáros taksát állított fel, hogy bizonyos mennyiségű arány
jogért mennyi ital adandó. Magában Hannoverben 24 év alatt
1.900,000 hold közös erdőt bontottak szét.
A porosz állam ma a közösségek felosztásával elpusztított
erdőterületeket nagy komplexumokban vásárolja össze.
Nem is szükséges más példára hivatkozni, mint a közös
erdők felosztásánál köztudomásúlag felmerült káros jelenségekre.
Több izben reámutattak az érdekeltek a bekövetkező pusztulásra.
A képviselőházban 1901. év óta 7 izben fejtettem ki nézetemet
a szerintem káros földbirtokpolitika ellen. Igen nagy területű
erdő-, még nagyobb területű legelőközösségek állanak még tényleg
épségben, de zavaros jogállásban. Ha az az akczió, mely ujabb
földbirtokpolitikánk iránya volt, a legelő beszerzése, javítása,
hasznos kezelése tekintetében állandó jellegű, ugy gondoskod
janak az állam és társadalmi érdekkörök arról is, nehogy a sor
most már e közösségekre is rákerüljön s azok szétdaraboltassanak
jogosulatlan magánérdekekből. Szakítani kell tehát az eddigi
rendszerrel. A tulajdonjog individualizálásával fel kell hagyni ott,
hol az a közösség rendeltetésével áll ellentétben. Nem az egyéni
tulajdon biztosításáról, de a szövetkezeti alkatelemek jogi kiépíté
séről és körülbástyázásáról kell gondoskodni és pedig sürgősen.
Az individuális tulajdon helyébe a kollektív tulajdon formáját
kell megteremteni.

Eszerint az állam feladata czélszerü jogszabályok alkotásával
gondoskodni a szervezetlen közösségek organikus kiépítéséről,
közigazgatási ellenőrzéséről.
A gazdatársadalomnak, különösen a vezető intelligencziának
feladata az lenne, hogy a szövetkezeti akczió keretébe vonja bele
ez alakulatokat, mérhetetlen fontossága lenne annak, ha a 10.000-et
meghaladó agrárius közösségek egységes szervezetben illeszked
nének bele végre a gazdasági és jogi rendbe.
Nemcsak a jogállam követelménye ez, de a nemzeti politika
és szocziális törekvések megnyugtató összeegyeztetése mind arra
intenek, hogy ezt a nagy nemzeti vagyont, termelő és tőkeerőt,
a magyar állam és magyar társadalom vegye gondozásába, mig
nem késő.
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émetországban kiváltkép ősi szokás volt mindig a hatalmas
növésű fák kultusza, ugy hogy koronáikba nem ritkán pado
kat s asztalokat állítottak be s itt a szabad levegőn élvezték az
asztal és a társaság örömeit. Népünnepélyeknél ilyen hársakon és töl
gyeken trónolt a zene s innen kisérte rythmikus ütemekkel a
tánczolók lépéseit s hogy még most sem ment ki a szokás egészen
a divatból, mutatja a triervidéki eppelborni
tölgy példája.
E nevezetes tölgyfa magassága 15'6 méter s koronájában
1870-ig csak egy asztal és pad volt elhelyezve, 1882-ben azon
ban az eppelborni polgármester még több ujabb építkezéssel
látta el s ma már tömör falépcső vezet föl a koronáig s a törzsön
két erkélyemelet van alkalmazva rácsos korlátokkal. De a legmeg
lepőbb részlet egy, az ágak czélirányos kötözése és metszése
utján nyert tiz négyszögméter tágas s három méter magas térség,
melyben asztal, kávésszekrény, tükör és pad van felállítva. Disz
gyanánt különböző borszeszbe helyezett állatok s egy teljes laffettákkal ellátott ágyú szolgálnak, mig ellenben egy hordó, mely
ből négy különféle italt lehet csapolni, gyakorlatibb czéloknak
felel meg. A csodálatos fa tarka kiállítását galambducz, kalitok

