
A közbirtokosság, mint hagyományos 
önkormányzati forma1 

A közbir tokosság olyan hagyományos, a földközösség gyakorlatában gyökerező szerve-
zet volt, amit elsősorban praktikus szempontok hoztak letre és éltettek. Amint azt a neve is 
mutatja, az egyéni tulajdonban lévő javak, elsősorban az erdő, a legelő, a halászásra alkalmas 
vizek, ritkábban bizonyos szántók és olykor más ingatlanok közös birtoklásának, használa-
tának szabályozására létrejött szerveződés. 

De vajon miért kerültek ezek az egyéni tulajdonban lévő javak közös, ha úgy tetszik 
közösségi használatba? 

Tudjuk , hogy a feudális viszonyok közöt t a paraszti társadalom jelentős része faluközössé-
gekbe szerveződve élt, a földet pedig a földközösség szabályai szerint használta. Eszerint a 
falu határa közös tulajdon volt, használatához a közösség minden tagjának - ha nem is 
föltétlenül egyenlő — joga volt. A falu szántóterületét minden esztendőben újraosztották, 
hogy mindenki hozzávetőlegesen egyenlő minőségű, távolságú és nagyságú területhez 
jusson. Ezt persze nem lehetett maradéktalanul megvalósítani, ezért évenként nyílhúzással 
döntöt ték el, ki melyik darabot kapja, így a különbségek évről évre nagyjából kiegyenlítőd-
tek. A rét, a legelő, az erdő és a halászóvíz esetében pedig nem is magát a területet osztot ták 
fel, hanem a használatát, a termését vagy a hasznát. Ez a foldközösségi forma a középkorban 
általános volt, majd az árutermelés erősödésével bomladozni kezdett , de a török pusztítás 
nyomán létrejött földbőség miatt ismét általános gyakorlattá vált. A legtovább Erdélyben 
maradt meg, ahol a XIX. század utolsó évtizedében a területnek csaknem egyharmada 
közösségi tulajdonban volt. 

A földközösségnek ez az évszázados gyakorlata élt tovább a jobbágyfelszabadítás után az 
árutermelésre többé-kevésbé áttérő mezőgazdasági viszonyok közöt t , a közös tulajdonban 
hagyott úrbéri tartozékok (erdő, rét, vizek) esetében, vagy pedig a falu lakossága által 
közösen szerzett határrész együttes tulajdonban maradásával. Ez utóbbira jó példa: a 
csallóközi Vajta község bandériuma 1686-ban kitüntette magát Budavár visszafoglalásánál, s 
ezért nemességet és erdőbir tokot kapott, amit azonban nem osztot tak fel, hanem nemesi 
közbirtokosság formájában egészen az 1950-es évek elejéig közösen használtak. 

A közbirtokosság tehát a jobbágyfelszabadítás után jelenik meg, mint a földközösség 
gyakorlatának szerves folytatása, bár néhány kiváltságos népcsoportnál, mint a hajdúk, a 
jászkunok, vagy a székelyek, már a korábbi évszázadokban is voltak nyomai. 

Mint alulról szerveződő intézménynek, természetesen rengeteg helyi változata alakult ki. 
Eredetét tekintve eltért egymástól a volt zselléreket tömörí tő közbirtokosság; de művelési 
ágak szerint is jelentős eltérések adódtak: másként használták az erdőket, a legelőket, a 
kaszálókat, a vizeket. 

Kikből állt ez a közbirtokosság, vagyis kik voltak a közbirtokosság tagjai? A hagyományos 
gyakorlat e téren is nagy változatosságot mutat , mégis azt mondhat juk , hogy a közbir tokos-

. sági tagok elsősorban a törzsökös lakosságból kerültek ki. Ezen belül is foként az egykori 
telkes jobbágyok leszármazottai, akik egész, fél, negyed- vagy nyolcadtelekkel érték meg a 
jobbágyfelszabadítást. Ahogyan magántulajdonba Kerüt 1848-ban a korábban egyénileg 
használt jobbágytelek, ugyanúgy közösségi tulajdonba adták az azelőtt közösségi használat-
ban lévő határrészeket, elsősorban az erdőnek, a kaszálónak és legelőnek azt a részét, amely 
nem maradt a földesúr tulajdonában. A statisztika szerint a századfordulón az ország erdő-
és legelőterületének mintegy fele volt községi, illetve közbirtokossági tulajdonban. Azokon 
a videkeken természetesen, mint például a Székelyföldön, ahol a lakosság tú lnyomó része 
nem volt jobbágy, a közbirtokosság nem a jobbágyfelszabadítással jött létre. 

A közbirtokossági tulajdon az egyén szempontjából azt jelentette, hogy a gazdáknak 
különböző mértékű joguk volt az erdő fájához, a kaszálón termett szénához, a legelőn való 
legeltetéshez. Ennek a jognak az alapja a már említett jobbágytelek nagysága volt, 
gyakorlatilag pedig a szántóföldben meglévő birtoknagysághoz, esetenként pedig (mint a 
debreceni polgároknál) a háztulajdonossághoz is igazodott. Az egykori egész telkes, féltelkes 
jobbágyok leszármazottainak egy egész vagy fél joga volt a közbirtokossági erdő, rét, legelő 
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stb. használatában, a fertályosnak negyedrésznyi, az oktálosnak nyolcadrésznyi, és így 
tovább. 

H o g y aztán az egységnyi jog a gyakorlatban mennyi fát, szénát, vagy legelőre hajtható 
állatot jelentett, azt vidékenként, sőt településenként a rendelkezésre álló terület nagysága, az 
erdő minősége, s nem utolsósorban a közbirtokosságot alkotó gazdák száma szabta meg, 
esetenként még a szomszédos falvak közöt t is jelentős eltérés alakult ki. 

A közbirtokossági szervezet fő feladata tehát az volt, hogy szabályozta a közösre maradt 
határrészek hasznalatának rendjét. 

A legelő esetében a közbirtokosság megszabta, hogy egységnyi legeltetési joggal rendel-
kező gazda hány állatot hajthat ki. Például úgy, hogy az egykori egész telkes jobbágy 
leszármazottjának - a legelő nagyságától függően - 6-12 legelőjoga volt, ae a legemlő fogyása 
esetén egy-két közbirtokosságon Délül is változott a telek után járó jogok száma. A 
közbirtokossági tagok saját tulajdonjoghányadukig általában ingyen hajthatták ki állataikat, 
de volt olyan eset is, mikor a közbirtokosság úgy döntö t t , hogy mindenki fizessen a 
legeltetésért, s a birtokosság tagjai év végén jogosultságuk arányában osztalékot kaptak. Aki 
több állatot hajtott ki, mint amennyire joga volt, az éppen úgy fűbért fizetett a többletállatok 
után, mint akármelyik „kívülálló" (vagyis nem közbirtokossági tag). 

A kaszálókat rendszerint közösen Kaszálták, s a szénát is közösen gyűjtöt ték, s csak a 
szénatermést osztották el a kaszálójogban való részesedés szerint. Az osztás rendesen 
nyílhúzással történt, de például a Balaton menti Alsóörsön petrenceszám osztották el a 
szénát a falubeli házszámok növekvő sorrendjében, amit minden esztendőben más háznál 
kezdtek számolni, hogy jobb és gyöngébb minőségű széna egyformán jusson mindenkinek. 
A széna egy részét esetenként elkülönítették a községi apaállatok vagy az elöljáróság fogatai 
számára, mert azoknak is a közbirtokosság viselte gondját . De a közbirtokosság mérte ki a 
pap, a tanító, netán a bíró rétjét, illetve szénáját is. 

Az erdőbirtokosság dolga volt, hogy kijelölje a vágásra érett erdőrészt, majd ezen belül 
nyílhúzással felosztotta a kijelölt területet, ügyelve arra, hogy a kü lönböző minőségű 
erdőrészek lehetőleg kiegyenlítődjenek. De volt úgy is, pl. a Börzsönyben, hogy közösen 
vágták ki a fákat, s azután osztották fel a termést (egy erdőjog kb. 1 köbméter fát jelentett). A 
közbirtokossági erdőnek természetesen vidékenként eltérő volt a jelentősége: volt, ahol a 
gazdák saját szükségletüket is alig fedezhették vele, máshol azonban, pl. a Szigetköz 
falvaiban, az erdőbirtokosság tagjai tetemes bevételre tettek szert a kitermelt fa értékesítése 
révén. Mint mondják: ez volt számukra a második aratás. 

Esetenként a határ vadászatának és halászatának joga is a közbirtokosságé volt. Ezt a 
jogot rendszerint értékesítették, s a vadásztársaságoktól vagy a halászoktól befolyt pénz a 
közbirtokosság kiadásának fedezésére szolgált vagy az osztalékot növelte. 

A közbirtokosságok működésében nem nehéz felismernünk azt az elvet, hogy ezek a 
művelési ágak, (legelő, erdő, kaszáló, halászóvíz) közösen sokkal célszerűbben hasznosítha-
tók, mint egyénileg. Hiszen a legtöbb esetben közösen fogadott pásztor őrizte a legelőn a 
jószágot, a legelőn, amit fölosztani szinte lehetetlen - de legalábbis célszerűtlen - lett volna, 
a rétek kaszálása rendszerint közösen szervezett munka, s a széna elosztása, valamint később 
a terület kaszálás előtti évenkénti újraelosztása lehetővé tette, hogy az eltérő minőségű részek 
termése kiegyenlítődjék. De leginkább az erdő felosztása mondott volna ellent a józan 
észnek, hiszen akkor csak minden emberöltőben hozott volna hasznot a tulajdonosának, így 
pedig évről évre bevételt, de legalábbis tűzifát adott. 

(Manapság, mikor hamarosan befejeződik a szövetkezetek tulajdonának teljes körű 
nevesítése, s egy sor létesítmény új használatáról kell majd döntenünk, érdemes felfigyelni a 
közbirtokossági formákban rejlő racionalitásra.) 

Fontos , hogy a közbirtokosságban való jog éppen úgy öröklődött, mint maga a 
magántulajdonban lévő szántóföld, vagy bármi más ingatlan. így aztán aprózódot t is, a 
Szigetközben például a nyolcadrészeket további t izenhatodokra, harminckettedekre, hat-
vannegyedekre osztot ták. El is lehetett adni a közbirtokossági jogrészt, ugyanígy vásárolni is 
lehetett. Ha valaki más faluból odanősült , a felesége révén tagja lett a közbirtokosságnak, aki 
pedig elköltözött, az továbbra is tagja maradt, s részesedett - na volt - az osztalékban. így az 
egykori zsellérek leszármazottai is tagjaivá válhattak a közbirtokosságnak, de általában az 
volt a gyakorlat, hogy a falu gazdáinak csak egy része, bár esetenként tekintélyes hányada 
tar tozot t bele. 

H o g y milyen erős volt a közbirtokosság összetartó ereje, azt mutatja, hogy mikor a 
trianoni békeszerződéssel meghúzott határok elszakították egymástól a hagyományos szá-



lakkal összekötődő, szerves gazdasági egységet alkotó szomszédos településeket, a közbir to-
kossági jogot még sokáig számon tartották és amennyire tudták, érvényesítették is. 

A Közbirtokosság tenát olyan, hosszú idő alatt kialakult, a magántulajdon célszerű 
közösségi használatát lehetővé tevő, jogszokáson alapuló szervezet volt, amely rugalmasan 
igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez. Különböző formáit a múlt század végén, e 
század elején időnként törvényekbe is igyekeztek foglalni. így a legelőbirtokosságok az 
1910-es években formálisan legeltetési bizottságokká alakultak, de érdemben alig különböz-
tek a közbir tokosságoktól . Ezek a szervezetek saját alapszabályuk és belső rendtartásuk 
szerint működtek , választott testület irányította a munkájukat , elükön a választott elnök -
nemesi községekben a hadnagy, a direktor - állt, az írásbeli teendőket pedig az ugyancsak 
választott jegyző (kamarás, toílas, titkár) látta el. Rendszerint ő volt az a tisztségviselő, aki 
valamelyes javadalmazást is kapott. Önkormányza t volt tehát a javából. 

A közbirtokosságok egészen az 1940-es évek végéig, szerencsésebb helyeken az 1950-es 
évek elejéig működtek, akkor könyörtelenül elsöpörte őket a minden helyi szerveződést 
fölszámíáló diktatúra és az általa diktált kollektivizálás. Még a legeltetési társulások húzták a 
legtovább, ezek birtokát 1950 után a helyi tanácsok által alapított úgynevezett legeltetési 
bizottságok vették át, s kezelték úgy-ahogy, míg aztán a termelőszövetkezetek bekebelezték 
ezeket is „oszthatatlan" szövetkezeti tulajdonukba. 

A közbir tokosságok nyilvántartásait, a negyed-, nyolcad-, harmincketted-jogosultak 
névsorát azonban sok helyen megőrizték, s ezek a sárgult papírok ma ismét előkerülhetnek 
az öreg szekrények, sublótok fiókjainak mélyéről, hogy bebizonyosodjék: amit a közösség 
és a célszerűség alkotott , azt erőszak és rögeszme ideig-óráig elnyomhatja ugyan, de a 
szükség és a józanság e lőbb-utóbb ismét napvilágra hozza. 

Halász Péter 

Olvasókör Hajdúszoboszlón 
(1892-1949) 

Az eddigi helytörténeti kutatások már érintették a különféle egyesületek, olvasókörök 
helyét, közösségformáló szerepét városunk közművelődésében.1 így ma már közismert, 
hogy a reformkori szárnybontogatás után nálunk valójában csak a századforduló éveiben jött 
létre olvasóköri hálózat, s ez a t izedenkénti önszerveződés pillérein alapult. Időnként 
újjászerveződött, de folyamatosan működöt t , s képes volt elviselni a háborúk, forradalmak 
megpróbáltatásait. Helyileg az olvasókörök történetének feltárását nagyon megnehezíti az 
írott források hiánya. Szerencsére - múzeumi gyűjtésem során - a korábbi években, illetve ez 
év elején, e tárgykörben sikerült találni értékes dokumentumokat (jegyzőkönyveket, 
számadásokat és egyéb iratokat). Ezek révén legalább a VI. tizedi Polgári Ölvasókör múltiát, 
ha nem is a teljesség igényével, de lényeges vonásokban meg lehet rajzolni. Ez az olvasókör 
az egyik legjelentősebb volt a városban, és sok vonatkozásban tükrözi a helyi körök 
jellegzetes vonásait. 

Olvasókörünk működésének gyökerei 1892 eleiéig nyúlnak vissza, amikor a Fekete 
Lajos-féle ún. Szárazmalom Társaság elhatározta, nogy megalakítja az akkor már öt éve 
létező Függetlenségi Olvasókör fiókszervezetét. Február 21-én a 30-40 fős alapító tagság 
megválasztotta első (ekkor még ideiglenes) vezetőségét Magyar Imre elnök, Rácz Balázs 
pénztárnok, Kocsor István jegyző és Csuka Sándor „lapfelügyelő" személyében. Az első 
évek jegyzőkönyvi bejegyzéseiből kitűnik, hogy kezdetben k o m o l y gondokat okozot t a 
bérelt házrész szűkössége, a legfontosabb tárgyi feltételek hiánya, a tagok csekély részvétele 
az összehívott közgyűléseken. 

'Tanulmányok Hajdúszobosz ló történetéből 1867-1919. Szerk. Gazdag István. Ha jdúszobosz-
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