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Az „Alma Mater” kálváriás útja Selmecbányától Sopronig, illetve
szétdarabolásáig"
Lichner József

A főiskola csendjét és nyugalmát már az 1914. évi mozgósítás 
megzavarta, mert a hallgatóság nagy része, elhagyva az iskola padjait, 
fegyvert fogott, hogy a haza védelmére keljen. A hallgatóság nagyobb 
része azonban csak 1915-ben vonult be úgy, hogy ebben, majd az 
1916/17. tanévben alig volt a főiskolának egypár hallgatója. 1917/18-ban 
és 1918/19 .első felében a hallgatóság létszáma erősen megnövekedett 
azáltal, hogy sokan kaptak tanulmányi szabadságot, s így részt vehettek a 
részükre tartott rövidített tanulmányi kurzusokon.

A haza oltárán az „Alma Mater” is nagy áldozatot hozott: 
összesen...[nincs beírva] hősi halottja volt. De ezenfelül nyugtalan hírek 
jöttek a fővárosból is. 1918. X. 31-én a rektor postahivatal útján táviratot 
kapott, mely szerint a Nemzeti Tanács átvette a kormányhatalmat és 
csatlakozásra hívja fel a vidéki városokat. A rektor telefonon akart 
bizonyságot szerezni a távirat hitelességéről, de telefonösszeköttetést 
nem kapott.

Amint a főiskola tanácsa a távirat hitelességéről értesült, egyhangú 
hazafias lelkesedéssel üdvözölte a Nemzeti Tanácsot, és annak 
programját magáévá tette, és az új, viruló, demokrata Magyarország ki
építésében részt kívánt venni.

Ezek után érintkezésbe lépett a városi hatósággal, hogy a belső rend 
fenntartására polgárőrséget létesítsen. Ennek támogatására az ifjúságot is 
felszólította.

1918 októberében a főiskola tanácsa a főiskola értékeinek 
megmentésére karhatalom kirendelését kéri a FM-től. Miután a FM a 
kérést nem teljesítette, a tanács a város vezetőségével polgárőrség 
felállítását határozta el.

1918. december hó 6-án a rektor rendkívüli tanácsülést hívott össze, 
amelyen közölte, hogy a Pénzügyminisztérium elrendelte, hogy a 
főiskola tulajdonát képező értéktárgyaknak elszállításáról haladéktalanul 
gondoskodjanak. A Budapesten járt bizottság részletesen beszámolt a

* A kézirat M. Szilas Katalin révén került publikálásra, aki a következő felirattal 
látta el: „Az itt következőket apai Nagyapám, Lichner József jegyezte le. A 
gépelés Édesanyám munkája.”

5



minisztériumokban nyert benyomásairól, a főiskola áthelyezéséről és az 
értéktárgyak elszállításáról.

Bejelentette továbbá a rektor Felső-Magyarországnak a csehek által 
való megszállás lehetőségét, ami városunkat, de főképpen főiskolánkat 
érintette.

E bejelentés a tanács tagjait mélyen lesújtotta, s úgy határozott a 
tanács, hogy az előadásokat egyelőre beszünteti. Intézkedik, hogy a 
főiskola tan- és segédszemélyzete, valamint a Selmecbányán tartózkodó 
hallgatóság ellenállást ne fejtsen ki, s hogy azok a hallgatók, akiknek 
katonai rangjuk van, katonai jelvényt ne viseljenek, akik pedig 
mozgósítva vannak, vonuljanak be.

Végül a tanács egy bizottságot küldött ki, melynek az volt a feladata, 
hogy a pénz- és földmüvelésügyi miniszteri rendelkezések értelmében a 
főiskola értékesebb leltári tárgyainak rendeltetési helyükre való 
érkezésük után megőrzésükről gondoskodjanak, s egyúttal a József 
Műegyetem tanácsával a főiskola ideiglenes elhelyezése ügyében 
tárgyalásokat folytasson.

Az 1918. december hó 19-én tartott tanácsülésen a rektor jelentette, 
hogy a PM távirati rendeletére Budapesten járt és útjáról részletes 
jelentést tett a tanácsnak. Megemlíti a cseh megszállás lehetőségét, mely 
minden pillanatban bekövetkezhetik. A tanács tudomásul vette elnöke 
bejelentéseit, s elhatározta, hogy az esetben, ha a cseh megszállás 
tényleg megtörténik, mint testület teljes szolidaritást vállal, s mindennap 
de. 9 órakor összejövetelt tart. Egyúttal felkérte a felsőbb hatóságokat, 
hogy a főiskola személyzetének és hallgatóinak kellő védelmezéséről 
gondoskodjanak, és arról is, hogy Selmecbányára az élelmicikkek 
szállítása meg ne akadjon.

Az Alma Mater bizonytalan sorsa a rektort Budapestre szólította, s 
távolléte alatt Selmecbánya város tanácsa 9879. sz.a. véghatározatot 
küldött a főiskola vezetőségének, melyben a főiskolai felszerelések 
elszállítását beszüntetni rendeli, s egyben utasította a rendőrkapitányi 
hivatalt a felszerelések további elszállításának beszüntetésére. Békés 
megoldást keresve lépjen érintkezésbe illetékes funkcionáriusokkal, ha 
ez eredménnyel nem jár, karhatalommal akadályozza meg a szállítást.
E véghatározatról a prorektor 1918. december hó 29-én de. 11 órakor 
összehívott rendkívüli ülésen tájékoztatta a tanács tagjait. Előző nap este 
10-kor megjelentek a protektomál az ipartestület kiküldöttjei, akik a 
felszerelések elszállítása miatt írásbeli tiltakozást nyújtottak át neki.

6



A tanács súlyos helyzetbe került, mert ha a város kérelmének eleget 
nem tesz, összeütközésbe kerül a karhatalommal, ami komoly 
következményekkel járhatott, s így a kényszerhelyzetnek engedve a 
szállításokat ideiglenesen, további intézkedésig, beszüntette, s erről a 
város tanácsát értesítette. Azzal a hozzáadással, hogy az állami javak 
visszatartásából származó károkért és késedelemért a felelősséget a 
városi tanácsra hárítja át.

A még december 29-én éjjel budapesti útjáról visszatért rektor 30-án 
újból rendkívüli tanácsülést hívott össze, s itt először meghallgatta a 
távolléte alatti eseményeket, majd kijelentette, hogy az államvagyon 
megmentéséről van szó, leszerelni semmit sem lehet.

Ennek eredményeként a tanács egy bizottságot Miskolcra, egyet 
pedig Budapestre küldött ki, hogy a főiskola ideiglenes elhelyezése 
ügyében az illetékes fórumokkal tárgyalásokba bocsátkozzanak. Utóbbi 
helyen oly irányban, hogy az előadások a Műegyetemen tartassanak, az 
elhelyezés pedig a Hadik-, esetleg Károly-féle laktanyában történjék. 
Egyben felkérte a bizottságokat, hogy akár egyik, akár a másik megoldás 
esetén a tanszemélyzet családtagjainak elhelyezésére gond fordíttassék, s 
részükre a szabad elvonulás biztosíttassék.

A napok ólomlassúsággal, de annál nagyobb nyugtalanságban és 
izgalomban teltek.

1919. január 8-án Réz Géza akkori rektor rendkívüli tanácsülést 
hívott össze. Fájdalomtól áthatott hangon jelentette, hogy a főiskola 
történetében a legszomorúbb napok következtek be. Ugyanis egyik 
tanártársával a csehszlovák kormánybiztosnál tárgyalt, aki kijelentette, 
hogy
1/ 1918. augusztus hó 14-e óta Felső-Magyarország, s így Selmecbánya 
város is a csehszlovák államhoz tartozik, s az értéktárgyak elszállítása 
tehát nem volt jogos;
2/ a főiskola sorsával a prágai összkormány foglalkozik, a főiskola 
tanácsának esetleges kívánságait, előterjesztéseit jóakaratúlag fogja 
továbbítani. Az előterjesztések magyar és tót nyelven szerkesztendők;
3/ Január 9-én egy szakemberekből álló bizottság megtekinti a főiskolát 
oly célból, hogy az előadások megtarthatók-e vagy nem.
Egyúttal beszámolt a rektor miskolci útjáról is. A Rudolf-laktanyát 
gyökeres kitisztítás, dezinficiálás és átalakítás után elég alkalmasnak 
találta a főiskola céljaira. A másik épület, egy elhagyott szanatórium,
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szintén alkalmas volna, itt azonban nagyobb átalakításokra volna 
szükség.

A tanács elnöke bejelentését tudomásul vette, és a csehszlovák 
kormányhoz intézendő előterjesztésbe a következő pontok felvételét 
határozta el:

1. a nyári félév lehallgatására július hó végéig magyar nyelvű 
előadások tartassanak;

2. arra az esetre, ha a prágai kormány a magyar nyelvű előadások 
megtartását engedélyezi, a főiskolai hallgatóknak szabad 
jövetele és távozása biztosittassék;

3. a főiskolai hallgatók élelmezése érdekében intézkedés tétessék;
4. a tan- és segédszemélyzet és családtagjainak annak idején a 

szabad elvonulás biztosíttassák;
5. a tanárok a tanszékükről a magánvagyonukat elvihessék;
6. a főiskola Kisiblyén a gazdaságot folytathassa;
7. a tanárok a tanszékükre szabadon bejárhassanak és 

dolgozhassanak;
8. a megtartandó előadások engedélyezése esetén a tanári kar és a 

hallgatóság vadászati gyakorlásban ne akadályoztassanak.
Az események gyors zajlása arra kényszerítette a rektort, hogy 2 nap 
múlva, január 10-én újból rendkívüli tanácsülést hívjon össze, ahol 
bejelentette, hogy a csehszlovák állam kiküldöttjeivel, a főispán, 
kormánybiztos és 3 tanártársa jelenlétében a csehszlovák állam 
kiküldöttjeivel a főiskola átvétele ügyében tárgyalt. Közli továbbá, hogy 
bár a jegyzőkönyv címe a főiskola átvételéről szól, a jegyzőkönyv 
szövegében csak az átvételt megelőző tárgyalásokról van szó.

A tárgyaló tanárok álláspontja az volt, hogy addig, míg magyar 
előadásokat tartanak, a magyar államhoz tartozóknak tekintik magukat, 
ahonnan a fizetést is kapják.

A csehszlovák bizottság a jegyzőkönyvbe való felvételét kívánta, 
hogy a tanári kar, valamint a hallgató ifjúság a csehszlovák állam ellen 
nem fog izgatni, s annak törvényeit tiszteletben fogja tartani. Ez esetben 
az ifjúság városba való szabad bejövetelét és távozását biztosítja.

Hűségesküt vagy fogadalmat a csehszlovákok kiküldöttjei nem 
kívántak.

Ezek bejelentése után a rektor kérdezte a tanácsot, hogy a kívánt 
feltételt elfogadhatónak találja-e. A tanács több hozzászólás és a 
tanácsülésen jelen volt főispán, kormánybiztos e tekintetben tett



megnyugtató kijelentése után a tanács egyhangú határozattal a 
csehszlovák kiküldöttek kívánságát, ill. feltételeit elfogadta és a békés 
megoldáshoz segédkezet nyújtott.

Időközben visszatért a Budapestre kiküldött bizottság, s az e célból 
január 13-ára összehívott rendkívüli ülésen számolt be útjáról, mely 
ezúttal is eredménytelen volt. A budapesti megoldás az ottani 
kormánybiztos elvi álláspontja miatt egyáltalában keresztülvihetetlen. A 
tárgyalás folyamán több kombináció került szóba, így Kecskemét, Győr, 
Székesfehérvár, Gödöllő, Sopron, Miskolc, Keszthely és Hajmáskér. 
Arról, hogy a magyar kormány lépjen közvetlenül érintkezésbe a 
csehszlovák kormánnyal abból a célból, hogy az előadásokat egyelőre 
Selmecbányán lehessen megtartani, le kellett mondani, mert az egész 
ügyet Láhne földmüvelésügyi államtitkár vette a kezébe, s felettes 
hatóságunk fog gondoskodni főiskolánk sorsáról, s valamilyen kedvező 
megoldást keresni.

Az elhangzott beszámoló nem elégítette ki a tanács tagjait, élénk 
eszmecsere után és a rektor felvilágosító szavai után a tanács egy
hangúlag úgy határozott, hogy a PM-től határozott utasítást kér arra 
nézve, hogy milyen magatartást tanúsítson abban az esetben, ha a 
csehszlovák kormány a folyó tanév végéig a magyar előadások 
megtartását engedélyezi.

Január 24-én megjelent a rektorátusban Krisko Bohus csehszlovák 
kormánybiztos, aki a rektor távolléte miatt Kövesi Antal prorektorral 
tárgyalt.

A tárgyalásról Kövesi Antal a január hó 25-ére összehívott 
rendkívüli ülésen a következőképpen számolt be:

A csehszlovák állam a főiskola bánya- és kohómémöki szakosz
tályain a magyar előadásoknak f.év február 1-től való megtartását 
engedélyezi, az erdőmémöki osztályra nézve a kormánybiztos nem tett 
ígéretet, kijelentette azonban, hogy egy csehszlovák tanszék felállítása is 
van tervbe véve, hogy az iijúságnak alkalma legyen a tót és cseh nyelv 
elsajátítására.

A csehszlovák bizottság által január hó 10-én a főiskola ügyében 
felvett jegyzőkönyvbe foglalt pontok teljesítését a kormánybiztos 
kilátásba helyezte, ennek ellenében azonban az ifjúságnak nyilatkozatot 
kell aláírnia, hogy a csehszlovák állam ellen nem fog izgatni, és a tanári 
kartól is nyilatkozatot kívánt, hogy a magyar kormánytól esetleg érkező 
ellentétes intézkedés dacára az előadásokat folytatni fogja.

9



Ezen üzenetet a csehszlovák kormány írásban is hajlandó kiadni.
E napon, vagyis január 24-én alkalma volt Réz rektornak is a 

csehszlovák kormánybiztossal rövid tárgyalást folytatni, melyen Kövesi 
prorektor is részt vett.

A rektor a kormánybiztostól elsősorban biztosítékot kért az előbb 
említett jegyzőkönyvben foglalt pontokra vonatkozólag, éspedig

1. tudja-e garantálni a hallgatók városba való szabad bejövetelét és 
elvonulását, hogy bántódásuk ne legyen;

2. azok élelmezését;
3. a főiskolának szénnel való ellátását.
Bár a kormánybiztos válasza igenlő volt, írásbeli biztosítékot 

felmutatni nem tudott.
Miután a legutóbb kiadott FM hirdetménye szerint a kurzusok 

megtartásának helye, megkezdésének ideje és időtartama csak később 
állapíttatik meg, a rektor a kormánybiztos tudomására hozta, hogy az 
előadásoknak március hó 1 -e előtt való megkezdéséről szó sem lehet, sőt 
nincs kizárva, hogy az előadásokat máshol kell megtartani. Kijelentette a 
rektor, hogy a tanári kart a magyar államnak tett esküje köti, ezek 
magyar állami tisztviselők, s mint ilyenek, tartoznak a magyar államot 
képviselő kormánynak engedelmeskedni.

A tanács a rektor bejelentését annak hangsúlyozásával vette 
tudomásul, hogy a csehszlovák bizottság által január hó 10-én a főiskola 
ügyében felvett jegyzőkönyvben foglalt pontok nem megállapodásaink, 
vagy követeléseink voltak, hanem csak kérdéseink, amelyekkel a 
csehszlovák állammal szemben semmiféle kötelezettséget nem 
vállaltunk.

Végül bejelenti a rektor, hogy a mai napon a csehszlovák katonai 
parancsnok is felkereste, és a novemberben a katonaságtól átvett két ló 
átadását követelte. Egyben az iránt érdeklődött, hogy a főiskolai 
oktatásra vonatkozólag történtek-e intézkedések. Amennyiben a magyar 
kormány az élelmicikkeket a hallgatók rendelkezésére bocsátaná, úgy 
azoknak akadálytalanul való behozatalát garantálná.

Rektor február hó 2-án ismét rendkívüli tanácsülést hívott össze, és 
jelentette, hogy a budapesti kiküldött visszatért, és jelentette, hogy a 
főiskola székhely kérdésében döntés még nem történt. Gödöllőről le kell 
mondani és a Hüvösvölgyről szintén, bár ebben az ügyben a tárgyalások 
még nem nyertek befejezést. Előtérbe került Kismarton és Sopron. 
Eszerint a főiskola székhelyének kérdése ugyanott van, ahol a
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forradalom első napjaiban volt, bár minden lehetőt megtettek a megoldás 
érdekében, ezért a rektor kívánatosnak tartja egy nagyobb küldöttség 
menesztését Budapestre.

A tanács elnökének javaslatát egyhangúlag magáévá tette, és a 
tárgyalások főhatóságnál való lefolytatására a rektor vezetése alatt, 
tanárokból álló 5 tagú bizottságot küldött ki, egyben felkérte a 
bizottságot, hogy az esetleges elvonulás részleteit is tárgyalja le.

Az események egymást váltották, s a tanácsot állandó permanenciára 
kényszerítették. Február hó 6-án a Budapestre távozott rektor helyett a 
prorektor volt kénytelen újabb rendkívüli tanácsülést összehívni, ahol 
bejelentette, hogy a hallgatóság a megszálló csapatokkal összeütközésbe 
került. A rektor és a prorektor a hallgatók érdekében több esetben 
közbelépett, mert a jelentkező hallgatók nem tudtak visszatérni, mivel 
megtagadták tőlük az igazolványt, tüntetésekkel, izgatással vádolva őket. 
Ez alkalomból a katonai parancsnok panaszt emelt nála. Ez alkalommal 
megállapodott a parancsnokkal abban, hogy minden hallgató, ki a rektori 
hivatal részéről igazolja, hogy vizsgázás céljából tartózkodik 
Selmecbányán és a főiskolára be volt iratkozva, az elvonulásra úti 
igazolványt kap.

Közli az elnök, hogy a katonai parancsnok azzal a kérdéssel fordult 
hozzá, tud-e a prorektor és a tanári kar arról, hogy ellenük éjjeli támadás 
készül. Azon véleményének adott kifejezést, hogy a hallgatók saját 
érdekükben minden incidenstől tartózkodjanak. Erre a prorektor 
válaszában kijelentette, hogy sem ő, sem a tanári kar erről semmit sem 
tud, és inkább felelőtlen elemek agitációjáról lehet szó.

A tanács a bejelentést tudomásul véve megerősíti a prorektor 
állítását, vagyis hogy az állítólagos támadásról tudomása nincs. Egyben 
határozatilag kimondta, hogy a rektori hivatalban felfektetett íven 
szereplő, Selmecen tartózkodó hallgatók felhívandók, hogy úgy saját 
érdekükben, mint a főiskola, a polgárőrség, közrend és nyugalom, 
nemkülönben a még vizsgára jelentkező hallgatók érdekében, nyugodtan 
viselkedjenek, mindennemű politikai tüntetéstől és izgatástól 
tartózkodjanak. Egyben felkérte a prorektort, figyelmeztesse a 
hallgatóságot, hogy amennyiben ismételt felhívása, figyelmeztetése 
dacára egyesek a katonai parancsnoksággal, vagy más hatóságokkal, 
esetleg a lakossággal összeütközésbe kerülnének, az ebből származó 
bajokért a felelősséget maguk viselik, de társaik is a vizsgák 
beszüntetése miatt kárát vallhatják.
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Bejelentette a prorektor, hogy Lehoczky Aurél csehszlovák 
kormánybiztos magához kérette a főiskola képviselőjét és kérte az 1918. 
okt. 28-a után kelt miniszteri rendeletekkel engedélyezett utalványo
zások egy hétre való felfüggesztését. Kényszerhelyzetben lévén, a 
felhívásnak kénytelen eleget tenni.

Végül a parancsnok az iránt érdeklődött, hogy mikor kezdődnek az 
előadások. A kiküldöttek erre azt válaszolták, hogy a magyar kormány 
ide vonatkozó rendelkezéseit várják, mert a tanári kar nem kíván más 
állam polgára lenni, sem más nyelven előadni, és a magyar kormánnyal 
való összeköttetésről még ideiglenesen sem lemondani.

Tettamanti bejelentette, hogy a cseh katonai parancsnokság február 
hó 7-én a központi épületben lévő I. és II. géptani tanszék rajztermeit és 
berendezését lefoglalta. A tárgyakért felelősséget nem vállalhat, s 
amennyiben a katonaság sokáig ott maradna, kénytelen lesz az erdészeti 
épület egyik szobájába átköltözködni.

Ezzel kapcsolatban a rektor is jelentette, hogy a könyvtár helyiségeit, 
köztük a magyar kormánybiztos részére berendezett helyiségeket is, 
bútorostul együtt lefoglalták.

Február hó 19-én a prorektor újból kénytelen volt rendkívüli 
tanácsülést összehívni, ahol bejelentette, hogy az ismételt felhívás 
ellenére az összeütközések a főiskolai ifjúság és a megszálló csapatok 
között előfordulnak. Ennek folyományaként a parancsnok a 
rektorátusban kijelentette, hogy a főiskolát bezáratja. Ezt az intézkedését 
falragaszok útján hozza a közönség és az érdekeltek tudomására, s 
egyben elrendelte, hogy minden Selmecbányán tartózkodó, de nem 
Selmecbányái illetőségű főiskolai hallgató 24 órán belül a városból 
távozzék, mert ellenkező esetben Brünnbe (Spielbergbe) fogja őket 
internálni.

Prorektor tiltakozását bejelentve s a kényszerhelyzetnek engedve az 
intézkedést tudomásul kellett vegye.

Bejelentette továbbá a prorektor, hogy a katonai parancsnok hajlandó 
a tanároknak megengedni, hogy a legitimációval ellátva az épületekben 
és kabinetjeikben tartózkodjanak s tudományos munkájukat folytassák az 
esetben, ha megígérik, hogy a csehszlovák állam ellen nem izgatnak és 
fenti rendelkezéseit tudomásul veszik.

Megjegyezte még, hogy a mai nap folyamán 400 légionárius érkezik 
a városba a készülő sztrájk letörésére és a rend fenntartására, akiket az 
erdészeti és más épületekben kíván elhelyezni.

12



A tanács beható eszmecsere után úgy határozott, hogy tiltakozásának 
jegyzőkönyvbe foglalása mellett a tett intézkedéseket tudomásul veszi és 
a vizsgáztatást ideiglenesen beszünteti. Egyben felkérte elnökét, hogy ezt 
a megszálló csapatok parancsnokával közölje, és kérje őt, hogy a 
beszállásolásoknál az erdészeti épület helyiségeitől tekintsen el, mert a 
fűtésre való tekintettel csak ezen épületben tartózkodhatnak a tanárok, 
tanársegédek és az altiszti személyzet, akik munkájukat folytatni akarják. 
Végül a tanács arra kérte az elnököt, hogy keresse fel a parancsnokot, és 
jelentse ki, hogy a tanári kar a már felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint 
megígérte, hogy ellenük izgatni nem fog.

Elnök teljesítve a kar óhaját, az ülést 5 percre felfüggesztette, s 
Tettamanti professzor kíséretében nyomban felkereste a katonai 
parancsnokot. 5 perc múlva az ülést újból megnyitotta és jelentette a 
tanácsnak, hogy a katonai parancsnok a tanács kérésére az erdészeti 
épület igénybevételétől eltekintett, s egyben bemutatta a hirdetmény 
magyar szövegét.

A prorektor február hó 24-ére újból összehívta a tanácsot, amikor is 
közölte, hogy a Budapestre kiküldött s onnan Sopronba rendelt Lichner 
irodavezető a rektortól üzenetet hozott, mely szerint a főiskolai 
előadások ideiglenes megtartása székhelyéül az illetékes körök Sopront 
vették tervbe, s hogy a szükséges előmunkálatokkal egy bizottság 
foglalkozik, melynek tagjai között a főiskola képviseletében kiküldött 
rektor és tanárok is részt vesznek. Ezzel kapcsolatban a PM a szükséges 
átalakítások és költségek megállapítása végett Solt Béla tanársegédet 
Sopronba rendelte.

Tanács a bejelentést tudomásul vette, s egyben megállapította, hogy
1. az azonnal elvonuló családok száma 38, s egyes személyek 20, 

összesen 177 családtaggal;
2. hogy az elvonulok részére 63 teherkocsi, vagy bútorszállító 

kocsira van szükség.
Bejelentette továbbá az elnök, hogy a Csehszlovák Köztársaság 

bányászati és kohászati üzemeinek és berendezéseinek főbiztossága a 
főiskola rektorához átiratot intézett, melyben felszólította, hogy 14 nap 
alatt nyilatkozzék, hogy hajlandó-e az előadásokat minél előbb újra 
megkezdeni, mert ellenkező esetben erélyes rendszabályokhoz fog 
nyúlni.

Tanács hosszabb eszmecsere után úgy határozott, hogy a felszólítást 
közli a minisztériumokkal, s addig is arra az álláspontra helyezkedett,
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hogy az előadások megtartásának lehetősége nincs, mert a hallgatók a 
megszállás ideje alatt Selmecbányára nem hozhatók, már csak azért sem, 
mert a megszálló csapatok parancsnoka a főiskolát bezárta és a nem 
Selmecbányái illetőségű hallgatókat a városból való távozásra 
kényszerítette, s végül úgy döntött, hogy a magyar kormány 
rendelkezése nélkül egyelőre állást nem foglal, és az esetleges 
erőszakoskodások esetében tiltakozását jelenti be.

Prorektor az 1919. március hó 3-ára összehívott rendkívüli 
tanácsülésen jelentette, hogy a rektortól értesítést kapott, mely szerint a 
főiskola áthelyezése ügyében a végleges döntés megtörtént, ezért 
célszerűnek tartaná, hogy az előző tanácsülésen elhatározott és a 
csehszlovák kormány miniszteri megbízottjához, Krisko Bohushoz 
intézett válasziratunkat -  miután a kitűzött terminus amúgy is letelt -  egy 
bizottság személyesen vinné Pozsonyba.

A tanács elnökének javaslatát magáévá tette, és a Pozsonyba 
kiküldendő bizottságba Kövesi Antal prorektort, dr. Fodor László és 
Jankó Sándor professzorokat delegálta, felkérve őket, hogy a 
szóbanforgó válasziratunkat személyesen adják át, s egyúttal a szabad 
elvonulás, útlevél és egyéb szükséges teendők ügyében legjobb belátásuk 
szerint járjanak el.

Az elvonulás előkészítésére a tanács Sobó Jenő professzor elnöklete 
alatt szintén bizottságot alakított, melynek feladata az elvonulás 
részleteinek letárgyalása, hogy milyen sorrendben történjék az elvonulás, 
s hogy miképpen könnyítessenek meg a személyzetnek a költözéssel 
járó anyagi és egyéb nehézségek. Intézkedett a tanács az iránt is, hogy a 
tanszékeknél készletben levő deszkákból a csomagoláshoz szükséges 
ládák készíttessenek el.

Az 1919. március hó 15-ére összehívott tanácsülésen az elnöklő pro
rektor beszámolt a Pozsonyból visszatért 3 tagú bizottság útjának 
eredményéről. Bejelentette:

1. Hogy a főiskolai tanács válasziratát a csehszlovák 
minisztériumban az illetékeseknek átadta. A válaszirat a 
csehszlovák minisztériumot meggyőzte, hogy a tanács 
álláspontja megokolt. A szabad elvonulásra, bútorszállításra és 
az útlevelek kiadására biztató ígéretet kapott a bizottság;

2. Hogy a csehszlovákok az elszállítandó irodai felszerelésekről, 
főkönyvekről, irattárról, nyilván-tartásokról, nyomtatványokról, 
autografiákról és könyvek-ről, melyek az előadások
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megkezdéséhez feltétlenül szükségesek, kimutatást kívánnak, 
melynek alapján az engedélyt előreláthatólag megadják. (Sajnos, 
a végén csak az üres nyomtatványok elszállítását engedélyezték.)

3. Az útlevelek kiadása közösen fog megtörténni, egy névjegyzék 
alapján. A családfő e célra tartozik 2 drb fényképet 
beszolgáltatni.

Majd felolvasta az elnök a csehszlovák kormány átiratát, mely szerint 
tudomásul veszi a tanácsnak azt a határozatát, hogy nincs meg a 
lehetősége annak, hogy az előadások Selmecbányán tartassanak. Egyben 
arról is értesítette a tanácsot, miszerint Lehoczky Aurél kormánybiztost 
bízta meg, hogy az összes főiskolai tan- és egyéb személyzetet 
nyilatkozattételre szólítsa fel, hogy óhajt-e a csehszlovák állam 
szolgálatába lépni.

A megnyilatkozás 1919. március hó 14-én megtörtént. A tan- és 
hivatali személyzet egyöntetűen a magyar állam kötelékében kívánt 
maradni, egyes altisztek azonban, a kényszerhelyzet folytán és családi 
viszonyaikra való tekintettel, Selmecbányán óhajtottak maradni, s ők 
letették a fogadalmat.

Ez alkalommal az elnöklő prorektor felolvasta a főiskola Sopronba 
való ideiglenes áthelyezése ügyében kiadott miniszteri rendeletet, s 
egyúttal, mint a kiküldött bizottság elnöke, a soproni benyomásairól 
kimerítő jelentést tett a tanácsnak.

A tanács elnökének jelentését tudomásul vette, megállapította 
azonban, hogy Sopron városának ideiglenes székhelyül való jelölése nem 
a tanács véleményes javaslatai alapján történt, mert a tanács javaslata:

1. a Műegyetemmel kapcsolatos Hadik- vagy Károly-laktanyai,
2. hűvösvölgyi hadapródiskolai,
3. a gödöllői volt királyi kastélyban való megoldás.

Mindamellett tudomásul vette a kormány döntését, azonban már most 
kérte előre az illetékes minisztériumokat, hogy a végleges megoldásnál a 
tanács egyetemének megnyilatkozását vegye figyelembe, nehogy az 
ismert elégedetlenség az új székelyen is kísértsen.

Ezen rendelet alapján a tanács megfelelő hirdetményt bocsátott ki, s 
erről a hallgatókat is a minisztériumtól nyert utasításnak megfelelően 
értesítette.

Ugyanezen az ülésen intézkedett a tanács, hogy a bányászati 
államvizsga Budapesten, a Pénzügyminisztériumban tartassék.
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Szóvá tette az elnök a személyzet április havi fizetését is, melyet a 
helybeli bányakerületi főpénztár csak a csehszlovák kormánybiztos 
ellenjegyzése mellett hajlandó kifizetni az elvonuló személyzet részére a 
magyar állam terhére, ha a tanács a kormánybiztoshoz ilyen irányú 
megkeresést intéz. Amennyiben időközben kellő ellátmányról gondos
kodás történik a főiskolás keretén belül, úgy a tanács az ily irányú 
tárgyalástól eltekint. Egyben az elnök beszámolt arról is, hogy a 
fegyverszüneti bizottság intézkedett az iránt, hogy megfelelő számú 
vasúti teherkocsiról és a személyzetnek kellő élelemmel való ellátásáról 
gondoskodás történjék.

Végül az elnök a soproni lakásügyről tett részletes jelentést. 
Véleménye szerint 2 héten belül várható az értesítés, hogy van-e 
elegendő lakás Sopronban vagy nincs. Legrosszabb esetben csak a 
családfők mehetnek, család és bútor nélkül, ami azonban a személyzet 
helyzetét igen megnehezítené. Egyben közölte, hogy az elvonuló 
bizottság abban állapodott meg, hogy minden tanszékkel legfeljebb egy 
tanársegéd és egy altiszt vonulhat el. Az ideiglenes díjnokokat a felsőbb 
szóbeli utasítások értelmében elvonulásra nem jelölhetik, mert részükre 
sem hely, sem kellő munkaalkalom nem biztosítható. E bejelentés után a 
tanács egyhangúlag annak az óhajának adott kifejezést, hogy a bútorral 
való elvonulás, a helyi viszonyokra való tekintettel, minél hamarább 
történjék meg.

Az 1919. március hó 31-éré összehívott tanácsülésen az elnöklő 
prodékán jelentette, hogy az április havi fizetések ügyében nagy 
akadályok merültek fel. A csehszlovák kormánybiztos átirata szerint a 
szlovák minisztérium nem teljesíti a távozók abbeli kívánságát, hogy 
illetményeiket a magyar kormány terhére kifizesse, mivel azok a 
csehszlovák államnál nem hajlandók szolgálni, s az engedelmességi 
fogadalmat nem tették el.

A magyar kormány által bank útján kiutalt 100.000 korona hitel csak 
részben volt igénybe vehető, mert a pénzintézetek nem rendelkeznek 
elegendő készpénzzel. Csak a legnagyobb személyes utánjárással 
sikerült egy kisebb összeget kapni, ami a fizetéseknek csak 20%-át tette 
ki. Javasolta, hogy ebből az összegből az elvonuló személyzet részére 
500, 300 koronás előlegeket fizessenek ki. Megjegyezte, hogy 
célszerűnek tartaná, ha a még Selmecbányán tartózkodó nőtlen 
tanársegédek és alkalmazottak Sopronba utaznának, már csak azért is,
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mert fizetést itt többé már nem kapnak, megfelelő munkájuk nincs, az 
épületek őrizetbe vannak véve, s a tanszékek le vannak zárva.

A tanács az elnök bejelentését tudomásul vette, az előterjesztett 
javaslathoz egyhangúlag hozzájárult, felhatalmazta, hogy a nőtlen 
tanársegédeket és egyéb alkalmazottakat Sopronba útnak indítsa, s 
egyben felkérte, hogy az elvonuló személyzet tűrhetetlen helyzetéről 
felsőbb hatóságainknak kimerítő jelentést tegyen, s egyúttal sürgős 
intézkedést kérjen az elvonulás időpontjára vonatkozólag.
Bejelentette még az elnök:

1. hogy a legutóbbi értekezlet határozata alapján megkereste a 
Guttmann faáru céget, hogy az elvonuló személyzetnél a bútor 
csomagolásához szükséges előkészületeket tegye meg;

2. hogy az útlevelek már elkészültek, mégpedig olyformán, hogy 
amely család családfő nélkül utazik, ott a családfő neje mint 
családfő szerepel, azonban az útlevelek kiadása előtt 
mindenkinek igazolnia kell, hogy nincs adóhátraléka;

3. hogy a polgármester átküldte a csehszlovák kormánynak a 
magyar állam jelvényeinek eltávolítása ügyében kiadott 
rendeletét másolatban;

4. hogy a katonai parancsnokság helyettese nála járt, s 
felvilágosítást kért arra nézve, van-e tudomása arról, hogy előző 
nap délután, néhány tanár vezetése alatt, a hallgatók a bányászati 
épületben tüntető gyűlést tartottak. Ő -  az elnök -  azonban 
megnyugtatta a parancsnokot, hogy ilyen gyűlésről tudomása 
nincsen, s az épületekben különben is csak igazolvánnyal 
lehetett volna belépni. A tanári testület nevében kijelentette, 
hogy a tanárok a politikai tüntetésektől mindig távol állanak, s 
így a bejelentés csak hamis, vagy téves információ alapján 
történhetett. Ez alkalommal a parancsnok megnyugtatta -  a 
költözködés nehézségeire való figyelmeztetése mellett hogy 
ha bútorainkkal ez idő szerint nem lehetne költözködni, a 
lakásokat és bútorokat károsodás nem fog érni;

5. hogy körözvényt bocsátott ki azon célból, hogy azok, kik 50%- 
os lebélyegzési utalvány birtokában vannak, melyet a 
pénzlebélyegzés alkalmával a beszolgáltatott bélyegezetlen pénz 
ellenében fele részben kaptak vissza, jelentsék be az összeget, 
mert az utalványok beváltása iránt illetékes helyen lépéseket
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tesz, hogy ezáltal is a személyzet anyagi helyzetén némileg 
segítsen.

Végül Krippel Móric ny.r.tanár számolt be részletesen a soproni 
benyomásairól, a laktanya átvételéről, intemátus- és menzafelszerelésről, 
lakásokról és élelmezésről.

Tanács a bejelentéseket tudomásul vette, Krippel professzor be
számolójából a lakásügyet nem látja megnyugtatónak.

Az 1919. április hó 8-ára összehívott tanácsülésen közölte az elnök, 
hogy a Sopronból a rektortól egy hirdetményt kapott, mely szerint a 
beiratkozások húsvét után, április hó 28-án megkezdődnek; az 
államvizsgálatok megtartásának ideje április 23-ára és a következő 
napokra van tervezve.

Ezután felkérte dr. Vitális István professzort, hogy a budapesti 
működéséről számoljon be.

Dr. Vitális István a következőket adja elő:
„Tisztelt Tanács! Közel nyolc heti távoliét után visszatérve alkalmam 
van végre jelentést tenni működésemről.
Kétféle irányból kaptam volt megbízást a tisztelt tanácstól, azután 
Budapesten a Föld- és Pénzügyi Minisztériumok illetékes osztályainak 
közös értekezletétől.
A t. Tanács dr. Mihalovits kollegámmal a helykérdés szorgalmazása, a 
szabad elvonulás kieszközlése és a statusrendezés ügyében küldött ki.

1. A helyi kérdésben a t. Tanács álláspontja az volt, hogy a főiskola 
Pesten vagy vidéken helyezendő el, éspedig elsősorban a 
Műegyetemmel kapcsolatban, a Hadik-laktanyában, 
másodsorban a hűvösvölgyi katonai iskolában és harmadsorban 
a gödöllői volt királyi kastélyban és mellékhelyiségeiben.

A Műegyetemi kapcsolatról annyit jelenthetek, hogy ez koránt sincs 
elejtve, csak a háború okozta túlzsúfoltság miatt van elhalasztva. A 
pénzügyben vezető férfiaink, dr. Grün János államtitkár, dr. Bockh Hugó 
h. államtitkár és az illetékes főosztály vezetője, Böhm Ferenc miniszter
tanácsos egyértelműen ezt, ti. a Műegyetemmel kapcsolatos megoldást 
tartják egyedül helyesnek, ha a főiskolát Selmecbányáról el kell vinni. 
Sajnos, a Hadik-laktanyát az előbbi kormány alatt az ott elszállásolt 
másfélezer katona nem volt hajlandó átadni.

A hűvösvölgyi megoldást szintén az ott lakó katonák akadályozták 
meg, de most Böhm Ferenc csoportvezető értesülése szerint a katonai
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iskolákat beszüntetik, tehát ez a megoldás, melyet annak idején a rektor 
is a legjobbnak tartott, újból aktuális lehet.

Legbővebben kell ismertetnem a gödöllői megoldást. Kötelessé
gemmé teszi ezt egyfelől az a körülmény, hogy a t. Tanács határozata 
értelmében a Pesten vagy vidéken kívánt elhelyezés következtében ezt 
kellett szorgalmaznunk, és másfelől azért is, mert a t. Tanácsnak március 
hó 15-én tartott ülésén hozott határozata a Sopronba történt áthelyezéssel 
kapcsolatosan megállapította, hogy Sopron városa a főiskolának 
ideiglenes székhelyéül való jelölése nem a tanács véleményes javaslata 
alapján történt, s így az ismeretes elégedetlenség Sopronban is 
hamarosan megnyilatkozhat.

Ily körülmények között fel kell tárnom a helykérdés minden 
mozzanatát. Mi február hó 10-én kezdtük meg működésünket Budapes
ten, s nyomban megtudtuk, hogy a Budapesten összegyülekezett főisko
lai hallgatóság a gödöllői elhelyezést propagálja. Február hó 12-én 
Barinkay miniszterelnök az ifjúság küldötteinek (Héder és Englánder) 
azt mondotta, hogy ha a szanatórium máshol lesz elhelyezhető, Gödöllő 
felszabadul.

A miniszterelnök ezen kijelentéséről Kaán államtitkár is értesült, s 
minden befolyását latba vetette, hogy a hallgatóság és a tanárok 
egyértelmű óhajának megfelelően a főiskola már ideiglenesen is 
Gödöllőre helyeztessék. Akkor azonban már Sopronnal is folyamatban 
voltak a megbeszélések, mert a szerzett értesülés szerint Láhne 
államtitkár ott kereste a megoldást, sőt február elején oda kiküldött 
bizottság Sopront erre a célra megfelelőnek is találta.
Szóhoz jutott a lokálpatriotizmus is, és különösen Sopron város erélyes 
polgármestere fogta meg a dolgot erős kézzel.

Már február 19-én Kaán államtitkár úgy nyilatkozott, hogy Sopron 
áll a homloktérben. Az azonban kétségtelen, hogy ő maga mégsem 
hagyta fel a reményt, mert február 22-én tudomásunkra hozta, hogy Búza 
Barna miniszter megnyilatkozása szerint 2-3 nap múlva Gödöllő 
rendelkezésre áll, s felhívott bennünket, hogy azonnal menjünk Búza 
miniszterhez és kérjük mi is a gödöllői elhelyezést.

A bizottság, élén a rektorral, el is ment nyomban Búza miniszterhez. 
A rektor a miniszteri előszobában közölte velünk, mit fog a miniszternek 
mondani. Az teljesen fedte a t. Tanács és Kaán államtitkár álláspontját. 
Bent azonban nagy meglepetésünkre úgy vezette be a kérést, hogy 
Sopront látszott előtérbe helyezni, mire a miniszter kijelentette, hogy
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neki a soproni elhelyezés ellen nincs kifogása, mert Gödöllőre nézve van 
terve.

Látva a határozatlanságot, egyenesen meg is kérdezte a miniszter, 
hogy Sopront óhajtjuk-e, vagy Gödöllőt? Erre a rektor megemlítette, 
hogy erdészeti szempontból Gödöllő is megfelel. Én a soproni megoldás 
akadályaira mutattam rá, erre mondta a miniszter, hogy hagyjuk 
függőben a kérdést, s jöjjenek el az urak három nap múlva. Arra a 
kérdésünkre, hogy mi a terve Gödöllővel, azt válaszolta, hogy ott 
gazdasági egyetemet szándékszik létesíteni. Nyíltan meg kell vallanom, 
t. Tanács, hogy Búza miniszternél nem képviseltük szerencsésen sem a t. 
Tanács álláspontját, sem Kaán államtitkár megbízatását. Nekünk 
határozottan Gödöllőt kellett volna kémünk, mert hiszen Sopronnal 
eddig sem a t. Tanács, sem mi, a Tanács kiküldöttei nem tárgyaltunk, így 
semmiféle obligóban nem voltunk, még annyira sem, mint pl. Miskolccal 
szemben.

Most már hiába rekriminálunk, de le kell vonnunk ebből azt a 
tanulságot, hogy mindenkinek és mindenhol a Tanács álláspontját kell 
képviselnie, tekintet nélkül minden egyébre.

Kaán államtitkárhoz leverten tértünk vissza a felhívására, hogy most 
már legalább neki mondjuk meg őszintén, hogy Sopront akarjuk-e, vagy 
Gödöllőt, a rektor azt válaszolta: »ő egyénileg Sopront tartja 
megfelelőnek, de a Tanács Gödöllő mellett foglal állást.« Meg kell 
jegyeznem, hogy február hó 24-én Szende miniszternek már tényleg a 
tanács álláspontjának megfelelően azt mondotta a rektor, hogy a tanács a 
gödöllői elhelyezést kéri. Szende miniszter erre telefonon Búza 
minisztertől azt kérdezte, mit feleljen a főiskolai küldöttségnek? 
»Gödöllő rendelkezésre áll ideiglenesen« -  felelte Búza miniszter. 
Sajnos, most már nyomunkban volt a fátum a soproni polgármester 
képében. Utánunk 4 órával (kitűnő értesülései lehettek) Szende 
miniszternél járt ő is, s mint a következmények mutatták: sikerült. Kaán 
államtitkár ugyan február 25-én újból beszélt Búza miniszterrel a 
gödöllői megoldásról, hogy a gazdasági egyetem fakultásaiként a 
főiskola, a kertészeti szakiskola s a gazdasági akadémia kerülhessen oda. 
Én viszont azt az információt kaptam, hogy a szanatóriumot Gödöllő 
helyett a hűvösvölgyi ampeológiai intézet telkén tervezik, de a népjóléti 
miniszter azt attól tette függővé, hogy az ottani földcsuszamlás nem 
akadályozza-e meg az építkezést.
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Február 26-án a rektor vezetésével 6 tagú bizottság járt kint 
Gödöllőn. Ez a tisztán tanárokból álló bizottság végigjárta a kastély (egy 
híján) háromszáz termét, mellékhelyiségeit, a tágas narancsházat, a 
hatalmas lovaglótermet stb., s a helyiségeket a szükségesnek mutatkozó 
átalakításokkal a főiskola céljaira alkalmasnak találta. Ámde a soproni 
polgármester e közben keresztülvitte, hogy a főiskola Sopronba 
helyeztessék el. Már február 27-28-án Kaán államtitkár elnöklete alatt 
azért tartatott az értekezlet, hogy a soproni elhelyezés mielőbb 
megtörténhessék.

Tudva azt, hogy a katonák nehezen lesznek eltávolíthatók, 
felszólaltam abban az értelemben, hogy ha Sopronban akadályok 
merülnének fel, nyomban a gödöllői megoldást szorgalmazzuk, mert a 6 
tagú bizottság azt megfelelőnek találta, Sopront pedig tanár kiküldött 
még nem is látta.

Kaán államtitkár újból kiemelte (sőt jegyzőkönyvbe is vette), hogy ő 
Gödöllőt óhajtotta volna, de most már a soproni elhelyezkedést kell 
erélyesen keresztülvinni.

A FM tényleg meg is csinálta oly gyorsan az áthelyezési rendeletet, 
hogy még a PM illetékes főosztálya is csak a kiadás után látta azt, a 
főiskolai tanácsnak pedig egyáltalában nem volt módjában véleményt 
sem nyilvánítani, amint azt március hó 15-én tartott ülésen meg is 
állapította.

A soproni kaszárnya átadása körül tényleg nagy akadályok merültek 
fel. A polgármester ugyan 6-10 napra, vagyis február végére ígérte az 
átadást, de valójában még március végén is csak egy épületben folyt a 
tisztogatás és átalakítás, és még csak a 3. sz. pavilon volt dezinficiálva és 
a 4. sz. pavilon kiürítve. A többi épületben a legnagyobb rendetlenséget 
lehetett tapasztalni.

A múlt hó 21-én és 23-án kormány- és rendszerváltás következett be. 
A pénzügyi népbizottság csoportvezetője, dr. Grün János nem írta alá a 
soproni átalakításra vonatkozó szerződést, jóllehet az elvi hozzájárulást-  
az előbbi kormány intencióit ismerve -  megadta volt. A munkálatokat 
felfüggeszteni rendelte, s a rektornak azt üzentette, hogy további 
intézkedésig ne csináltasson semmit.

Hallgatóságunk az új idők hatása alatt március hó 27-én gyűlést 
tartott a szocialista diákok helyiségében, s ott szervezkedett, másnap már 
kívánságait is megfogalmazta, s azok között is szerepel az is, hogy a 
főiskola Pesten vagy vidéken, lehetőleg Gödöllőn helyeztessék el.
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Minderről levélben referáltam a rektornak és úgy éreztem, 
kötelességem azt megtenni teljes nyíltsággal a t. Tanács előtt is.”

A második feladatról, mely abból állott, a fegyverszüneti 
bizottságnál kieszközölni a szabad elvonulást, szintén részletesen 
beszámol. Lényege az, hogy az államvagyont tevő felszerelés a 
likvidációs tárgyalásig nem szállítható el, a tanszemélyzet és az 
alkalmazottak ellenben szabadon elvonulhatnak bútorostul, a zsupán 
által kiállítandó igazolvánnyal. A március hó 21-23 között beállott 
kormány- és rendszerváltozás következtében ez az ügy is függőben 
maradt, ezért a lebonyolítást újból kell szorgalmazni, ha a t. Tanács most 
is fenntartja azt a kívánságát, hogy a változott viszonyok között is 
nyomban bútorostul kíván elvonulni, 
dr. Vitális a továbbiakban:

1. a státusrendezés ügyben nyújtott részletes felvilágosítást;
2. a selmeci 100.000 és a soproni 20.000 K hitelről szólt és 

megállapította, hogy a selmeci kiadások fedezéséről technikai 
szempontból sokkal nehezebb gondoskodni, de annak a 
reményének adott kifejezést, hogy rövid idő leforgása alatt a 
Népbank ígéretét be fogja váltani;

3. közölte, hogy a Sopronba indulók napi 50 K napi átalányban 
részesülnek, és menekülési költségek címén megkapják 
kiadásaik visszatérítését. Bútorkártérítés címen, kellő igazolás 
mellett, a tényleges költségek megtérítésére lehet számítani 
azoknak, akik családostól új állomáshelyre költöztek;

4. a felszerelés, internátus és menzáról adott felvilágosítást. Majd 
intézetünk és személyzetünk válságos helyzetéről szólt. Nézete 
szerint gyorsan kell határozni, míg idő van, és nem élesedik ki a 
helyzet egész veszedelmessé, de jól megfontolva, mert 
intézetünk egész jövőjéről van szó. Egy bizonyos, hogy itt mind 
nehezebben juthatunk a fizetéshez, azért rá kell szánnunk 
magunkat a gyors távozásra.

Végül az alábbi sürgős ügyekben kért döntést, ill. állásfoglalást:
1. Főiskolánk az egységes vezetés és tervszerű fejlesztés céljából a 

közoktatásügyi népbizottság alá helyeztessék, hogy így 
mihamarább véget érjen az a pedagógiailag és adminisztrációs 
szempontból is tarthatatlan helyzet, hogy az intézet egyik 
ágazata a földügyi, a másik a pénzügyi kormányzat alá tartozzék, 
annyival is inkább, mivel a mai kormány generális elve szerint
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az iskolák is a közoktatásügyi népbiztosság hatáskörébe 
összpontosít-tatnak.

2. Ha lehet, nyomban, de legalább a végleges elhelyezésnél a 
főiskola Budapestre, vagy közvetlen környékére kerüljön, hogy 
így gyorsabban és jobban fejlődhessék.

3. Az államvizsga töröltessék el, s helyébe a műegyetemi szigorlati 
rendszer lépjen életbe, a reorganizáció mielőbbi végrehajtásával.

4. A vizsgáztatás haladéktalanul kezdessék meg, ha lehet Gödöllőn, 
ha ott nem, akkor Sopronban vagy bárhol másutt.

5. A tanszemélyzet jelentse ki, hogy kész bútor nélkül is, a 
vizsgáztatás megkezdése végett, nyomban a felettes hatóság által 
kijelölt helyre menni, kivétel nélkül.

Végül kérte a Tanácsot, nyilatkozzék, hogy kit, vagy kiket óhajt 
felhatalmazni, hogy a Tanács hozandó határozatainak érvényesítését 
megkíséreljék.

Sobó Jenő professzor kifejtette, hogy felsőbb hatóságaink a főiskola 
új székhelye ügyében anélkül intézkedtek, hogy a főiskolai tanács 
véleményét kikérték volna. A tanács főhatóságunknak a Sopronba való 
áthelyezés ügyében hozott határozatát nem fogadta ugyan 
megnyugvással, mert az új székhelyet nem találta a főiskola érdekében 
alkalmasnak. Annak megváltoztatása iránt nem kíván lépéseket tenni, 
nehogy a Sopronban megindított átalakító munkálatokat megakassza, és 
az ügy rendezését közbelépésével halogassa.

Most azonban, amidőn ezeket a munkálatokat a politikai viszonyok 
változása folytán felfüggesztették, a főiskola tanácsát teljes joggal 
lehetne mulasztással vádolni, ha a főiskola ideiglenes székhelye ügyében 
vonakodnék állást foglalni. Talán sikerül még ezt az ügyet a mostaninál 
jobb irányba terelni.

A Sopronra esett választást a főiskolára nézve a legszerencsét
lenebbnek tartja. Sopron kultúrközpont és fejlődő város ugyan, a főiskola 
befogadására azonban még ideiglenes értelemben sem tartja 
alkalmasnak.

Indokul felhozta a következőket:
1. Szakszempontból, amit elsősorban kell figyelemre méltatni, 

Sopron sem a bányászat, sem az erdészeti ágazat 
követelményeinek nem felel meg. A főiskolán kultivált 
szakoknál nélkülözhetetlen gyakorlati oktatás Sopronban alig 
lehetséges.
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2. A város német nyelvű, konzervatív, gazdag polgársága a 
főiskolát nem látja szívesen, sőt bizonyos ellenszenvvel fogadja.

3. Sopron az ország legdrágább városai közé tartozik, mind 
élelmezés, mind lakás dolgában. A drágaságot Bécs és 
Bégyújhely közelsége okozza, amelynek Sopron rendes piaca és 
szállítója.

4. Sopron vezetősége, ha valamit el akar érni, rendszerint azzal 
gyakorol pressziót a kormányra, hogy elszakad Magyarországtól 
és Ausztriához csatlakozik. Ez az állandó fenyegetés már 
magában véve is elég akadálya annak, hogy Magyarország 
egyetlen ily nemű főiskoláját oda helyezzék.

5. Sopron nagy hibája a főiskola szempontjából, hogy nincs vize és 
gáza, s villamos áramszolgáltatása sincs teljesen biztosítva. 
Megfelelő nyomású víz és gáz hiányában a chemiai gyakorlati 
oktatásról szó sem lehet.

6. Magyarország nagy részének idegen csapatok által való 
megszállása azt a veszedelmet rejti magában, amit a csehszlovák 
csapatok vezetői lépten-nyomon hangoztatnak, hogy a 
megszállás folytatása esetén Sopron városa az elsők közé 
tartozik, amely ennek áldozatul esik. Ennélfogva Sopront a 
főiskola végleges elhelyezésére teljesen alkalmatlannak tartja, s 
a főiskola ideiglenes elhelyezésénél a vázolt viszonyokat gátló 
akadálynak kell tekinteni.

Nézete szerint a főiskola ideiglenes elhelyezésére az a hely a 
legalkalmasabb,

-  amelyet a hallgatók az ország minden részéből aránylag könnyen 
és olcsón felkereshetnek;

-  amely a főiskola áthelyezésére a hurcolkodás költségei 
szempontjából is kedvező, és

-  ahonnan a főiskolát, ha a viszonyok változnak, bármikor lehet 
akadály nélkül akár vissza Selmecbányára, akár más, végleges 
helyre áthelyezni.

Az első feltételnek Sopron határszéli fekvése nem felel meg. 
Ugyanez áll a második feltétel tekintetében is. A harmadik feltétel 
szintén kedvezőtlen Sopronra nézve, mert ez a város legkevesebb 
biztosítékot képes nyújtani az iránt, hogy onnan a főiskolát bizonyos 
rövid időn belül más, megfelelőbb helyre lehessen áthelyezni. A főiskola
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ideiglenes székhelyéül ez idő szerint Gödöllőt tartja legalkalmasabbnak, 
amely mellett különben a főiskolai tanács már állást is foglalt.

A jelen viszonyok között a legsürgősebb teendő a főiskolai hallgatók 
vizsgáztatása. A kurzusok megtartása csak másodsorban jön tekintetbe. 
Mindkettőt Gödöllőn a legrövidebb idő alatt, még a hó vége felé lehetne 
megkezdeni.

Az elmondottak alapján kérte a tanácsot, hogy Gödöllő mellett újból 
és egységesen állást foglaljon, s előterjesztéssel forduljon a kormányhoz 
az iránt, hogy a főiskolának Sopronba való ideiglenes áthelyezésére 
vonatkozó határozatát vegye újból megfontolásra, s ha leküzdhetetlen 
akadályok nem forognak fenn, tegye meg az annak megváltoztatására 
vonatkozó intézkedéseket.

Boleman Géza annak a nézetének adott kifejezést, hogy inkább 
Sopronba menne, mindamellett azonban Gödöllőt alkalmasabbnak találja 
ideiglenes székhelynek. Óhaja, hogy minél előbb kezdődjenek a vizsgák. 
Tettamanti Jenő Vitális beszámolóját szó szerint kérte jegyzőkönyvbe 
venni. A gödöllői megoldás mellett volt.

Jankó Sándor tanácstag előadta, hogy a lakások ügyében Gödöllő 
hátrányban van. Nézete szerint az előző kormány azét döntött a soproni 
megoldás mellett, mert a tanács által kívánt gödöllői, hűvösvölgyi és a 
Műegyetemmel kapcsolatos Hadik-laktanyai megoldás keresztülvihetet- 
lennek mutatkozott.

Krippel Móric Jankó felszólalását magáévá tette.
Kövesi Antal Sobó Jenő javaslatához csatlakozott, mert 

szakszempontból a soproni megoldást nem tartotta jónak. Szerinte 
Sopron sem ipari centrum, sem a fővonalon nem fekszik, sőt nagyobb 
gyártelepe sincs. Drága város, végleges megoldásnak nem alkalmas. A 
memorandumokban részletesen kifejtett okoknál fogva főiskolánknak 
műegyetemmé való fejlesztésére ott nincs kilátása. A tanári kar 
Sopronból épp úgy fogja kívánni a főiskola áthelyezését, mint 
Selmecbányáról.

A tanács az elhangzott beszámoló és hozzászólások és azok beható 
megvitatása után a következő egyhangú határozatot hozta:

1. A főiskola legfőbb irányítása és vezetése a közoktatásügyi 
népbiztosság hatáskörébe utaltassék.

2. Az államvizsga helyett a szigorlati rendszer lépjen életbe.
3. A hallgatók vizsgáztatása haladéktalanul megkezdődjék, mely 

célból a tan- és segédszemélyzet bútor nélkül is elutazna.
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4. A főiskolának végleges elhelyezéséig Gödöllőt (Pestvidéket) 
óhajtja, illetőleg egyöntetűen ajánlja ideiglenes székhelynek, de 
ha az bármely oknál fogva nem volna lehetséges, úgy aláveti 
magát a magyar népköztársasági kormány 52.935. szám alatt 
kiadott rendeletének, mely a főiskola ideiglenes székhelyéül 
Sopront jelölte ki, noha a főiskola tanácsa ily értelmű javaslatot 
nem terjesztett be.

5. A tanács tagjai a közalkalmazottak szövetségébe belépnek, s 
ilyen célból a prorektor felhívást intéz az összes segéd-, tan- és 
egyéb személyzethez.

6. Felhatalmazta dr. Vitális István tanácstagot, hogy illetékes 
helyeken a tanács kívánságainak szószólója legyen, s minden 
erejével és tehetségével, lelkiismeretesen iparkodják a tanács 
határozatainak érvényt szerezni.

A továbbiakban az elnök bejelentette, hogy
1. A Guttmann-féle faárugyár végzi már az egyes családoknak a 

csomagolási munkálatokat, s ezért a gyár vezetőségének 3000 
korona előleget utalt ki.

2. Bemutatta az ellenséges megszállás miatt hivatalos székelyükről 
elmenekült állami alkalmazottak menekülési költségei tárgyában 
kiadott miniszteri rendeletet, mely szerint 1919. április 1-től 
kezdődőleg további intézkedésig a menekülési költségátalány az 
állami tisztviselőnél saját személyét illetőleg napi 15 korona, 
családját illetőleg személyenként 5 korona.

3. Bejelentette, hogy a főiskolai adjunktusok és tanársegédek annak 
a kívánságuknak adtak kifejezést, hogy a tanácsüléseken ők is 
részt vegyenek. A tanács megengedhetőnek tartotta, hogy 2-2 
adjunktus és 2-2 tanársegéd szavazati jog nélkül a tanácsülésen 
részt vegyen, s az őket megillető kérdésben fel is szólaljon.

4. Bejelentette, hogy az elvonuló személyzet különböző 
járandóságainak kifizetésére és a csomagolási és szállítási 
költségekre az engedélyezett 100.000 koronán felül még 251.810 
koronára van szükség.

5. Jelentette, hogy április hó 7-én a csehszlovák kormány részéről 
egy nagyobb bizottság, a prorektor és tanárok kíséretében a 
főiskolai épületeket és berendezéseket tekintették meg. Ez 
alkalommal a növénytani tanszék helyiségeiben is jártak. A 
tanszék helyiségei kellemetlen benyomást tettek a szemlélőre. A
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tanszék bútorainak elszállítása, valamint a kémiai fülkének 
szétszedése miatt, ahol az asztalok mindenütt gáz- és 
vízvezetékkel voltak, melyek megbolygatása, a csapok 
leszerelése, az asztalok elmozdítása folytán a falakból kiállva, ott 
maradt ólomcsövek a befejezetlenség benyomását teszik a 
szemlélőre. Ezt fokozza a keramitlapoknak a nagyterem közepén 
a kémiai asztalok helyén való feldúlt állapota és a gáz-, víz- és 
villanyvezetékeknek onnan való kiemelése, végül két szobában a 
deszkapadozatnak néhány négyzetméterre terjedő felszedett 
állapota.

A katonai parancsnok felhívta a tanácsok abbeli megnyilatkozásra, hogy 
azonosítja-e magát dr. Kövessi Ferenc tanárnak az érték- és leltári 
tárgyak elszállításából folyó ténykedésével, melyet a csehszlovák 
bizottság rosszindulatú pusztításnak minősített. Javasolta, hogy a tanács 
a helyszínre saját kebeléből alakított bizottságot küldjön ki, melynek 
véleménye elbírálás végett a tanács elé kerüljön.

A csehszlovák bizottság 1919. április 7-i látogatása alkalmával a 
tanszék képét rosszindulatú pusztításnak minősítette. Ez ellen ez 
alkalommal is a leghatározottabban tiltakozott, ellenben a tények 
tárgyilagos megértése végett a következőket adta elő:

1. A tanszék bútorainak a falaktól való elmozdítása a szabadon 
maradt ólom- és gázcsövek, valamint a kémiai fülke leszerelése 
folytán előállított csekély bontás miatt keletkezett kép 
rosszakaratú rombolásnak nem minősíthető, mert ezeket a 
munkákat szakemberek végezték.

2. A nagy dolgozóterem keramitlapjainak a bútorok helye alatt való 
szétzúzott állapota a vízvezeték hibáival magyarázandó.

3. A padozatnak két teremben több helyen való felbontása a 
vízvezetéki csőrepedésektől teljesen megérthető. Ezek a termek 
évtizedek óta házigombások. Most a vízvezeték többszöri 
megrepedése folytán a gomba, főleg a bútorok alatt, elterjedt a 
fenyőfapadozatban, és kezdett már a bútorokra átterjedni. Hogy 
terjedését megakadályozzuk, a padozat megtámadott részeit 
kivéstük és azóta a salaktörmeléket kiszedtük, hogy ezáltal 
levegőhöz jusson. A padozat felszedése nem az épületek 
megrongálását, hanem éppen azok megmentését célozta.
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Az előadások október első napjaiban kezdődtek; kb. 400 ember 
iratkozott be.

Spanyoljárvány Selmecen 1918. október hóban, november 6-ig.
Október közepén a polgárőrség megalakítása.
December elején chiffre távirat érkezett, hogy az ifjúság hagyja el a 

várost, s egyben elrendelték a csomagolást.
A felhívásnak az ifjúság eleget tett, és december 11-én éjjel az 

ifjúság a Kamaraház előtt gyülekezett, ahol csomagjaikat egymásra 
rakva, szomorúan és könnyes szemekkel várta az indulás idejét.

A városban úgyszólván minden ember talpon volt. Mi is 
mindannyian a hivatalban voltunk. Az egész városban nagy volt az 
izgalom, s úgy hiszem, egy szem sem maradt száraz. Sírtak a fiatalok, 
öregek, lányok, asszonyok és férfiak. Olyan nap volt ez, hogy aki részt 
vett ezen a búcsúzáson, az e napot soha nem fogja elfelejteni. Számtalan 
„viszontlátásra” hangzott el, de nem csak, mert így szoktak a jóbarátok 
és ismerősök búcsúzni, hanem mindannyian abban a biztos 
meggyőződésben voltunk, hogy 4-5 hónap múlva valamennyien 
visszajövünk és elfoglaljuk régi helyünket.

Hajnalban egymás után indultak el a csomagokkal megrakott 
szekerek, s utána ment nehéz szívvel s lehajtott fejjel az ifjúság 
Hontnémeti felé.

Ebben az időben utazott Budapestre Réz Géza, akkori rektor, hogy a 
főiskolának új otthont szerezzen. A főiskola többi tanára, Kövesi Antal 
prorektor vezetése mellett Selmecen maradt, s várta felsőbb hatóságunk 
további intézkedését. Könyvtár és felszerelési tárgyak elszállítása.

Közben megérkezett Domanovszky cseh százados néhány cseh 
katonával (számukat nem tudom), s elszállásolta magát a főiskola 
központi épületének vendégszobájában.

A megszállásról szóló jelentést én vittem Budapestre a pénz- és 
földművelésügyi minisztériumokba, ahol azt az utasítást kaptam, hogy 
Réz rektor úr rendelkezése szerint azonnal induljak Sopronba s keressem 
fel a Pannónia szállóban. Már aznap 11 órakor érkeztem Sopronba, ahol 
2 erdőgyakomok várt reám az állomáson, s ezek vezettek el a szállodába. 
Itt találkoztam Réz rektor úrral, akinek társaságában volt Fischer 
főbányatanácsos és a volt hegybányai drótkötélgyár vezetője.

A Pannóniában csak a rektor úr szobája volt kissé fűtve, azért 
vacsora után felszólított, hogy ne kelljen fíítetlen szobában fáznom. Este 
röviden elmondta, hogy dr. Thumer polgármester megtudta, hogy a
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főiskola hontalanná vált, hajlékot keres, s ezt a hajlékot ő ajánlja fel 
Sopronban, egyelőre egy új kaszárnyában. Többet -  úgymond -  nem 
szólok, reggel kimegyünk a helyszínre, maga mindent megnéz, s amit itt 
látott, azt mondja otthon a főiskola tanácsának.

Másnap reggel kimentünk a laktanyába, bejártuk az üres épületeket -  
kaszárnya volt, s nem főiskolának készült épület - ,  én hol a rektor urat, 
hol az épületeket néztem, mire megszólalt a rektor úr: ja, hát édes fiam, 
szükség törvényt bont, meg kell elégednünk azzal, amit kapunk, s 
egyelőre sehol sincs alkalmas hely részünkre, s megvan az illetékesek 
ígérete, hogy belátható időn belül a főiskola megfelelő elhelyezést kap.

Majd megmutatta a várost és környékét, ami nekem igen tetszett, 
mert ilyen tiszta, jó levegőjű várost alig lehet találni.

Még aznap a délutáni gyorssal visszautaztam Budapestre, másnap 
jelentést tettem a pénzügyminisztérium bányászati és az FM erdészeti 
főosztálya vezetőjénél, majd Ipolyságon keresztül visszatértem 
Selmecbányára.

Következő nap jelentkeztem Kövesi prorektor úrnál, aki azonnal 
összehívta a főiskola tanácsát, és a tanács előtt mondtam el, mit láttam 
Sopronban, kiemelve, hogy ez idő szerint kedvezőbb megoldás nincs. 
Bejelentettem azt is, hogy tervbe volt véve a kelenföldi kaszárnya is, de 
a soproni elhelyezés sokkal kedvezőbb. A főiskolai tanács Sopron 
mellett döntött.

A cseh megszállók azonban több ízben arra kérték a tanári kart, hogy 
az előadásokat folytassák Selmecbányán magyar nyelven, nekik csak az 
a kívánságuk, hogy a főiskolán a magyar nyelven kívül paralel szlovák 
nyelven is folyjanak az előadások.

A tanácshatározatot újból én vittem Budapestre és Sopronba. Akkor 
Réz rektort és Fischer főtanácsost a Szentgyörgy utcai ideiglenes rektori 
hivatalban találtam. Több napig Sopronban kellett maradnom az 
adminisztratív munka elvégzésére. Közben a főiskola székhely kérdése is 
eldőlt, s így utasítást kaptam a rektortól, hogy menjek vissza Selmecre, 
adjam át a rektori üzenetet, és szólítsam fel a szakaltiszteket, 
nevezetesen Soltész műszerészt, Kartalik műasztalost, Galla kertészt, 
Laszke Károly gépészt, a selmeci rektorátus fiatalabb altisztjét és 
Czimmermann kezelőt, hogy az új helyiségeknél eszközlendő 
munkálatok megkezdése céljából jöjjenek Sopronba.

Az utasításnak megfelelően másnap ismét útban voltam Selmec felé. 
A szükséges átkelési igazolványok megszerzése után a fentnevezettekkel
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Párkánynánán, Esztergomon keresztül visszautaztunk Sopronba. Az 
esztergomi hídnál az átkelés nem a legsimábban ment, mert nagyobb 
mennyiségű szerszámmal utaztunk, s ezeket a csomagokat vizsgáló 
hadnagy nem volt hajlandó átengedni.

Erre felkerestem a megszállók parancsnokát (nevét nem tudtam 
meg), aki abban az időpontban a párkánynánai kávéházban tartózkodott. 
Előadtam neki, hogy mi szerződtetett munkások vagyunk, és hajnalban 
szerszámostul jelentkeznünk kell Esztergomban. Ez hatott, így az 
engedélyt mindnyájunk részére megkaptam, csak az átmotozás volt 
kellemetlen, mert a cseh hadnagyot bosszantotta, hogy tilalma ellenére is 
kénytelen vont minket átengedni.

Másnap délben érkeztünk Sopronba, s még aznap jelentkeztünk a 
rektornál. Mindenki szakjának megfelelő beosztást és segéderőt kapott, 
és a következő nap már megkezdődött a munka.

Soproni adminisztratív munkát elvégezve utasítást kaptam rektortól a 
Selmecre való visszautazásra. Selmecbányán jelentést tettem a tanácsnak 
a dolgok hogy állásáról, és hozzáfogtam az ottmaradt, még felhasz
nálatlan nyomtatványok, és egyéb iratok csomagolásához. A felgyü
lemlett, bevezetetlen, 600-700 osztályzati tábla elvitelét azonban a cseh 
bizottság nem engedélyezte. Miután az osztályzati táblák elvesztése nagy 
hiányt okozott volna, hiszen több száz vizsgaeredmény hiányzott a 
főkönyvekből, azoknak elvitelét feltétlenül szükségesnek találtam, azért 
elhatároztam, hogy a tilalom dacára is megpróbálom Sopronba való 
elszállításukat.

Elhatározásomat tett követte. Titkomba csak a feltétlenül megbízható 
Petrikovics nevű altisztemet avattam be, aki készséggel jött 
segítségemre.

Az elvitelre engedélyezett nyomtatványok mennyisége két nagy 
ládára való volt. Ezek a nyomtatványok 5-ös csoportokban voltak, 
minden csoport középső ívébe 1-2 osztályzati táblát helyeztem, s 
megfordítva raktam vissza. Ezt a munkát 2 napon át szürkületkor, 
gyertyavilág mellett nem, kis drukkal végeztem, mert akkor már 
ugyanezen a folyosón, ahol hivatalunk volt, a zsupán is hivataloskodott. 
A munka elkészültét jelentettem a cseh bizottságnak. Erre egy 
bányatanácsos és egy Kvasznicska nevű cseh titkár jött át az irodánkba, 
felületesen megnézték a ládák tartalmát, s megengedték azok lezárását. 
Beszegezés után a ládákat valamennyi oldalon lepecsételték. A ládákat 
azután a soproni címre vasútra feladtuk.
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Most sor került a főkönyvekre. Ezeket a csehek mindenáron szerették 
volna ott tartani; ez későbbiekben majd megerősítést nyert, erről tehát 
később lesz szó.

De mintha ezt éreztük volna, mert a főkönyveket már jóval a csehek 
érkezése előtt, éjnek idején, Czobor Miklós laboráns lakásán, az 
éléskamrában helyeztük el.

Miért nem továbbítottuk azokat a könyvtári könyvekkel, erre most 
már nem tudok felelni. A dolog úgy lehet, hogy a kapkodásban 
megfeledkeztünk róluk, vagy személyesen akartuk mint podgyászt vinni. 
Közben többször jött a cseh bizottság, hogy rábírja a tanári kart a 
Selmecbányán való maradásra.

Ezekről a tárgyalásokról és az utolsó jelentéstétel óta lezajlottakról 
szóló jelentésekkel, valamint a főiskola pénzkészletével, s egyben egyes 
tanárok és ismerősök pénzével (kb. 150.000,- korona) Ipolyságon 
keresztül 1919. március 19-én, reggel 4 órakor, bricseszbe, kamásliba és 
apósom báránybőrös, régi bekecsébe öltözve, melynek széles, nagy 
gallérjába varrta be feleségem a pénzt és a pénz- és földművelésügyi 
minisztériumoknak szóló jelentésemet, indultam Budapestre.

Azok között ez volt a legnehezebb és legveszélyesebb, legbizony
talanabb utam, amit valaha is tettem. Pénzbélyegzés lévén, a csehek 
szigorú határzárlatot rendeltek el. A határátkelési igazolványt csak úgy 
sikerült kieszközölnöm, hogy azt már jóval az indulás előtt kértem a 
zsupántól.

Érezve azt, hogy a határon való átkelés nem fog sikerülni, vagy 
legalábbis simán menni, még jóval Ipolyság előtt megkíséreltem az 
Ipolyt lóháton átúszni. Sajnos, a terv nem sikerült, mert a ló ágaskodni 
kezdett, és én lerepültem róla. Nem volt tehát más megoldás, csak 
bemenni Ipolyságra és ott a cseh parancsnokságon kérni az átkelési 
engedélyt. Ipolyságra érve azonnal elmentem a vármegyeházán 
elhelyezve volt parancsnokságra, de hiába volt minden érvelésem, 
engedélyt nem adtak, hanem megfenyegettek.

Most már tanácstalanul álltam. Visszamenni nem akartam; görbe 
úton nem sikerült, egyenes úton pedig nem engedtek át. Amint az 
ipolysági vármegyeháza előtt álldogáltam és azon törtem a fejem, hogy 
mihez kezdjek, felém jött egy egyenruhás hajdú. Tótul szólítottam meg, 
mire ő azt felelte, hogy sajnos nem érti ezt a nyelvet, csak magyarul 
beszél. Most hirtelen eszembe jutott, hogy hátha ennek révén sikerül 
keresztüljutnom a határon. Azzal az indoklással, hogy öcsémet hozták
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súlyos betegen orosz hadifogságból, Homokon van, ahhoz szeretnék 
menni, lenne szíves, ha módjában áll, tegye lehetővé, hogy az Ipoly túlsó 
oldalára mehessek.

A hajdú fejét forgatva kijelentette, hogy ez teljesen lehetetlen, 
legfeljebb, ha madár lennék, de az sem biztos, mert ha észrevesznek, azt 
is képesek lelőni.

Miután újabb elfogadható tervet kisütni nem tudtam, megpróbáltam 
őt megvesztegetni: ajánlottam neki 100 koronát, ha átmegyek. Az ajánlat 
gondolkodóba ejtette emberemet, s rövid gondolkodás után azt mondta, 
hogy ő ugyan nem tud rajtam segíteni, de szerez olyan embert, akinek 
lehet, hogy egy átkelési igazolvány megszerzése sikerülni fog. Ennek 
külön 100 koronát ígértem. Ezután engem egy szűk mellékutcába dirigált 
és ő is eltávozott.

Körülbelül 20-30 perc múlva felém jött egy igen kopott és sáros 
katonai ruhába öltözött ember, aki szeszgyári kocsisnak mondta magát, 
és ez a 100 korona ellenében vállalkozott az átkelési igazolvány 
megszerzésére. Ezzel távozott, s én felkerestem kocsisomat, hogy 
utasítást adjak neki, hogy mindaddig várjon Ipolyságon, amíg én 
visszajövök, ha esetleg az átkelés sikerült. Ennek elintézése után 
visszamentem az előbbi szűk utcába és vártam emberemet. Nemsokára 
váratott magára, s átadott nekem egy cetlit, melyen az állott, hogy 
Lichner József (mert a nevemet a pasasnak megmondtam) szeszgyári 
kocsisnak megengedem, hogy gazdájának Homokon lévő lovait 30 
percen belül hozza haza Ipolyságra. Emberem nekem a cetlit, én neki a 
hajdú és az ő 100 koronáját átadtam. Elváltunk. Ő még szerencsét kívánt, 
és én a híd felé vettem utamat.

Idegeim a pattanásig feszültek, rázott a hideg, de nem akartam a 
szállodába bemenni, mert minden perc bajt hozhatott volna a fejemre. A 
hídtól nem messze állott a kocsisom, figyelve, hogy mi fog velem 
történni. Azt még láttam, hogy kereszteket vet utánam. Én is a jó 
istenhez fohászkodtam, ne hagyjon el, mert ha azt a nagy pénzösszeget, s 
hozzá még, ami ennél is súlyosabb, a megszállásról szóló jelentéseket 
megtalálják, élve nem hagyom el Ipolyságot. Minden erőmet 
összeszedve, s egy újabb fohász a jó istenhez, odaléptem az őr elé és 
megmutattam neki az átkelési engedélyt. De a dolog itt sem ment simán, 
a katona nem volt hajlandó az engedélyt elfogadni, mert hogy az volt az 
utasítása, hogy amíg a pénzbélyegzés tart senkit nem szabad 
Magyarország felé átengedni.
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Ez az újabb akadály eléggé megzavart, de pár perc múlva arra kértem 
az őrt, érdeklődjenek telefonon a parancsnokságnál, s ha a válasz 
kedvező lesz, engedjenek át, mert a parancsnokság csak 30 percnyi időt 
engedélyezett, s az lassan letelik, és én a végén ezért nem fogom tudni 
gazdám lovait visszahozni. Erre megnyugtattak, hogy a félóra csak attól 
az időponttól számít, amikor tényleg elindultam.

A parancsnokság válasza kedvező volt, megkezdődött a vizsgálat, le 
kellett vetnem a cipőmet, a kamáslimat, átvizsgálták a ruháimat, sőt 
helyenként felfejtették a bekecsem báránybélését is. Nem találtak nálam 
semmit -  a pénz és a két levél ugyanis a nagy vastag gallérban volt, s az 
fel volt hajtva és szerencsémre azt nem fejtették fel. Az eredménytelen 
vizsgálat után elindultam a hídon Homok felé, a híd közepe felé ismét 
kezdtek vizsgálni, ami igen kezdte megviselni idegeimet, s csak az adott 
erőt, hogy a híd másik fele részén ott láttam Jákoly László fémkohó- 
mémökhallgatót, Czeke Endre bányamérnök-hallgatót és még vagy 
hármat, akiknek a nevét elfelejtettem.

Ezek, látva sápadt arcomat, s dideregtem, vendéglőbe vittek és forró 
teát és ennivalót rendeltek. Az átélt izgalmak annyira megviseltek, hogy 
minden erőmet össze kellett szednem, hogy továbbmehessek Budapestre.

Másnap, III. 20-án először a földművelésügyi minisztériumban Arató 
min. tanácsoshoz mentem, ahol előadtam jövetelem okát, s elővéve 
bicskámat, kezdtem bekecsem gallérját fejtegetni. Még a műveletet be 
sem fejeztem, sötét lett a szemem előtt, rosszul lettem. Arató min. tan. 
azonnal csengetett altisztért, elhozatta vele a vendégszoba vánkosait, és a 
nála levő díványra fektetett le, majd valami porokat kellett bevennem.

Magamhoz térve folytattam a gallér bontását, majd átadtam a 
főiskola prorektorának jelentését.

Arató min. tanácsos, látva a sok ezrest és a jelentéseket, s 
elmondtam, hogy miként jöttem át, csodálkozva annyit szólt: fiam, maga 
családos ember, magának nem lett volna szabad erre a halálosan 
veszedelmes útra vállalkoznia.

Innen a PM-be mentem, majd a magánosok pénzének elhelyezését 
intéztem.

Megbízatásomnak eleget téve, harmadnap vissza kellett indulnom 
Selmecbányára. Nem kis félelemmel ültem fel a Nyugati pályaudvaron a 
hajnalban Vác, ill. Ipolyság felé induló vonatra. Megvolt ugyan a 
selmeci zsupán által kiállított igazolványom és az ipolysági katonai 
parancsnokság átkelési igazolványa, de az előbbit a nevem miatt, a
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másikat pedig azért, mert az nem 3 napra, csak 30 percre szólt, s miután 
ez az utóbbi is az én nevemre volt kiállítva, az előzővel elárulhattam 
volna, hogy én nem is voltam szeszgyári kocsis és jogtalanul léptem át a 
határt.

A gondolatok ezrei suhantak át az agyamon, amíg elértem a homoki 
állomást, de valami elfogadható terv nem született meg az agyamban. Rá 
kellett hagynom magam a véletlen szerencsére. Homokra érve nem 
találtam ott senki ismerőst, s ez még rosszabbul hatott idegeimre.

Láttam, hogy sok parasztasszony kosarakkal tart az ipolysági híd 
felé. Én is arra indultam. A híd homoki oldalán megálltam és figyeltem, 
hogy miképpen vizsgálják ezeket az Ipolyságra menő parasztokat. 
Örömmel állapítottam meg, hogy az őrség meg sem szólítja őket, s hogy 
minden igazolás nélkül mehetnek.

Egymagamban és csomag nélkül azonban mégsem mertem elindulni, 
félve attól, hogy esetleg felismernek, ezért visszafordultam a homoki 
állomásra, ahová nemsokára befutott a csaczai vonat.

Amikor a kofák leszálltak, bár segítettem, mégis érdeklődtem, merre 
mennek, s amikor az egyik idősebb néni Ipolyságot mondott, 
vállalkoztam, hogy az egyik kosarát én átviszem. Először gyanakvóan 
nézett rám, de aztán elővett kosarából egy háromszögletes kendőt, ebbe 
csavarta a nagy kézikosarat -  úgy hiszem, tojás volt benne, mert elég 
nehéz volt -  s felkötötte a hátamra, s ezzel elindultunk Ipolyság felé. A 
hídon minden igazolás nélkül átkeltünk. Mint aztán megtudtam, előző 
nap megszűnt a pénzbélyegzés és ezzel a határzárlat is, és szerencsém 
volt az is, hogy éppen ezen a napon volt Ipolyságon hetivásár.

A városban azonnal felkerestem a szállodában elhelyezve volt 
kocsisomat, hogy fogjon be, s én addig gyalog mentem előre és csak a 
városon túl ültem fel kocsira.

Késő délutáni órákban érkeztünk Selmecre, ahol a prorektomál 
nyomban jelentkeztem és beszámoltam utazásomról, majd hazaindultam 
Hegybányára.

Hátra volt még egy hivatalos út: a főkönyvek Sopronba való 
elszállítása.

Ez a legutóbbi út azonban úgy testileg, mint lelkileg annyira 
kimerített, hogy az azonnali utazásra teljesen képtelen voltam. Erre csak
1919. április [nincs beírva]-én került sor. Miután az utasítás úgy szólt, 
hogy a főkönyveket mint podgyászt kell szállítani, s az egész úton 
szemmel kísérni, a két nagy ládába csomagolt főkönyveket társzekérre
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raktuk és feleségemmel és Kriszta Valériával ápr. [nincs beírva]-én 
hajnalban Ipolyság felé kocsin kísértük.

Ez az utunk azonban nem volt szerencsés, mert minden utánjárásom 
és könyörgésem hiábavalónak bizonyult, sőt a végén a cseh -  ha el nem 
távozom -  fejbelövéssel fenyegetett meg. Nem volt más választásunk, 
mint visszafordulni. Selmecre érve előző nap kaptak a főiskolai tanárok 
és más alkalmazottak az átköltözése engedélyt, és folyt a berakodás az 
állomáson, s így a főkönyveket az alkalmazottak holmijai közé vagonba 
raktuk, s másnap megindult az egész transzport.

Már Garamberzencén voltunk, s még mindig nem döntöttek, hogy 
Léva-Párkánynánának, vagy Füleknek megyünk-e. Végre a tanári kar a 
füleki út mellett döntött. A legközelebbi vonattal Fülek felé indultunk.

Ez az út mindannyiunknak halálunk órájáig emlékezetes lesz. 
Füleken (mert tovább nem ment a vonat) leszállítottak minket a vonatról 
és betereltek egy nagy gazdasági udvarba -  egy pajtafélében 
megkezdődött a motozás. Hogy mit jelent az: egy gyűlölettől fűtött 
idegen katonaság motozása, azt nem lehet leírni, azt csak elképzelni 
lehet, a nyers, durva bánásmódot, amiben a megmotozottak részesülnek. 
Amit a motozó katona talált az áldozatnál és megtetszett neki, azt 
félretette s nem adta vissza az áldozatainak. Láttam például, hogy 
Krippelné, ahogy sorra várt, látva, mi történik, elővette aranyóráját. Úgy 
hiszem, zsebkendő volt, amibe csavarta, s amidőn egy megmotozott (úgy 
hiszem, Paginé) elment mellette, kezébe nyomta. Észrevette ezt az egyik 
motozó, oly durván támadt Krippelnére, s ha jól emlékszem, az órát 
elvette. A másik áldozat, akire emlékszem, Szentistványi volt, akinek 
elvették a bekecsét.

Végre du. 3 és 4 óra között vége volt a motozásnak, és minket, mint 
egy juhnyájat, kitereltek az utcára. Itt kezdődött a tanakodás, hogy 
miként indulunk most tovább Salgótarján felé, mert a vonat erre nem 
közlekedett. Végül úgy határoztak, hogy autóbuszt fogadunk, az idősek 
és betegek ezen mennek, az egészségesek és fiatalok gyalog indultak a 
legközelebbi őrházig. Miután az út nem egészen az őrházig ért, a 
legközelebbi sorompónál az utóbusz megállott, s a benne ülők kiszálltak, 
s mindannyian gyalog indultunk a vasúti pályán. Ma is fájó szívvel 
gondolok arra a szomorú jelenetre, amikor egy Szép Béláné nevű 
asszony minden erejét megfeszítve segíti az akkor már úgyszólván 
világtalan Dr. Barlai professzort, vagy amint bukdácsol Szentistványi 
professzor, s ahogy Dr. Fodor professzor megbotlik a sorompódróton,
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majd nehéz hátizsákjával legurul a vasúti töltésen. Mi, fiatalabbak, 
sajnos nem tudtunk segíteni, mert nemcsak egy nehéz hátizsák volt a 
hátunkon, hanem ezen még egy nehéz fonott ruhakosár is.

Mikor besötétedett, a társaság a nehéz csomagokkal nem bírta 
folytatni az utat, négyen, letéve csomagjainkat, a már nem messze volt 
bakterháztól tresinát hoztunk, s erre raktuk fel a csomagokat és 
megindult a gyászmenet újból.

Végre kínosan, fáradtan elértük a bakterházat, ahol tüzet raktunk. Az 
idősebbek oly kimerültek voltak, hogy a bakterházban puszta földre 
feküdve próbálták kipihenni a fáradalmaikat.

Innen, ha nem csalódom, Solt professzor telefonált Salgótarjánba, 
hogy küldjenek értünk egy szerelvényt. Alig bírtuk kivárni érkezését, 
mert az áprilisi hideg majd’ kirázta lelkünket, majd amikor beérkezett, 
azonnal beszálltunk az ablak- és ajtónélküli kupékba. Én Láng 
professzor mellé kerültem, de oly kimerült voltam, hogy pillanatok alatt 
a fejem Láng professzor vállára hullott, elaludtam. Azonban a hideg nem 
soká hagyott aludni. Felébredtem, vacogott a fogam, erre Láng 
professzor egy kis üveget húzott ki zsebéből, azzal kínált meg. 
Szilvórium volt.

Hajnalban értünk Salgótarjánba, ahol a mozdonyból eresztett 
melegvízzel úgy-ahogy megmosakodtunk. Több órát rostokoltunk 
Salgótarjánban, majd a délutáni órákban elindult a vonat velünk 
Budapestre. Ide szürkületkor érkeztünk, fázva, éhen, fáradtan, úgy, hogy 
az éjszakát Pesten töltöttük. Másnap következett a kálváriás út utolsó, és 
már elviselhetőbb szakasza.

Április 24-én Sopronba érkeztünk. A következő napok elhelyez
kedéssel, az előadások megkezdésének előkészületeivel teltek el. A 
főiskola akkori titkára még mindig Selmecen maradt, pénztámoka sem 
volt az Alma Maternek, ezzel az adminisztratív és gazdasági teendővel is 
engem bíztak meg. A pénzkezelés ebben az időben igen nehéz feladat 
volt, mert kisebb tételeket, fizetéseknél filléreket kellett fizetni, s a 
pénznem akkor csak 25 és 200 koronákból állott. A bankjegyeket, mivel 
csak az egyik oldalon volt nyomás, a másik oldala tiszta volt, pincér
cédulának nevezték el. Hogy a hivatalban fennakadás ne legyen, egész 
éjszakákat kellett munkám mellett átvirrasztanom.

A kálváriás út azonban ezzel még nem fejeződött be. Az újonnan 
érkezőket csak a Károly-kaszámyában volt lehetséges elhelyezni. 
Azonban nemcsak a lakás, hanem az ellátásban is nagy fennakadások
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voltak. Valamennyien a menzán étkeztünk. Legyen szabad itt egy 
leggyakrabban felszolgált menüt bemutatnom: levest pótló sürü 
árpagyöngy, bögrében felszolgálva, nyers saláta kemény tojással és 
árpakenyér. Még ma is emlékszem Szentistványi professzor humoros 
megjegyzéseire, de ma is fülembe cseng Kövesi professzor feleségének 
mindnyájunkat megnyugtató biztatása.

Amíg a kékpénz tartott, a fenti ebédek pótlására a faluról egyet-mást 
be lehetett szerezni, de amint a kékpénz elfogyott, fehérért a paraszt 
semmit sem adott.

Mint a pénztárosi teendőket végzőnek, sikerült 2-3-szor kékpénzt 
szereznem, ezzel a pénzzel és Mészáros Antal nevű erdőmérnök-hallgató 
segítségével sikerült füstölt húst, túrót szereznünk a répcelaki 
parasztoktól, és romadour sajtott és kevés vajat a répcelaki Stauffer 
sajtgyártól.

Az előadások is megkezdődtek, a legprimitívebb berendezés mellett 
és minden felszerelés nélkül.

Sopron város polgármestere és tanácsa mindent elkövetett, hogy a 
főiskolát a nehézségeken átsegítse, így elsősorban a tan- és egyéb 
személyzet lakásáról gondoskodott akként, hogy felajánlotta a 48-as 
laktanya gázgyár felőli két épületét.

A főiskolai tanács az épületek megtekintésére bizottságot küldött ki, 
amely bizottságnak tagjai: dr. Fodor László, Solt Béla, Finkey József a 
tanszemélyzet részéről, Vető János az egyéb személyzet részéről. Vető 
azonban nem kívánt részt venni, és így helyébe kerültem, bár én nem is 
voltam érdekelt, mert én szereztem magamnak lakást a városban.

Ez a bizottság egy novemberi napon ólmos esőben indult el a 48-as 
laktanyába. Végigjártuk az épületeket, majd visszatérve a Károly- 
laktanyába, ahol a kaszinónak elnevezett teremben vártak a többi 
érdekeltek.

Elsőnek dr. Fodor professzor referált, és a felajánlott épületeket 
lakásokra való átalakításra alkalmasnak találta. Megerősítették ezt a 
többiek is, és végül rám került a sor. Miként előbb említettem, nem 
voltam érdekelt, és talán azért szedtem össze azt a nagy bátorságot, hogy 
nem csatlakoztam Fodor véleményéhez azzal az indoklással, hogy az ott 
lakók majd csak a lenyugvó nap sugarait élvezhetik, azonfelül 
szellőztetni sem fognak tudni, mert a gázgyár kéménye állandóan ontja a 
füstöt, az ablakok előtti út pedig egy sártenger. Az itt lakók zárt ablakok 
mellett egész nap villany- és gázgyárat nézhetik. Javasoltam, hogy ha
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már ad a város 2 épületet, ne azt a nyugatit, hanem az első, keletnek néző 
épületeket.

A jelenlévők helyesléssel fogadták javaslatomat, de Fodor professzor 
haragját magamra vontam. Mert láttam, hogy ablakhoz megy és idegesen 
simogatja a szakállát.

A lakásügy javaslatomnak megfelelően nyert elintézést, de én 
hónapokon keresztül hiába köszöntöttem dr. Fodor professzort, ahány
szor találkoztunk, félrefordította a fejét.

Egy napon, amikor Fodor prof. betegen feküdt, eljött hozzám 
Szakács Antal nevű altisztje s azt mondta: Fodor mélt. úr kéri, ha 
felkeresném, beszélni óhajt velem. Azonnal ott hagytam a hivatalt és 
elindultam Fodor Selmeci úti lakására.

Amikor beléptem szobájába, ágyban feküdt, majd felemelkedett s 
kezet nyújtva a következőket mondta: édes fiam, igen örülök, hogy 
hívásomra rögtön el is jött, bár egész szolgálata alatt mindig 
készségesnek ismertem, a történtek után azonban nem számítottam erre. 
Rá is térek rögtön a tárgyra. Amint itt, betegen fekszem, és süt reám az 
áldott nap, lelkiismeret-furdalást érzek azért, amiért hosszabb ideig 
kíméletlen voltam magával szemben, pedig ha maga nem szólal fel, én a 
túlsó épületekben nem élveztem volna ennek a szép napsugárnak áldását. 
Nyugtasson meg azáltal, hogy ünnepélyesen megígéri, hogy elfelejti, 
amit maga ellen vétettem.

Nem tagadom, Fodor tanár úrnak ez az eljárása igen boldoggá tett, 
mert én az öregúr minden utasításai hajszálpontosan teljesítettem, s 
hozzá még ő volt az, aki nekem a fői>kolai állást felajánlotta, s ezért is 
fájt, hogy őt akkor oly érzékenyen megbántottam. Legnagyobb 
örömömre ezzel most már ez is rendeződött, és boldogan megígértem 
neki, hogy ezért reá neheztelve nem fogok gondolni.

A szomorú költözködés befejezése után, érdemeimre való tekintettel, 
a főiskola tanácsa előterjesztést tett pénzügyi irodatiszti kinevezésemre. 
Ez az előterjesztés azonban minden közös bizottsági ülésen elutasító 
elintézést nyert. Az elutasítás okáról azonban sem dr. Vitális, sem Jankó 
akkori rektorok említést nem tettek. Amint azonban Boleman tanár úr 
első ilyen közös bizottsági ülésen részt vett, megtudta, hogy 
kinevezésemet Kaán Károly államtitkár, a közös bizottság elnöke ellenzi. 
Megkérdezte tehát Kaánt, hogy mi kifogása van ellenem, hiszen én a 
főiskolai vagyon megmentése körül elévülhetetlen érdemeket szereztem. 
Kaán azt hozta fel indokul, hogy hazaárulókat nem hajlandó támogatni,
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mert neki is volt egy felvidéki Lichner számtisztje, aki a cseh megszállás 
után szó nélkül itt hagyta állását és visszament Besztercebányára.

Boleman tanár, ismerve családomat, védelmemre kelt. Erre Kaán 
elrendelte, hogy haladéktalanul jelentkezzem nála. Még aznap este 
Boleman magához hivatott, családomra vonatkozólag felvilágosítást 
kért.

Amidőn megadtam, utasított, hogy feketébe öltözve a hajnali 
vonattal induljak Budapestre és jelentkezzem Kaánnál.

Hajnali vonattal el is utaztam és dél felé jelentkeztem Kaánnál. A 
titkár az előszobában leültetett, ahol már többen várakoztak, s többek 
közt Kacsanovszky államtitkár is. Látva az ő izgalmukat, én is 
elvesztettem lelkinyugalmamat, s borzasztó kínok között vártam, mikor 
kerül rám a sor. Nemsokára kellett vámom, mert nyílt a nagy szárnyas 
ajtó, és Kaán, maga előtt vezetve vendégét, megjelent az ajtóban.

Valamennyien vigyázzállásba álltunk. Kaán körülnézett a szobában, 
majd kérdezte, hogy Lichner Sopronból itt van-e? Erre jelentkeztem. A 
szobájába invitált, leültetett a bőrszékbe s azt kérdezte, hogy milyen a 
rokonságom, hányan vagyunk testvérek és hol vannak.

Erre beszámoltam neki arról, hogy édesapám egyedüli gyerek volt, 
nagyszüleim külföldről származnak, és mi 4-en voltunk testvérek. A 
legidősebb én voltam, az utánam következő hősi halált halt (ez volt az 
első selmeci katona, akit 1914-ben nagy ezüst éremmel tüntettek ki, s ezt 
a selmeci híradó az első oldalon „Első Selmecbányái hős kitüntetése” 
címmel közölte).

[A kézirat itt megszakad.]
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Románia erdészettörténete 
Összefoglaló áttekintés 

R u dolf Rösler  
Regensburg, Németország
Fordította: Oroszi Sándor

Fordítói, szerkesztői megjegyzések

Rudolf Rösler tanulmánya a Bécsben kiadott New of Forest 
History 28. számában jelent meg 1999-ben (15-76. oldal). A 
IUFRO Erdészettörténeti Szekciójának (6.07.00) periodikája 
időnként egy-egy ország erdészettörténetéról szóló 
különszámot hoz. Érdekes, hogy a romániai erdőgazdálkodás 
történetéről nem román, hanem német kutató ír. Ez talán 
adódik abból is, hogy az említett szekció munkájában romániai 
kutatók eddig nemigen vettek részt.

Rösler írása — amelyet egyedül az eredetiben is 
meglehetősen gyenge minőségű ábrák elhagyásával közlünk -  
három szempontból is jelentős lehet. Az első mindjárt az, hogy 
Erdély révén a hazai erdészettörténettel foglalkozók is 
forráshoz jutnak. Szintén az erdészettörténeti kutatókat 
érdekelheti a Rösler-féle feldolgozás metodikája. Gondolunk itt 
a bekezdések, mondatok felépítésére (számunkra meglehetősen 
„távirati stílusa”), illetve a fejezetek végén megadott 
összefoglalásokra. (Ez utóbbiakat egyébként az eredetiben a 
német mellett angolul is lehet olvasni). Végül harmadik 
szempontként mindenképpen a szemléletre, a talán 
elfogulatlannak hitt német szerző „román” szemléletére kell 
utalnunk. (Lásd például az első világháború utáni romániai 
földreform bemutatását.) Mindebből a legfontosabb tanulság 
az, hogy amíg a magyar erdészettörténeti (és mindenféle 
történeti) kutatások külföldön nem ismertek — idegen nyelvű 
könyvekre gondolunk! addig ne csodálkozzunk, hogy a még 
pártatlannak hitt szerzők is csak a „román szemléletű” 
írásokat idézik, s azokkal azonosulnak.
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1 Bevezetés

A Kárpát-medence délkeleti része -  a mai Románia -  Dácia római 
provincia idején mintegy 80%-ban érintetlen őserdővel volt borítva, ez a 
hegyekben zárt, összefüggő erdőket alkotott, míg a síkságon nyílt részek 
tarkították. Már Krisztus előtt 74-ben a római generális, Gaius 
Scribonius Curio a Vaskapunál (Al-Duna) kifejezte ellenérzéseit, amikor 
a Duna túlsó oldalán az érintetlen őserdőkbe lépett, ahol még a bölény és 
az őstulok mellett számos medve és farkas is garázdálkodott. A római 
történetíró, Ammianus Marcellinus (330-395 körül) „A Római 
Birodalom története” című művében az erdőben gazdag Daciáról (ma 
Románia központi területe = Erdély) írt, és a legutoljára alapított, 
legfiatalabb európai római kolóniát „igazi Medveországnak” mutatta be 
(Fischer 1911, Stugren 1988, D. u. R. Rösler 1993).

A dákok gyorsan romanizálódtak, és a két nép összeolvadásából 
származnak a dákorománok, akiknek a mai románok az utódjaik 
(Ambruster 1972). A románoknak mindig volt és van egy eredendően 
sajátos szempontjuk: ők az egyedüli római (latin) nép a szláv tengerben, 
és az egyedüli görögkeleti nép a római katolikus latin népek között. Ok 
ezért mindig egyedül voltak, bár az önálló román állam viszonylagosan 
rövid történelme során megpróbálta a szellemi kapcsolódást Európa 
nagyhatalmaihoz; sajnos azonban ez a kívánság eddig alig valósulhatott 
meg.

Összefoglalás

A Kárpát-medence délkeleti része -  a mai Románia -  a római Dacia 
provincia idején mintegy 80%-ban érintetlen őserdővel volt borítva, 
amely a hegyekben összefüggő volt, míg a síkságokon szabad, erdőtlen 
területek szakították meg. A dákok gyorsan romanizálódtak, és a két nép 
összeolvadásából származtak a dákorománok, akiknek az utódaik a mai 
románok
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2 Földrajzi viszonyok, éghajlat és növényzet

2.1 Földrajzi elhelyezkedés

Románia a legnagyobb délkelet-európai ország; területe 237.500 km2 23 
millió lakossal, s az északi szélesség 48°15’̂ 3 ° 3 7 ’ között fekszik, míg 
a keleti hosszúság adatai: 20°15’-2 9 °4 r  (Gherasimov 1960). Az ország, 
amelynek területe csaknem ugyanannyi síkvidékből (33%), 
dombvidékből és fennsíkból (36%) és hegyvidékből (31%) -  egészen a 
2500 m-es hegyekig (Moldoveanu 2543 m a Déli-Kárpátokban) -  áll, 
három történelmi tájra tagozódik. Ezek (a román szóhasználat szerint): 
Moldva (Dél-Bukovinával), Havasalföld (Nagy- és Kis-Havasalföld, 
amit Oltémiának is mondanak, továbbá Dobrudzsa) és Erdély (a 
Bánsággal, a Körös-vidékkel és Máramarossal) (Rehder 1992).

2.2 Éghajlat

Romániának mérsékelten kontinentális klímája van. A csapadék éves 
átlagban országosan 640 mm, de Moldvában és a többi keleti részen 400- 
500 mm, míg délen 500-600 mm, északnyugaton 600-700 mm és a 
magashegységekben 600-1000 mm (Gherasimov 1960, Harke 1983, 
Rehder 1992).

2.3 Növényzet

Románia vegetációját kb. 40%-ban a közép-európai fajokkal 
jellemezhetjük. A mediterrán és a kontinentális klíma befolyásának 
köszönhetően a szárazságtűrő növények (beleértve az eurázsiai 
sztyeppékról származókat is) 10-20%-ban vannak képviselve. Az 
éghajlatilag szélsőséges hegyvidéki területeken fellépnek az észak-alpesi 
elemek is.

A vegetációs öveket a 3. képen adjuk közre (Mavrocordat 1971, D.
u. R. Rösler 1985, 1987). (E zt nem  tu d ju k  közölni -  ford.) Romániát 
az erdők nem egyenletes elterjedése és a lombfafélék uralma jellemzi. A 
fafaj összetétel a következő: lucfenyő -  22%, jegenyefenyő -  5%, egyéb 
tűlevelű -  3% (tűlevelűek összesen -  30%), tölgy -  19%, bükk -  30%, 
egyéb lombfa -  21% (lombfafélék összesen -  70%). Bukarest vidékén és 
a Fekete-tenger partvidékén az erdősültség 5,1, illetve 3,3%. A leginkább
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erdősült vidékek északon találhatók (Bukovina -  51,7%), illetve a 
Kárpátok karéjára összpontosulnak. Románia átlagos erdősültsége 27% 
(Chiritá 1981).

Összefoglalás

Romániának mérsékelten kontinentális éghajlata van. Az ország 
vegetációját mintegy 40%-ban a közép-európai növényfajok jellemzik. 
Romániában az erdők egyenlőtlen eloszlása és a lombfafajok túlsúlya 
állapítható meg. Az átlagos erdősültség 27%.

3 Románia történetének rövid áttekintése

A ma Romániához tartozó területek korai története a következő 
időszakokkal jellemezhető: a dák-római kor; a 3-8. század között a 
népvándorlás (gotok, hunok, gepidák, avarok) kora; a 7-8. században a 
szlávok időszaka; végül a 10-11. századtól a megalakuló magyar állam. 
Az országépítés és az országbiztosítás céljából a magyar királyok a 12. 
századtól kezdődően német telepeseket hívtak az „erdőn túli országba” 
(Transsylvaniába), a mai Erdélybe.

A 12. és 13. századi függetlenségi mozgalmak a Kárpátoktól keletre 
és délre fekvő, formálisan magyar országrészeknek tekintett 
tartományokban elvezettek a román havasalföldi (1330) és moldvai 
(1359) fejedelemségek megalapításához; viszont a 14. században ezek 
már az Oszmán Birodalom adófizetői voltak. Vitéz Mihály (1558-1601) 
1599-1600-ban rövid ideig kiterjesztette hatalmát Erdélyre és Moldvára 
is (a fejedelemségek egyesítése), mindezek ellenére ennek semmilyen 
befolyása nem volt a gazdaságra, főleg meg nem az erdészeti ügyekre 
(Daicoviciu 1960/61, Otetea 1971, Pascu 1972, Völkl 1995).

A 17. század végén (az 1683-99. évi török háborúk után) Erdély a 
Habsburg Birodalom tartományává vált, míg a két román fejedelemség 
továbbra is oszmán függőségben maradt. A Török Birodalom 18. 
századi gyengülésétől kezdődően a havasalföldi és a moldvai 
fejedelemség Ausztria és Oroszország feszültségövezetévé vált; ez 
utóbbi 1829-ben protektorátusává tette őket, amit csak az 1856-os krími 
háborút követően szüntettek meg.

1861-ben Cuza fejedelem a két román fejedelemséget egyesítette; 
1866-ban őt követte Kari von Hohenzoller-Sigmarigen, aki I. Károlyként
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(1914-ig) uralkodott. A Berlini Kongresszus 1878-ban Románia 
függetlenségét elismerte; 1881-ben pedig Romániát önálló királysággá 
nyilvánították. Hohenzoller Ferdinánd uralkodása idején Románia az 
antant oldalán lépett be az első világháborúba. Az 1920. évi 
békeszerződésekkel Romániának (Óromániának) ítélték Besszarábiát és 
Erdélyt. (Ezt most Nagy-Romániának mondják.)

1940-ben Románia Besszarábiát és Észak-Bukovinát átadta a 
Szovjetuniónak, míg Erdély északi részét Magyarországnak és 
Dobrudzsa egy részét Bulgáriának. A második világháborúban Románia 
a németek oldalán harcolt a Szovjetunió ellen. 1944. augusztus 23-án 
Románia hadat üzent a Német Birodalomnak, és most már teljesen 
szovjet befolyás alá került.

1947-ben a monarchiát megdöntötték és kikiáltották a 
népköztársaságot; ezt követte 1965-ben a Román Szocialista Köztársaság 
proklamálása. 1989 decemberében N. Ceau§escu uralmát megdöntötték, 
és Románia megszabadult a kommunista igától (Weithmann 1993, 1995, 
Schmidt-Rösler 1944, Völkl 1995).

Összefoglalás

Az országépítés és az országbiztosítás céljából a magyar királyok a 12. 
századtól kezdve német telepeseket hívtak be az „erdőn túli országba” 
(Transsylvaniába), a mai Erdélybe. A 12. és 13. századi függetlenségi 
mozgalmak a Kárpátoktól keletre és délre fekvő, formálisan magyar 
országrészeknek tekintett tartományokban elvezettek a román 
havasalföldi (1330) és moldvai (1359) fejedelemségek megalapításához; 
viszont a 14. században ezek már az Oszmán Birodalom adófizetői 
voltak. A 17 század végén (az 1683-99. évi török háborúk után) Erdély a 
Habsburg Birodalom tartományává vált, míg a két román fejedelemség 
továbbra is oszmán függőségben maradt. A Berlini Kongresszus 1878- 
ban Románia függetlenségét elismerte; 1881-ben pedig Romániát önálló 
királysággá nyilvánították. Az 1920. évi békeszerződésekkel Romániának 
(Óromániának) ítélték Besszarábiát és Erdélyt. (Ezt most Nagy- 
Romániának mondják.)

1940-ben Románia Besszarábiát és Észak-Bukovinát átadta a 
Szovjetuniónak, míg Erdély északi részét Magyarországnak és 
Dobrudzsa egy részét Bulgáriának. A második világháborúban Románia 
a németek oldalán harcolt a Szovjetunió ellen. 1944. augusztus 23-án
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hadat üzent a Német Birodalomnak, és most már teljesen szovjet befolyás 
alá került.

1989 decemberében N. Ceau$escu uralmát megdöntötték, és 
Románia megszabadult a kommunista igától.

4 Románia erdészettörténete

Románia erdészettörténetének beosztása követi a jelentős politikai 
változásokat, a gazdasági fejlődést, amely az erdők használatára is 
hatással volt, és a rendelkezésre álló anyagot a három történelmi 
országrésznek (Havasalföld, Moldva, Erdély) megfelelően osztottuk fel.

4.1 A korai időktől a török háborúk (1683-1699) végéig

Feltételezhető, hogy a korai időszakokban a mérhetetlen erdőségek 
használatában a népvándorlás koráig semmiféle korlátozások nem volt, 
mivel erre szükség sem volt.

4.1.1 Erdély

Fontos esemény volt Erdély sorsát és az ottani erdőket illetően is a 
magyar honfoglalás, amely nyugatról a Kárpátok karéjáig terjedt (Rösler 
1988). Erdély meghódítását követte -  feltehetően hat alkalommal -  a 
mindenkori határ áthelyezése. Ez az „ütközőzónák” biztosításán 
(magyarul: „gyepü”, románul: „prisac”) és a segédnépek (közülük 
legfontosabbak a székelyek voltak) letelepítésén keresztül történt (Klein 
1971, Wagner 1981, Makkai 1988); ez volt az első nagyobb beavatkozás 
a nagytérség őserdőállományába.

Még a német telepesek toborzása előtt a magyar király hűbéresei, 
vagy az egyházi rendek tagjai az egykori „vadonban”, de most már a 
tovább helyezett határt követve, megjelentek és ott birtokot kaptak 
(nemesi és egyházi birtokok). Eddig az időpontig már éltek itt, a 
dákoromanizált szláv parasztok mellett, román kárpáti vándorpásztorok, 
akik legelőváltó (Wallner 1986) gazdálkodást űztek, anélkül, hogy az itt 
lévő őserdőket használták volna. A 12-13. században tűnnek fel Dél- 
Erdélyben a Kárpátok íve mentén (tehát a magyar uralom alatt lévő 
területen) a vlach (azaz román) falvak és az egy völgyben élők
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közösségei, amelyek kenézségekbe és kis vajdaságokba tagozódtak 
(Daicoviciu 1960, Pascu 1973, Rehder 1992).

A gyér betelepültségből azonban arra következtethetünk, hogy a 
nagy kiterjedésű erdők alig voltak használatban.

A „hospesek” betelepítése

A németek betelepülése II. Géza (1141-1162) uralkodása idején 
következett be. Ismert, hogy a magyar királyi hatalomnak -  több hűbéri 
beiktatást (beleértve a vlach kisnemeseket és kenézeket is, akik átvették 
a magyar nemesek katolicizmusát) követően is -  a német „hospesek” 
megtelepítésére több vidék is kínálkozott. Erdély nagy bőségben 
rendelkezésre álló őserdői természetszerűleg minden kultúra, így a 
mezőgazdaságnak is az útjában álltak, tehát az erdőirtás a 13. században 
a földművelés alapját képezte (Witting O. 1929). Az erdők fogyása a 
népességnövekedés (Wagner 1977) és a szántó- és legelőterületek 
szükséges kiterjesztésének következménye volt, amely folyamat 
századunk közepéig eltartott.

II. András magyar király 1211-ben a Német Lovagrendet a 
határmegerősítés és a kunok támadása elleni védekezés céljából hívta be 
a Barcaságban (Dél-Erdély); a kiváltságlevélben a Barcaságra 
(Kronstadt, románul Bra§ov környéke) vonatkozóan örökös és szabad 
birtoklást ígérve. A barcasági német telepesek rendelkeztek az erdőkre, 
mezőkre és vizekre vonatkozó közös használat jogával, igaz, csak a 
lovagok 1225. évi kiűzése után.

Az állattenyésztést és földművelést folytató (román és magyar) 
közösségek a magyar, és az ekkorra már magyarrá váló román nemesi 
réteg jobbágyai voltak, akikkel részben közös falvakban laktak (Rehder 
1922). Ezzel szemben a német telepesek (akiket erdélyi szászoknak 
neveztek) szabad parasztok voltak. II. András 1224-ben kiadott 
kiváltságlevele, amelyet 1486-ban Mátyás király erősített meg a 
Szászföld (a német telepesek által lakott vidék) számára, többek között 
elrendelte: „Az erdőt minden tartozékával, továbbá a vizek, folyók 
használatát, amelyek egyedül a király rendelkezése alá tartoztak, átadjuk 
szabad használatra mindenkinek, gazdagnak és szegénynek egyaránt.” A 
német telepesek, akik a Közép-Rajna tájának erdőkben gazdag 
hegyvidékéről származtak, a kiváltságlevél értelmében szabadon és 
megkötések nélkül folytathatták egykori hazájuk földművelését. A ház,
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az udvar és a kert magántulajdont, míg az erdő, a mező és a vizek közös 
tulajdont képeztek, amelyek oszthatatlanul, közösen és kizárólagosan a 
szabad telepesek közössége birtokában voltak.

A királyi erdők

Már Magyarország első királya, I. István idejétől kezdve a magyar 
törzsek által megszállt vidékek erdei a király fennhatósága alá kerültek, 
és felettük a királyi megyei ispánságok (grófságok) gyakorolták a 
felügyeletet. Az erdők ápolásának és védelmének a feladata egy testület, 
a „királyi erdőóvók” kötelességét képezte, akiknek kiterjedt tevékeny
ségi körük volt. Az erdőgazdálkodás mellett a vadászat és a halászat 
ügyeivel is meg voltak bízva, továbbá a határközeli területeken a 
tevékenységükbe beletartozott az ország védelme, a határok biztosítása 
is. A későbbi évszázadokban a király fokozatosan elveszítette az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos befolyását. A német telepeseken kívül 
az egyháznak, de különösen a magánegyéneknek (többek között a 
magyar nemeseknek) földet és erdőt adományozott addig, míg végül 
1514-ben II. (Jagelló) Ulászló (1490-1516) kénytelen volt kimondani a 
koronajavak elidegeníthetetlenségét (Kossarz 1984).

Az ércbányászat és az erdők a bánsági hegyvidéken

A románok a 13. századtól kezdődően telepedtek le a bányavidékeken 
(Rehder 1992); ugyanakkor az Árpád-házi királyok bajor és stájer 
bányászokat, kohászokat hívtak be, akiket nemsokára a cipszerek 
(akkoriban Észak-Magyarországról, ma Szlovákia) követtek. Előbb az 
Erdélyi-érchegységben, majd a bánsági bányavidéken telepedtek meg. 
Ezeket a bányatelepeket az előrenyomuló oszmánok megsemmisítették, 
de később „Lugos-karánsebesi Bánát” néven ismét csatlakozott 
Erdélyhez. A török uralom idején az ércbányászatot felújították, amit ma 
is mutatnak a vigasztalanul kopár hegyoldalak, utalva arra, hogy a kohók 
az erdőkben korábban milyen rablógazdálkodást eredményeztek 
(Baumann 1989).
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A „török vész” ideje

I. Lajos uralkodását (1343-1382) követően Erdélyben is mind a 
gondolkodásra, mind a cselekedetre rányomta bélyegét a „török vész” 
traumája. (Az első törökbetörés 1395-ben volt a Barcaságban). A 
fenyegetettség ellenére is folyt azonban az erdőirtás, hogy további 
földművelésre alkalmas területeket nyerjenek (Göllner 1979).

Az erdélyi erdőgazdálkodásban eredetileg a szabályozatlan szálalás 
uralkodott; a szükséges fát az erdőben tetszés szerint ott vágták ki, 
ahonnan azt a legkönnyebben lehetett kiszállítani. Az erdőóvás 
gondolata csak akkor merült fel, amikor vágható fákban vagy 
meghatározott fafajokban mutatkozott hiány, és azt követően, midőn a 
kézműipar és a kereskedelem fejlődése a fának egyre nagyobb 
jelentőséget tulajdonított.

Védett erdők és erdővédek

Bár ebben az időben nem beszélhetünk szabályozott erdőgazdálkodásról, 
mégis már a 15. század kezdetétől különbségek vannak az eladomá
nyozott és a királyi erdőségek között. A 16. századtól kezdődően egyre 
többször emlegetik az erdővédeket és a tilalom alá helyezett vadonokat 
(védett erdőket). így Kronstadban (Brassó -  Bra§ov) 1522-ben „custodi 
silvae”-t és 1548-ban pedig „Waldschyczen”-t említenek (O. Witting 
1929); Beszterce (Bistrita) városa 1523-bam „Lozar Ciganus costudi 
silvarum” számára egy pár csizmáért 20 dénárt fizet (Dahinten 1944).

A 16. század elején a „városi számadásokéban gyakran szerepelnek 
a „Sylva Heg”, „Heg” és „Haag” kifejezések (Zaminer 1891). Később a 
tilalmas (védett) erdő, illetve az erdő védelmének kifejezése fordul elő, 
így például 1611-ben Brassóban: „Das künftig dér herr honn mit nach 
seinem wollgefallen holz ausm heg Pusch sollen hawen lassen, sondem 
nur soviel, als er fúr seines hauses nohtturft bedürffen wirdt” (Rösler 
1988).

Az első erdőrendtartások

A legrégebbi erdőrendtartások az akkoriban már erősebben benépesült 
Ausztriából és Németországból, a 15. század első feléből ismertek 
(Johann 1983, Haséi 1995), és ezek meghatározó eleme az volt, hogy az
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erdőgazdálkodást a közfelügyelet alá helyezzék (Schwappach 1913). A 
fejlődés Erdélyben is hasonló volt. 1514-ben megjelent Werbőczy István 
(1460-1514) „Tripartitum iuris inclyti regni Hungáriáé” című könyve, az 
alaptörvény a vármegyék számára. Az erdő -  az akkori magyar 
mágnások szemléletének megfelelően -  nem mint fa-, hanem vadászati 
értékének megfelelően került osztályozásra. A „szabad” és a „tilalmas 
erdőségek” törvényileg meghatározásra kerültek; ez utóbbiakban csak a 
községi hatóság egyetértésével és az erdővédek felügyelete alatt lehetett 
használatot gyakorolni (Ivánescu 1972). A törvénykönyv érvényességét
-  az erdőkre vonatkozó rendelkezéseivel együtt -  egészen a 18. századig 
megőrizte.

Fejedelemség török fennhatóság alatt

A mohácsi csata (1526) után (Zápolyai) János király elismerte a szultán 
fennhatóságát; 1542-ben az erdélyi országgyűlés szintén kénytelen volt a 
török uralmát elfogadni. A törököknek a hadisarcként fizetendő adó 
állandóan nőtt; ezt, továbbá a 17. században állandósuló háborgatásokat 
éhínségek, pestis- és kolerajárványok követték, s az ország teljes 
gazdasági elsorvadásához vezettek. Ugyanakkor elvezettek az erdők 
mind kiterjedtebb és kíméletlenebb használatához is, helyenként az 
elkopárosodáshoz, aminek gátat kellett vetni.

Az elerdőtlenedés folyamatának a következő korlátozó 
rendelkezésekkel igyekeztek megálljt parancsolni:

1653. évi Approbata: A (fa- és makkoltatás) hasznosításának 
jogát a régen letelepedett közösségi tagokra korlátozták; az 
erdőirtást tilalmazták.

-  1669. évi „Compilatae constitutiones Transilvaniae”
A 16. és 17. századi erdőrendtartások, amelyek a fakímélés alapján 
állottak, Erdélyben elvezettek egyféle szabályozott erdőgazdálkodáshoz. 
Ez megnyilvánult a szabályozott vágásvezetésben, a felújulások 
legeltetési tilalmában, később pedig a természetes és mesterséges 
felújításokról való gondoskodásban.

Meg kell még említeni, hogy ebben a gazdaságilag nehéz időben a 
Királyföldön lakó erdélyi szászoknak volt egy dekrétumuk (1546), amely 
szerint a fejedelemség vezetői a szászok rendelkezési jogát az erdőket 
illetően is tekintetbe vették (Leonhardt 1941, Rösler 1988).
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4.1.2 Moldva és Havasalföld

A moldvai vajdaság (fejedelemség) alapítását követően megkezdődött a 
lengyelektől való hűbéri függés, amit a 15. század közepétől kezdődően 
követett az Oszmán Birodalomnak fizetendő adó időszaka. Az északi, 
erdődús Bukovina (a korábbi Halicsi Fejedelemség) a 14. században 
egyesült Moldvával. Miként Moldvában, úgy Oláhországban is („Kis 
Oláhország” nyugaton és „Nagy Oláhország” vagy Munténia keleten, az 
Alt, románul Olt folyó partján) a vlachok helyi hatalma csak hosszú, a 
belső és külső ellenségekkel vívott harcokban szilárdult meg. Az 1330 
körüli alapítást követően az oláh vajdaság hol a magyar, hol az Oszmán 
Birodalom uralma alatt állt; a 16. század elejétől fogva viszont már csak 
a Magas Porta alatt (Jorga 1908).

Az erdők mint közösségi birtokok

Az erdők közösségi birtokot képeztek, és ez a török uralom idején is 
megmaradt, azaz a közös (fejedelmi, bojámemesi és városi) birtok- és 
erdőbirtokviszonyok érintetlenek maradtak (Jorga 1908, Nedici u. Zotta 
1935, Völkl 1995). A jogi kérdések évszázadokon át (egészen a 18. 
század közepéig) a régi szokásjogon alapultak, amelyek az erdőket 
kimondottan negatívan érintették. A tarvágást kiterjedten, részben 
mindenféle terv nélkül alkalmazták azért, hogy a növekvő népességnek 
helyet nyerjenek (ezt az irtást leginkább a nagy tölgy erdők sínylették 
meg).

A magán- és a kolostori erdők keletkezése

Ebben az időben keletkeztek a nemes bojárok nagybirtokai 
(adományozással), a kolostorok erdei és a „mo§neni” (Oláhországban) és 
„ráze§i” (Moldvában) közösségek erdei. Itt egy hagyományos, külön
leges jogi viszonyokról van szó, a szabad parasztok különleges 
magántulajdoni formájáról. A korábbi vajdáktól a hadviselésben nyújtott 
szolgálatok elismeréseként jelentős földek, többek között erdős területek 
is ajándékként kerültek a parasztok kezére, s ezen az alapon keletkeztek 
a hozzá tartozó jogok is. A megajándékozott ősök utódai örökölték ezt a 
földet együttesen, oszthatatlanul, amit aztán ugyanilyen módon 
örökítettek tovább (Adolph 1917, Leonhardt 1941, Giurescu 1975).
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Éppen ezek az őserdők adták aztán a külföldi fakereskedők jövedelmező 
üzleti vállalkozásainak alapjait (Endres 1922).

„Brani§te” és „Rote Eichenhaine” („Vörös tölgyliget”)

A 15. századtól kezdődően megjelenik -  hasonlóan, mint egy évezreddel 
korábban a Meroving-birodalomban -  a „brani§te” (az ószláv „branit” = 
megtilt szóból; Giurescu 1975) kifejezés, amely a korábban szabadon 
használt erdőktől a védett (tilalmas) erdőket különböztette meg. Ez a déli 
szláv területekről közvetítéssel került át, onnan, ahol a Dunától északra 
esőhöz hasonló államképződés figyelhető meg. A 15. században kelet
keztek nagy, pusztákon vagy irtásterületeken létrehozott erdők is, az 
úgynevezett „vörös tölgyligetek” (dumbrava ro§ie) Boto§ani, Cotnar 
Román stb. környékén. Nevük azon a mondán alapszik, amely szerint a 
vérrel megfestett csatamezőkön az újrafásítást lengyel hadifoglyokkal 
végeztették el.

Erről tudósít Grigore Ureche (1590-1647) „Letopisetul Tárii 
Moldovei” című krónikájában: „Ekkor István vajda (később „Nagy 
István”-nak nevezték, 1457-1504) a lengyeleknek elrendelte, hogy fog
ják eke elé magukat és a Boto§ani-nál lévő hegyet szántsák fel, ahol 
makkot vetettek és egy nagy tölgyligetet létesítettek, ahol még ma is 
óriási fák állnak.” (Lupe 1985).

Az erdő mint menedékhely (természetes mentsvár)

Északról a lengyelek, délről pedig a törökök nyomultak be 
minduntalanul a két fejedelemség területére, ahol fosztogatták, pusztí
tották a vidéket, és a civilizáció fejlődését évszázadokkal vetették vissza. 
A Kárpátok őserdei ebben az időben a lakosság biztos rejtekhelyét 
jelentették, míg a Kárpátok másik oldalán -  Erdélyben -  már erőd
templomok és megerősített városok álltak. Johann Wilder 1611-ben 
Moldvát beutazva tudósított egyebek között arról is, hogy „a szánalomra 
méltó parasztok mindenhol elhagyták a falvakat és a nagy erdőségekben 
rejtőztek el”

Ebből az időszakból alig tudunk okleveles forrásokat említeni, mivel 
a román erdészettörténet is alig tud tényleges adatokat felmutatni 
(Giurescu 1975, Ivánescu 1972, Chirithá 1981, Ichim 1988). Például az 
első „fűrészmalmot” (vízifürészt) Moldvában 1559-ben említik (Nege-
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lescu u. Ciumac 1959). Az első erdélyi fűrészről 1520-ból van adat 
(„mola serrae” Brassóban, Zaminer 1891).

Összefoglalás

Románia erdészettörténetének tárgyalása követi a jelentős politikai 
változásokat, és azt, ahogyan a gazdasági élet fejlődése megkívánta az 
erdők hasznosítását is; az anyag tárgyalásához a három históriai 
országrész (Havasalföld, Moldva, Erdély) történelmének alapján látunk 
hozzá.

Erdély

Erdélyre és az ottani erdők sorsára alapvető befolyással volt a magyarok 
honfoglalása, akik nyugat felől egészen a Kárpátok koszorújáig 
előrenyomultak. Erdély meghódítását feltehetően az akkori határ hat 
alkalommal történő áthelyezése eredményezte. A szabad német parasztok 
(akiket erdélyi szászoknak neveztek) II. Géza (1141-1162) idején 
költöztek be. Ebben a részben mindenekelőtt a királyi erdőkről, a 
bányaerdőkről, illetve a bánsági bányavidék erdőiről, továbbá a tilalmas 
erdőkről és az erdővédekről, végül pedig az első erdőrendtartásokról 
olvashatunk. A 16. századtól kezdődően egyre többször szóba kerülnek 
az erdőőrök és a tilalom alá helyezett (védett) erdők.

Moldva és Havasalföld

Az erdők a török fennhatóság idején is közös birtoknak számítottak. Erre 
az időszakra esik a (magán)nemesia paraszti- és a kolostorok 
erdőbirtokának a keletkezése. A Kárpátok őserdei ekkoriban a lakosság 
rejtekhelyének számítottak; miközben a Kárpátok másik oldalán -  
Erdélyben -  már erődtemplomok és megerősített városok álltak. 
Erdélyben az első fűrészt 1520-ban említik („ mola serrae ” -  Brassó).
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4.2 Az Erdélyi Nagyfejedelemségtől (1688) a Román Fejedelemség 
függetlenné válásáig (1877)

4.2.1 Erdély

A 17-18. század fordulója Románia mai központi vidéke, Erdély számára 
a két időszak közötti átmenetet jelentette. Nevezetesen: a felszínen az 
évszázados török igától való megszabadulást, ezzel egyidejűleg az 
osztrák uralom kezdetét; míg a belső, lényegi változást a középkori 
feudális államrend modem abszolutizmusba történő átmenete jelentette.

Az első erdőrendtartás

Mind a magyar, mind az erdélyi 18. századi erdőgazdálkodásban jelentős 
tényezőnek nevezhető a katonai közigazgatás, illetve az Udvari Tanács 
szerepe. 1754-ben a magyar kormány, a Helytartótanáccsal egyetemben, 
kiadott egy, az egész Magyarországra érvényes erdőrendtartást.

Abban az időben Erdélyben nemesi vármegyék (grófságok), erdődús 
székely székek és a Királyföldön („terra regalis”) a szászok („a szász 
nemzet”) laktak; ez utóbbiak azonban nem tartoztak földesúri hatalom 
alá. Ezért ugyanezen évben báró M. von Seeberg a szász nemzetnek 
kiadott egy rendeletet, amely a vágások rendjéről, a felújításról, az 
ápolásról stb. szólt (Binder 1909, Fröhlich 1926, O. Witting 1929).

Megjegyzendő, hogy Mária Terézia uralkodása (1740-1780) alatt 
elrendelték az erdők felmérését és térképezését. Napjainkban ezek közül 
csak a brassói városi erdők térképei ismertek; ezen első térképezési 
munka ugyanis a 18-19. század fordulóján abbamaradt (Zaminer 1891, 
Fröhlich 1926, Rösler 1988).

Erdészeti szempontból is jelentős a mai Románia északi részére 
vonatkozó, gróf Festetics Pál által 1778-ban kiadott instrukció, az 
„Instruktion für die Königliche Cameral-Administration in dér Mar- 
marosch” (Kossarz 1984).

A határőrvidékek és erdeik

Magyarország 1699. évi visszafoglalása után a török elleni védekezés 
biztosítására határőrvidékeket hoztak létre Szlavóniában, a Bánságban 
(1742) és Erdélyben (1762/64). „Az osztrák adminisztráció Erdélyben
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túlnyomó részben az ortodoxok, a román nép közül toborozta a 
határőröket” (Göllner 1974, Weithmann 1995). Ekkor jelentős erdő
területek estek áldozatul a településeknek és a mezőgazdasági célú 
erdőirtásoknak. Hosszabb távon ezek a most keletkező közbirtokossági 
erdők -  hasonlóan mint a „mo§neni” és „ráze§i” (Havasalföldön és 
Moldvában) -  lassanként vezető szerepet kaptak a kialakuló modem 
erdőgazdálkodásban.

Máig alig ismertek a határőrök erdészetének az az úttörő szerepe, 
amelynek során elsőként szervezte meg közép-európai kívánalmaknak 
megfelelően a bánsági erdőügyeket (Costea 1989). Ez volt az első 
modem erdészeti szervezet a mai Románia területén. Az első fásítási 
tervet a bánsági homokpusztákra a bánsági határőrvidék cs. és kir. erdő
igazgatója, Bachofen Ferenc (von Echt-Koblenz) (1782-1849) készítette 
(Killian 1984, Petri 1992, Rösler 1996).

Erdőgazdálkodás és merkantilizmus

A 18. századi merkantilizmus számára a mező- és erdőgazdálkodás min
denekelőtt az ipar és a kézműipar alapanyaga szempontjából volt fontos. 
Az a program, amelyet a magyar kancellária 1762-ben javasolt, ezen 
elgondoláson nyugodott: javítani a mezőgazdaságot, a borászatot, 
szabályozni az erdőgazdálkodást stb.

Erdélyben az erdőgazdálkodás a 18. század második felében nem 
megfelelő színvonalon állt. II. József császár (1780-90) erdélyi útjáról 
szóló beszámolóból kiderül, hogy ő az ottani erdőket milyen elhanyagolt 
állapotban találta. Szinte minden hegységben pompás erdők lennének, de 
a rossz közlekedési viszonyok miatt alig kihasználtak, és így a belső 
vidékeken -  például Nagyszebenben (Sibiu) -  hamarosan fahiány mutat
kozik. Emellett a Maros és a Szamos -  megfelelő erdőgazdálkodással -  
alkalmas lenne a Magyarország felé irányuló fakereskedelem lebonyolí
tására. Gróf Auersperg gubernátor (1771-1774) az alsó-ausztriai báró 
Hohenegget javasolta erdélyi erdőigazgatónak. Gróf Hatzfeld, aki ak
koriban vezető hivatalt viselt az államtanácsban, egy nagyralátó tervet 
javasolt az erdélyi erdészeti viszonyok javítására, amelyben az akkori 
erdőket három csoportba osztotta:

-  kamarai erdők, amelyek a bányákat szolgálják;
-  határőrvidéki erdők, amelyek az udvari hadügy alá tartoznak;
-  magánerdők.
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Az első két kategóriába tartozókra először is új rendszert kell bevezetni; 
a kincstár alkalmazzon erdészeti és bányászati ismeretekkel rendelkező 
személyeket, akik az erdőket felmérik és vágásokra osztják, majd pedig a 
Magyarországon érvényes erdőrendtartást Erdélyben is be kell vezetni 
(Müller 1961, Göllner 1974). Ezek a tervek a gyakorlatban feltehetően 
nem valósultak meg.

II. József 1781. évi erdőrendtartása

Az erdélyi erdőügyek fejlődésében jelentős helyet foglal el az 1781. 
május 30-án kibocsátott József-féle erdőrendtartás, amely abban az idő
ben nagyon előremutató előírásokat tartalmazott az erdőhasználat, az 
erdőfenntartás és -ápolás területén, és alapját képezte ezen jelentős nép- 
gazdasági ág további fejlődésének. Ezen rendtartás alapján Brassó 
például 1784-ben a városi szenátor, Petrus Traugott Clompe (1751-1798) 
szerzősége mellett megjelentette a „Waldordnung fiür Kronstadt” című 
rendtartást (Stenner 1916, Zaminer 1891, Rösler 1988). Ebben elkülö
nítették a „tilalmas” és a „szabad” erdőket, szabályozták az előhasz- 
nálatot (gyérítéseket, a tisztításokat vagy tisztítóvágásokat, az alkalmi 
vágásokat, mint például a széltöréseket stb.), a vágási idényeket, 
megtiltották az új erdeiút-létesítéseket, az éjszakai kiszállítást stb.

A későbbi országos törvények, mint az 1791. évi XXX. és az 1811. 
évi XXXIV te. egyebek mellett további jelentős gátat szabtak az erdő
pusztításoknak, és elősegítették azok ápolását és a hosszú távú gazdál
kodás megteremtését (O. Witting 1929, Ivánescu 1972, Rösler D. u. R.
1993).

Közép-Európa és az erdélyi erdőgazdálkodás

Már sok évszázaddal a mai értelemben vett erdőgazdálkodás és erdészeti 
tudomány keletkezése előtt az erdőkről, azok produktivitásáról szóló tu
dást a német bányászok, erdészek és hivatásos vadászok közvetítették a 
kontinens déli és délkeleti részébe. (Rösler 1995, 1998). Az erdészeti 
oktatási intézmények, mint amilyen például Mariabrunnban, Bécsben, 
Tharandtban, Freiburgban, Münchenben és Selmecen voltak, kisugárzása 
érezhető volt a Bánságban és Erdélyben is. Különösen látogatott volt a 
H. D. Wilckens (1763-1832) által 1808-ban Selmecen alapított királyi 
magyar Forstakademia (Rosznyay 1998), ahol abban az időben német
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volt a tanítás nyelve. Ez a tanintézet (ma Banská Stiavnica Szlovákiában) 
a maga nemében az első alapítású volt a Monarchiában és egész 
Délkelet-Európában (Rosznyay 1986). Itt tanultak olyan híres úttörői az 
erdészetnek és a délkelet-európai, illetve Délkelet-Kárpát-medencei 
erdészeti tudománynak, mint (többek között) Ch. T. Delius (1728-1779) 
(a bányászati akadémián), K. Wagner (1830-1879), A. Bedő (1839- 
1918), E. Belházy (1840-1898), L. Fekete (1837-1916), E. Zaminer 
(1835-1900), J. Moldovan (1866-1935), később aztán a Witting fivérek, 
Emil (1880-1952) és Ottó (1889-1955), A. Com§ia (1891-1974) (Ano- 
nym 1871, Killian 1983-1994).

Ausztria és Németország felsőbb erdészeti tanintézeteiből többek 
között olyan ismert erdészeket kell megemlíteni, mint W. Freiherr von 
Berg (1830-1915), A. Böhm (1845-1916), H. Bretschneider (1834- 
1904), Ch. Lippert (1830-1899), K. Petraschek (1846-1928), E. Vadas 
(1857-1922), J. Wessely (1814-1898) stb. (Ratzeburg 1874, HeB 1885, 
Fürst 1894, Killian 1968, 1983, 1994, Petri 1992, MyB 1993, Rubner
1994).

Az, hogy az elmúlt évszázad közepén az erdélyi, bánsági és 
bukovinai (lásd Moldva) erdészetnek sikerült fokozatosan csatlakoznia a 
közép-európai erdőgazdálkodáshoz, többek között az előbb említett 
közép-európai szakemberképzésnek köszönhető. Erdélyben és a Bánság
ban is létesült a 19. század elején egy erdészeti iskola, előbb középfokú, 
majd felsőfokú képzésre. Az első erdészeti iskola a Balkánon 1817-ben 
Szebenben lett alapítva (Negulescu u. Ciumac 1959, Ivánescu 1972, 
Giurescu 1975).

Az osztrák erdőtörvény bevezetése

1858-ban Erdélyben bevezették az 1852. évi osztrák erdőtörvényt, amely 
az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezésig volt érvényben. Az erdőkben 
folyó összes gazdálkodást illetően törvényes erővel szabályozta a 
következőket: megszigorította az erdők felosztását a már korábban 
említett csoportok között, intézkedett a beerdősítésekről, irtásokról, az 
erdőkárosításokról, a szomszédos erdők szél elleni megvédéséről, a 
véderdőkről, az erdei szolgalmakról, az erdészeti üzemtervekről, a 
büntetésekről (erdei kihágásokról), a nagyobb erdőkben alkalmazandó 
gazdaságvezetőkről és a politikai hatóságoknak az erdőgazdálkodás 
felügyeletével kapcsolatos feladatairól (Fröhlich 1926, Hafner 1983).
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4.2.2 Moldva és Havaselve

A 18. századi török háborúk alatt a dunai fejedelemségekbe, Moldvába 
és Havasalföldre orosz és osztrák csapatok vonultak be. 1718-1739 kö
zött Kis-Oláhország (Olténia) osztrák volt.

4.2.2.1 Észak-Moldva (Bukovina) osztrák tartománnyá válik

1775-ben Észak-Moldva beilleszkedett az osztrák birodalomba, és 1849- 
ben „Bukovina” koronatartomány nevet kapott. Itt közép-európai erdő- 
gazdálkodás valósult meg. A Prut keleti partját (Besszarábiát) Orosz
ország 1812-ben annektálta (Völkl 1995).

Birtokviszonyok

Az egykori mezőgazdasági és erdészeti viszonyok a dunai fejede
lemségekben a török uralom alatt is változatlanok maradtak, mivel az 
Oszmán Birodalom azokat nem változtatta meg.

A 18. század kezdetéig az igen vallásos bojárok és vajdák nagy 
mezőgazdasági területeket és erdőket ajándékoztak az ősi, vagy a görög 
(főleg az Athosz hegyéről származó) kolostoroknak. így például 1803- 
ban Moldva (Besszarábiával együtt) 1713 falujából 927 román nemeseké 
(bojároké), 546 szabadparasztoké, 215 pedig a kolostoroké volt, míg a 
fejedelemhez csak 25 tartozott (Sburlan 1933).

Az erdőt -  mint különleges birtoktárgyat -  a mezőgazdasági terü
letektől csak 1790-ben választották el. Az erdőkre vonatkozó első sta
tisztikai adatok a fejedelemségekben csak a 19. századból származnak, 
amikor is az első összeírókönyvek keletkeztek (1837-1843).

A görögkeleti egyházi alap keletkezése Bukovinában

1775-ig az erdőbirtokok ügye Bukovinában ugyanolyan módon volt 
„szabályozva”, mint általában Moldvában. Az osztrák erdészeti ad
minisztráció bevezetésekor „az uratlan” erdőket (70 000 hektárt) kincs
tári vagyonnak nyilvánították. A legnagyobb erdőtulajdonosok az ismert 
kolostorok voltak, Putna, Secul, Dragomimea, Moldowitza stb. A 
kolostorokhoz tartozó erdőket 1783-ban „görögkeleti vallásalap” néven 
egyesítették, amely 1872-ig saját önkormányzattal rendelkezett, majd
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pedig az osztrák földművelésügyi kormányzat igazgatása alá került 
(Sburlan 1933, Ichim 198). Észak-Moldvában az első erdészeti 
jogalkotást az 1782-ben kibocsátott erdőrendtartás jelentette. Ennek a 
régi osztrák erdőrendtartásnak az volt a célja, hogy -  tekintettel a 
helyenként már fenyegető fahiányra -  az erdők kezelésébe rendszert 
vezessen be, aztán pedig Bukovinában is érvényt szereztek az 1852. évi 
birodalmi erdőtörvénynek (Kossarz 1984, Ichim 1988).

Az első erdőrendtartások az óromániai országrészekben

Az úgynevezett óromániai részekben (Oláhországban és Moldvában) az 
erdőket egészen a 18. század végéig a mezőgazdasági területek „mellék
birtokának” tekintették, és ennek megfelelően akár a teljes kiirtásig 
kihasználták; helyenként erősen túlhasználták, vagy válogatás nélkül 
kiirtották. Az első erdőrendtartásokat §utu Mihai vajda (1785), 
Alexandru Moruzi (1796 -  Havasalföld fejedelme 1793-96 és 1799-1801 
között, majd 1792, 1802-1806 és 1806-1807 között pedig Moldváé is), 
Alexandru Calimachi és Sandu Sturza 1824 és 1831-ben adta ki 
(„Szervezeti szabályzat”). Ez utóbbival az erdőpusztításoknak akart gátat 
vetni. Az erdészeti személyzet hiányából fakadóan azonban a gyakor
latban ezt mégsem sikerült megvalósítania. Mindehhez hasonlóan az 
1843-ban és 1847-ben kiadott erdővédelmi rendelet (az úgynevezett 
„parkettrendelet”) Moldvában és Havasalföldön ugyanúgy eredmény
telen maradt (Sburlan 1933, Ivánescu 1972, Kossarz 1984).

A francia mintára bevezetett parkett vagy sorozatvágó gazdálkodás 
(amely többek között azt tartalmazta, hogy 80 fa ledöntése után egyet 
meg kellett a magtermés érdekében hagyni, azaz hektáronként 56 darab 
magtermő fát) egészen 1881-ig érvényben volt (Adolph 1917).

Meg kell még említeni a Codex Calimachi-t Chr. Flechtenmacher-től 
(1785-1843), amely egyebek közt az osztrák törvénykönyv példáját is 
követi (Jója 1962, 1964).

Az első román erdészeti oktatási intézmény

A Ia§i-i „Academia Mihailian”-án 1843-ban oktattak először erdészeti 
alapismereteket (Catrina 1986). Nyolc évvel később (1851-ben) §tirbei 
fejedelem létesítette Bukarestben az első román erdészeti iskolát, ame
lyet egy francia mérnök, Lalanne vezetett (Chiritá 1981). Szintén
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Franciaországból hívtak be erdészeti szakembereket; erdőfelügyelőt, 
alerdőfelügyelőt és főerdészt -  Richmond-t, Richhmomme-t és Patras-t. 
Ezáltal mind az erdészeti oktatás, mind a román erdészeti szolgálat 
szervezése megtörtént. A hároméves tanulmányokat -  mint állami 
ösztöndíjas -  15 hallgató kezdte el. Közülük kerültek ki a későbbiekben 
a legismertebb és legtöbbet alkotó erdőmémökök, M. Rámniceanu, J. 
Hartel, C. N. Racota és S. Trásnea.

Viszálykodások következtében a három francia 1853-ban elhagyta az 
országot, és az iskola a tanerők hiánya miatt megszűnt. (A francia 
erdészeknek az első erdőrendezési munkát is elő kellett volna 
készíteniük, ami feltehetően nem sikerült.)

M. Rámniceanut állami költségen Franciaországba (Nancyba) 
küldték tanulni; az 1857. évi visszatérését követően aztán arra törekedett, 
hogy az erdészeti oktatást újra elkezdhessék, ami 1860-ban (kétéves ok
tatással) sikerült is. Az intézményt 1862-ben a Pantelimon-i mező- 
gazdasági iskolával egyesítettek, ahonnan a mezőgazdasági és erdő- 
gazdasági iskola 1869-ben Herástráu-ba került át (Grunau 1906, Adolph 
1917, Negulescu u. Ciumac 1959, Ivánescu 1972, Giurescu 1975, 
Stinghe u. Chiritá 1978).

4.2.2.2 Moldva és Havasalföld egyesült fejedelemsége

1859 januárjában Moldvában Ion Cuzát (1820-1873) választották 
fejedelemnek. Néhány héttel később Havasalföldön ugyancsak őt 
választották meg, így a két országot „perszonálunió” kötötte össze; ez 
volt a román állam csillagának a születése. Cuza kidolgozott egy 
reformpolitikát, ami az állam, a gazdaság és a társadalom fejlődését 
szolgálta. Célja volt az életkörülmények javítása, továbbá a nyugat
európai orientációt tűzte ki maga elé követendőnek. Ezzel egy olyan 
hatalmas vállalkozásba kezdett, amelynek a céljai mindmáig érvényesek 
(Völkl 1995). Ennek keretében az erdészeti ügyeknek is nagy figyelmet 
szentelt.

A kettős fejedelemség első statisztikája (1861) -  amikor 4,4 millió 
lakossal számoltak -  a következő erdészeti adatokat tartalmazta (a 
történelmi tartományok szerint) (Sburlan 1933).
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Tartomány Összes terület 
1000 ha-ban

Erdőterület 
1000 ha-ban

Erdősültség
%-ban

Besszarábia 948 30 3
Havasalföld 7330 1223 17
Moldva 3871 1010 19
Összesen 12 149 2263 17

Az erdőtulajdon a következőképpen alakult: állami erdők -  0,8%, 
közbirtokossági erdők -  0,3%, intézményi erdők -  19%, külföldi 
kolostorokhoz tartozók -  19,1%, belföldi kolostorokhoz tartozók -  9,9%, 
szabadparaszti erdők („mo§neni” és „ráze§i”) -  14,5%, magánerdők -  
53,5%.

4.2.2.3 A Román Fejedelemség

Görögország felszabadulása után (Rösler 1995) az autonóm Románia 
volt a második állam a Balkánok, ahová külföldi monarchiából hívtak a 
trónra uralkodót; 1866-ban Hohenzoller-Sigmaringen Károly herceget, 
aki I. Károly néven lett Románia uralkodója. 1877-ben Románia hadat 
üzent az Oszmán Birodalomnak és kivívta a teljes függetlenségét. Egy 
évre rá (1878) Románia megkapta Dobrudzsát, de le kellett mondania 
Besszarábia déli részéről (Schmidt-Rösler 1993, 1994); amivel kereken 
30 000 hektár erdőt veszített el Oroszország javára.

A Román Fejedelemség összterületéből (1 533 600 ha) 9% (145 000 
ha) volt az erdő. Az erdők birtokosok szerinti megoszlása a szeku
larizáció után, a kolostori erdők állami tulajdonba vételével (1863) 
megváltozott. 1884-ben az állami erdőkből mintegy 70 000 hektárt a 
királyi család haszonélvezetébe adtak (Sburlan 1993).

A gyors erdőterület-csökkenés okai

A jó minőségű, nagy kiterjedésű egykori tölgyerdők az utóbbi 250 év 
alatt elenyésző nagyságúra apadtak. Ennek a legfőbb okai közül a 
következőket említhetjük meg:

-  A hadi cselekmények, a hadjáratok, amelyek mindkét 
fejedelemség gazdasági és állami életét zavarták, jelentős 
erdőpusztításokkal is jártak. Az Oroszország és Törökország 
közötti számtalan háború alkalmával -  amelyek jelentős részben
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éppen román területen zajlottak -  stratégiai megfontolásokból az 
erdőket felgyújtották.

-  A törökök, akik évszázadokig uralkodtak itt, adóként irtózatos 
mennyiségű épületfát igényeltek mind a sürün leégő 
konstantinápolyi városrészek újjáépítéséhez, mind pedig a 
flottaépítéshez. Például amikor a Porta 1802-ben Oroszországgal 
békét kötött, Törökország ingyen szerezhetett be fát Moldvából 
és Oláhországból, ráadásul a szállítási költségeket is a 
fejedelemségeknek kellett állniuk.

-  A tölgyerdők megfogyatkozásához vezetett az az egykori szokás 
is, amely szerint a városi utakat fával burkolták, nemcsak a 
nagyobb román városokban -  mint Ia§i és Bukarest - ,  hanem 
Konstantinápolyban és még más oszmán városokban is.

Összefoglalás

Erdély

Az osztrák állami adminisztráció Erdélyben a határőröket főleg az 
ortodoxok, így a románok közül szervezte meg. Jelentős erdőterületeket 
irtottak ki települések létesítése, továbbá mezőgazdasági művelés 
céljából Az ekkor keletkező közösségi tulajdonú erdők -  hasonlóan a 
„mosneni” (Havasalföld) és „ ráze§i” (Moldva) erdőkhöz -  a később 
megvalósuló modern erdőgazdálkodásban vezető szerepet fognak 
játszani.

II József (1780-1790) erdélyi utazása során megállapította, hogy az 
ottani erdők mennyire rossz állapotban vannak. Gróf Auersperg 
gubernátor (1771-1774) az alsó-ausztriai báró Hohenegget erdélyi 
erdőigazgatónak nevezte ki.

Az erdészeti tanintézetek, mint amilyen például Mariabrunnban, 
Bécsben, Tharandtban, Freiburgban, Münchenben vagy Selmecen 
létesültek, kisugárzó hatása mind a Bánságban, mind Erdélyben érezhető 
volt. A XIX. század közepén -  köszönhetően többek között a fent említett 
közép-európai szakképzésben résztvevő erdészeti szakembereknek -  az 
erdélyi, a bánsági és a bukovinai erdészet bekapcsolódott a Közép- 
Európában elterjedő gazdálkodásba.

1858-ban az 1852. évi osztrák erdőtörvényt Erdélyben is bevezették, 
amely az 1867 évi osztrák-magyar kiegyezésig érvényben is volt.
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Eszak-Moldvát (Bukovinát) 1775-ben Ausztriához csatolták, majd 1849- 
ben osztrák „koronatartománnyá” tették. A csatlakozás időpontjában 
mind Bukovinában, mind Moldvában az erdőbirtokokat rendezték. Az 
osztrák erdészeti igazgatás az „ uratlan ” erdőket (70 000 hektárt) 
kincstári vagyonnak nyilvánította, és az egykori bukovinai kolostori 
erdőket pedig egy görög katolikus vallásalapítvány számára biztosította.

Az úgynevezett óromániai (oláhországi és moldvai) erdők a 18. 
század végéig a mezőgazdaság „ mellékhasználatának” voltak tekin
thetők, és ennek megfelelően teljesen elpusztították, helyenként túl
használták vagy válogatás nélkül irtották. Az 1843-ban és 1847-ben 
bevezetett erdővédelmi utasítások (az úgynevezett „parkett-utasítások”) 
sem Moldvában, sem Havasalföldön nem hoztak érzékelhető változást.

Az „Academia Mihailiana”-nán lakiban 1843-ban első ízben adtak 
elő erdészeti alapismereteket és nyolc évvel később, Stirbei fejedelem 
idején Bukarestben létrehozták az első román erdészeti tanszéket, 
amelyet a francia mérnök, Lalanne vezetett.

Az egyesült fejedelemség első statisztikája (1861) szerint -  4,4 millió 
lakos mellett -  2 263 000 ha erdejük volt, amely 17%-os erdősültségnek 
felelt meg. A történelmi tartományok közül Besszarábiában 3%-os, 
Havasalföldön 17%-os és Moldvában 19%-os volt az erdősültség.

Az erdőterület tulajdonosok szerint így oszlott meg: állami -  0,8%, 
közbirtokossági -0 ,3% , intézményi -  1,9%, külföldi kolostorhoz tartozó
-  19,1%, belföldi kolostorokhoz tartozó -  9,9%, szabadparaszti 
(„mo§neni” és „ráze§i”) -  14,5%, magán -  53,5%.

1866-ban Hohenzollern-Sigmaringen Károly herceget választották I. 
Károlyként Románia királyává. 1877-ben Románia hadat üzent az 
Oszmán Birodalomnak és kivívta függetlenségét. Egy évre rá (1878) 
Románia megkapta Dobrudzsát, de Dél-Besszarábiáról le kellett 
mondania. Ekkor kereken 30 000 hektár erdőt veszített el, ennyi került 
Oroszországhoz.
A Román Fejedelemség összes területéből (1 533 600 ha) 9%-nyi volt az 
erdő (145 000 ha). A tulajdonosi kategóriák szerinti összetételt 
megváltoztatta az egykori kolostori erdők szekularizációja, állami 
tulajdonba vétele (1863).

Moldva és „Oláhországok”
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Az egykori nagy kiterjedésű j ó  minőségű tölgyerdők az utóbbi 250 év 
alatt különböző okok miatt (hadi események, hadisarc és magas saját 
fogyasztás) elenyészővé váltak.

4.3 Románia és Erdély (mint Magyarország része) az első világ
háború végéig (1918)

Románia erdőgazdálkodását a kultuszminisztérium irányította, ahol már 
1860-ban egy minisztériumi igazgatóságot, mint önálló „ügyosztályt”, 
létesítettek, ezzel azonban nem sikerült a különböző visszaéléseket 
megszüntetni (Lazaru 1884, Endres 1922, Zierau 1930).

4.3.1 Románia

A Berlini Kongresszus 1878-ban Románia függetlenségét megerősítette, 
így az királyság lett. Ekkor az ország erdészetében új időszak kezdődött, 
mert a jelentős népgazdasági ágat sikerült a közép-európai 
követelményekhez közelíteni.

Az új román erdőgazdálkodás

A modem erdőtörvénnyel (az úgynevezett „Cod silvic”-kel), amelyet 
1881. június 19-én adtak ki, a román erdőgazdálkodásban egy új korszak 
kezdődött el. Ez volt ugyanakkor az első véderdőkre vonatkozó törvény 
is, amelyhez mintául az 1852. évi osztrák birodalmi erdőtörvény 
szolgált. A francia parkettgazdálkodást megszüntették és a szálaló- 
vágásos gazdálkodást hozták be; előírták a vágások alkalmával a 
megkívánt legkisebb átlagátmérőt. Ez a jeles törvény azonban nem vál
totta be a hozzá fűzött reményeket, mivel a végrehajtásához hiányzott az 
erdészeti hatóság, és főleg pártpolitikai akadályok merültek fel. Például 
elrendelték az üzemtervek összeállítását is, de azok 30 évvel később is 
csak mintegy 20%-ban készültek el (Kossarz, 1984).

Az állami és a magánerdőket a hozamuk felett használták ki, 
letarolták, eladták és kiirtották. Az a körülmény, hogy az állami 
erdőkben a faértékesítéskor a nagy kiterjedésű, összpontosított rendszert 
(a vásárlók munkájának könnyebbé tétele érdekében) követték, további 
erdőpusztulásokhoz vezetett.
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Előremutató intézkedések

Az 1881. évi erdőtörvénynek a romániai erdőgazdálkodásra -  mint 
fontos népgazdasági ágra -  többek között a következő pozitív hatású 
intézkedései voltak:

-  Bevezette a külön erdészeti szolgálatot.
-  Tapasztalt erdészeti szakembereket hívtak be külföldről az 

államerdészeti szolgálat megszervezésére. Az akkori 
államuradalmi ügyek minisztere, P. P. Carp (1837-1918) 1890- 
ben Bukovinából Bukarestbe hívta az osztrák J. Pitschak (f 1907, 
Bukarest) erdészt, akit a román erdészeti ügyek 
újjászervezésével bízott meg.

-  Megtiltotta az erdei legeltetést.
-  A kiterjedt erdősítési és erdőtelepítési munkák érdekében 

számtalan csemetekertet létesített; ennek alapján 1884-1910 
között 11 338 ha új erdősítést (erdőtelepítést) végeztek.

-  Intézkedett az állami és magánerdőkről.
-  Az erdei mellékhasználatokról intézkedett.
-  Ösztöndíjat biztosított német és osztrák erdészeti 

tanintézetekben való tanuláshoz.
-  A Dunai Alföldön homokfásításokat végeztek, és a csaknem 

teljesen erdőtlen Dobrudzsában is folytak erdőtelepítések.
-  Egy felsőfokú erdészeti tanintézetről gondoskodott.
-  Megalapított egy erdészegyletet és egy szaklapot.

A Románia és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti vámháború

Románia mint kimondottan agrárország -  a fakivitel a gabona- és a 
petróleumexport után a harmadik helyen volt -  az 1886-91. közötti 
vámpolitikájával az osztrák-magyar faimportot visszaszorította. 1886-ig 
ugyanis a faimport nagyobb volt, mint az export. A román erdők 
kiterjedt feltárásának és az állami, faipart támogató kedvezményeknek 
köszönhetően a kereskedelmi mérleg ugrásszerűen megjavult, aktívumot 
mutatott.

Sok évvel korábbról kezdődően a Szereten (az Aranyos-Besztercével 
mint mellékfolyójával együtt) és a Pruton tutajozás folyt. Már 1814-ben 
Michael Steier megkísérelte ezt az Aranyos-Besztercén is. A modem 
tutajozást itt végül 1833-ban teremtették meg (Gottlieb Hügel /"f 1864/ az

64



erdélyi Besztercéről) (v. Wurzbach 1865). 1843-ban sikerült Peter 
Strohmeyemek a tutajokat a dunai kikötőig, Galacig biztonságosan le
vinni (Ichim 1988).

Az 1896. évi görög-török háború következtében a Görögországba, 
Törökországba és Egyiptomba irányuló fakivitel megakadt; de a tengeri 
úton (Galac -  Fekete-tenger -  Földközi-tenger) Rotterdamig és a rajnai 
német kikötőig eljutott. Ez az új felvevő piac a román erdő- és faipar 
számára nagyon jövedelmező volt.

Az 1910. áprilisi erdőtörvény

Bár közel húsz év telt el az első erdőtörvény életbe lépte óta, annak 
előremutató és nagyralátó céljai csak tétova módon valósultak meg, 
miképpen azt a kortársak közül H. (1883) és Lazaru (1884) is állította. 
Az 1881. évi erdőtörvényt 1885-ben továbbfejlesztették és javították, 
amit 1892-ben egy kiegészítés követett, amelyben az erdőkárosítások 
büntetése rendjét javították.

A még mindig fennálló fonák helyzeteken kívánt segíteni az 1910. 
március-áprilisi törvény, amely egy erdőpénztár felállításáról intézkedett 
(Nedici u. Zotta 1935, Kossarz 1984). Ennek a törvénynek a leg
fontosabb rendelkezése az volt, hogy az újraerdősítések céljaira az akkor 
felállítandó földművelésügyi és államjavakkal foglalkozó minisztérium
ban egy kauciós kasszát létesítettek. Továbbá: az újraerdősítéseket (erdő- 
felújításokat) rendelte el (amely rendelkezés érvényes volt a magán
erdőkre is) és elvből tiltotta az erdei legeltetést (Sburlan 1933, Nedici u. 
Zotta 1935).

A főiskolai ügyek korszerűsítése

Nagy sikert jelentett a főiskolai kérdés modernizálása. A bukaresti és a 
Ia§i-i egyetemek rendületlenül fejlődtek, amit az I. Károly-féle egyetemi 
alapítvány segített; nívósabb pályázatok, könyvek és folyóiratok, és 
mutatták a növekvő tudományos és kulturális felkérések is (Völkl 1995).

Az államjavak minisztériumának 1883. évi bukaresti megalakításával 
egy felsőbb tanintézetet is alapítottak; ez azonban csak három évig 
működött, 1886-ban aztán a Herástráu-ban lévő mezőgazdasági iskolával 
vonták össze. 1889-ben Bráne§tiben (Bukarest mellett) egy erdésziskolát
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nyitottak meg, amely 1894-ben erdőőri iskolává alakult át (Negulescu u. 
Ciumac 1959).

Carp államjavakügyi miniszter támogatásával aztán egy új éra 
kezdődött Romániában az erdészeti oktatás terén (Adolph 1917). 1901- 
től kezdődően az erdészeti felsőoktatásba csak érettségizettek kerülhettek 
be, és az erdészeti tanintézetet főiskolává nyilvánították. 1918-ban az er
dészeti tudomány önálló fakultásként csatlakozott a bukaresti műszaki 
egyetemhez (Stánescu 1958).

A hallgatók továbbiakban is a külföldi felsőfokú erdészeti 
tanintézeteket látogatták, egyre kisebb számban Franciaországban (Nan
cy) és egyre nagyobb számban a müncheni és a tharandti egyetemeket.

Az 1886-ban alapított román erdészeti egyesületnek („Progresul 
Silvic” „Erdészeti Fejlesztés) az 1904-ben kiadott királyi dekrétum 
biztosította a ,jogi személy” állást. Az egyesület megalakulása óta 
céljának tekintette az erdészeti tudomány és erdőgazdálkodás 
haladásának az elősegítését. 1881-ben megjelent az első román erdészeti 
szaklap, a „Revista Pádurilor” (Giurgiu 1985); amelynek feladatát így 
határozta meg (lásd az 1881. évi 1. számot): „...honfitársainkat erre a 
rendkívül nagy, a kiterjedt erdőségekben meglévő, de figyelmen kívül 
hagyott javakra és azok fontosságára, figyelmeztessük, és mindennek az 
elfecsérlését egy szabályozott, jobb gazdálkodással megelőzzük” Az 
alapítók és az első munkatársak a következők voltak: Antonescu-Remu§i
-  kiadó és főszerkesztő, B. Pizo -  erdőmémök, Cápiteneanu -  vezérkari 
tiszt; és a párizsi obszervatórium egykori erdőmérnökei; Eleuterescu és 
Chihaia, aztán a Nancy-ban lévő intézmény növendékei, Gavrilescu az 
Aschoffenburgban székelő erdészeti iskola abszolvánsa, aztán C. 
Antonescu-Remu§i és A. Boicescu -  mindketten orvosok, végül A. 
Eusdatiu a párizsi jogi fakultáns doktora (v. W 1881, Fürst 1894).

Megemlítendő, hogy 1881-ben Bukovinában is alapítottak erdészeti 
egyesületet (ami az országos -  bukovinai -  kulturális egyesületnek volt 
az egyik osztálya), amely az akkoriban ismert erdészeknek, mint A. 
Böhm, A. Ullrich és J. Pitschak fáradozásai eredményeképpen jött létre 
(C. 1881.). Hét évre rá (1888) három kísérleti állomással megteremtették 
az erdészeti kutatást és kísérletezést is (Ichim et al. 1982).

Románia első természetvédelmi területét Bukovinában jelölték ki. 
1906-ban javasolták, hogy a csemovici ortodox templomalapítványhoz 
tartozó Slátiora őserdőt helyezzék védelem alá, ahol aztán 1913-ban a
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nemzeti parkot létesítették. Slátionara lett 1920-ban Nagy-Románia első 
nemzeti parkja (Mühldorf 1926).

Románia az első világháborúban

Két évi semlegesség után Románia szövetségességi szerződést kötött az 
antanthatalmakkal és 1916. augusztus 27-én hadat üzent a Monar
chiának.

Már az első két háborús évben (1914-16) Románia fakivitele -  a 
rossz külső gazdasági feltételek következtében -  csaknem teljesen 
megszűnt. 1917-ben Románia kétharmad részét a Központi Hatalmak, 
Németország és Ausztria-Magyarország elfoglalták. A megszállt terüle
teken az erdészeti igazgatást egy német háborús erdészeti (-gazdálkodási 
és faipari) csoport vette át. Az elfoglalást követően az ország a katonai 
közigazgatással rendkívül kifosztott állapotba került. Ebben az időben az 
évenkénti kihasználható famennyiséget 5-6-szorosan túllépték. A 
megszállt területeken -  miként már említettük -  az erdészeti ügyek 
irányítását német erdészek végezték, akik mindezek ellenére törekedtek 
arra, hogy Románia tölgyerdeit a teljes megsemmisüléstől megóvják. A 
rendszertelen vágásokból kifolyólag 1916-ban egy nagy széltörési kár is 
keletkezett, amelyhez aztán rovarkár (betűzőszú) fellépése is járult (2 
millió m3 fa károsult) (Sburlan 1933).

4.3.2 Erdély mint Magyarország része (1867-1918)

Az 1867. február 8-án létrejövő kiegyezés alapján új alkotmány, a Habs
burg Monarchia ketté osztása következett be. A kiegyezési törvény alap
ján Magyarország és Erdély, amely addig három nemzet (a magyar, a 
szász és a székely) földje volt, egyesült; de a szász (német) székek és 
kerületek azonban mint különálló közigazgatási egységek még továbbra 
is megmaradtak. A (szász) nemzeti egyetem (az erdőkben gazdag 
Királyföld a német településekkel) aztán 1876-ban az újonnan kialakított 
megyékbe került bele, azokba osztották szét.

Az 1879. évi magyar erdőtörvény

Az erdélyi erdők történetében ez egy fordulópontot jelent. Az 
erdőgazdálkodás addig meglévő káoszában ez a törvény mindenekelőtt
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rendet és áttekinthetőséget kívánt megvalósítani. Ennek érdekében az 
előírások főleg erdőrendészeti karakterűek. Azért, hogy a rendezett gaz
dálkodásba való átmenetet megkönnyítse, a törvény olyan gazdálkodási 
szabályokat írt elő, amelyeket az akkor már meglévő állami felügyelő
ségek képesek voltak könnyen ellenőrizni. Az állami (erdő)felügyelet alá 
vont erdők hosszú távú használatának biztosítása érdekében a törvény 
üzemtervek készítését írta elő. A kikötött határidőkre történő elkészítés 
érdekében állami erdőhivatalokat létesítettek, amelyek az erdők felmé
rését és az erdőrendezést is ellenőrizték (Fröhlich 1926).

Az 1879. évi magyar erdőtörvény (amely a bajor erdőtörvény alapján 
készült) erdőrendészeti előírásokat, újraerdősítési kötelezettségeket, 
erdészeti szállítási előírásokat stb. is tartalmazott. Külön figyelemre 
méltatta a következő erdőket: véderdők (172 445 ha), védendő erdők 
[fe lté tlen  e rd ő ta la jo n  álló erdőit -  ford.] (319 296 ha) és 
futóhomokon álló erdők (7225 ha) (Sburlan 1933).

Az 1879. évi erdőtörvényt követte az 1898. évi XIX. törvénycikk „a 
községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről...” 
Ezek a törvények érvényben maradtak mind Magyarországon, mind az 
utódállamokban az első világháborút követően is, és csak később 
helyezték azokat hatályon kívül. így például mindkét törvény az osztrák 
Burgenlandban 1940-ig, míg az egykori Csehszlovákia szlovákiai részén, 
és 1939-től a független Szlovákiában egészen a második világháború 
végéig érvényben volt (Hafner 1983, Kossarz 1984).

Közbirtokossági erdők

1889-ben [l898"ban! -  a  fordító] a közbirtokossági erdők feletti 
felügyeletet a használat fokozott felügyeletével és a birtokok jogosultak 
közötti felosztásának teljes megtiltásával szigorították meg, így a 
közbirtokossági és közösségi erdők -  mint kötött birtokók -  az állam 
igazgatása alá kerültek. Sajnos ezeknek az erdőknek földmüvelésügyi 
minisztériumi jóváhagyással történő felosztását 1913-ban aztán ismét 
engedélyezték. A közösségek és a közbirtokosságok könnyen szereztek 
földművelésügyi minisztériumi engedélyt ahhoz, hogy erdeiket teljes 
kihasználásra eladhassák. Ennek alapján aztán a legtöbb közbirtokossági 
erdő rövid idő alatt kitermelés céljából eladásra került, holott az 
erdőtörvény a hosszú távú gazdálkodást írta elő. Az erdőben így okozott 
kárt alig lehetett helyrehozni.
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Mindebből dicséretes kivétel egyebek között a Beszterce-Naszód 
megyei (az úgynevezett volt Naszód-vidéki határőri) közbirtokossági 
erdő.

A „hétbírák erdeje”

A Szebeni-havasokban (Déli-Kárpátok) -  amelynek egy jelentős része 
Oláhországba esik -  fekszenek a „hétbírák erdei”, amelyeket még László 
király (1453) adott a szebeni tartománynak (Talmácsi uradalom) és 
Mátyás (1472, Szelistyei uradalom), elismerve azok értékes és kiváló 
szolgálatát. Az elmúlt évszázadokban a „hétbírák” vagyona különböző 
erdőségekre vált szét, de ennek ellenére az erdélyi erdők között mindig 
az ésszerű erdészeti igazgatás és erdőhasználat példájaként állt. Ez 
kimondottan érvényes J. Binder és E. Witting itteni tevékenységére.

Miként már említettük, a [szász] nemzeti egyetem (amelyhez ezek 
az erdők is tartoztak) 1876-ban feloszlatásra került, a megyék között 
szétosztották, és ezzel feladatot adott a tekintélyes vagyon (a német 
universitas és a „hétbírák” vagyona) kezelése. Itt meg kell említeni, hogy 
az Erdélyi Szász Földmüvesegylet már 1852-ben, majd 1871-ben a szász 
univerzitásztól feladatul kapta, hogy tegyen javaslatot egy, a szászság 
számára megfelelő erdőtörvényre. A szászvárosi erdőmester, K. Gleim 
kezdeményezésére 1875-ben az egyesületen belül egy erdészeti szekció 
alakult, amely 1918-ig tevékenykedett, és amelynek létrehozásában a 
király földi erdőmester az erdészeti ügyek javítását és az erdészeti 
kérdésekkel való intenzív foglalkozást jelölte ki célul (Schuller 1895, 
Binder 1909, Kepp 1910, Schuster 1910, Wittstock 1931, Wagner 1979, 
Rösler 1988, D. u. R. Rösler 1993).

A Naszód-vidéki határőri erdők

A határőrség Mária Terézia alatt történő megszervezése alkalmával 44 
község (a naszódi kerület) román lakosságát az úgynevezett második 
román határőrezredbe sorozták és ők ajándékként 180 000 ha erdőt és 
mezőgazdasági területet kaptak. Amikor 1851-ben a határőrséget felosz
latták, az erdők mint közös birtokok kerültek a 44 község tulajdonába. 
Ezek az erdőségek (részben őserdők) 1890-ig bármily nemű állami 
beavatkozás nélkül voltak használva, ami aztán az erdőkerület mér
hetetlen kifosztásához, elkopárosításához vezetett.
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Ebben a leromlott állapotban az 1890. évi XIX. törvénycikk alapvető 
változást hozott. Besztercén a határőrvidéki erdők kezelésére egy 
különleges erdőigazgatóságot alapítottak, amely az erdőkben nekilátott 
az okszerű gazdálkodáshoz. Ettől az időponttól kezdődően a határőri 
erdőket a céltudatos és eredményes kezelés jellemzi, ami kimondottan 
jövedelmező gazdálkodáson, gazdasági-kereskedelmi alapokon nyugo
dott. Az ekkor felállított erdészeti hivatalok ugyanakkor az erdő
művelésben is példamutató módon működtek, és a maga idejében az 
erdélyi erdőművelés példájaként emlegették (Bedő 1896, Demetrescu- 
Gárbovi 1936).

Oktatás és kutatás

Az erdélyiek továbbra is Selmecen tanultak, ahol az erdészeti oktatás és 
kutatás már 1773-ban elkezdődött (Bergakademie Schemnitz). A Dél- 
keleti-Kárpát-medence két magyar királyi erdőőri iskoláját 1896-ig az 
[országos] erdei alap tartotta el, amelyek egyébként Görgényszentimrén 
(Görgen; Gurghiu -  1893), az erdélyi Keleti-Kárpátokban és 
Vadászerdőn (Jagdwald, Pádurea Verde), Temesvár (Timi§oara) mellett, 
a Bánságban létesültek (Bedő 1896, Schwappach 1904).

Az erdélyi erdészek zöme tagja volt az 1851-ben Smetatschek, 
Greiner, Rowland és mások által alapított és gróf Königsegg elnökletével 
működő Magyar Erdész Egyletnek (Ungarischer Forstverein), amelynek 
a „Mittheilungen des ungarischen Forstvereins” című egyesületi lapját 
német nyelven adták ki. Csak később (1860-1862, ford.) adta ki Divald 
és Wagner az első magyar nyelvű erdészeti folyóiratot, az Erdészeti 
Lapokat, amelyben számos erdélyi erdész is publikált (C. W 1882, 
Beauregard 1883). Mivel az alapított egyesület német tanácskozási 
nyelvű volt, 1866-ban egy új magyar erdészegyesületet alakítottak 
(magyar egyesületi nyelvvel) (Bedő 1896).

Az erdélyi erdészeti kísérleti állomás Görgényszentimrén volt, és 
Szabédon (Marosvásárhely mellett) fenntartottak egy, a mai napig 
Romániában híres és értékes kísérleti területet (nagy ültetvénnyel és 
arborétummal) (Roth 1905, Dimitriu-Tátáranu 1960, Catrina 1986). Ez 
kapcsolódott a Fekete Lajos professzor (1837-1916) által az 1879-től 
1892-ig létesülő erdészeti kísérleti területekhez, amelyeket a gazdasági
lag fontos idegenhonos fafajok akklimatizálódásának vizsgálatára alapí
tottak (Urgela 1993).
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Már a háború előtt 830 000 hektárnyi fenyőerdőben keletkezett 
túlhasználat. A nagy teljesítményű és számos, abban az időben korszerű 
keretfíírészen kívül a sok vízi deszkametszőt, továbbá a háztartások 
igényét is figyelembe kell venni, az épületfát, a zsindelyt, a papírt, a 
cellulózt stb.

A 1,6 millió m3 (80 ezer vagon) termelt fűrészáruból 40%-ra (30 ezer 
vagonra) Erdélyben volt szükség, míg a maradék exportra került (20 000 
vagon Románián, a galaci Duna-kikötőn keresztül jutott el Keletre, míg 
30 000 vagon Magyarország Tisza menti részeire).

Korábban a Romániával kötött, 1875-86 között érvényes keres
kedelmi szerződés idején, az oda irányuló kiszállítás nagyon élénk volt, 
amely aztán annak felmondását követően, a vámháborúból kifolyólag, 
egy csapásra megszűnt (MyB 1993, Sburlan 1933). A Galacon keresztüli 
tranzitforgalom azonban 1902-től, a Gyimesi-szoroson (Keleti-Kárpátok) 
átvezető vasút megnyitását követően megélénkült. Az 1912. évi Balkán
háború kitörésétől kezdődően az első világháború végéig az erdélyi 
faipar és fakereskedelem különösen nehéz időszakot élt át (Frommer 
1930, Sburlan 1933).

Erdélyben is -  miként az Ókirályságban -  a háború idején az erdők 
használata helyenként olyan aggasztó méreteket öltött, hogy a magyar 
kormány arra kényszerült, hogy 1915-ben megszorító intézkedéseket 
hozzon, amelyek alapján az addig szabadon használható erdőkben is 
korlátozások történtek.

Összefoglalás

Románia

Az 1881. június 19-én kelt modern erdőtörvénnyel (,, Cod silvic”) a 
román erdőgazdálkodásban egy új időszak kezdődött el. Az állami és a 
magánerdőkben ezt sikerült is bevezetni. A modern tutajozást 1833-ban
G. Hiigel ( f i 864) az erdélyi Besztercéről kiindulva megvalósította. 
Bukovinában kijelölték Románia első természetvédelmi területét. Az első 
világ idején az elfoglalt területek erdészeti ügyeit német erdészek vették 
át, akik arra törekedtek, hogy Románia tölgyerdeit megvédjék a teljes 
megsemmisüléstől.

Fakereskedelem és az erdők túlhasználata az első világháborúban
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A Magyarország és Erdély egyesítéséről szóló törvény (1868) az addigi 
három nemzet (magyarok, erdélyi szászok és székelyek) földjét 
felosztotta; a szász (német) székek és kerületek azonban ezt követően is 
megőrizték önálló igazgatásukat. A szász nemzeti egyetem (az erdődús 
Királyfölddel) 1876-ban az újonnan kialakított vármegyékbe került 
szétosztásra. Az 1879. évi magyar erdőtörvény az erdélyi erdők 
történetében fordulópontot jelent. A törvény a bajor erdőtörvény 
mintáját követte, és tartalmazta az erdőrendészeti előírásokat, az 
újraerdősítéseket, az erdészeti szállítást stb. Különös figyelmet szentelt a 
következő erdőknek: véderdők (172 445 ha), védendő erdők [feltétlen  
e rd ő ta la jo n  állók] (319 296 ha) és a futóhomokon álló erdők (7225 
ha).

1889-ben [ l8 9 8 _b a n  — ford.] a közbirtokossági erdők feletti 
felügyeletet a használat fokozott felügyeletével és a birtokok jogosultak 
közötti felosztásának teljes megtiltásával szigorították meg, amit 1913- 
ban -  minisztériumi jóváhagyással -  ismét megengedtek. Mindezek 
következtében ezeket az erdőket bátran eladták, és ezen erdőkben a 
megfelelő törvényi szabályozás ellenére is a tartamos gazdálkodás 
szempontjait megcsúfolták.

A „szász hétbírák” erdei királyi adományként 1453-ban kerültek a 
nagyszebeni tartományhoz. Az elmúlt évszázadokban a „hétbírák” javai 
különféle változásokon mentek át, de ennek ellenére azok kezelése és 
használata az erdélyi erdőkben példaértékű volt.

A naszódi határőri erdők létüket a Mária Terézia idején létrehozott 
határőrvidéknek köszönhetik Akkor a naszódi kerület 44 faluja román 
lakosságából létrehozták az úgynevezett második román határőrezredet, 
és ezzel azok 183 000 hektárnyi erdőt és mezőgazdasági területet kaptak 
ajándékba. Besztercén felállítottak egy különleges erdőigazgatóságot, 
amelynek a kötelessége volt a határőrvidéki erdőségekben az okszerű 
erdőgazdálkodás megteremtése. Az ekkor felállított erdőhivatalok 
erdőművelési munkáját a kortársak mint az erdélyi erdőművelés jó  
példáját emlegették.

Erdély mint Magyarország része (1867-1918)
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Oktatás és kutatás
Az erdélyiek ebben az időben is túlnyomó részt Selmecen tanultak, ahol 
az erdészeti szakképzést és kutatást már 1773-ban elkezdték. A Délkeleti- 
Kárpát-medencében két magyar királyi erdőőri szakiskolát létesítettek. 
Az egyik Görgényszentimrén (1893-től), a másik Vadászerdőn, a 
Bánságban, Temesvár mellett volt. Az erdélyi erdészek zöme az 1851-ben 
gróf Königsegg elnökségével működő Magyar Erdész Egyletnek 
(Ungarischer Forstverein) volt a tagja, amely egyesületi közleményeit 
német nyelven és „Mittheilungen des ungarischen Forstvereins” címen 
adta ki. Csak később (1860 — 1862, ford.) jelentette meg Divald és 
Wagner az első magyar nyelvű erdészeti szaklapot, az „Erdészeti 
Lapok”-at, amelyben számos erdélyi erdész is publikált. Mivel az 1851- 
ben alapított egyesület tanácskozási nyelve magyar volt, 1866-ban 
(magyar tanácskozási nyelvvel) egy új, magyar erdészegyesületet 
alapítottak.

Az erdélyi erdészeti kísérleti állomás Görgényszentimrén volt 
található, és Romániában a mai napig fenntartják a szabédi híres és 
értékes kísérleti telepet (nagy plantázsokkal és arborétummal).

A fakereskedelem és az erdők túlhasználata az első világháborúban

Már az első világháború előtt 830 000 hektár fenyőerdőben keletkezett 
túlhasználat. Az elkészített fűrészáruból 40%-nyit magában az országban 
használtak fel, míg a maradékot Keletre és Magyarországra vittek. A 
háború idején a fakitermelés olyan nagy méreteket ért el, hogy a magyar 
kormány kénytelen volt megszorító intézkedéseket hozni.

4.4 Nagy-Románia (1919) a második világháború végéig (1945)

A Hohenzollerok Németországban 1918-ban kénytelenek voltak 
lemondani a trónról, míg a Hohenzollerok román ágának I. Ferdinánd 
(1914-27) alatt megadatott a következő. Annak ellenére, hogy Románia a 
csatamezőkön vereséget szenvedett, mégis az első világháború 
győzteseként magához csatolhatta Erdélyt, a Bánságot, a Körös-vidéket, 
Máramarost, Bukovinát és Besszarábiát, amivel létrejött a nagyromán 
állam. Ez az óromán állam első világháború előtti területének a 
kétszeresét jelentette (Kroner 1987, 1996): 1913 = 130 177 km2 -  1920
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= 295 049 km2 ; a lakosság: 1912 = 7 160 000 fő -  1920 = 15 541 000 fő 
(Huber 1973, Schmidt-Rösler 1994).

A megszerzett iparterületek (főleg Erdélyben és Bukovinában) révén 
és a bekerült idegen nemzetiségek (magyarok, németek stb.) 
következtében az ország politikai, társadalmi és gazdasági struktúrája 
alapvetően megváltozott.

Erdészeti statisztikai felvétel a háború után

Az újonnan odacsatolt tartományokban részben már elavult erdészeti 
adatok voltak, hiszen ilyen Besszarábián 1896-ban, Bukovinában 1910- 
ben és Erdélyben csak 1914-ben készült. Ugyanakkor a háború 
következtében nagy változások is voltak (a területet, a településeket és a 
kulturális állapotot illetően), ezért egy új statisztikai felvétel vált 
szükségessé. A munkát az állam végezte el; Erdélyben és Bukovinában a 
kataszteri ívek, míg Óromániában és Besszarábiában a legutóbbi időkben 
végrehajtott geodéziai felvételek segítségével.

Meg kell még jegyezni, hogy Bukovina megszerzésével Románia 
Európa egyik legjelentősebb erdőterületét örökölte. Az osztrák erdészek 
(mint amilyen A. Böhm, E. Guzman, L. Hauska, Ch. Lippert, H. Lorenz- 
Libumau, J. Opletal, H. Pichlmayer, L. Vorreiter stb.) itt világszerte 
elismert, úttörő munkát végeztek. Itt volt például a görögkeleti 
vallásalapok 220 000 hektáros erdőterülete, amelyben a fakészlet 
hektáronként 400 m3-t tett ki. Az egész erdő példamutatóan volt feltárva, 
és az 1920-ban itt felvételt készítő román szakemberek nem mutattak ki 
erdőfelújítási hátralékot (Kossarz 1984, Ichim 1988).

1924-ben tették közzé a következő erdőstatisztikai adatokat:

Tartomány Erdőterület Tisztás és rét Összterület
ha % ha % ha %

Orománia 2 513 481 (18,2) 413 976 (3,0) 2 927 457 (21,2)
Besszarábia 209 409 (4,7) 24 975 (0,6) 234 204 (5,3)
Bukovina 429 271 (41,1) 30 738 (2,9) 460 009 (44,0)
Erdély 3 372 592 (33,0) 254 723 (2,5) 3 627 315 (35,4)

Ö sszesen 6 524 753 (22,1 )7 2 1 732 (2,5) 7 248 985 (24,6)
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A tulajdonosok összetétele a következő volt: állami -  29%, közösségi és 
egyéb állami igazgatás alatti -  11%, szabad használatú -  18%, magán -  
42% (Sburlan 1933).

Fafeldolgozás és -kivitel

Most már Románia az egyik legjelentősebb európai erdészeti és faipari 
országgá vált; a faexport az összes kivitelből a harmadik helyet foglalta 
el. A fafeldolgozó ipar az összes munkavállalók 15%-át foglalkoztatta, 
és az ország össziparában ez az ötödik legnagyobbat jelentette. A faipar
ban a fűrészipar állt az első helyen, ami a tőkebefektetések 82%-át kapta 
és az összes faipari termék a 88%-a innen került ki (Sburlan 1933, 
Kossarz 1984). Az egyik legnagyobb fűrészáru előállító cég Délkelet- 
Európában a „Foresta-Romana” volt. Ezt a „Goetz P. & C. and Cie” 
bécsi székhelyű cég átvételével alapították 1924-ban (Goetzéknek az 
első világháború előtt 74 keretfűrészük volt) (Fronius 1987).

Az agrárreform és az erdők

Agrárreformmal (1919-1921) és egy új alkotmánnyal próbálták 
megoldani Románia két igen feszült problémáját; az agrárválságot és az 
új tartományok betagolásának kérdéseit. 1918-ban egy királyi rendelet 
fektette le az agrárreform alapkövetelményeit, és elrendelte a király
ságban minden külföldi és az országból eltávozott tulajdonának 
elkobzását. A kártalanítást (tulajdonképpen egy névleges kompenzációt) 
50 éves futamidővel, 5%-os állami kötelezettségvállalás mellett oldották 
meg.

Az agrárreform alkalmával 6 millió hektár földet sajátítottak ki, 
melynek alkalmával a kisajátítás mértéke szembetűnően magasabb volt 
az újonnan megszerzett tartományokban, mint Óromániában (§andru 
1975). A reform -  sok egyéb hátrányos gazdasági kihatása mellett -  nem 
erősítette meg a belföldi és a külkereskedelmet, hanem további 
elszegényedéshez, majd újabb agrárválsághoz vezetett.
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A községi legelők kérdésének megoldása érdekében a következő 
erdőterületeket és erdei tisztásokat sajátították ki (tulajdonosok szerint, 
és Sburlan 1933. adatai alapján).
-  állami erdőkből 289 717 ha (14%-át az állami erdőterületeknek)
-  szabadforgalmú erdőkből 40 479 ha (az összesnek 3%-át)
-  magánerdőkből 760 771 ha (az összes 25%-át)

Összesen 1 090 967 ha.

A tartományok között a következő megoszlásban:

-  Óromániában 267 512 ha (az összterület 9%-án)
-  Bukovinában 16 674 ha (az összterület 4%-án)
-  Erdélyben 806 786 ha (az összterület 22%-án)

Összesen 1 090 967 ha.

Bukovinában a görögkeleti vallásalap erdeit a kisajátítás nem érintette. 
Erdélyben „vad” kisajátítások is voltak, amelyeket csak az 1921.10.31- 
én kelt rendelet szabályozott. A rendelkezések a regátiaktól eltérőek vol
tak. Az érintettek száma Erdélyben és a Bánságban nagyobb, mert a ki
sajátítási határ gyakorlatilag a fele volt, mint a Regátban. Ennek az a 
magyarázata, hogy az Ókirályságban hektárban, az egykori Magyar- 
országon pedig katasztrális holdban (=0,5755 ha) számoltak, dolgoztak.

így aztán a volt közösségi erdőket és a „hétbírák” erdeit (a szász 
univerzitász erdeit) teljes egészében kisajátították (Wagner 1993). 
Továbbá az egykor virágzó nagybirtokokat, amelyek a magyar grófok 
tulajdonában voltak, gyakorlatilag felosztották (ezek tették ki az összes 
mezőgazdaságilag művelt terület 50%-át -  Dinu 1933).

A nagy erdőterületek kisajátítása és ezek legelővé történő átalakítása 
jelentékenyen hozzájárult ahhoz, hogy Nagy-Románia erdősültsége 
csökkent. A dualizmus bukását (Galántai 1985) 1918-ban Erdélyben egy 
forradalomközeli időszak követte, mivel a főként románok alkotta népes
ség semmiféle tekintélyt, hatalmat nem ismert el. Ennek következtében a 
településekhez közel fekvő erdők nagyrészt megsemmisültek, és a felújí
tás alatt lévő területeket meg legelővé alakították át. 1918 és 1920 között 
Erdélyben 41 000 ha erdő semmisült meg (K. Müller 1924, Sburlan
1933).
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A faiparra és -kereskedelemre az agrárreform eredményei közül 
különösen jelentős volt, hogy az erdőirtások nagy mennyiségű fát 
jelentettek, ami aztán a fakereskedelem már említett fellendüléséhez 
vezetett (főleg 1922-től 1925-ig).

Az erdészeti törvényhozás kérdése

Az 1910. évi román erdőtörvényt 1923-ban az új tartományokra is 
kiterjesztették (Stinghe u. Sburlan 1927), és a következő törvények és 
kiadott rendelkezések változtak meg, illetve kerültek kiegészítésre 
(Demetrescu 1933, Nedici u. Zotta 1935, Leonhardt 1941, Zinveliu 
1971, Rösler 1988):

-  A 2596. számú, 1919. június 26-án kelt törvényerejű dekrétum, 
amely a gazdasági- és üzemtervekről és az erdészettechnikai 
tanács összetételének a megváltozásáról szólt;

-  Az 1920. szeptember 18-án kelt törvény, amely az 1910. évi 
törvény két fejezetét, a gazdasági tervekről és az erdőeladásokról 
szólót változtatta meg;

-  Az 1920. évi törvény és az 1919. július 26-án kelt törvényerejű 
rendelet végrehajtási utasítása (1921. július 6.);

-  Az 1921. július 30-án kelt törvény bizonyos erdők kihasználásra 
történő megvásárlásáról;

-  Az 1930. június 27-én kelt vízügyi törvény a későbbi 
változásaival;

-  Az 1924. július 1-jén kiadott törvény és az 1925. április 16-án 
megjelent végrehajtási utasítása (és a későbbi változások), amely 
a regáti, besszarábiai és bukovinai erdőknek a lakosság 
tűzifaszükséglete biztosítása céljából történő kisajátításáról 
intézkedik;

-  Az 1928. április 28-án (a végrehajtási utasítás kelte: 1928. június 
12.) törvény, amely a legelők használatáról, azok szervezéséről 
és kezeléséről intézkedik;

-  1929. április 11-én kelt rendelet egyes községi legelők céljára 
kisajátított erdők kitermeléséről;

-  Az 1929. július 11-én kelt törvény, amely a Duna-ártéri állami 
halászatról és védműjavításokról intézkedik;

-  Az 1929. augusztus 6-án kelt vízügyi törvény;
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-  Az erdők kezeléséről szóló 1930. augusztus 25-én kelt törvény 
és változásai;

-  A közutak fásításáról, a legelők határain történő faültetésekről és 
ezek (köz)munkájáról szóló, 1930. április 25-én kelt törvény;

-  A lepusztult talajok javításáról szóló, 1930. július 1-jén kelt 
törvény a változásaival;

-  Az 1930. július 7-én kelt törvény, amely az erdőtörvény 1. és 40. 
fejezetéhez ad kiegészítéseket, illetve változtatásokat;

-  Az 1935. április 6-án kelt társasági törvény és változásai;
-  1935. április 13-án kelt törvény a honvédelem céljából szükséges 

erdőkről;
-  A véderdőkről szóló 1935. április 20-ai törvény;
-  Törvényerejű rendelet a földművelésügyi minisztérium 

szervezetéről (1936. november 2.);
-  168.500 számú (1937. aug. 31.) miniszteri rendelet az erdőkben 

folyó gazdálkodásról, azok használatáról és a felújításukról;
-  Törvényerejű rendelet (1938. május 30.) és végrehajtási utasítása 

(1938. július 18.) a faanyagforgalomról;
-  1938. szeptember 20-án kelt törvény a hegyvidéki vizekben 

folytatandó halfogásokról;
-  Miniszteri rendelet központi hivatal és helyi hivatalok 

szervezéséről, amelyek a gazdasági tervek készítésével lesznek 
megbízva (Hivatalos Közlöny, 1940. évi 148. szám).

A második bécsi döntéssel Észak-Erdélyt, az úgynevezett 
„Székelycsücsökkel”, Magyarországnak ítélték. Erdélynek ezen részére 
ismét a magyar, 1879. évi [helyesen- 1935. évi -  ford.] erdőtörvény 
volt érvényes, amelyet 1920-ban a bajor minta alapján kiadott 
erdőrendezési utasítással lényegesen megjavítottak.

Az őserdőtől a gazdasági erdőig

E. Zierau (1930) -  aki akkoriban jelentős erdőrendező volt és sok éven át 
dolgozott balkáni erdőségekben -  erről a témáról a következőket írta: 
„Romániának az üzemtervezést illetően is követnie kell a többi országot 
és ezeket az erdészeti üzemterveket el kell készítenie. A román őserdő
gazdálkodásnak kényszerűségből rövidebb idő adatott a modem 
erdőgazdálkodásra való áttérésre, mint a többinek. Ez abból a 
szempontból is szükséges, hogy Románia területeket kebelezett be, és
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tekintélye a világban megnőtt. Románia be fog lépni a fejlett erdészeti 
kultúrával rendelkező nemzetek sorába, ha sikerül azt a problémát 
megoldania, hogy az őserdőgazdálkodást felváltsa a gazdasági erdőkben 
folyó munkálkodással.”

Hogy ez a terv hogyan sikerült, azt megtudhatjuk Gerhardt (1923) és 
az őserdők kérdésében szakembernek számító J. Fröhlich különböző 
publikációiból (1925, 1928, 1930, 1941, 1957), mégis leginkább az ő fő- 
és alapművének tekinthető „Urwaldpraxis”-ból (1954). Románia 
őserdeinek mai állapotát számunkra G. M. Smejkal et al. (1977) írják le, 
de csak a Kárpátok (a Bánság) egy részére vonatkozóan.

Oktatás

Az erdélyi és bukovinai erdőgazdálkodás hatásának köszönhetően 
Románia erdészete egy új irányvonalat vett fel. Franciaország korábbi 
befolyása a múlté lett, az emberek Közép-Európára tekintettek, ahogyan 
azt a fent említett országrészekben már korábban is tették.

Az egykori temesvári (vadászerdei) magyar királyi erdőőri 
szakiskolát 1920-ban újra megnyitották, ahol középfokú erdészeket 
képeztek. A „Casa Verde” („Zöld Ház”) név alatt működő iskola 
Románia első erdészeti főiskolája lett (érettségi + 3 tanulmányi év); a 
végzetteknek „conductor silvic” (diplomás erdész) titulus járt.

A bukaresti erdészeti főiskola önálló fakultásként 1923-ban 
csatlakozott az ottani egyetem műszaki főiskolájához. Az arra érdemes 
végzősöket (diplomás erdőmémököket) államköltségen küldték a jónevű 
egyetemekre szaktudásukat továbbfejleszteni (disszertációt írni). A 
legtöbben Németországban szakosodtak, mint például a későbbi magas 
minisztériumi beosztást elérők vagy kutatók: Dr. Dr. V Dinu (München 
és GieBen), Dr. G. T. Torna, Dr. I. Demetrescu (München), Dr. V V 
Vasiliu, Dr. V Sabau (GieBen), Dr. Popescu-Zeletin (GieBen), Dr. G. v. 
Nicolau-Barlad (Drezda), Dr. I. Vlad (München), Dr. A. V Rádulescu 
(München), Dr. T. Isbá§escu (Freiburg), Dr. C. J. Untaru (Freiburg) stb.

Romániának a közép-európai erdőgazdálkodáshoz történő csatla
kozásának köszönhetően olyan ismert egyetemi professzorok, mint pl. 
Prof. Dr. M. Drácea (München és New-Haven, USA), Prof. V N. 
Stinghe (Nancy), Prof. Dr. Th. Bálánicá, Prof. Dr. N. Ghelmezin 
(Eberswalde), Prof. Dr. C. Chiritá (GieBen), Prof. Dr. D. A. Sburlan 
(Bécs), Prof. Dr. E. Vintilá (München), Prof. Dr. P. Enculescu (Párizs,
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Bécs, Lipcse, Göttingen, Róma, Brüsszel), Prof. Dr. G. Eliescu 
(München), Prof. Dr. C. C. Georgescu, Prof. O. Witting (Selmec), Prof. 
Dr. N. Rucáreanu (München) külföldön fejthették ki tevékenységüket, 
értek el eredményeket és vívtak ki elismerést.

A későbbiekben, a kommunista Romániában többségük politikai 
üldözésnek volt kitéve, börtönbe, munkatáborba kerültek, és végül 
kénytelenek voltak alantasabb munkát végezni. A kisebbik részük ismét 
mint tanerő működött, hogy aztán mind jobban bezárkózzanak, aminek 
következtében az erdészeti oktatás színvonala fokozatosan csökkenjen és 
a Közép-Európához fűződő egykori kapcsolatát elveszítse.

Kutatás

Prof. M. Drácea-nak köszönhetően 1933-ban megalakították a román 
erdészeti kísérleti állomást. Ettől függetlenül a 19. század második 
felében már helyenként voltak gyakorlati kutatások. „Az erdészeti 
kísérletügy jelentősége az erdőművelésben” című tanácskozás 
alkalmával V. Cimu-Munteanu már 1887-ben követelte egy önálló 
intézmény felállítását. A gazdaságilag jelentős idegenhonos fafajok 
akklimatizálódásának a megfigyelése céljából már több csemetekertet 
(arborétumot, dendrológiai parkot) alapítottak, mint amilyenek Bránesti- 
ben (1894) Miháiesti-Arge§-ben (1895), Daftana-Bacáu-ban (1896) 
voltak (Catrina 1986).

Az újonnan alapított állomás (ICEF = Institutul de Cercetári §i 
Experimentatie Forestierá) öt osztályra tagozódott: I. -  erdőművelés, 
erdőhasználat, erdővédelem; II. -  erdőrendezés, -becslés; III. -  dend- 
rológia, genetika, talaj ismeret és növényélettan; IV -  erdészeti mérnöki 
munkák; V. -  erdészeti szervezéstan, erdészeti politika és -statisztika.

Az új nemzedék képviselőinek vezetésével 1933-ban új román 
erdészeti folyóirat, a „Viata forestierá” („Erdészeti élet”) jelent meg. Ez 
mindenekelőtt az akadémiát végzett erdészeti szakemberek minden 
rétegének az érdekeit és ideáit kívánta szolgálni, akik az új idők szelle
mében tevékenykedtek. A folyóiratot a kommunizmus idején feloszlatták 
és indexre tették. Néhány évvel később (1936) kéthetente jelent meg a 
„Cuvintul forestier” („Erdészeti szó”), amely síkraszállt a „tájékoz
tatásért, a szakmai érdek harcáért és a szakmai együttműködésért”- a 
kommunizmus idején ez sem élhetett.
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Erdőtelepítések

A két világháború között nagyarányú erdőtelepítési munkákat végeztek; 
1919 és 1938 között 240 000 új erdőt telepítettek (Przemetchii 1938). 
Külön említésre méltó a különleges termőhelyi viszonyok között végzett 
munka. 1920-28 között Dobrudzsában (ahol a sztyeppi klímából követ
kezően az erdőművelési viszonyok igen kedvezőtlenek) 1275 hektáron 
végeztek csemeteültetést és magvetést akáccal, kőrissel, szilekkel, 
tölggyel és feketefenyővel (Rádulescu 1928). A Hann-Conachi (a Szeret 
torkolata közelében) futóhomokon végzett erdőtelepítés -  amelynek a 
területe 500 hektár -  szintén kiemelkedő eredménynek számít (Iliescu
1934). Az olténiai (kisoláhországi) homokterületeken végzett akácül
tetések szintén megemlítendők (Chiritá u. Bálánicá 1939). A sadovai 
koronauradalomban az összesen 3800 hektárnyi homokterületből 3300 
hektárt akáccal telepítettek be. Ezek az erdők egyúttal jelentős szerepet 
játszottak mint méhlegelők is (Popovici 1936). Az akác a Román 
Alföldön második hazára talált, és az egykori terjedelmes tölgyerdők 
mintegy örökösének tekinthető. Helyenként ennek a fafajnak a válogatás 
nélküli telepítése odáig vezetett, hogy már „akácmániáról” beszéltek 
(Chiritá 1933, Przemetchii 1938).

Romániában ebben az időben végezték az első erdősávtelepítéseket 
is, amelyekkel az ország a szárazság ellen kívánt harcolni. Ilyen, a 
mezőgazdaságot szolgáló erdőtelepítések különösen Dél-Besszarábiában 
találtak nagy visszhangra (Petcut u. Chiritá 1937), és ezeket bizonyára 
befolyásolták a már ismert, az orosz sztyeppén megvalósuló hasonló 
törekvések is (Rösler 1995, 1998).

Erdészet és természetvédelem

A természettudósok első romániai kongresszusán (1928) -  amelyen 
számos vezető erdész is részt vett -  kiemelkedő napirendi pont volt a 
természetvédelem. Két évvel később (1930) életbe lépett Románia első 
természetvédelmi törvénye, amelyet 1933-ban néhány kiegészítő 
paragrafussal javítottak és tettek teljessé.

Erdélyben az első nemzeti parkot (a retyezátit, amely ma 20 000 
hektáros) 1935-ben alapították. Ugyanekkor számos természetvédelmi 
területet is létesítettek, mint amilyenek például: Mocsár-erdő (1932), 
Letea-erdő (1938), Königstein (Királykő -  1938), Bezsán-erdő (1940),
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Giamalau-i őserdő (1941), a slátioarai őserdő kiterjesztése (1941), (Pop 
u. Sálágeanu 1965, Chiritá 1981, Mohán et al. 1993).

A Monarchiához tartozó egykori országrészekben (Erdélyben, a Bán
ságban és Bukovinában) már az első világháború előtt összeírták a 
természeti emlékeket és részben védelmet mondtak ki rájuk (Ginzberger 
1922, Paalen 1991).

Szoros gazdasági együttműködés Németországgal

A versailles-i békeszerződés alapján Németországnak nagy területekről 
kellett lemondania, aminek következtében erdőterületének csaknem egy- 
tizedét elveszítette (Endres 1922). így az 1924-25 közötti gazdasági 
fellendülés idején a külföldtől való erős függés volt a jellemző. Főleg a 
gazdasági világválság (1929) után Németország a Romániából való 
fabehozatalát megnövelte. Az 1928 és 1938 közötti években Német
ország a román fakivitelből 53%-nyira részesült, amivel a legnagyobb 
ottani faimportőmek számított.

II. Károly „királydiktatúrájának” életbelépését követően Románia 
modem gazdasági tervek megvalósítására törekedett, amely egyebek 
között tartalmazta a faipar és a fakereskedelem államosítását is. A buka
resti német követség 1938-ban újonnan felállított gazdasági-, illetve 
erdőgazdasági attaséi hivatalát az a Dr. Rudolf Müller (1898-1995) vette 
át, aki korábban, 1934 óta a birodalmi erdészeti hivatalban, Berlinben 
dolgozott (1936-ban országos erdőmesteri kinevezést kapott).

A második világháború kezdetét (1939) követően, 1940 novem
berében Románia csatlakozott Németország, Olaszország és Japán 
szövetségéhez. Az ország „biztonsága érdekében” egy (német) „katonai 
misszió” vonult be Romániába, amely egészen 1944-ig ott is maradt. A 
román csapatok 1941-ben a Szovjetunió ellen masíroztak.

A Müller vezetésével tevékenykedő erdészeti misszió -  szorosan 
együttműködve a román szakemberekkel -  segített az erdőgazdálkodás 
jövedelmezősége növelésében és a faipar fejlesztésében. Ezzel 
egyidejűleg a német beruházások hozzájárultak a Németországba 
irányuló fakivitel növeléséhez (Rösler 1996, 1997).

Mind a két ország közötti erdészeti szerződés (1939. május 12.), 
mind a Románia erdőgazdálkodására vonatkozó ötéves terv kétségtelenül 
azokon a modem németországi erdészeti gondolatokon nyugodott, 
amelyeket Müller erdészeti attasé kéziratában kifejtett. Az ötéves terv
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nemcsak a vezető román erdészeti szakemberekkel -  mint amilyen 
Drácea, Antipa, Sálvulescu, Stinghe, Sburlan, Eliescu, Georgescu, 
Chiritá professzorok és Dr. Dumitrescu (az én „főpartnerom”, ahogyan 
őt Müller az emékirataiban nevezi) -  való együttműködésen nyugodott, 
hanem a román hadsereg vezérkari stábjának azon programján is, 
amelyhez a német katonai misszió is adott tanácsokat (Fröhlich 1939, 
1940, Rösler 1997).

A román „Silvarom” (erdészkorporációs szervezet) -  amely különö
sen a háborúban álló Németországnak volt jelentős -  1939-ben 51%-os 
német részesedéssel lett felállítva. A Német Birodalom birodalmi hitelek 
segítségével vállalt kötelezettséget több gép és szállítóberendezés 
szállítására, később pedig cellulózgyárak bővítésére és újak alapítására 
(Rösler 1996, Rubner 1997).

Romániai erdőmunkások és erdészek a Harmadik Birodalomban

Itt kell arról szólnunk, hogy a Németországban az elvégzendő sürgős 
munkákhoz az erdészeti dolgozóknak mintegy 20%-a hiányzott, annak 
ellenére is, hogy itt is alkalmazták a keleti munkaerőt és a hadifoglyokat 
(Rubner 1997). így aztán Észak-Erdély (amit a második bécsi döntés 
alapján Magyarország megkapott) román erdőmunkásait a magyar ható
ságok németországi munkára kényszerítették. Ezeknek a románoknak (és 
más külföldi erdőmunkásoknak) az akkori németországi kizsák
mányolását még mindmáig nem írták meg.

Azután, hogy a Német Birodalom 1939 szeptemberében az egész 
lengyel etnikumú területet 22 millió lengyellel bekebelezte (Schmidt- 
Rösler 1996), a lengyel erdészeti akadémisták vagy hadifoglyokká 
váltak, vagy Románián keresztül Nyugatra menekültek, illetve a Fő
kormányzóság területére űzték őket. Az új szereposztásnak megfelelően 
csaknem 70 erdőhivatalnok foglalta el a helyét, akik Poroszországból 
jöttek, illetve a Baltikumból. (Rubner 1997) és Bukovinából (Romániá
ból) települtek át. Romániából az igen ismert H. Czoppelt (1905-1994) 
volt az, aki a világháború után (miként számos erdészeti szakember a 
keleti területekről) Bajorországban talált új hazára. Az erdészettörténet 
által ez a téma sem eléggé feltárt, pedig Ausztria is számos kelet- és 
délkelet-európai menekültnek adott otthont, mint például az őserdők 
specialistájának, J. Fröhlichnek (Erdélyből), V Böhmnek Bukovinából
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(aki az „Otthon a Kárpátokban” című, 1966-ban kiadott könyve alapján 
vált ismertté) stb.

A két világháború között időszakban és az azt követő években 
számos Romániából származó erdész működött Németországban, mint 
például Prof. W. Zwölfer (1897-1967), Dr. H. Bőssel (1907-1981), Prof 
M. Prodan (*1912) és mások.

Összefoglalás

Az ország politikai, társadalmi és gazdasági struktúrája annak 
következtében, hogy ipari területeket (főleg Erdélyben és Bukovinában) 
és nemzeti kisebbségeket (magyarokat, németeket és másokat) kapott 
meg, alapvetően megváltozott.

Meg kell még említenünk, hogy Bukovina bekebelezésével Románia 
Európa egyik legjelentősebb erdőterületéhez jutott.

Egy 1924-ben készített statisztika szerint Románia megnövekedett 
erdőterülete 6 524 753 hektárra rúgott, ami 22,1%-os erdősültségnek 
felelt meg. Bukovina a maga 41,1%-os erdősültségével állt az élen, ezt 
követte Erdély (33%) és Órománia (18,2%). Besszarábia a 4,7%>-os 
erdőterületével a legkevésbé erdősültnek számított. A tulajdonosok 
szerinti megoszlás a következő volt: állami -  29%>, közösségi és más 
állami felügyelet alatt állók - 11%,  szabadforgalmú -  18%, magán -  
42%). Románia elsősorban fenyőfát exportált; jóllehet a bükkerdők voltak 
túlsúlyban. Az évente vágásra kerülő faanyagnak 75%-át tűzifaként 
hasznosították.

Az agrárreform és az erdők

A falvak legelőszükséglete a biztosítására a következő területeket 
(erdőket és erdei tisztásokat) sajátították ki: az állami erdők 14%-át, a 
szabadforgalmú erdők 3%-át és a magánerdők 25%-át. A legeltetés 
kérdése megoldására összesen 1 090 967 hektárt sajátítottak ki, és ez 
Óromániának 9%>-át, Bukovinának 4%-át és Erdély összterületének 
22%-át érintette. Bukovinában a kisajátítás a görögkeleti vallásalap 
erdeit nem érintette. Erdélyben előfordultak önkényes kisajátítások is, 
amit csak az 1921.10.31-én kelt rendelet szabályozott.

A dualista állam bukását 1918-ban Erdélyben egy forradalomhoz 
közeli helyzet követte, amely alatt a főleg román lakosság semmiféle
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/elsőbbséget nem ismert el. A településekhez közel fekvő, kiterjedt 
erdőségeket elpusztították, és a felújításokat legelőkké alakították. 1918 
és 1920 között Erdélyben 41 000 hektár erdő semmisült meg. Az 1910. 
évi román erdőtörvényt 1923-ban az új országrészekre is kiterjesztették, 
és ezt követték sorban további törvények és végrehajtási utasítások, 
amelyek azt kiegészítették, illetve megváltoztatták.

Kutatásügy

A román erdőgazdálkodás az erdélyi és a bukovinai erdészet vezetésével, 
befolyása alatt viszonylag rövid időszak elteltével korszerűvé fejlődött, és 
a román erdészet egy új irányvonalat vett fel. Prof. M. Draceá-nak 
köszönhetően 1933-ban Romániában erdészeti kutatóintézetet alapí
tottak. Az új nemzedék néhány képviselője vezetésével 1933-ban egy új 
erdészeti folyóiratot indítottak el, a „ Viata forestierá ”-t.

Erdőgazdálkodás: erdőtelepítés és természetvédelem

A két világháború közötti időszakban nagyarányú erdőtelepítési munka 
folyt; ennek során 1919-től 1938-ig 240 000 hektár új erdőt hoztak létre. 
Nagy homokterületeket fásítottak be akáccal Olténiában (Kisoláh- 
országban). Ezek az erdők mint méhlegelők is különösen fontos gazda
sági szerepet játszottak. A válogatás nélküli befásítás helyenként úgy
nevezett „akácmániához” vezetett. Erdélyben az első nemzeti parkot 
1935-ben alapították (a Retyezát Nemzeti Parkot, amely ma 20 000 
hektáros). Ezzel egyidőben számos természetvédelmi terület is létesült, 
mint például: Mocsár-erdő (1932), Letea-erdő (1938), Királykő (1938), 
Bezsán-erdő (1940), Giumalau-i őserdő (1941) és kibővítették a 
Slatioara őserdő védett területét.

Szoros gazdasági együttműködés Németországgal

Főleg a gazdasági világválságot (1929) követően Németország a 
Romániából való fabehozatalát jelentősen megnövelte. Egyedül az 1928 
és 1938 közötti időszakban Németország a román faexportnak 53%-át 
vette fel, amivel a románok legnagyobb faimportőrének számított. A 
második világháború kitörése után (1939) Románia 1940 novemberében 
csatlakozott a Németország, Olaszország és Japán közötti szövetséghez.
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Az „ ország biztosítása ” érdekében egy német „ katonai misszió ” vonult 
be Romániába, amely ott 1944-ig maradt. 1941-ben a román csapatok 
megtámadták a Szovjetuniót. Ugyanakkor a német beruházások a 
Németországba történő fakivitel érdekében jelentősen megnőttek. A 
román „Silvarom ” (erdészeti korporáció) -  amely a háborúban álló 
Németország számára különösen jelentős volt -  1939-ben 51%-os német 
tőkével alakult meg.

4.5 A kommunista Románia (1945-1989)

Románia 1944. augusztus 23-án a szövetségesekkel fegyverszüneti 
megállapodást kötött, és néhány nappal később az eddigi szövetségesét, a 
Német Birodalmat megtámadta. 1945-ben P Groza vezetésével 
népfrontkormány alakult, és Románia visszakapta az 1940-ben 
Magyarország javára elvesztett Észak-Erdélyt. 1947-ben az I. Mihály 
király uralma alatt lévő királyságot megdöntötték és kikiáltották a 
kommunista Román Népköztársaságot.

A „Sovrom” és a háborús jóvátétel

A második világháborút követően a román erdőgazdálkodás nem tudott 
az általános fejlődéssel lépést tartani. A párizsi békeszerződéssel (1947), 
nemzetközi hozzájárulással, Romániát a Szovjetunió politikai és 
gazdasági befolyása alá helyezték. A szovjet hadsereg bent maradt az 
országban azért, hogy a jelentős -  300 millió USA-dollárban megszabott
-  háborús jóvátételt, amit Románia „a fasiszta iga alóli felszabadításáért” 
fizetett, biztosítsa. A szovjet háborús károk helyreállításához való 
hozzájárulás végett megalakították a „Sovrom” vállalatot, amely az 
egész gazdaságban gátlás nélkül tevékenykedett. A „Sovrom-Lemn” 
(Szovjet-román Faipari Társaság) hozzájárult az erdődús Észak-Moldva 
és Bukovina kíméletlen kihasználásához. Ezer hektárra menő fenyő
erdőket vágtak teljesen le és szállítottak a Szovjetunióba (Grothusen 
1977). Ennek megfelelően a növedékveszteség 22%-os, magas volt.

Az erdők államosítása és az erdészeti törvényalkotás

Az 1910. évi román erdőtörvényt 1947-ben is megőrizték, amelyet 
azonban az 1947. június 14-én megjelent, az erdők védelmével, továbbá
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az 1953. május 14-én napvilágot látott, a faanyag szállításával foglalkozó 
törvényekkel egészítettek ki. 1948-ban valamennyi erdőt államosítottak; 
és mind az erdőt, mind pedig az erdőgazdálkodás alapját szolgáló talajt 
erdőalapnak nyilvánították (Costea 1964). Az erdők államosításának 
gyakorlati végrehajtása az 1949. március 2-ai agrárreform (a föld
művelés és az erdőgazdálkodás kollektivizálása) keretében történt. Az 
államosítást és kollektivizálást csak kényszerrel, nagy nehézségek árán, 
tétova módon tudták elvégezni. Helyenként a hadsereget is be kellett 
vetni és halálos ítéleteket foganatosítani (Kossarz 1984).

Az új helyzetnek megfelelő törvényeket kellett alkotni. A „Codul 
Silvic, Legea nr. 3” 1962. december 13-án jelent meg, amelyet 1969-ben, 
1974-ben és 1987-ben egészítettek ki. Itt kell rámutatnunk arra, hogy a 
törvényhozás erdőtörvénnyel kapcsolatos intézkedései 1945 után is az 
osztrák birodalmi erdőtörvénykezés hatását tükrözték. Az időközben 
bekövetkezett alapvető változások ellenére is ezek a maradandó hatások
-  mind Románia, mind Magyarország erdészeti törvényhozásában -  
szemmel láthatók.

Az új szervezet

A megyei szervezeteken alapuló (58 erdőigazgatósági körzettel és 467 
erdőhivatallal), bevált erdészeti szervezetet feladták. Az erdő- 
gazdálkodás „szocialista átalakítása” mind újabb és újabb átszervezé
sekhez vezetett, amely nem mindig volt az ez idő tájt hangsúlyozott 
erdőművelés fejlesztésének a javára. 1948-ban erdészeti minisztériumot 
hoztak létre, egy évre rá (1949-ben) pedig az erdőügyeket átengedték a 
körzeti (ideiglenes) tanácsoknak. 1950-ben szovjet minták alapján az 
országot 28 igazgatási egységre osztották, ahová egy-egy erdőigazgatót 
neveztek ki, míg az erdőhivatalok számát 330-ra csökkentették.

Az 1949-ben létrehozott erdészeti minisztériumot a következő 
átszervezések érintették (Costea 1964, Chiritá 1984):

-  1949 ősze: erdészeti és faipari minisztérium;
-  1951: erdőgazdálkodási minisztérium;
-  1953: erdészeti főigazgatóság a földművelésügyi és 

erdőgazdálkodási minisztériumban;
-  1956: erdészeti minisztérium;

1957: erdészeti ügyosztály a földművelésügyi és erdészeti 
minisztériumban;
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-  1959: erdőgazdálkodási minisztérium;
-  1972: erdészeti ügyosztály az erdészeti és építőipari 

minisztériumban.

Az országos közigazgatás 1968. évi átszervezésének következtében a 
régi megyerendszert (39 körzettel) ismét visszaállították. A minisz
tériumi erdészeti ügyosztály alá 39 megyei erdőigazgatóság, a kísérleti- 
és kutatóállomások, továbbá az erdőrendezési intézet tartozott. Egy 
erdőhivatalhoz átlagosan 15 000 hektár erdőt rendeltek. Itt meg kell 
jegyezni, hogy 1956-ban Románia volt az egyedüli ország Európában, 
amelynek valamennyi erdejére üzemterv állt rendelkezésre (Kossarz
1984, Chiritá 1981).

A körzeti erdőfelügyelők figyelmet fordítottak azokra az erdőkre is, 
amelyek más intézmények alá tartoztak, mint amilyenek voltak:

-  az állami gazdaságok;
-  a téeszek és
-  a gépállomások.

A fafeldolgozó ipar fejlődése

A háborús újjáépítést követően a kiterjedt faexport nagyon fontos 
szerepet játszott Románia külkereskedelmi mérlegében, így a fűrészipar 
a magas színvonalát az 1960-as évek közepéig megtartotta.

A második világháborút követően a román erdészet és faipar a 
nemzetközi fakereskedelemben viszonylag jelentős helyet foglalt el, és 
ezt a COMECON keretében tovább tudta építeni. Különösen nyilvánvaló 
volt ez a fűrészelt áruk piacán. Például 1957-ben 3 533 000 m3 fűrész
árut állítottak elő. Ennek a fűrészárunak legnagyobb vásárlói (1955 után) 
voltak: az NSZK, Olaszország, Nagy-Britannia, az Egyesült Arab 
Köztársaság és Izrael.

A gömbfa, a fűrészelt áru és a félkésztermékek előállítását annak 
alapján lehetett növelni, hogy az erdőterületet növelték (1950-61 között 
évente 78 603 hektár új erdőt telepítettek) és a sarjerdőket átalakították 
szálerdőkké. A fűrészáru és félkészáru előállításának alakulását az 1948- 
62 közötti időszakban a következő táblázat szemlélteti (Kollmann 1963, 
Ivánescu 1972, Grothusen 1977):



1948 1950 1955 1958 1959 1960 1961 1962
Fűrészelt 
fa (1000 m3)

2176 3 559 3 218 3 540 3 614 3 928 4 162 4 285

Rétegelt 
lemez (mJ)

15 087 30 787 38 970 53 009 67 657 95 000 134 000

Forgácslemez
(o

946 17 080 31 259 37 658 67 100

Farostfa (t) - - - - - - - 24 300

Oktatásügy

Az 1948 utáni felsőoktatási reformot követő romániai erdészeti 
felsőoktatás fejlődését a következő összefoglaló mutatja (Ivánescu 1972, 
E. Ichim 1982, Stánescu 1985).

-  1948: önálló erdészeti főiskolákat létesítettek:
a) Bukarestben (az egykori bukaresti egyetemi fakultás 

helyén);
b) Cámpulung-Moldovenesc-ben (az egykori Bukovi

nában) két fakultással, erdészettudományival és 
fafeldolgozóval;

c) Brassóban, erdészettudományi fakultással.
1953: A bukaresti és a cámpulungi főiskolákat Brassóba 
költöztették, ahol létrehozták az erdészeti főiskolát (rektorral, 
doktori minősítés jogával és továbbképzési joggal) négy 
fakultással:

erdészettudományi 
erdőgazdálkodási és erdőhasználati 
faipari
erdészeti meliorizáció.

1956: Az erdészeti főiskolát és a gépészeti főiskolát „Kolozsvári 
Politechnikai Főiskola” név alatt egyesítették.

-  1968: Az erdészettudományi és az erdőhasználati fakultásokat 
egyesítették.

-  1971: Az erdészeti és a faipari fakultásokat az újonnan létesített 
Brassói Egyetembe tagolták be.

A tanulmányi idő 10 szemesztert tett ki, amit „egyetemet végzett 
okleveles erdőmémök” titulussal fejeztek be.

1948 és 1983 között ezt a képesítést 5000 fő szerezte meg, közülük 
100-an külföldiek (Albániából, Bulgáriából, Kínából, Koreából,
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Mongóliából, Magyarországról, Görögországból, Szíriából stb. -  
Stánescu 1985).

A negyvenes és az ötvenes években több szakembert küldtek 
továbbképzésre a Szovjetunióba (az akkori Leningrádba -  Pétervárra). 
Ilyenek voltak: Prof. I. Damian, Prof. O. Petrutiu, Dr. V Giurgiu, Dr. H. 
Almában stb. Később (1970-től kezdődően) több szakember Német
országban egészített ki a szakmai ismereteit. Ilyenek voltak többek 
között: Dr. G. Mavrocordat, Dr. N. Donitá.

Kutatásügy

A nehéz háborús évek túlélése után Prof. Dr. Popescu-Zelitin-nek 
sikerült a kutatásügyet ismét újraindítani, kiterjeszteni és tovább
fejleszteni a specializálódás irányába. Ugyanekkor sikerült az „öregeket”
-  akik korábban Németországban doktoráltak -  és a fiatal kutatókat egy 
igen sikeres kutatóintézetbe összehozni.

A Román Erdészeti Kutatóintézet 1945 utáni fejlődését a következő 
időrendi összefoglalásban adhatjuk közre:
-  1950: A kutatások két szakterületre történő osztása

erdészettudományi
faipari.

-  1951: A két szakterület önálló kutatóintézetének létesítése
ICES (Institutul de Cercetári Silvice)
ICIL (Institutul de Cercetári pentru Industrializarea 
Lemnului).

-  1953: új kutatóállomást létesítettek a fakitermelés gépesítésére.
-  1956: az előbbi intézetet egyesítették az ICEC-szel.
-  1960: a három intézetet INCEF (Institutul de Cercetári Forestiere) név

alatt egyesítették.
-  1969: Az erdészeti kutatásügy az INCEF-ből kiválva az ISPF-fel

(Institutul de Studii §i Proiectári Forestiere) ICSPS-sé 
egyesítették (Institutul de Cercetári, Studii §i Proiectári Silvice). 
Egy évvel később pedig ICAS nevet vettek fel (Institutul 
Cercetári §i Amenajári Silvice).

-  1970: Az INCEF a faipari tevező intézettel (ISPF) egyesülve
megalakította az ICPIL-t, (Institutul de Cercetári §i Proiectári 
pentru Industria Lemnului).
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Az erdészeti kutatás nagyrészt a bukaresti kutató- és tervezőintézetben 
összpontosult, ahová a következő kísérleti állomások (mintegy 1500 
munkatárssal) tartoztak (Burschel 1965, Ivánescu 1972, Kossarz 1984, 
Catrina 1986):

-  csemetekert és erdőművelés (Bukarest-Stefane§ti)
-  gyorsannövő fafajok (Cometu, Bukarest mellett)
-  külföldi fafajok (Snagov, Bukarest mellett)
-  erdőtelepítés, faanyagvédelem (Brassó)
-  lombfák erdőművelési eljárásai (Miháie§ti)
-  erdészeti gépesítés (Suceava, Bukovinában)
-  vadpatak-szabályozás, erdőrendezés (Bacáu, Moldvában)
-  sztyeppei erdőművelés (Pite§ti, Oláhországban)
-  tájvédelem (Karánsebes, Bánságban)
-  erdélyi erdőművelés (Beszterce, Erdélyben).

A kutatóintézetek munkájából különösen figyelemre méltó az a gyűjtés 
és közzététel, amelynek során a teljes román erdészeti bibliográfiát 
összeállították (az I. kötet az 1860-tól 1956-ig terjedő időszakot 
tárgyalja).

Országos erdészeti program (1976-2010)

Mivel Romániában az erdőket fontos gazdasági tényezőnek tekintik, 
1974 októberében a kommunista párt rendeletére országos programot 
állítottak össze az 1976-2010 közötti időszakra, amely az erdők meg
óvását és az ország erdőállományainak fejlesztését tűzte ki célul, és 
amely a következő rendelkezéseket tartalmazza (Chiritá 1981, Kossarz 
1984):

-  az évi fakitermelés nem lépheti túl a 20 millió m3-t (a tényleges 
kitermelés ekkor 21 m3-re rúgott);

-  a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat a 
fatermelés elé kell helyezni;

-  az erdőirtások alapvetően tiltva vannak;
-  az évi erdősítéseknek legalább 65%-át tűlevelű fákkal (lucfenyő, 

kéttűsek és duglaszfenyő) kell eszközölni. 1976-ban a fenyők 
aránya csupán 28% volt. A lombfák közül csak a kocsányos és 
kocsánytalan tölgyet, a hegyi juhart, a kőrist, a hársat és a diót 
részesítik előnyben. A lombfák összetétele 1976-ban a
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következő volt: bükk -  31%, tölgy -  17% (ezek összarányát 
25%-ra kell csökkenteni). Azok a fafajok élveznek előnyt, 
amelyekből furnért lehet előállítani, és melyek rövid 
vágásfordulóban kezelhetők (nyárfafélék és a füzfélék a Duna- 
ártéren).

-  Az állomány-átalakításoknak és erdősítéseknek 2005 és 2010 
között be kell fejeződniük. Ezeket a politikai követeléseket a 
Ceau§escu-éra után ésszerű módon korrigálták.

Összefoglalás

1944. augusztus 23-án Románia a Szövetségesekkel fegyverszünetet 
kötött, és néhány napra rá az addigi partnerének -  a Német 
Birodalomnak — hadat üzent. 1945-ben népfrontkormány alakult P 
Groza vezetésével, és Románia visszakapta az 1940-ben 
Magyarországnak ítélt Észak-Erdélyt. 1947-ben az I. Mihály király 
uralma alatt álló monarchiát megdöntötték és kikiáltották a kommunista 
Román Népköztársaságot.

A második világháborút követően a román erdőgazdálkodás az 
általános fejlődéssel nem tudott lépést tartani. A „Savrom-Lemn ” 
(szovjet-román faipari társaság) kíméletlenül kitermelte az erdődús 
észak-moldvai és bukovinai területeket. Itt több ezer hektár fenyőerdő 
vált jórészt letarolttá, és került a Szovjetunióba kiszállításra.

Az erdők államosítása és az új erdészeti törvényhozás

Az 1910. évi román erdőtörvényt 1947-ben megerősítették, aztán 1947. 
június 14-én az erdők védelméről szólóval, majd 1953. május 14-én, a 
faanyagszállításról szólóval egészítették ki. 1948-ban minden erdőt 
államosítottak; az erdőket és azok talaját erdőalapnak nyilvánították. Az 
erdők államosítását a gyakorlatban az 1949. március 2-ai földre
formtörvény -  amely a kollektivizálásról szólt (a mező- és erdőgazdaság 
kollektivizálásáról) -  hajtották végre. Az új körülményeknek megfelelő új 
törvényeket hoztak.
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-  1953: Erdészeti főigazgatóság a földművelésügyi és 
erdőgazdasági minisztériumban;

-  1957: erdészeti ügyosztály a földművelésügyi és erdészeti 
minisztériumban,

-  1959: erdőgazdasági minisztérium,
-  1972: erdészeti ügyosztály az erdőgazdasági és építőanyag-ipari 

minisztériumban.

Egy erdőhivatalnak általában 15 000 hektár erdeje volt. Itt kell 
megemlíteni, hogy 1956-ben Románia volt az egyedüli ország 
Európában, amelynek valamennyi erdejére üzemterve volt.

A fafeldolgozó ipar fejlődése

A háborús újjáépítést követően a kiterjedt faexport nagyon fontos 
szerepet játszott Románia külkereskedelmi mérlegében, így a fűrészipar 
a magas színvonalát az 1960-as évek közepéig megtartotta. A második 
világháborút követően a román erdészet és faipar a nemzetközi fakeres
kedelemben viszonylag jelentős helyet foglalt el, és ezt a COMECON 
keretében tovább tudta építeni. Ennek a kereskedelemnek a súlypontja a 
fenyő fűrészárura esett.

Oktatás- és kutatásügy

Az 1948. évi romániai felsőoktatási reform utáni erdészeti oktatásügyi 
fejlődés többek között magában foglalta az önálló főiskola felállítását 
Bukarestben (az egykori bukaresti egyetem erdészeti fakultása helyén) és 
Cámpulung-Moldovenesc-ben (Bukovinában) két fakultásét (erdészeti és 
erdőhasználati). 1971-ben mindkét fakultást (az erdészetit és 
erdőhasználatit, illetve a fafeldolgozásit) az újonnan létesített brassói 
egyetembe tagolták be.

Az erdészeti kutatás lényegében a Bukarestben lévő kutató- és 
tervezőintézetre épült, amelyhez a következő külső állomások tartoztak 
(mintegy 1500 munkatárssal):

-  csemetekert és erdőművelés (Bukarest-Stefane$ti)
-  gyorsannövő fafajok (Cornetu, Bukarest mellett)

Új szervezeti rend
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-  külföldi fafajok (Snagov, Bukarest mellett)
-  erdőtelepítés, faanyagvédelem (Brassó)
-  lombfák erdőművelési eljárásai (Miháie§ti)
-  erdészeti gépesítés (Suceava, Bukovinában)
-  vadpatak-szabályozás, erdőrendezés (Bacáu, Moldvában)
-  sztyeppei erdőművelés (Pite§ti, Oláhországban)
-  tájvédelem (Karánsebes, Bánságban)
-  erdélyi erdőművelés (Beszterce, Erdélyben).

A kutatóintézetek munkájából különösen figyelemre méltó az a gyűjtés és 
közzététel, amelynek során a teljes román erdészeti bibliográfiát 
összeállították (az I. kötet az 1860-tól 1956-ig terjedő időszakot 
tárgyalja).

Mivel Romániában az erdőket fontos gazdasági tényezőknek tekintik, 
1974 októberében országos programot állítottak össze az 1976-tól 2010- 
ig terjedő időszakra. A program alapján maximálták az évente k- 
itermelhető fatérfogatot, az erdőirtásokat alapvetően megtiltották, és a 
környezetvédelmi, továbbá a vízgazdálkodási szempontokat a fatermelés 
elé helyezték. Az évi erdősítéseknek legalább 65%-át -  szólt a program -  
tűlevelű fafajokkal kell foganatosítani (a tűlevelű fák  aránya az összes 
erdők viszonylatában az 1976. évben 28%-ra rúgott). Ezt a programot a 
Ceau§escu-éra után felülvizsgálták.

4.6 Románia ma

1989 decemberében megdöntötték Ceau§escu uralmát és a „Nemzeti 
Megmentési Front”, Iliescu vezetésével, átvette az ország irányítását; 
1991-ben egy népszavazással új alkotmányt fogadtak el. Románia 1993- 
ban az „Európa Tanács” tagja lett, majd egy évre rá (1994) az ország be
lépett a „Partnerség a békéért” NATO-programba.

Az erdőgazdaság átalakítása

Romániában jelenleg egy átfogó gazdasági átalakulás zajlik: az 1989-ig 
uralkodó kommunista, központosított gazdasági rendszer átalakul piac- 
gazdaságúvá. Mint eddig is, a mai nap is, az erdők ebben a balkáni 
országban nem lebecsülendő jelentőséggel bírnak. 1992 végén az ország 
erdei 6 368 000 hektárt tettek ki, azaz az összterület 26,7%-át. Egyebek
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között a faipar fellendítésével próbál meg az ország a meglévő krízisből 
kilábalni. Ez egyébként csak egy okos, belátó erdőalap-gazdálkodással 
fog sikerülni.

Ma a román erdőkre vonatkozó életbevágó kérdések így hangzanak: 
privatizáció vagy állami tulajdon? Alapítsunk-e részvénytársaságokat 
vagy ne alapítsunk? 1994-ig az erdők 3%-át (187 500 hektárt) 
magánosítottak. Ezzel újabb igazgatási, fenntartási és az erdőállomány 
megőrzésével kapcsolatos problémák merültek fel. Ezen az alapon 
sürgősen meg kell oldani a szervezeti és törvényi keretek változtatását 
(Monteanu 1994) azért, hogy azok biztosítsák az államrendészeti és a 
magántulajdonú erdők szervei közötti együttműködést. Az állami 
tulajdonú erdők jelenleg még 96%-ot tesznek ki, míg a fennmaradó 4% 
időközben kisparaszti tulajdonba került. A sürgető cél, hogy tudniillik az 
állami erdők 50%-át privatizálják, mindenek előtt olyan veszélyeket hoz 
felszínre, mint hagyományok hiánya és az erdővel való (értő) 
gondolkodás hiánya (Schrempf 1998).

Természetvédelem

1989 után 13 erdőterület minősége nemzeti park színvonalúnak lett 
elismerve (397 000 ha), amely az összerdőterület 8,4%-át tette ki 
(Mohán et al. 1993, Ottó 1999); ezeket további jogi és szervezeti 
előnyök biztosításával átalakították úgy, hogy ezen az alapon az ország 
gazdasági életében alig játszanak szerepet.

Összefoglalás

Romániában napjainkban egy átfogó gazdasági átalakulás zajlik. 
Többek között megkísérlik, hogy az országot a kialakult krízishelyzetből 
a faipar élénkítésével vezessék ki. A román erdőket illetően a 
legfontosabb mai kérdés így hangzik: privatizáció vagy további állami 
tulajdon? 1994-ig az összerdőterület 4%-át adták magántulajdonba. 
Jelenleg az állami erdőterület még 96%-ot tesz ki, míg 4%-a az erdőknek 
kisparaszti tulajdonba került. A tervek szerint az állami erdők 50%-át 
fogják magánosítani. 1989 után 13 erdőterületen érték el a nemzeti 
parkok színvonalát (397 000 ha), az összerdőterület 8,4%-án. Ezeket jogi 
és szervezeti előnyök biztosításával átalakították.
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5 Összefoglalás

Egy rövid áttekintés után, amely Románia történetére vonatkozott, a 12. 
századtól napjainkat terjedő erdészettörténettel foglalkoztunk. A 
fejezetek elején a jelentősebb politikai eseményeket, gazdasági hatásokat 
mutattuk be, amelyek az erdők használatára is kihatással voltak. Az 
anyagot a történelmi országrészek (Moldva, Erdély, Havasalföld) szerint 
tárgyaltuk.

A számtalan alfejezetre osztott munka megkönnyíti a kiterjedt téma 
áttekintését (lásd a következő tartalomjegyzéket).

1 Bevezetés
Összefoglalás

2 Földrajzi viszonyok, éghajlat és növényzet
2.1 Földrajzi elhelyezkedés
2.2 Éghajlat
2.3 Növényzet 

Összefoglalás
3 Románia történetének rövid áttekintése

Összefoglalás
4 Románia erdészettörténete
4.1 A korai időktől a török háborúk végéig (1683-1699)
4.1.1 Erdély

A „hospesek” betelepítése 
A királyi erdők
Az ércbányászat és az erdők a bánsági hegyvidéken
A „török vész” ideje
Védett erdők és erdővédek
Az első erdőrendtartások
Fejedelemség török fennhatóság alatt

4.1.2 Moldva és Havasalföld
Az erdők mint közösségi birtokok 
A magán- és a kolostori erdők keletkezése 
„Brani§te” és „Rote Eichenhaine” („Vörös tölgyliget”)
Az erdő mint menedékhely (természetes mentsvár)
Összefoglalás
Erdély
Moldva és Havasalföld
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4.2 Az Erdélyi Nagyfejedelemségtől (1688) a Román Fejedelemség 
függetlenné válásáig (1877)

4.2.1 Erdély
Az első erdőrendtartás 
A határőrvidékek és erdeik 
Erdőgazdálkodás és merkantilizmus 
II. József 1781. évi erdőrendtartása 
Közép-Európa és az erdélyi erdőgazdálkodás 
Az osztrák erdőtörvény bevezetése

4.2.2 Moldva és Havaselve
4.2.2.1 Észak-Moldva (Bukovina) osztrák tartománnyá válik 

Birtokviszonyok
A görögkeleti egyházi alap keletkezése Bukovinában 
Az első erdőrendtartások az óromániai országrészekben 
Az első román erdészeti oktatási intézmény

4.2.2.2 Moldva és Havasalföld egyesült fejedelemsége
4.2.2.3 A Román Fejedelemség

A gyors erdőterület-csökkenés okai 
Összefoglalás 

Erdély
Moldva és Havasalföld

4.3 Románia és Erdély (mint Magyarország része) az első 
világháború végéig (1918)

4.3.1 Románia
Az új román erdőgazdálkodás 
Előremutató intézkedések
A Románia és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti vámháború 
Az 1910. áprilisi erdőtörvény 
A főiskolai ügyek korszerűsítése 
Románia az első világháborúban

4.3.2 Erdély mint Magyarország része (1867-1918)
Az 1879. évi magyar erdőtörvény 
Közbirtokossági erdő
A „hétbírák erdeje”
A Naszód-vidéki határőri erdők 
Oktatás és kutatás
Fakereskedelem és az erdők túlhasználata az első világ
háborúban
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Összefoglalás
Románia
Erdély mint Magyarország része (1867-1918)
Oktatás és kutatás
A fakereskedelem és az erdők túlhasználata az első 
világháborúban

4.4Nagy-Románia (1919) a második világháború végéig (1945) 
Erdészeti statisztikai felvétel a háború után 
Fafeldolgozás és -kivitel 
Az agrárreform és az erdők 
Az erdészeti törvényhozás kérdése 
Az őserdőtől a gazdasági erdőig 
Oktatás 
Kutatás
Erdőtelepítések
Erdészet és természetvédelem
Szoros gazdasági együttműködés Németországgal
Romániai erdőmunkások és erdészek a Harmadik
Birodalomban
Összefoglalás

Az agrárreform és az erdők 
Kutatásügy
Erdőgazdálkodás: erdőtelepítés és természetvédelem 
Szoros gazdasági együttműködés Németországgal 

4.5 A kommunista Románia (1945-1989)
A „Sovrom” és a háborús jóvátétel
Az erdők államosítása és az erdészeti törvényalkotás
Az új szervezet
A fafeldolgozó ipar fejlődése
Oktatásügy
Kutatásügy
Országos erdészeti program (1976-2010)
Összefoglalás

Az erdők államosítása és az új erdészeti törvényhozás 
Új szervezeti rend 
A fafeldolgozó ipar fejlődése 
Oktatás- és kutatásügy

4.6 Románia ma
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Az erdőgazdaság átalakítása 
T ermészetvédelem 
Összefoglalás 

5 Összefoglalás
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DAMASZKIN ARZÉN 
(1854-1914)'

Dr. Nagy Domokos Imre

Ezzel a cikkel igen régi adósságom törlesztem. A Kittenberger 
Kálmán élete megjelenése után azt ígértem Fekete Pista bácsinak, hogy 
diplomám megszerezvén megpróbálok részletesebben tájékozódni 
Damaszkinról. 1966 végére el is készült a cikk első változata, mely csak 
a nyomtatott anyag (egy részének) alapján született meg. Büszke vagyok 
arra, hogy közel negyven év múlvak következtetéseim sokkal több adat 
alapján is helytállók.

Ennek a cikknek is az lett a sorsa, mint az Ujfalvi Sándorról írottnak: 
elsüllyedt a Magyar Vadász szerkesztőségében, mint azt Goszthony 
Géza, aki kéziratban olvasta, levelében megjósolta: „Nehezen tudom 
elképzeli, hol kap fórumot, ahol megjelentetheti, ugyanis szerintem túl jó 
ahhoz, hogy kiadják”,1 mert „sajnos a mi »szak közönségünk« nem 
nagyon becsül ma egy ilyen alapos és szép munkát” 2

Ám végeredményben így lett szerencsém, mert a nyolcvanas években 
a Damaszkin családi levéltár megmaradt darabjai az Országos Levéltárba 
kerültek, ahol is nagyon érdekes adatokat találtam.

A gazdag földbirtokos bánsági-tisztánúli család, melynek birtokai 
elsősorban Arad, Torontál és Temes megyékben voltak,3 szerb eredetű, s 
pravoszláv vallását mindvégig megtartotta. Ugyanakkor érzelmileg 
teljesen magyarrá vált. Mint 1905-ben Damaszkin Arzén egy levelében 
írta: „származásom, vallásom és nevem megtagadása nélkül szívem 
minden dobbanása magyar.”4

„A kereskedelem és az ipar körül szerzett érdemei elismeréséül” 
ükapja (Damascenus, +1788) Arad városa vezetői közé került, majd a 
család 1799-ben magyar nemességet kapott.5 Az is érthető ezek után, 
hogy 1848-ban a két Damaszkin fiú György és István, azonnal beálltak 
honvédnek. A katonaiskolát végzett György futotta be a nagyobb 
karriert: a szabadságharc végére ezredes és hadosztályparancsnok, míg a 
jogász István „csak” őrnagy lett, és mindvégig (valószínűleg nem 
véletlenül) Damjanich tábornok közvetlen törzséhez tartozott. A 
szabadságharc bukása után mindkettő hadbíróság elé került. Györgyöt 
várfogságra ítélték, de töretlen lélekkel kiszabadult, s elvette rá

1 Elhangzott a 2004. október 29-i szakosztályülésen.
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türelemmel váró, még a szabadságharc előtt eljegyzett menyasszonyát, 
Földváry Etelkát. István először megúszta, de valami szervezkedésbe 
keveredvén később Kufsteinbe került, ahol megőrült, s a döblingi 
elmegyógyintézetben halt meg.6

A Damaszkin lányok közül Ilona ittebei Kiss Miklóshoz (a későbbi 
altábornagy és aradi mártír Kiss Ernő rokonához) ment feleségül, s az ő 
Miklós fiuk feleségül vette Schratt Katalint, tudva-tudván mindent...7 Ez 
aztán egyik forrása lett a bonyadalmaknak.

Györgyéknek három gyereke született: Margit, Arzén és István.8 
Arzén szenvedélyes vadász volt, és leveleiben mindenről édesanyját 

mindvégig szorgalmasan és őszintén tájékoztatta. Ezekből sajnos nagyon 
kevés maradt meg, de azok nagyon érdekesek. Tizenkét éves korában a 
nyári vakációs napokról a legfontosabbat közli édesanyjával:

„... kétszer voltunk vadászni, és én már négy fürjet lőttem.”9 
Egyébként fiatal koráról nem sokat tudunk. Édesapját még 

tizenévesen elvesztette.10 így nyilvánvaló, hogy a gyerekek nagyon 
egymásra voltak utalva édesanyjukkal. Mezőgazdasági tanulmányait 
állítólag Németországban végezte.11

Az Országos Magyar Vadászati Védegyletbe 1881-ben lépett be 94. 
sorszám alatt.12 Később maga is gyűjtött új tagokat.13 Nem tartozott az 
igazi »aranyifjak« közé. Csak a korabeli vadászati sajtó néhány híradása 
tudósít róla. Mindenesetre -  Újfalvi szavaival élve -  „pogány kigyőző 
fráter” lehetett, mert 1881 őszén fogadást kötött, hogy két társával 12 
órán belül teljesíti a Temesvár -  Moravica távot gyalogosan. A táv 
légvonalban 55 kilométer. Reggel 5 órakor indultak és egy félórás 
pihenőt beszámítva Damaszkin 12 óra 4 perckor, társai 2 óra 59, illetve 4 
óra 30 perckor érkeztek be Moravicára. „így tehát a fogadást fényesen 
megnyerték. Moraviczán a távgyaloglók meleg fogadtatásban részesültek 
az ott állomásozó huszártisztek részéről.”14 1883-ban ő tartotta az azévi 
Temes megyei »szalonkarekordot«, több mint 30 szalonkával. Egy 
ekkori tudósítás úgy aposztrofálja, hogy „erős Nimród az Úr előtt” 15 
1886 márciusában egy háromnapos szalonkahajtáson az 59 darabos 
terítékből 21 volt az övé. Néhány év múlva fontosnak tartották közölni, 
hogy bérelt vadászterületén „mióta D. úr bírja a vadászatot, az 
őzállomány szépen szaporodott” 16

Aztán megritkulnak a tudósítások. 1896-ban a millenniumi 
díszfelvonuláson a Torontál vármegyei bandérium tagjaként vett részt.17 
Az 1902-es idényben Somogyszobon (még Nikolics Mihály bérlő
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vendégeként) egy tízes bikát lőtt.18 Bélapátfalván pedig br. Baich Mihály 
vendégeként három darabot: egy tizenhatost, egy tízest és egy nyolcast.19

Biztosnak látszik, hogy ha a magyar szaksajtó valamennyi lapjának 
teljes sorozata megtalálható lenne közkönyvtárainkban, továbbá, ha 
lenne valakinek ideje az Arad, Temes és Torontál vármegyei lapokat 
1874-1914 között tételesen átvizsgálni, életéből még sok apró részlet 
előkerülne ám nem tartom valószínűnek, hogy a következtetéseken 
változtatna.

1902 nyarán azonban történt valami, amiről sokáig csak sejtettem, 
hogy komolyabb horderejű lehetett. O maga könyvében csak annyit 
említ:
„Nem szándékozom részletesen fejtegetni, hogy mi indított az utazásra. 
Elég, ha annyit mondok, hogy részint a közügyek, részint magánügyeim 
meguntatták velem az ittlétet. Magammal és világgal meghasonlottam. 
El, -  el innen! Csak minél messzebbre, sok időre!”20 
Ám édesanyjához írott akkori levele fennmaradt, és ebből legalább az 
okok egy részét meg lehet tudni:

„Schrattnál két ízben voltam meghíva. Először Tomi névnapjára, a mely 
alkalommal egy érdekes incidens zavarta meg az ünnepélyt. A 6 órai 
ebédhez 14 6-kor jelentem meg Mikivel. [...] 3/4Ó-kor berobog egy udvari 
kocsi, és ő felsége ugrott ki belőle nagyon legényesen, és meghívta 
magát Katinál ebédre. Persze nem gyanította, hogy névnapi ünnepély 
van készülőben. Ő felsége Katival ebédelt, Miki, Tomi meg én pedig a 
harmadik szobában falatoztuk a maradékot. 7-kor az öreg ismét elment, 
és Kati átjött hozzánk, a hol aztán sokáig maradtunk fenn pezsgő mellett, 
és Kati sok érdekes dolgot beszélgetett el. Még későn átküldött ismét ö 
felsége, ki utóbb tudta meg, hogy névnapja volt Kati fiának, és üzente, 
hogy miután ott még nem tudta, tehát utólag iszik odahaza Tomi 
egészségére.”21

Megjegyzem, hogy az ő felsége kisbetűs írása, és a király „per öreg” 
titulálása önmagában kimerítette a felségsértés büntetőtörvénykönyvi 
tényálladékát.

Goszthony Géza levelében az írta nekem, hogy „tudtommal politikai 
nézetek miatt annak idején a Nemzeti Kaszinóban volt afferje, ami 
családi vonatkozásba is kiterjedt.”22 A fentiek ismeretében ez is 
érthetőbbé vált. Ezek után nem csodálom, hogy „magával és a világgal 
meghasonlott”, s világgá akart menni.
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Ám annál megfontoltabb volt, hogy ezt meggondolatlanul, vaktában 
tegye. Először is aprólékos pontossággal rendezte ügyeit.

1885-ben, amikor István öccse is elérte nagykorúságát, úgy osztoztak 
meg a vagyonon, hogy Arzéné lettek az ingatlanok, míg István, aki a 
hivatásos tiszti pályát választotta, értékes ingóságokat kapott. A családi 
kegyúri jogot természetesen a legidősebb férfi, Arzén gyakorolta. Ezt az 
egyezséget 1902-ben megváltoztatták. István kapta meg az egész 
birtokot is, azzal a kikötéssel, hogyha Arzén élve hazakerül Afrikából, 
társadalmi állásának megfelelő életjáradékot kap.23 A kegyúri jog 
„bizonytalan időre és visszavonásig” István részére történő átadásáról 
külön rendelkezett.24 Ez nem volt fölösleges óvatosság. Abban az időben 
ugyanis Afrika még hősködő kockázatvállalás nélkül is a veszélyek 
földje volt, az ő szafariját is megtámadták rablóportyára indult 
masszaiak.25

És itt lép be a történetbe Kittenberger. Damaszkin szerint ugyan,,... 
nekem nem volt szándékom, sőt módom sem arra, hogy útitársat vigyek 
magammal. Továbbá azt sem tudtam, hogy meddig maradok Afrikában? 
Nem megyek-e onnan tovább? Végül lekiismeretellenes dolognak 
tartottam egy fiatalembert biztos -  noha szerény -  állásából magammal 
rántani a bizonytalanságba. De Madarász barátom nem tágított. Nem 
akarta a jó alkalmat elszalasztani, hogy egy jó gyűjtőt szerezhet a 
Nemzeti Múzeum számára.”26

Damaszkin megpróbált állami támogatást is szerezni Kittenbergemek, 
azonban -  mint Fekete István könyve révén meglehetősen közismert -  
csak azt érte el, hogy egy évre fizetett szabadságot engedélyeztek, és az 
egyévi fizetés nagyjából elég volt az útiköltségre. 1902 karácsonyán 
indultak el és 1903 január elején érkeztek meg. Kittenberger útja aztán 
megérkezésük után hamarosan kényszerből is elvált az övétől, mert Kitty 
hegyvidékhez szokott szervezete sokkal érzékenyebben reagált a 
maláriára, mint a gyerek -  és fiatalember -  korában a még igencsak 
nedves Alföldhöz szokott Damaszkiné.27

Ide tartozik egy gondolat azonban, melyet írásban eddig tudtommal 
senki sem vetett fel a magyar szakirodalomban, én is csak szóban, 
amikor közel nyolc éve Kittenbergerről tartottam előadást az 
Erdészettörténeti Szakosztályban, a jóval később Kalandor vadászok -  
vadászó kalandorok címen megjelent könyv szerkesztésének befejezte 
után. Damaszkin azt írta:
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„...csakhamar sajnálattal konstatáltuk, hogy a magyar tudományosság 
nem rendelkezik annyi és olyan rendeltetésű pénzalappal, melynek 
terhére egy preparátor útiköltségét el lehetne számolni.”28

Nos, az egzotikus kutatások csak ott kaptak érdemi állami támogatást 
(legtöbbször rejtetten, valami társadalmi vagy tudományos testületen 
keresztül), ha ahhoz politikai (propaganda vagy expanziós) érdek 
fűződött. A magyar (és osztrák) politika hangsúlyozottan elzárkózott 
minden gyarmatosításra csak hasonlító törekvéstől is, és még azt a 
lehetőséget sem használta ki, ami kevés magától kínálkozott.29 így 
valószínűleg még akkor sem támogatták volna akkoriban a kutatóutat, ha 
a költségvetésben lett volna reá rubrika. De az is igaz, hogy a Nemzeti 
Múzeumnak nagyon sokszor arra sem volt pénze, hogy az egzotikus 
vadászainktól ajándékba kapott állatokat preparáltassa. Eleget panasz
kodtak erre többen is. Csupán Klebesberg Kunó és Hóman Bálint 
kultuszminsztersége idején került pénz az Afrika-kiállítás elkészítésére 
(kultúrfölény!); majd ennek 1956-os pusztulása után -  szintén politikai 
okokból -  ennek lehetőség szerinti pótlására.

A maláriát egyébként az edzettebb Damaszkin is megkapta, csak 
immunisabb lévén hamarabb lábraállt belőle. Vadászatai nem hoztak 
valami világraszóló eredményt. Az első vadásznap 1902. február 17., az 
utolsó június 25. volt. Összesen 250 vadat ejtett el, ebből 118 volt madár, 
109 növényevő, 9 majom (pávián és kolobusz) és mindössze 14 a 
ragadozó. Ez akkori szemmel nézve igen szerény eredmény, főleg ha 
figyelembe vesszük, hogy a „veszélyesek” közül mindössze 1 oroszlán, 1 
leopárd és 2 orrszarvú szerepel lőjegyzékében. (Talán a 2 víziló is ide 
vehető.) Elefántot és kafferbivalyt nem lőtt.30 A patások és a madarak 
zöme a szafari táplálására szolgált. Mindössze mintegy kéttucat pagazija 
és szolgája volt, valamint tízegynéhány kirongózija. Természetesen nem 
egyszerre, hanem az egész út alatt összesen. Mindegyiküket név szerint 
felsorolta. Ezek bére összesen 980 rúpiát, azaz 1568 koronát tett ki.31 
Viszont őszinte és tárgyilagos könyvéből igen jól megismerhetjük 
jellemét.

Kiegyensúlyozatlanságát (vagy szeszélyességét?) -  mindenesetre 
akkoriban gyenge idegállapotát -  jól jellemzi a következő eset. 
Szelemáni, fegyelmezetlen teherhordója, többszöri parancsa ellenére is 
utánalopódzott a vadászatokra, hogy idejében „csincsálhassa” a 
zsákmányt, azaz a szertartásos nyakelvágással a hithü muzulmánok 
számára is »megehetővé« tegye:
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lihegve, egészen átizzadva átlépem a gerincet, s lecserkészek a 
bokros szakadékon, amely alatt az előbb említett antilop-csapat állott. 
Nagy meglepetésemre ezek helyett Szelemánit látom ott, aki erős 
integetések között magyarázza, hogy mikor engem a hegy túlfelére látott 
menni, az antilopokat át akarta terelni felém, de ezek éppen az ellenkező 
irányba vágtattak le a hegyen. Dühömben magamból kikelve, nem éppen 
civilizált, sőt még nem is keresztényi módra kézzel-lábbal verem-rúgom 
Szelemánit, aki hallatlan néger megadással tűri a verést. Mire mély 
szégyenérzet váltja fel dühömet, amit eltitkolandó, gorombán 
ráparancsolok, hogy azonnal takarodjék haza!”32

S mindezt az a Damaszkin cselekedte, aki például elégtételt 
szolgáltatott Murruónak, maszái vezetőjének, amikor azt Ruga-Ruga, a 
vadászexpedíció fehér kísérője megverte!33

Ehhez azonban hozzá kell tenni valamit, amit a mai átlagember nem, 
vagy csak nehezen ért meg. Az első világháború előtti Afrikában csak 
egy büntetés létezett: a testi fenyítés. És nemcsak fehér-néger, hanem 
néger-néger viszonylatban is. Ha valaki nem élt ezzel, az megírhatta 
végrendeletét, mert »gyenge embemek« minősült, kivel mindent meg 
lehet csinálni. Akinek módja van a régi utazók eredeti emlékezéseit 
vizsgálni, akkor Teleki Samutól Kittenbergerig megtalálja ezt.

szánta-bánta vétkét, és jajszó nélkül szenvedte el a jól megérdemelt 
»vízilovat« (szuhaéliül kibokónak nevezik a vízilovat, de a bőréből 
készült korbácsot is). Hja, a régi szafári-erkölcs azt írta elő: nagyokat 
ütni és jól tűrni!...”34
Ugyancsak Kittenberger szögezte le, hogy „A teli gyomrú négert 
különben is könnyű dolog megnevettetni. Sokszor olyasvalami is kiváltja 
náluk a röhögésorkánt, mely az elpuhult európaiban inkább iszonyatot 
keltene. A természet gyermekei nem érzelgősek, őket nem indítják meg 
mások szenvedései! így hát, ha Nusz-rupia elmondta, hogy a régi idők 
rabszolgavadászatai során hogyan irtottak ki egy-egy ellenséges falut, 
hogyan sikoltoztak az asszonyok, hogyan visítottak a gyerekek, amikor 
utánozta a martalócoknak ellenálló férfiak halálhörgését, akkor fuldokló 
röhögéssel méltányolták produkcióját.”35

Damaszkin nagyon is jól látta a gyarmatosítás valóságos arcát, mert 
egy helyütt így írt:

„De vájjon áldásos és gyümölcsöző lesz-e a kibokó hasította hátakon 
és sok véres verejtékkel létesített kultúra? Vájjon ez az eljárás a még 
nemrégiben teljesen független, szabad őslakókkal szemben emberi
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szempontból igazolható-e? -  E kérdések elfogulatlan megfejtését 
bizonyára nem bízhatjuk a kultúrállamok hatalmon lévő vezérférfiaira, 
mert ezek csak azt tudják, hogy a nyugati kultúrának csápjait oda kell 
kinyújtania, ahol polyp-étvágya kielégítésre találhat.

De az Istenért! Legalább ne állítanák, hogy ezt csupán 
humanizmusból teszik; csak azért, hogy a bennszülötteket a keresztény 
kultúrának megnyerjék; ama kultúrának, amelyet a felebaráti szeretet 
uralma alatt élő lángelmék oly találmányaival terjesztenek, amelyek a 
felebarátok véres verejtékén szerzett milliónyi értékeket, ártatlan állatok 
ezreit képesek néhány perc alatt megsemmisíteni.”36

Sokszor gúnyos szemléletét -  mely egy érzékeny, és a világgal, 
(legalábbis az „európai” világgal), bizonyos fokig szemben álló, erről 
különvéleménnyel rendelkező intelligens emberének látszik -  jól mutatja 
a következő néhány sor. (Az előzőekben arról írt, hogy egy öreg néger 
meghalt a bóma börtönében, akit egy magányos facsoport tövében 
temettek el. Este séta közben véletlenül arra tévedt, s meglátta a friss sír 
mellett zokogó hozzátartozókat, két asszonyt és egy kisfiút.)
„Szegény feketék! Csak termékenyítsétek könnyeitekkel hazátok talaját, 
hiszen apátok kiéhezett teste már kevés táperőt adhat annak; pedig a 
muzunguknak termékeny földre van szükségük, hogy annál alaposabban 
eláraszthassanak titeket az európai kultúra áldásaival!”37

Ez a hang túl keserű és gúnyos ahhoz, hogy mindenki megérthesse 
előszörre tényleges súlyát. Erre mutat, hogy a könyv általam használt 
Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtári példányában az idézett szöveg 
mellett a következő ceruzás megjegyzés ékeskedik: „Hu!” Nem mutat 
különösebb intelligenciára sem ez, sem az, hogy ceruzás 
megjegyzésekkel kísérte végig az egykori tulajdonos a könyvet.

Egész könyve jó megfigyelőt mutat, érzékelhető szemléletességgel 
írja le pl. Mandara szultánát vagy a néger táncosokat.38 Vadászleírásai 
jók, megbízhatók, bár nem mennek túl a szorosan vett vadásznapló 
műfaján.

De Damaszkintól senki sem kéri számon, hogy miért nem írt irodalmi 
riportot vagy novellát. Előszavában műve szaggatottsága miatt 
mentegetődzik. Pedig nincs igaza. Könyvének fejezetekre történt 
beosztásával elkerülte a témahiány okozta zökkenőket vagy 
önismétléseket. Az elbeszélés folyamatos, gyakorlatlan voltát néhol csak 
az mutatja, hogy az egyes események leírását túlságosan is összesűríti a

116



szószaporítástól való félelme miatt, ami még mindig jobb, mint ha 
oldalakat ömlengene téma és mondanivaló nélkül.

Hogy Kittenbergerrel milyen kapcsolatban volt a hivatalosan kívül, 
azt nem lehet pontosan tudni. Baráti viszonyba nem kerültek -  erre mutat 
a könyv jövedelmének merev elutasítása is. Fekete István szerint ennek 
„talán nem is Damaszkin volt az oka, hanem a kor, mely születés és 
vagyon szerint osztályozta az embereket, főleg pedig Kálmán állandó 
kisebbségi érzése, amelyet nem tudott, és nem is akart feloldani.”39

Én ehhez még hozzáteszem, hogy feltehetően Kittenberger is tanúja 
volt Damaszkin néhány ideges kitörésének, ami az amúgy is zárkózott 
fiatal férfit még zárkózottabbá tette. Ugyanakkor útjaik is szétváltak (ha 
kényszerűségből is), s így összeszokni sem lehetett idejük. (Egyébként is 
Afrikában Kittenberger egyetlen magyar embert ismert el magával 
egyenrangúnak: Horthy Jenőt.) Ugyancsak érdekes az is, hogy a magyar 
olvasó immár »több« Ruga-Rugát is megismerhet: »egyet« Damaszkin 
könyvéből, »egy másikat« Fekete István interpretálásában, s egy 
»harmadikat« Kittenberger általam sajtó alá rendezett kéziratban maradt 
emlékezéseiből.40

A családi iratok között mindössze egy megcímzett üres borítékot 
találtam az afrikai úttal kapcsolatban, amely érdekes módom a 
mozambiki főkonzulátusra volt címezve.41 Ebből arra következtetek, 
hogy arrafelé tervezte tovább útját. Azonban Damaszkin 1903 végén 
hazaérkezett.

De az már egy másik ember volt. Megírta könyvét, melyre egy 
kéziratlap töredéke emlékeztet „Fűz. IV 474.” felirattal a családi iratok 
között42, de már sokkal komolyabb dolog foglalkoztatta: a nemzetiségi 
kérdés! A gyarmatokat járva ráébredt arra, hogy az a nemzetiségi 
politika, melyet a magyar -  mai szóval -  »politikai elit« folytat, az 
ország vesztét okozhatja. Komoly összefoglaló dolgozatot készített, 
melyet elküldött Kossuth Ferencnek. Hiába írta rá Joanovics György ny. 
államtitkár, hogy „Egyetértek veled mind általánosságban, mind a 
részleteket illetőleg”43 -  semmi nyoma sincs a dolgozat utóéletének. 
Amikor megtaláltam, felhívtam rá Kemény G. Gábornak, a dualizmus 
kori nemzetiségi kérdés általam legjobbnak tartott szakértőjének 
figyelmét, aki örömmel vette tájékoztatásom, ám halála megakadályozta 
ilyen irányú kutatásait.

Hátralévő kilenc évéről nem találtam adatot. 1914. november 7-én 
halt meg, és a családi sírboltba temették el Lökösházán.44
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Halála után elfeledték. A két világháború között mindössze 1927-ben 
merült föl a neve, amikor afrikai útjával kapcsolatban unokaöccse, ifj. 
István egy helyreigazítást tesz közzé a Nimródban.45 Vélem, ezzel függ 
össze az is, hogy a „Damaszkin István és Rajacsich Wladimir báró 
között felmerült ügy Damaszkin István részéről a lovagiasság szabályai 
szerint befejezést nyert.”46

1955-ben jelent meg Agárdi Ferenc szerkesztésében a Nagyvilág 
magyar vándorai című könyv, melyben Damaszkintól is vannak 
részletek, azonban senki sem vette figyelembe. Igaz, az 1950-55 közötti 
kiadványokban (még ha -  mint esetünkben is történt -  jóindulattal írtak 
valaki előkelőbb személyről) a kisérőszöveg annyira elvtársi, és a 
szemelvények annyira cenzúrázottak, hogy talán nem is baj.

Ezek után Fekete István ásta elő a feledésből a Kittenberger Kálmán 
élete írásakor; majd én próbálkoztam vele, de csak mostanra alakultak 
úgy a körülmények, hogy valami érdemit is írhattam. 1987-ben Kalapis 
Zoltán Újvidéken jelentetett meg Agárdiéhoz hasonló típusú, ám 
valamivel kevésbé elvtársi és cenzúrázott könyvet. A régebbi 
lexikonokban és hasonló kiadványokban (Gulyás Pál művét kivéve) nem 
szerepel.47 1990 után a Révai Új Lexikona, majd az Új Magyar Életrajzi 
Lexikon szerkesztői végre felfedezték, bár a szócikkek érthetően 
pontatlanok, és veszedelmesen hasonlítanak egymásra.48

Hirtelen elhatározását afrikai útjára senki sem tudta elfogadhatóan 
megmagyarázni. Agárdi és Kalapis gr. Teleki Samu hatására gyana
kodtak, Fekete István ugyan idézi Damaszkintól a vonatkozó részt, ám 
hogy itt valami komolyabb dolog lenne a háttérben, azt csak én éreztem 
meg.

Jó szem, osztályhelyzetét és korát meghaladó szociális érzék, a 
túlzások kerülése, a tudományos megbízhatóság igénye, gúnyos 
szemléletmód és kiegyensúlyozatlan idegállapot: ez látszik Damaszkin 
müvéből. -  írtam ezelőtt negyven évvel. Ehhez ma is csak annyit tudok 
hozzátenni, hogy politikai éleslátása is meghaladta kortársai jelentős 
részéét -  legalábbis afrikai útja után.

Lökösháza a trianoni határok megvonásakor éppenhogy magyar 
területen maradt. Kíváncsi vagyok, hogy mi van a családi sírbolttal? 
Mert többen is nyugszanak benne, akik megérdemlik az utókor 
megbecsülő emlékezetét...
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JEGYZETEK

1 GOSZTHONY Géza levele Zsámbor Ernőhöz, Kaposvár, 1966. 
szeptember 26. (Mivel az egész az én vadászirodalom-kéziratomról, 
valamint az Új falvi- és Damaszkin-cikkekről szól, Ernő bácsi átadta 
nekem.)
2 GOSZTHONY Géza levele Nagy Domokos Imréhez. Kaposvár, 1967 
március 13.
3 Tehát bánsági és nem bácskai földbirtokos volt. mint azt Fekete István 
írja. FEKETE: KKÉ 55. Elvileg Kittenbergertől idézi -  ami valószínű -  
de a lelőhelyet nem sikerült megtalálnom. Elképzelhető, hogy Fekete 
István az idézetet több Kittenberger írásból állította össze.
4 DAMASZKIN Arzén levele Kossuth Ferenchez és dolgozata a 
nemzetiségi kérdésről. H. n. 1905. május [14.]. OL: P 1795/3.
5 Leszármazási tábla és Családtörténeti kézirat, 1906. OL: P 1795/2. ill.
3.
6 BONA: 130-131.; OL: i. h. -  BONA szerint György „csak” alezredes 
volt, a beosztás azonos.
7 OL: i. h.
8 OL: i. h.
9 DAMASZKIN Arzén levele édesanyjához. H. n. 1866. augusztus [15 
körül]. Előre megvonalazott papírlapon, hogy írása egyenletes 
maradjon. OL: 1795/2.
10 Leszármazási tábla.
11 KALAPIS: Damaszkin Arzén. IN: RBBU 219. Forráshivatkozás 
nélkül.
12 VL 1882/5: 56.
13 VL 1884/5: 60.
14 VL 1881/46:424.
15 VL 1883/11: 137. és 17: 149.
16 VL 1886/11: 160.
17 KALAPIS Zoltán: Damaszkin Arzén. In: RBBU 220. A helyi sajtóra 
hivatkozva, pontos forrásmegjelölés nélkül.
18 Az idei szarvascserkészetekről Term 1901-02/V: 11.
19 Kimutatás az 1902. évi cserkészidényben lőtt szarvasbikákról VL 
1902/35: 467.
20 DAMASZKIN: MF 6. A »meguntatták« kifejezést megutáltatták 
értelemben használhatta.
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21 DAMASZKIN Arzén levele édesanyjához. Bécs, 1902. június 23. OL: 
P 1795/2. Kiemelések tőlem -  NDI. A »Tomi« név lehet, hogy »Toni«- 
nak olvasandó.
22 GOSZTHONY Géza levele Nagy Domokos Imréhez. Kaposvár, 1967. 
március 13.
23 Családtörténeti kézirat. OL: P 1795/3. 15-16.
24 Meghatalmazás, Temesvár, 1902. november. OL: P 1795/3.
25 DAMASZKIN: MF 61-62.
26 DAMASZKIN: MF 6; idézi FEKETE: KKÉ 56.
27 FEKETE: KKÉ 56-58.
28 DAMASZKIN: MF 6; idézi FEKETE: KKÉ 56.
29 Vő.: KRÁMLI Mihály: A császári-királyi haditengerészet, 1797-1866. 
Hadtörténelmi Közlemények 1998/2: 425-475. Holubnak a Fekete István 
által többször is indulatosan emlegetett expedícióját az ausztriai 
költségvetésből támogatták.
30 DAMASZKIN: MF 274-275. Az orrszarvúak elejtése is csak az utolsó 
vadásznapján sikerült.
31 DAMASZKIN: MF 272-273. Mai pénzre átszámítani nem érdemes, de 
az akkori koronát legalább néhány ezerrel kell beszorozni...
32 DAMASZKIN: MF 52-53.
33 DAMASZKIN: MF 145.
34 KITTENBERGER: Nusz-rupia. In: KV-VK 23.
35 KITTENBERGER: I. m. 24. -  Valószínűleg nem véletlen, hogy csak 
ez a visszaemlékezés kézírásban maradt fenn.
36 DAMASZKIN: MF 1 1.
37 DAMASZKIN: MF61.
38 DAMASZKIN: MF 145-147, ill. 25.
39 FEKETE: KKÉ 56.
40 KITTENBERGER: Bwana Viatu. In: KV-VK42-73.
41 O L :P  1795/3.
42 OL: ugyanott.
43 DAMASZKIN Arzén levele Kossuth Ferenchez és dolgozata a 
nemzetiségi kérdésről. H. n. 1905. május [14.]. OL: P 1795/3.
44 Damaszkin Arzén gyászjelentése. OL: P 1795/2.
45 ifj. DAMASZKIN István: Helyreigazítás. Nimród 1927/19: 338.
46 Nimród 1927/23:416.
47 GULYÁS V 127.
48RÚ LV  108. és ÚMÉL 11.23-24.
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IRODALOM:
FORRÁSOK

BONA = BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek a 
szabadságharcban 1848-49. (2. bővített és javított kiadás). Bp., 
Zrínyi, 1987.

DAMASZKIN: MF = DAMASZKIN Arzén: A maszái fensíkon. Bp.
Grill Károly, 1906.

FEKETE: KKÉ = FEKETE István: Kittenberger Kálmán élete. Bp. 
Móra, 1962.

GULYÁS = GÚLYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái V Bp. 1935. 
KITTENBEGER: KV-VK = KITTENBERGER Kálmán: Kalandor 

vadászok -  vadászó kalandorok. Az anyagot összegyűjtötte és a 
cenzúrázott szöveget az eredeti kéziratok alapján helyreállította 
Dr. NAGY Domokos Imre. Bp. Nimród, 2003.

Nimród = Nimród Vadászújság (Vadászlap)
NMV = A nagyvilág magyar vándorai (Régi magyar utazók II). 

(Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta: AGÁRDI Ferenc). 
Bp. Művelt Nép, 1955.

RBBU = Régi bácskai és bánáti utazók. (Válogatta, szerkesztette és a 
magyarázatokat írta: KALAPIS Zoltán.) (Újvidék), Fórum, 
(1987).

RÚL = Révai Új Lexikona. Szekszárd, Babits Kiadó, 2000.
Term = A Természet
ÚMÉL = Új Magyar Életrajzi Lexikon (Bp.) Magyar Könyvklub, 2001.
VL = Vadászlap
VVL = Vadász- és Versenylap

KÉZIRATOS FORRÁSOK:

OL: P 1795 = Magyar Országos Levéltár, a Damaszkin család iratai. 
(Igen töredékes, a / utáni szám a csomót jelöli, melyben kutatásom 
idején a dokumentum volt.)

GOSZTHONY Gézának a témában írott levelei (nálam).
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Erdősítési jutalmak, 1886-1914 
Oroszi Sándor

Az 1879. évi erdőtörvény egyik célja volt a kopárok befásításának 
elősegítése. Ezek a kopárok lehettek erdőkként nyilvántartott, de 
faállománnyal nem borított területek, ugyanakkor lehettek más művelési 
ágba tartozók, például legelők vagy éppen terméketlen területek is. Az 
1879. évi XXXI. törvénycikk 165-176.§-ai a kopárok befásítására akár 
erdősítő társulat alakítását is lehetővé tették. Ilyen társulatok azonban az 
egész vizsgált időszakban nem alakultak. Helyettük az állam által 
biztosított egyéb kedvezményekkel igyekeztek mind a törvény által 
előírt, mind az önkéntes elhatározás alapján vállalt feladatokat teljesíteni. 
Melyek voltak az állam által nyújtott támogatások? íme:

1. a terület (általában 20 éves) adómentessége;
2. ingyen biztosított mag és csemete;
3. pénzkölcsön;
4. pénzsegély (1879: XXXI. te. 177.§).

Ezen négy legfőbb területen kívül még két másikat is számon tartottak, 
mégpedig

-  a beerdősítés alá volt terület ingyenes államerdészeti 
kezelését és

-  az erdősítési jutalmakat.
Mostani vizsgálódásunkba ez utóbbit vonjuk be. Igyekszünk kitérni az 
állami segélyezés ezen formája kialakulására, a pályázat feltételeire és 
legfőbb, évenként közzétett eredményeire. Ezen eredmények ugyan a 
szaksajtóban rendszeresen megjelentek, de itt célszerű egyetlen 
táblázatban közreadni. A közlést indokolja az is, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium levéltárát 1913-ig erősen megselejtezték, 
így az erdősítési jutalmak iratanyaga is hézagosan maradt meg. Vannak 
olyan évek, amelyekről csak a földművelésügyi miniszter évi 
jelentéseiből tudunk, illetve amelyek csak az említett szaksajtóbeli 
közleményekben találhatók.

A jutalomosztás lehetőségeinek megteremtése

A földművelésügyi miniszter erdősítési jutalma előzményeként 
mindenképpen meg kell említenünk az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület 1880-ban tartott, a gazdasági bajok „kipuhatolása” ügyében
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rendezett tanácskozását. Az erdészeti ügyek előadója, BEDŐ Albert már 
ekkor megemlítette, hogy a futóhomok befásításában jeleskedők számára 
„kis jutalmat kellene kitűzni” Főleg azért, mert „az emberek legnagyobb 
részt csak akkor hajlandók ilyen munkát teljesíteni, ha annak pénzügyi 
hasznáról meggyőződnek” A haszon azonban sokkal később jelentkezik. 
Tehát a sok munka látható, lemérhető eredménye is időben kitolódik. 
„Kívánatos volna tehát -  mondta BEDŐ - ,  ha a földmívelési 
minisztérium költségvetésébe évenkint 5-600 aranyat felven[n]e azok 
jutalmazására, kik oly futóhomok területet, mely magában összetett 
erdőtestet képez, beerdősítenek és azon tettleg már oly erdőt neveltek, 
mely biztosítékot nyújt az iránt, hogy annak területén a homok többé 
futó nem lesz.” 1

A kopárfásítási jutalmak kérdésében azonban mégsem a 
földművelésügyi, hanem a vallás- és közoktatásügyi tette meg az első 
lépést.2 A miniszter a közalapítványi birtokokat illetően „megengedte és 
elrendelte”, hogy „1880. évi január hó 1-től kezdve a vezetése alatt álló 
minisztérium által helybenhagyott tervezetek szerint létesített 
erdősítéseket, ha azok nem sarjadzás, de ertvényezés, vetés, ültetés vagy 
dugványozás útján, eszközöltettek, és azok létesítésétől számított három 
éves korában legalább 0,8 részben sikerültnek bizonyulnak, az illető 
tisztek és szolgák pénzjutalomban részesülnek.” Tehát itt egyértelműen 
csak a résztvevő erdészeket, nem pedig a birtokosokat akarta jutalmazni, 
s ennek megfelelően három kategóriát állított fel. Az elsőben a jobb 
talajon álló, a másodikban a közepes, míg a harmadikban a 
„futóhomokos, vagy sziklás és tökéletesen televénytelen talaj” 
erdősítésére adott 2-4, 3-5 és a harmadikra pedig 4-6 forintot katasztrális 
holdanként. Az összeget 20%-ban a kerületi erdőmester, 70%-ban a 
kezelő erdész, míg 10%-ban „a közremunkált erdőőr” kapta meg. 
Látható, hogy ezzel az egész erdészeti vonalat igyekezett a sikerben 
érdekeltté tenni. A kezdeményezés eredményeiről azonban nem tudunk, 
mert a közalapítványi erdőkkel kapcsolatos különböző híradásokban, 
uradalmak bemutatójában ennek nem bukkantunk a nyomára.

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium az 
erdősítési pályázatát3 legelőször 1886-ban hirdette meg Az előzőektől 
eltérően itt az erdőtulajdonosokat hívták fel a pályázásra, mégpedig két 
főkategóriában. „Nagyjutalom”-ra legalább 25 kh-nyi (14,4 ha), egy 
tagban lévő erdősítéssel pályázhatnak, s a főkategórián belül 1., 2. és 3. 
díjat adtak ki. Az „elismerő jutalom” főkategóriájába az egy tagban
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legalább 10 kh-nyi (5,8 ha) beerdősített területtel lehetett pályázni, s ez 
utóbbi esetben is háromféle díjat osztottak. Fontos kikötés volt, hogy a 
pályázó az adott erdőre államsegélyt nem vett igénybe (ez a 
későbbiekben úgy módosult, hogy a jutalom mellett esetleg neki 
államsegélyt is megszavazhattak), továbbá a pályázatra történő 
jelentkezés és a bírálat között eltelt öt év alatt a birtok tulajdonosa nem 
változott.

A pályázatra ugyanis őszi (december 25-ig) és tavaszi (július 31-ig) 
erdősítéseket lehetett beadni, de úgy, hogy az eredményességet majd a 
jelentkezést követő 5. évben bírálják el. A pályázatokat a megyék 
közigazgatási bizottságának erdészeti albizottsága továbbította a 
minisztériumba, s az illetékes erdőfelügyelő véleményét is kikérték. A 
pályázat elfogadása során csak a formai követelményeket figyelték, míg
5 év múlva, a pályázatok bírálatára az országos főerdőmester vezetésével 
létrehozott öt tagú bizottság a kimondott szakmai szempontokat vizsgálta 
meg.

A miniszteri rendelet szerint a pályázattal elnyert pénzjutalom 
kétharmad része az erdősítést végző tulajdonost, míg egyharmada „az 
erdősítést teljesítő erdőtiszteket illeti.” Ez utóbbi kitétel 1897-től úgy 
módosult, hogy az erdősítésben közreműködő erdészek, sőt az erdősítést 
szorgalmazó egyéb személyek (például községi elöljárók stb.) külön 
pénzjutalmat is kaphattak. Szintén későbbi, 1908-tól kezdődő 
módosulást jelentett az írásbeli elismerést különböző, „hazai művész 
által készített” plakettokkal, festményekkel megtoldani. Ez utóbbiakat 
főleg azok a nagybirtokosok kapták, akik egyébként nem voltak az 
erdősítési jutalomra ráutalva. (Lásd az 1. számú mellékletet.)

A jutalmak száma is emelkedett; a kezdeti hatról előbb tizenkettőre, 
majd 1899-től tizennyolcra. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy 
minden évben valamennyi kategóriában hirdettek győztest, csak a 
pályázat lehetőségét. A bíráló bizottság ugyanis fenntartotta magának a 
jogot kevesebb jutalom kiadására is.

Az erdősítési jutalmak szakmai kérdései

Az 1886. évi első pályázati felhívásban egyértelműen leszögezték: „az 
országos erdei alapból [támogatják az erdősítést] a magasabb hegységek 
fen[n]síkjainak, tetőinek és gerinczeinek vagy meredek oldalainak s 
illetve a közgazdasági érdekből erdészetileg művelendő oly területnek
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beerdősítésére, melyeken hegyomlások, hó- vagy kőgörgetegek 
megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, valamint a 
fiitóhomok továbbterjedésének meggátlása végett az 1879. évi XXXI. t. 
ez. 165.§-ában megjelölt erdősítés közgazdasági szempontból szükséges, 
s a melyeken létrejövő erdők véderdőkül fognak szolgálni.” Tehát nem 
gazdasági, hanem kimondottan véderdők létrehozása volt a cél. Ebből 
következően aztán a pályázók a legkülönfélébb szélsőséges 
termőhelyeken létesített erdőiket nevezték be. Közülük talán az 
Alacsony-Tátra Király-hegyén 1896-ben ültetett véderdejét, vagy 
ellenkező példának a veresegyházi futóhomokon 1895-ben ültette 
(helyesebben: ekkor jutalmazott) erdősítését említhetjük meg.

Az erdősítési jutalmak évenkénti eredményei

Az 1891-től kezdődő bírálatok évenkénti eredményeit a 2. számú 
mellékletben foglaljuk össze.4 Megjegyezzük, hogy az ilyen 
részletességgel általában csak az Erdészeti Lapokban jelent meg, mivel a 
földművelésügyi minisztérium évi jelentéseiben csak összefoglalók 
szerepelnek. Például az 1909. évről szólóban5: „Az 1904. évben 
teljesített és 1909-ben megbírált versenyerdősítésekre annak idején, 
összesen 9000 K értékben, 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett ki. 
Ezek közül a 6 nagy és 7 elismerő jutalom 8 községnek, 2 volt 
úrbéresnek és 3 magánerdőbirtokosnak 7800 K értékben kiadatott; 5 
elismerő jutalom ezúttal nem volt kiadható, ellenben egy község- és egy 
községnek volt úrbéresei a nyert elismerő jutalomdíjon felül, az 
erdősítési költségek részben való megtérítéséül 100, illetve 150 K állami 
segélyben is részesítettek.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül olyan 
erdőbirtokos, a ki pénzbeli jutalmazásra nem szorul, összesen 2294 K 
értékű művészi festményt vagy bronzszobrot nyert jutalmul.

Az itt felsorolt jutalmakon fölül 3 erdőtiszt, 13 uradalmi, községi és 
kerületi erdőőr, végül egy közbirtokossági elnöknek az illetékes főispán 
útján miniszteri elismerés fejeztetett ki.”

Idézzük az 1897. évi írásbeli leismerésben részesítettek névsorát is.6
1. Kecskemét város Ballószeg, Bugacmonostor és Szikra 

határrészeken teljesített 222,15 kát. holdnyi (127,85 ha) 
erdősítéséért.
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2. Észak-magyarországi Kőszénbánya- és Iparvállalat Rt. 
Mátraszele (Nógrád) határában a Pétervölgy- és Hollóvölgy- 
dülőben végzett 40 kh-nyi (23 ha) erdősítéséért.

3. Szilárdy Ödön Salgótarján (Nógrád) határában a Kiserdő- és a 
Kuczor-dűlőkben végzett 70 kh-nyi (40 ha) erdősítéséért.

4. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Zagyvaróna (Nógrád) határában, a 
Verebes- és Macskakő-dülőkben végzett 80 kh-nyi (46 ha) 
erdősítéséért.

5. Gróf Pejachevich Artúr Karancskeszi (Nógrád) határában, a 
Karulyos-dűlőben teljesített, 50 kh-nyi (29 ha), továbbá 
Nógrádludány, Cseple-dűlőben 15 kh-nyi (9 ha), Dolány, 
Majorhegy-dűlőben 16 kh-nyi (9 ha) és Pöstyén, Kiserdő- 
dűlőben 10 kh-nyi (6 ha), összesen 91 kh-nyi (52 ha) 
erdősítéséért.

6. Gróf Apponyi Lajos Nagyappony (Nyitra) község határában, a 
Polánka-dűlőben teljesített 25 kát. holdnyi (14 ha) erdősítéséért.

7. Özv. Ledeczi-Schenk Adolfné, született báró Popper Jeanette 
Krasszarovne (Trencsén) község határában, a Pikre-dülőben 
végzett 90 kát. holdnyi (52 ha) erdősítéséért.

8. Gróf Nádasdy Ferenc Kiskeszi (Fejér) község határában, a 
Sárrét-dűlőben végzett 50 kh-nyi (29 ha) erdősítéséért.

9. Báró Todesco örökösei, akik Nagyvázsony község (Veszprém) 
Nőzsír nevű dűlőjében 11,16 kh-on (6,42 ha) teljesítettek 
erdősítést.

10. Báró Edelsheim Gyulay Lipót Felsőelefánt (Nyitra) község 
határában a „Pokreini vrch” dűlőben 25 kh-nyi (14 ha) erdősítést 
végeztek.

Az erdősítések körül kifejtett buzgalmukért szintén írásbeli elismerést 
adtak „Sporzon Ernő volt országgyűlési képviselőnek, mint a Rudnay 
Dénes örökösök gondnoksági meghatalmazottjának, Velits Ödön Torda 
város polgármesterének, Leporis Dénes, Krohn Albert sissói 
nagybirtokos jószágigazgatójának, Mahr Károly, Eszterházy Ferencz 
gróf erdőmesterének és végül Huszár Ignácz Weiszenbacher Endre 
karancs-berényi földbirtokos kasznárjának.”

Végül hadd idézzük a Csíki Magánjavak igazgatójának levelét, amelyben 
az 1912-ben kapott tárgyjutalomért mondanak köszönetét:7 
„örvendetesen vettük tudomásul, hogy a Gyergyóholló-Tölgyes-Bélbor
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községek határában a /.../ kopárterületek sikeres beerdősítéséért 
Nagyméltóságod nekünk Edvi Illyés Aladár festőművész »Levélhullás« 
czímü festményét ítélte oda. Most midőn a gyönyörű festmény sértetlen 
átvételét is igazolhatjuk, nem mulaszthatjuk el, hogy Nagyméltóságod 
nagybecsü elismeréséért hálás köszönetünket nyilvánítsuk.”

Az 1914. évi pályázatok sorsa

1913-ig az összes pályázatok elbírálása rendben folyt, az eredményekről 
mind az érdekelteket, mind a szélesebb közvéleményt értesítették. Nem 
úgy 1914-ben, amikor az 1909-ben bejelentett pályázatok elbírálását a 
háború kitörése megakadályozta. „Az öt év előtt -  írta a miniszter az évi 
jelentésében - ,  vagyis az 1909. évben létesített erdősítések az 1914. 
évben lettek volna felülbírálandók, de miután a háborús állapot miatt a 
versenyerdősítések sikerének elbírálása nehézségekbe ütközik, a díjak 
kiosztása is késedelmet szenved.”7

Tegyük hozzá, hogy ez nemcsak 1914-re, hanem a további háborús 
évekre is érvényes volt. Legközelebb erre a témára majd csak 1921-ben 
tértek vissza, amikor az 1909-1915 közötti erdősítéseket jutalmazták -  
de már csak az új országhatárok között.8

A levéltárban azonban fennmaradt az 1914. évi pályázatok anyaga.9 
Ezt célszerűnek tartjuk részletesen ismertetni, mivel ebből kiviláglik a 
pályázat rendszerének egész ügymenete.

Legelőször lássuk magát a pályázati felhívást (3. számú melléklet), 
amire még ugyanabban az évben talán több visszajelzés érkezett be, de
1914-ben, a bírálat évében már csak a következők jelentkeztek: Újbánya 
város, Rózsahegy város, Korpona város, Zolván István nagykállói 
birtokos, a csobánkai volt úrbéresek birtokközössöge, a zirci apátság, a 
Csíki Magánjavak, gróf Teleki Arctur Kolozs vármegyei birtokos és báró 
Montbach Imre és Jenő Szolnok-Doboka vármegyei birtokosok. Mi most 
ez utóbbiak pályázatait tekintjük végig, amihez dokumentumokat a 4. 
számú melléklet közlünk.

Tehát a birtokosok 1909 augusztusában az erdőfelügyelőségnél 
bejelentették pályázati szándékukat; az összesen 26 k.hold és 1046 üöl 
(15,31 ha) területükkel -  amely több tagban fekszik -  a 600, illetve 800 
koronás nagyjutalomra tartottak igényt.

Ugyanazon év novemberében a kolozsvári erdőfelügyelő, 
GYÖNGYÖSSY Béla a pályázatot szakvéleménnyel látta el, s a
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vármegyei erdészeti albizottsághoz továbbította. Az erdészeti albizottság 
javaslatára a vármegyei elöljáróság a Montbach fivérek pályázatát a 
minisztériumba küldte. A minisztériumi ügyosztály a versenyerdősítést 
nyilvántartásba vette, amiről az érdekelteket megfelelő módon értesítette. 
Az ügyre legközelebb majd csak 1914 májusában tértek vissza, amikor 
az erdőfelügyelő helyszíni szemlét tartott. Jelentéséből kiemeljük, hogy 
az erdősítés állami ingyencsemetékkel, de saját munkaerővel történt. 
Ráadásul 1913-ban az erdősítésből 8 kh-nyi (4,6 ha) az esőzések nyomán 
beállt földcsuszamlás következtében megsemmisült, míg a többi részen a 
siker 40-70%-os.

A vármegyei elöljáróság a pályázat erdőfelügyelői értékelését 1914 
nyarán továbbította elbírálásra. A minisztérium azonban a kitört háború 
miatt nem tudott az üggyel foglalkozni, hanem 1914 október 15-i 
keltezéssel a következő levelet küldte (mint ahogyan az említett többi 
pályázónak is) a vármegye közigazgatási bizottságának: „Értesítem a 
bizottságot, hogy a folyó évben elbírálandó versenyző erdősítések 
megszemlélése s így a 73.632/1909. FM. rendelettel kitűzött jutalmak 
kiosztása a háborús viszonyok okozta közlekedési stb. nehézségek miatt 
csak a jövő évben lesz megejthető, miért is felhívom, hogy az érdekelt 
birtokost ezen körülményekről értesítse.”

Ma már tudjuk, hogy a következő évben sem tudtak a kérdésre 
visszatérni, hanem majd csak 1921-ben.

Összefoglalás

Az 1886-ban megteremtett, az erdőtelepítéseket, véderdő-létesítéseket 
elősegítendő erdősítési pályázati rendszer egyértelműen sikeres volt. 
Bizonyítja ezt a pályázók évről évre egyre nagyobb száma, de bizonyítja 
az is, hogy a földművelésügyi kormányzat az ingyencsemetéken kívül itt 
tudta a leghatékonyabb propagandát kifejteni az erdőtelepítések ügye 
mellett. A pályázati feltételeket vállalók az erdőtelepítést helyenként 
igen szélsőséges termőhelyeken is megkísérelték. Az erdészek szakmai 
kihívását a birtokosok -  ezen pályázatok tanúsága szerint -  támogatták.

Ha a résztvevők hosszú sorát végignézzük, kitűnnek egyes vidékek, 
ahol kimondottan jelentős számú pályázat érkezett be. Példaként 
említhetjük meg Nógrád megyét, vagy a Balaton-felvidéket, amelyek a 
trianoni Magyarországon is jelentős kopárfásítással érintett területeknek 
számítottak. Ugyanakkor a közreműködő erdészek szerepe sem
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elhanyagolható. Gondolunk itt például Hódosi KARÁCSONY Sándorra, 
aki a hétfalusi csángók kopárfásítását szorgalmazta.10 S itt arra is 
utalhatunk, hogy az erdészek számára világossá vált: a kopárfásítás 
nemcsak szakmai kihívást jelent, hanem annak megfelelő 
propagandájáról, a szélesebb közvéleménnyel történő megismertetéséről 
is gondoskodni kell. Az ilyen irányú tapasztalatok majd a Trianon utáni 
alföldfásítási munkák során értékelődnek fel.11

Nem feledkezhetünk meg a jutalmak egyéb „hozadékáról” sem. Ez 
pedig a hazai szobrász- és festőművészek támogatása, mivel a jutalmak 
között az ő alkotásaik is szerepeltek. Tehát a földművelésügyi 
kormányzat ennek révén a hazai szellemi életet is támogatta.

Az erdősítési jutalmak a két világháború közötti időszakának 
történeti feldolgozása egy másik tanulmány feladata lehet. Azonban már 
itt is jelezzük, hogy a sikeres továbbélése bizonyítja: BEDŐ Albert 
1880-ben megfogalmazott ötlete valóban a társadalom széles rétegeit 
megmozgatta, tettekre ösztönözte.
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1. melléklet

Erdősítési ju ta lm ak  kiosztása. A földmivelésügyi miniszter 
íiz 1903. évben kopár területeken önként teljesített erdősítésekért 
deczember hóban ítélte oda a kitűzött jutalmakat, és pedig:

1. a két 1000 koronás I-ső rendű nagy jutalmat a szeben- 
vármegyei Felsőpián községnek 48'7 és a nagyküküllővármegyei 
Szászdálya községnek 40 k. holdnyi erdősítésért;

2. a két 800 koronás 11-od rendű nagy jutalmat Forró Móricz 
háromszékmegyei sepsibesenyői lakosnak 34'7 és a nyitravármegyei 
sasvári volt úrbéreseknek 25 k. holdnyi erdősitésért;

3. a két 600 koronás IH-ad rendű nagy jutalmat Rosenberger 
Bernát kolozsvármegyei gyalui lakosnak 70 és a brassóvármegyei 
Csernátfalu községnek 32-66 k. holdnyi erdősitésért ;

4. a három 500 koronás I-ső rendű elismerő jutalmat a 
háromszékvármegyei kézdiszentléleki közbirtokosságnak 27-7, 
Thuránszky Zoltán liptóvármegyei turapataki lakosnak 31*5 és a 
brassóvármegyei Barczarozsnyó községnek 14*8 k. holdnyi erdő
sitésért ;

5. a három 400 koronás Il-od rendű elismerő jutalmat Nagy 
Dénes marostordavármegyei mezőbergenyei lakosnak 14*0, a 
kolozsvármegyei nagyalmási volt úrbéreseknek 12'8 és a liptó
vármegyei Rózsahegy r.-t. városnak 11-5 k. holdnyi erdősitésért; végül

6. két 300 koronás Ill-ad rendű elismerő jutalmat Bocz 
Gábor háromszékmegyei köpeczi lakosnak 7'9 és a hunyadmegyei 
Ósebeshely községnek 25 k. holdnyi erdősítésért. A kézdiszent
léleki közbirtokosságot ezenkívül még 200 K pénzsegélyben is 
részesítette.

A versenyben szintén résztvett nagybirtokosok, u. m. a Szent- 
Benedekrendi tihanyi apátság 200, báró Schosberger Viktor 53, 
Malatinszky Ferencz 84, gróf Königsegg-Aulendorf Ferencz 28, 
Báró Springer Gusztáv 26'47 és Szeged sz. kir. város 10-5 k. 
holdon létesített erdősitésért, ezen közhasznú tevékenységük 
elismeréseül egy-egy hazai festőművész által készített művészi 
kivitelű festményt kaptak.

Azok az alkalmazottak pedig, akik a versenyre bocsátott
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erdősítések létesítése körül érdemeket szereztek, megfelelő jutal
makban részesittettek. Nevezetesen:

Kiss Ferencz m. kir. erdőtanácsos 400, Fekete Sándor, a br. 
Schosberger-féle urad.tiszttartója, Hajdú István, a br. Schosberger-féle 
urad. intézője és Borsos István a tihanyi apátság erdőmestere 
egyenkint 250, Barvics Károly, a gr. Königsegg urad. főerdésze 200, 
Kholl Antal, a br. Springer urad. erdésze és Adamovics János 
fiumei főerdőőr egyenkint 120, Dura Vazul Felsőpian község 
bírája, Bélteky Antal erdőőr és néhai Pospiech Károly urad. 
főerdész jogutódja egyenkint 100, ifj. Gergely János, Stefanescu 
Avram, Mayer Jakab, Bogdán Emil, Floch József, Teleky János, 
és Sághy Márton erdőőrök egyenkint 80, néhai Horváth József 
erdőőr jogutódja, továbbá Marczell János, Krafft András, Henning 
György, Krivokláczky Miklós és Lakatos István erdőőrök és 
Matula Pál erdőgazda egyenkint 60, végül Kromár János gazdasági 
cseléd 50 korona pénzjutalommal tüntettettek ki.

Ezenkívül a miniszter az illető vármegyék főispánjai utján 
Pfaff Mihály barczarozsnyói és Schuszter János szászdályai községi 
jegyzőknek, Gödri Mihály csernátfalui községi segédjegyzőnek, 
Busch József barczarozsnyói és Schuszter Tamás szászdályai 
községi bíráknak és a sasvári volt úrbéresek elnökének, Obecska 
Ferencznek a megjutalmazott erdősitésekérdekében kifejtettdicséretes 
buzgalmukért elismerését fejezte ki
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Az erdő fekvése

A jutalom  éve/ 
minősége

A birtokos neve Község/Megye Helyrajzi száma/kiterjedése Részletes leírása

1891. év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Kisterenye (Nógrád) 152 l/a.
56,64 kát. hold (32,60 ha)

Kopár, vízmosásos 
területen akác-, erdei
fenyő-, tölgyerdősítés

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

G róf Zichy család 
senioriális uradalma

Vámosfalva (Nógrád) 1565, 1569, 1572, 1580. 32 
kát. hold (18 ha)

Kopár, vízmosásos 
területen akác-, 
erdeifenyő-erdősítés.

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Brassó szab. kir. város Brassó (Brassó) 25.403, 3231,6705, 6703. 
61,27 kát. hold (35,26 ha)

Kőtörmelékes, mere
dek hegyoldalban lúc-, 
erdei- és vörösfenyő- 
maggal és -csemetével 
való erdősítés.

Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

Jeney Lajos Mezősámsond (Maros- 
Torda)

970, 971, 1778, 1779. 11,5 
és 10,4 kh (6,6 és 6,0 ha)

Teljesen kopár, kiélt 
és vízmosásos terüle
ten akác-, kőris-, szil-, 
juhar-, tölgy-, erdei-, 
fekete- és vörösfenyő- 
csemetékkel történő 
erdősítés.

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Laksárújfalu (Pozsony) 6,31.
13,7 kát. hold (7,9 ha)

Buckás futóhomokon 
erdeifenyő-csemeték- 
kel történő erdősítés.

m
elléklet



Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

gróf Apponyi Gusztáv Jablonc, Cerova (Nyitra) 1938 és 1483.
24,313 kát. hold (13,992 ha)

Kopár, kőtörmelékes 
területen fekete-, 
erdei-, vörösfenyő- és 
tölgycsemetékkel való 
erdősítés.

1892 .év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Burszentmiklós (Pozsony) 2508,2510.
25 kát. hold (14 ha)

Futóhomok-területen 
erdeifenyő-csemetével 
történő erdősítés.

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

G róf Pejacsevich Artúr Karancskeszi (Nógrád) Marakodó-puszta 506-512, 
540-546.
60 kát. hold (35 ha)

Vízmosások által 
megszaggatott homo
kos agyagtalajon 
akác- és tölgycseme
tékkel való erdősítés.

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Község Ujradna (Beszterce-Naszód) 530,
„Fata-Inentinlaj” 53 kát. 
hold (31 ha)

Kopár, sziklás, mere
dek, sekély talajú 
helyen lucfenyő
maggal és -csemetével 
történő erdősítés.

Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Székelyfalu (Pozsony) 6316.
25 kát. hold (14 ha)

Durvább szemcséjü 
homoktalajon erdei- 
fenyő-csemetékkel 
történő erdősítés.



Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Vizslás (Nógrád) 1446, 1447, 1448. 
14 kát. hold (8 ha)

Vízmosásos fehér a- 
gyagos talajon akác
csemetékkel való 
erdősítés.

Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

Manekutza János 
„földmívelő,'

Almásmező (Fogaras) 106-108, 110, 2648-2652. 
11 kát. hold (6 ha)

Vízmosások által 
megszaggatott homo
kos agyagtalajon luc-, 
erdei- és feketefenyő- 
maggal, továbbá 
tölgy- és kőris
csemetékkel történő 
erdősítés.

1 893 .év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Közbirtokosság Kovászna (Háromszék) 8428/b.
66 kát. hold (38 ha)

Sekély, kőtörmelékes 
homokos agyagterü
leten fenyőcsemeték
kel végzett erdősítés, 
„mely erdősítés által 
nemcsak a beerdősített 
terület lett az elkopá- 
rosodástól megvédve, 
hanem az alatta 
elterülő értékes mező- 
gazdasági területek 
termőképessége is 
megóvatott és a ko-



vásznai gyógyfürdő 
környéke egészség- 
ügyi szempontból 
kellemessé tétetett.”

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

G róf D ’Harcourt Emanuel Teplicska (Terencsén) 720.
28,54 kát. hold (16,42 ha)

Kopár, vízmosásos 
területnek éger- és 
fenyőfa-csemetékkel 
való erdősítés, „mely 
erdősítés által az alatta 
elvonuló hadászati 
fontosságú út is 
megvédetett.”

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Zilah város Zilah (Szilágy) 1145,5240.
31 kát. hold (18 ha)

Lucfenyőcsemetékkel 
600-718 m magas
ságban végzett erdő
sítés, mely által a 
„kőtörmelékes és víz
mosásos területek ter
mőképessége bizto
síttatott”, továbbá ez
zel „az alatta elterülő 
nagyterjedelmü érté
kes mezőgazdasági 
területek is a beisza- 
polástól megóvattak.”



Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

Község Rohonc (Vas) 3702.
20,24 kh (11,65 ha)

20-30 fokos lejtésű se
kély, kőtörmelékes 
talajon fenyő-, tölgy- 
és akáccsemetékkel 
végzett erdősítés.

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Herceg Metternich 
Richárdné

Nagyság (Esztergom) 5072.
15 kát. hold (9 ha)

Vízmosásos márga- 
talajon fenyő- és 
akáccsemetékkel vég
zett erdősítés.

Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

G róf Zichy család divényi 
szenioriális uradalma

Vámosfalva (Nógrád) 1542, 1545, 1552-1554, 
1558, 1561, 1562.
28,25 kát. hold (16,26 ha)

Vízmosásos, meredek 
területen akác-, fenyő- 
és tölgycsemetékkel 
tel jesített erdősítés.

1894 .év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Körmöcbánya szabad 
királyi és főbányaváros

Körmöcbánya (Zólyom) 2479,3.
32,7 kát. hold (18,8 ha)

Sekély, kőgörgeteges 
területen teljesített 
erdősítés, „mely erdő
sítés által nemcsak a 
századok óta termé
ketlenül heverő, való
ságos kőtenger lett 
tökéletesen befásítva 
és az elkopárosodástól 
megvédve, hanem az 
alatta elterülő értékes 
mezőgazdasági



területek termő- 
képessége is meg- 
óvatott.”

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

Eszak-magyarországi 
Egyesített Kőszénbánya- és 
Iparvállalat Rt.

Mátraszele (Nógrád) 296-305.
134 kát. hold (77 ha)

Meredek, „szaka- 
dásos” és vízmosások 
által megrongált terü
leten akác-, tölgy- és 
fenyőcsemetékkel 
tel jesített erdősítés.

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Selmec- és Bélabánya 
szabad királyi város

Selmec- és Bélabánya 
(Hont)

4754.
26 kát. hold (15 ha)

Sekély, kőgörgeteges 
talajon fenyőcseme
tékkel teljesített erdő
sítés, „mely erdősítés 
által nemcsak a 
beerdősített terület, 
hanem az alant fekvő 
belsőségek és lakó
házak is megvédet
tek.”

Elsőrendű 
elismerő jutalom  
400 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Borsa (Máramaros) 7354.
30 kát. hold (17 ha)

Meredek, kőomlásos 
terület fenyőcseme
tékkel történő erdősí
tése.

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Kásva (Maros-Torda) 617/i.
20 kát. hold (12 ha)

Meredek, kavicsos te
rületen akác-, fenyő-, 
juhar-, tölgy- és kőris-



csemetékkel végzett 
erdősítés, mely által 
„nemcsak a beerdő- 
sített terület, hanem az 
alant fekvő házak és 
belsőségek is megvé
dettek.”

Harmadrendű 
elismerő jutalom  
100 frank

Felső- és középvisói 
közbirtokosság

Felsővisó (Máramaros) 7393.20 kát. hold (12 ha) Meredek, kavicsos, 
csuszamlásra hajlamos 
területen fenyőcseme
tékkel történt erdő
sítés.

1895. év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Stephany Lajos Korlát (Nógrád) 274, 333, 335, 375, 379. 30 
kát. hold (17 ha)

Kopár, szakadásokkal 
és vízmosásokkal át
szelt területen végzett 
erdősítés.

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

Község Veresegyház (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun)

2032.
40 kát. hold ( 23 ha)

Futóhomok-területen 
„teljes zárlat” mellett 
foganatosított erdő
sítés, „mely erdősítés 
által nemcsak a futó
homok köttetett meg 
és tetetett termőké
pessé, hanem a szom
szédos kertek,



kaszálók, szántóföldek 
és a belsőségek is 
megvédettek.”

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Csejte (Nyitra) 8704-8890, 8891-8981, 
8991, 8983-8992, 8993, 
3636.
225 kát. hold (130 ha)

Meredek, kopár, 
kőgörgeteges terület 
erdősítése.

Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

G róf Eszterházy Miklós 
József

Szőllős (Komárom) 3876,3877.
11 kát. hold (6 ha)

Futóhomok-terület 
erdősítése, „mely 
erdősítés által nem
csak a futóhomok lett 
megkötve és ter
mőképessé téve, ha
nem a szomszédos 
nagy terjedelmű sző
lők is megvédettek.”

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Község Kudzsir (Hunyad) 104 kát. hold (60 ha) Kopár, vízmosásos 
területen végzett erdő
sítés, „mely erdősítés, 
s illetve a vízmosások 
és szakadások meg
kötése által nemcsak a 
terület maga, hanem a 
belsőségek, kertek és 
közlekedési utak is 
megvédettek.”



Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

Község Rozávlya [Rozália] 
(Máramaros)

2051,2056,2119. 
13 kát. hold (8 ha)

Meredek és szaka- 
dásos területen végzett 
erdősítés.

1896. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 frank

Község Brezova (Nyitra) 30850, 10864,30865. 
76 kát. hold (44 ha)

„Teljesen kopár, 
helyenként kavicsos, 
igen meredek legelő
területen, teljes zárlat 
mellett kiváló gonddal 
és szakértelemmel fo- 
ganatosított”erdősítés.

Volt úrbéresek birtok
közössége

Tihany (Zala) „Visszhangoldal”
26,2 kát. hold (15,1 ha)

Meredek, kőgörge
teges és helyenként 
csuszami ásos területen 
„kiváló szorgalommal 
és sok nehézséggel 
teljesített” erdősítés, 
„mely erdősítés által 
nemcsak a terület ma
ga, hanem a község és 
az ottani zárda is 
megvédve lettek.”



Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 frank

Közbirtokosság Borsa (Máramaros) 4848.
50 kát. hold (29 ha)

Kőgörgeteges, mere
dek kopár területen 
végzett erdősítés, 
mely által a vízmo
sásokat és a csuszam- 
1 ásókat is megkötöt
ték, így a terület alatt 
haladó állami utat is 
megvédték.

Todesko báró örökösei Nagyvázsony (Veszprém) 2272.
36,83 kát. hold (21,20 ha)

Meszes, köves talajú 
területen „valóságos 
kőtenger lett befásítva 
és az elkopárosodástól 
megvédve.”

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 frank

Közbirtokosság Kisgalambfalva
(Udvarhely)

6550/1,6553/1.
33,8 kát. hold (19,5 ha)

Meredek, kőgörge
teges, „napnak és 
szélnek” kitett terület 
erdősítése, amellyel az 
alatta fekvő állami 
utat és vasutat is 
megvédték.

Szász-Coburg-Gothai Fülöp 
herceg hitbizományi 
uradalma

Sumjac (Gömör-Kishont) „Királyhegyi 
80 kát. hold (46 ha)

1500 m magasságban 
„meredek kőgörgete
ges, kopár havasi 
legelőkön végzett er
dősítés, ,.mely



erdősítés által nem
csak az eddig érték
telen terület lett hasz
nosítva, hanem az 
erdő felső tenyészeti 
határa is emelve, 
minek következtében 
az alantabb fekvő 
területek a kőgör
getegektől való behor- 
dás ellen megvédet
tek.”

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Rohonc (Vas) 6640.
34 kát. hold (20 ha)

Meredek, köves kopár 
erdősítése.

Nyitra város Nyitra (Nyitra) 1950, 1955.
15 kát. hold (9 ha)

Sekély talajú, kavicsos 
vízmosásos terület, 
amellyel a szom
szédos mezőgazdasági 
területeket, továbbá a 
vasutat is megvédték a 
kőtörmelékekkel való 
behordás ellen.

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 frank

Község Bazéd (Maros-Torda) 1770/a, 1770/b.
11,6 kát. hold. (6,7 ha)

Meredek, vízmosásos 
terület erdősítése, 
mely által „a



közvetlen alatta fekvő 
belsőségek, községi 
lakóházak, templom, 
mezőgazdasági föl
dek, sőt ember és 
állatélet is megvédet
tek.”

Thonet család Nagyugróc (Bars) 2058/2.
36 kát. hold (21 ha)

Meredek, kőgörge- 
teges terület erdő
sítése, amellyel az 
alatta futó törvény- 
hatósági utat is meg
védték.

Harmadrendű 
elismerő jutalmak 
100-100 frank

Közbirtokosság Középvisó (Máramaros) 1740, 1793.
20 kát. hold (12 ha)

Meredek, szakadásos 
terület erdősítése, 
mely által „az alatta 
fekvő kaszálók és 
vízfogó gát is 
megvédetett.”

Volt úrbéresek birtok
közössége

Görgényorsova (Maros- 
Torda)

„Dealu arsica”
10,2 kát. hold (5,9 ha)

Véderdőben teljesített 
erdősítés.

1897. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 frank

Község Hosszúfalu (Brassó) 9678. „Hegyeshegy” 
57,87 kát. hold (33,30 ha)

Volt úrbéresek birtok- Garamszentbenedek (Bars) 245. „Klicsa”. -



közössége 35 kát. hold (20 ha)
Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 frank

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Búrszentpéter (Pozsony) 7208, 7209, 7210, 7211/1. 
„Piszkin Dobjánszke”
26 kát. hold (15 ha)

Közbirtokosság Vargyas (Udvarhely) 5934, „Erösoldal”
16,2 kát. hold (9,3 ha). 
4207, 4231, 4237, 4239, 
4241, 4243. „Sebes-domb” 
17,5 kát. hold (10,1 ha) 
Összesen: 33,7 kh (19,4 ha)

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 frank

Község Erked (Udvarhely) 12328. „Hanzane Hem- 
men” 30 kát. hold (17 ha)

Református egyház Mezőkövesd (Maros-Torda) 710,711. „Nagyerdő” 
28 kát. hold (16 ha)

-

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 frank

Torda rendezett tanácsú 
város

Torda (Torda-Aranyos) 6226, 6227. „Sóbánya- 
dűlő”
18,9 kát. hold (10,9 ha)

Község Bácsfalu (Brassó) 1802. „Gyepoldal” 16,49 
kát. hold (9,49 ha)

-

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 frank

Község Kadicsfalva (Udvarhely) 2629, 2630. „Réz-dűlő” 15 
kát. hold (9 ha)

Volt úrbéresek birtokközös
sége

Bia (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) 2362. „Dobogó-dűlő” 12 
kát. hold (7 ha)

-



Harmadrendű 
elismerő jutalmak 
100-100 frank

Közbirtokosság Zsögöd (Csík) 8444, 8445. „Köves-oldal” 
20,45 kát. hold (11,77 ha)

—

Község Mezőmadaras (Maros- 
Torda)

673. „Borjútilalmas” 10,99 
kát. hold (6,32 ha)

1898. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Község Tatrang (Brassó) 3329, 3397, 3398, 3590. 
„Buska”dülő.
44,16 kát. hold (25,41 ha)

Putnoky Domokos Mezőerked (Kolozs) 742, 743. „Putnoky kútja” 
45,50 kát. hold (26,18 ha)

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 9678, 9712. „Hegyes hegy” 
52,53 kát. hold (30,23 ha)

Község Csíkszépvíz (Csík) 2191. „Pogány havas” 
44,60 kát. hold (25,67 ha)

-

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 korona

Község Laksárújfalu (Pozsony) 1562. „Podoskom” 
28 kát. hold (16 ha)

Alitisz Miklós Bolgárom (Nógrád) 259-267. „Karek hegy” 56 
kát. hold.

Nevezett birtokos a 
Gömör megyei Sid 
község határában, a 
„Girind”, Bábavölgy” 
és „M argit-tanya” 
dűlőben, összesen 25



khon (14 ha) is 
teljesített sikeres 
erdősítést.

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 korona

Község Pálosnagymező (Bars) 1233. „Bachhübel” 20,62 
kát. hold (11,87 ha)

Község Nagyoklos (Torda-Aranyos) 4484. „Begyisza”
10,50 kát. hold (6,04 ha)

Másodrendű 
elismerő jutalmak 
200-200 korona

Község Csíkszentkirály (Csík) 7381. „Köveshegy” 
„Csereoldal” 10,50 kát. 
hold (6,04 ha)

Község Magura (Torda-Aranyos) 1370. „M agura la Varatyik 
la Riptyi”
11 kát. hold (6 ha)

Harmadrendű 
elismerő jutalmak 
100-100 korona

Deutsch Antal Sipek (Nógrád) 254-256, 266. „Szentei 
ortás”
45 kát. hold (26 ha)

Község Sinfalva (Torda-Aranyos) 3002, 3003. „Vontató” 11 
kát. hold (6 ha)

1899.év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Közbirtokosság Kovászna (Háromszék) 30 kh (17 ha).

Község Brezova (Nyitra) 31 kh (18 ha). -



Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Bácsfalu (Brassó) 36,97 kh (21,28 ha).

Község Búrszentgyörgy (Pozsony) 35 kh (20 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 83,80 kh (48,23 ha).

Református egyház Mezősámsond (Maros- 
Torda)

37,5 kh (21,6 ha). -

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

Község Lupsa (Torda-Aranyos) 15 kh (9 ha).

Másodrendű 
elismerő ju 
talmak 200-200 
korona

Község
Volt úrbéresek birtok
közössége

Tatrang (Brassó) 
Visnyó (Nyitra)

57,20 kh (32,92 ha). 
12 kh (7 ha).

Község Szászkézd (Nagy-Küküllő) 43 kh (25 ha). -

Harmadrendű 
elismerő ju 
talmak 100-100 
korona

Község Csütörtökhely (Szepes) 15 kh (9 ha).

Község Beszterce (Pozsony) 10,50 kh (6,04 ha). -



1900. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 95,75 kh (55,10 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Peselnek (Háromszék) 50,60 kh (29,12 ha).

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Völc (Kis-Küküllő) 101,90 kh (58,64 ha).

Község Csernátfalu (Brassó) 40,35 kh (23,22 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutal
mak 500-500 
korona

Község Tatrang (Brassó) 58,85 kh (33,87 ha).

Község Szibiel (Szeben) 25,00 kh (14,39 ha). -

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

Közbirtokosság Bikfalva (Háromszék) 29,80 kh (17,15 ha).

Közbirtokosság Gyergyószentmiklós (Csík) 12,85 kh (7,40 ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 korona

Község Bereck (Háromszék) 41,90 kh (24,11 ha).

Közbirtokosság Csíkszentmihály (Csík) 25 kh (14 ha). -



Harmadrendű 
elismerő jutalm ak 
100-100 korona

Község Szelistye (Szeben) 15,30 kh (8,81 ha).

Római katolikus egyház Bereck (Háromszék) 15,30 kh (8,81 ha). -

1901. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Trencsén szabad királyi 
város

Trencsén (Trencsén) 82,75 kh (47,62 ha).

Közbirtokosság Homoródalmás (Udvarhely) 27 kh (16 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Pürkerec (Brassó) 31,88 kh (18,35 ha).

Község Csemátfalu (Brassó) 55,40 kh (31,88 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutalom 500- 
500 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 89,90 kh (51,74 ha).

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 korona

Község Brezova (Nyitra) 20 kh (12 ha).

Szilágysomlyó Szilágysomlyó (Bihar) 21,05 kh (12,11 ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalmak 
200-200 korona

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Nyén (Háromszék) 22,70 kh (13,06 ha).

Közbirtokosság Laborfalva (Háromszék) 11 kh (6 ha).



Harmadrendű 
elismerő ju 
talmak

Unitárius egyház Homoródalmás (Udvarhely) 10 kh (6 ha).

Bártfa sz. kir. város Bártfa (Sáros) 26,30 kh (15,14 ha). -

1902.év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Református egyház Sepsibesenyő (Háromszék) 27,45 kh (15,80 ha).

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Székelyfalu (Pozsony) 25 kh (14 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Nemesi közbirtokosság

Gajár (Pozsony) 

Nemesvita (Zala)

68 kh (39 ha). 

30 kh (17 ha).
Harmadrendű 
nagyjutalom 500- 
500 korona

Bende Miklós Középpalojta (Hont) 26 kh (15 ha).

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

W agner Ágoston Mátramindszent (Heves) 15 k h (9  ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 korona

Zmeskál Zoltánné, szül. 
Bugyácz Ludmilla grófnő

Nádújfalu (Heves) 17 kh (10 ha).



id. Nagy Pál Mezőbánd (Maros-Torda) 14,36 kh (8,26 ha). -

Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100-100 korona

ifj. Háczky Kálmán Diszel (Zala) 19,20 kh (11,05 ha).

1903.év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Volt úrbéresek birtok
közössége

Kisbánya (Torda-Aranyos) 25 kh (14 ha).

Község Brezova (Nyitra) 25 kh (14 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Kőröspatak (Háromszék) 35 kh (20 ha).

Székely közbirtokosság Székelykeresztúr
(Udvarhely)

25 kh (14 ha). Elsősorban a hézagos 
erdősítés pótlására 
fordítandó.

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 korona

Református egyház Köpec (Háromszék) 30 kh (17 ha).

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Alsóidecs (Maros-Torda) 26 kh (15 ha). Elsősorban a hézagos 
erdősítések pótlására 
fordítandó.

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

Volt-úrbéresek birtokkö
zössége

Hosdó (Hunyad) 10 kh (6 ha). -



Község Gajdéi (Nyitra) 18,50 kh (10,65 ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 korona

Község Krajna (Nyitra) 20 kh (12 ha).

Gáspár János Maroscsúcs (Alsó-Fehér) 11,70 kh (6,73 ha). -

Harmadrendű 
elismerő ju 
talmak 100-100 
korona

Tiboldi Dénes Gerendkeresztúr (Tor-da- 
Aranyos)

12 kh (7 ha).

Jeney József Mezőcsávás (Maros-Torda) 10 kh (6 ha). -

1904. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Község Tiliska (Szeben) 59 kh (34 ha).

Község Brezova (Nyitra) 47 kh (27 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 
800-800 korona

Község Zajzon (Brassó) 39,87 kh (22,95 ha).

Község Hosszúfalu (Brassó) 32,92 kh (18,95 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutalmak 600- 
600 korona

Község Guraró (Szeben) 76 kh (44 ha).

500 koronás 
elismerő jutalmak

Nemesi közbirtokosság Szentantalfalva (Zala) 15 kh (9 ha). -

Wágner Ágoston Mátramindszent (Heves) 15 kh (9 ha). -



Wachsmann Albert Borgóprund (Beszterce- 
Naszód)

31,34 kh (10,04 ha). -

400 koronás 
elismerő jutalmak

Buchwalder János Bér (Nógrád) 62 kh (36 ha). -

Kovácsy Jenő Adámos (Kis-Küküllő) 15 kh (9 ha). -

König Kálmán Kismórichida (Győr) 25 kh (14 ha). -

300 koronás 
elismerő jutalmak

Gyulafehérvár város Gyulafehérvár (Alsó-Fehér) 7 -

1 905 .év
1000 koronás 
nagy jutalmak

Község Székelyfalu (Pozsony) 25 kh (14 ha). -

Község Barcarozsnyó (Brassó) 33 kh (19 ha). -

800 koronás 
nagy jutalom

Volt úrbéresek birtok
könyve

Darány (Somogy) 36,7 kh (21.1 ha).

600 koronás 
nagyjutalmak

Gyulafehérvár város Gyulafehérvár (Alsó-Fehér) 38 kh (22 ha). -

Község Felmér (Nagy-Küküllő) 34 kh (20 ha). -

500 koronás 
elismerő jutalmak

Község Teke (Kolozs) 18 kh (10 ha).

Csiky Dénes Gyergyószentmiklós (Csík) 21,5 kh (12,4 ha). -

Község Királynémeti (Beszterce- 
Naszód)

15 kh (9 ha).

400 koronás 
elismerő jutalom

Község Otura (Nyitra) 12,26 kh (7,06 ha).



200 koronás 
elismerő jutalom

Walther Gyula Szentkirály (Gömör) 14 kh (8 ha).

1906 .év
1000 koronás 
nagyjutalmak

Község Hosszúfalu (Brassó) 91,09 kh (52,42 ha). -

Község Magúra (Beszterce-Naszód) 66 kh (38 ha). -

800 koronás 
nagyjutal
mak

Község Barcarozsnyó (Brassó) 41,6 kh (23,9 ha).

Község Kovászna (Háromszék) 33 kh (19 ha). -

600 koronás 
nagyjutal
mak

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Verbó (Nyitra) 40 kh (23 ha).

Község Keszlér (Kis-Küküllő) 70 kh (40 ha). -

500 koronás 
elismerő jutalmak

Földbirtokos közönség Kézdiszárazpatak
(Háromszék)

25 kh (14 ha). -

Község Almakerék (Nagy-Küküllő) 36,88 kh (21,22 ha). -

Volt kétág katonaság 
(közbirtokosság)

Köpec (Háromszék) 36 kh (21 ha).

400 koronás 
elismerő jutalmak

Dr. Issekutz Győző Erzsébetváros (Kis- 
Küküllő)

43 kh (25 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Sáska (Zala) 10 kh (6 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Sasvár (Nyitra) 30 kh (17 ha). -



300 koronás 
elismerő jutalmak

Wagner Ágoston Mátramindszent (Heves) 15 kh (9 ha). -

Thuránszky Zoltán
Visnyi Emilné szül. Scholtz
Celesztin

Lándzsásfalu (Szepes) 
Udvamok (Hont)

10,52 kh (6,05 ha). 
10 kh (6 ha). -

200 koronás 
elismerő jutalmak

Spitz Nándor Gyurgyove (Trencsén) 10,15 kh (5 ,84  ha). -

Dr. Halassy Kálmán Hontvarsány (Hont) 14 kh (8 ha). -

1907. év
1000 koronás 
nagyjutalmak

Község Pürkerec (Brassó) 25,2 kh (14,5 ha). -

Község Barcarozsnyó (Brassó) 36 kh (21 ha). -

800 koronás 
nagyjutalmak

Község Hosszúfalu (Brassó) 69,27 kh (39,86 ha). -

Község Rózsahegy (Liptó) 50 kh (29 ha). -

600 koronás 
nagyjutalmak

Nagy Dénes Mezőbergenye (Maros- 
Torda)

30 kh (17 ha).

Református egyház Középajta (Háromszék) 27 kh (16 ha). -

500 koronás 
elismerő jutalmak

Község Gális (Szeben) 18,8 kh ( 10,8 ha). -

Község Krajna (Nyitra) 35 kh (20 ha). -

Ifj. Pataky László Désfalva (Kis-Küküllő) 12 kh (7 ha). -

400 koronás 
elismerő jutalmak

Mátyás Sámuel Kuzásbesenyő (Kis- 
küküllő)

15 kh (9 ha). -



Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Budaörs (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun)

12,7 kh (7,3 ha). -

300 koronás 
elismerő jutalm ak

Község
Volt úrbéres háromtagosok 
birtokközössége

Osebeshely (Hunyad) 
Isaszeg (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun)

30 kh (17 ha). 
32 kh (18 ha).

Község Nagytalmács (Szeben) 10 kh (6 ha). -

1908. év
1000 koronás
elsőrendű
nagyjutalmak

Község Felsőpián (Szeben) 48,7 kh (28,0 ha).

Község Szászdálya (Nagy-Kükül lő) 40 kh (23 ha).
800 koronás 
másodrendű 
nagyj utal mák

Forró Móric Sepsibesenyő (Háromszék) 34,7 kh (19,0 ha).

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Sasvár (Nyitra) 25 kh (14 ha).

600 koronás
harmadrendű
nagyjutalmak

Rosenberger Bernát Gyalu (Kolozs) 70 kh (40 ha).

Község Csemátfalu (Brassó) 32,66 kh (18,80 ha). -

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Közbirtokosság Kézdiszentlélek
(Háromszék)

27,7 kh (15,9 ha).

Thuránszky Zoltán Turapatak (Liptó) 31,5 kh (18,1 ha). -



Község Barcarozsnyó (Brassó) 14,8 kh (8,5 ha). _

400 koronás 
másodrendű 
elismerő jutalmak

Nagy Dénes Mezőbergenye (Maros- 
Torda)

14,0 kh (8,1 ha).

Volt úrbéresek 
birtokközössége

Nagyalmás (Kolozs) 12,8 kh (7,4 ha). -

Rózsahegy város Rózsahegy (Liptó) 11,5 kh (6,6 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalmak

Bocz Gábor Köpec (Háromszék) 7, 9 kh (4,6 ha).

Község Osebeshely (Hunyad) 25 kh (14 ha). -

1909.év
1000 koronás
elsőrendű
nagyjutalmak

Község Tatrang (Brassó) 35,16 kh (20,24 ha).

Város Veszprém (Veszprém) 27,30 kh (15,71 ha). _

800 koronás 
másodrendű 
nagy jutalmak

Község Resinár (Szeben) 100,00 kh (57,56 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Pilisvörösvár (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun)

65,70 kh (37,81 ha).

600 koronás
harmadrendű
nagyjutalmak

Község Kereszténysziget (Szeben) 35,00 kh (20,14 ha).

Remenyik Mátyás Erősd (Háromszék) 30,00 k h (  17,27 ha). -



500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Zsakó István Kolozsvár (Kolozs) 35,00 kh (20,14 ha).

Község Mese (Nagy-Küküllő) 16,30 kh (9,38 ha). -

Község Ilyefalva (Háromszék) 26,47 kh (15,23 ha). -

400 koronás 
másodrendű 
elismerő jutalmak

Község Gajár (Pozsony) 11,40 kh (6,56 ha).

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Széleskút (Pozsony) 18,40 kh (10,59 ha).

Község Szénaverős (Kis-Küküllő) 5,26 kh (3,03 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalom

Dióssy Aladárné szül. 
Maasburg Berta bárónő

Ipolyvarbó (Nógrád) 20,00 kh (11,51 ha).

1910.év
1000 koronás 
elsőrendű 
nagy jutalmak

Község Tiliska (Szeben) 30,00 k h (  17,27 ha).

Község Verespatak (Alsó-Fehér) 40,00 kh (23,02 ha). -

800 koronás 
másodrendű 
nagy jutalmak

Csíkvármegyei Magánjavak Gyergyótölgyes, Gyergyó- 
holló (Csík)

165,00 kh (94,96 ha).

Község 01áh(Felső-)tyukos (Nagy- 
Küküllő)

27,27 kh (15,64 ha). -



600 koronás har
madrendű nagy
jutalmak

Község Apáca (Brassó) 29,02 kh (16,70 ha). —

Község Guráró (Szeben) 35,00 kh (20,14 ha). _

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Város Arudbánya (Alsó-Fehér) 15,00 kh (8,63 ha).

Krupecz István esperes Mere (Hont) 15,00 kh (8,63 ha). -

1 911 .év
1000 koronás 
elsőrendű 
nagy jutalom

Csíkvármegyei Magán
javak

Gyergyótölgyes -  Felső I. 107,10 kh (61,64 ha).

Község Zsiberk (Nagy-Küküllő) 25,84 kh (14,87 ha). -

800 koronás 
másodrendű 
nagy jutalom

Község 01áh(FeIső-)tyukos (Nagy- 
Küküllő)

34,16 kh (19,66 ha).

Község Mese (Nagy-Küküllő) 26,4 kh (15,2 ha). -

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalom

Község Keresd (Nagy-Küküllő) 19,20 kh (11,0 ha).

Musset Ferenc Zalaszentbalázs (Zala) 20,0 kh (11,5 ha). -

1912. év
1000 koronás 
elsőrendű 
nagy jutái mák

Volt- úrbéresek birtok- 
közössége

Darány (Somogy) 26,3 kh (15,1 ha).



Község Magura (Beszterce-Naszód) 32,0 kh (18,4 ha). -

800 koronás 
másod
rendű
nagy jutalmak

Spitz Nándor Barossháza (Trencsén) 30,0 kh (17,3 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Törökkoppány (Somogy) 29,0 kh (16,7 ha).

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Kolossy Béla Kálmán (Sáros) 17,0 kh (9,8 ha).

Lázár Gábor Uzdiszentpéter (Kolozs) 11,0 kh (6,3 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalmak

Volt úrbéresek birtok-
közössége
László Gábor

Kapoly (Somogy) 

Pagocsa (Maros-Torda)

10.0 kh (5,8 ha).

8.0 kh (4,6 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Kőröshegy (Somogy) 5,0 kh (2,9 ha).

200 koronás 
negyedrendű 
elismerő jutalmak

Gross Adolf Felsőzáros (Trencsén) 9,0 kh (5,2 ha).

1913. év
1000 koronás
elsőrendű
nagyjutalmak

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Cseri (Hont) 30,0 kh (17,3 ha).



Volt úrbéresek birtok
közössége

Kisbárapáti (Somogy) 90,6 kh (52,1 ha).

800 koronás 
másodrendű 
nagyj utalom

Község Kovászna (Háromszék) 33,0 kh (19,0 ha).

600 koronás 
harmadrendű 
nagy jutalmak

Micsura Imre T rencsénhosszúmező 
(T rencsén)

62,0 kh (35,7 ha).

Község Otohán (Fogaras) 50,0 kh (28,8 ha). .

500 koronás 
elismerő jutalmak

Község Kakasfalva (Szeben) 15,6 kh (9,0 ha).

400 koronás 
másodrendű 
elismerő jutalmak

Ráthonyi Akosné szül. 
Borbély Erzsébet 
Volt úrbéresek birtok
közössége

Nagybátony (Heves)

Aszód (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun)

12.0 kh (6,9 ha).

13.0 kh (7,5 ha).

Község Orlát (Szeben) 10,1 kh (5,8 ha).
Stadel János Zalatárnok (Zala) 24,0 kh (13,8 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalom

Zoltán István Sényő (Szabolcs) 7,0 kh (4,0 ha).



3. melléklet

73632.
1909  szám

pályázat erdősítési jutalmakra.
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-cikk) 165. 

§ -ában  körülirt kopárv izm osásos és fu tóhom ok- 
területeken ez évben  létesítendő, közgazdaság i 
jelentőséggel biró erdősítések m eg ju ta lm azására  
az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) m á 
sodrendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m.

három  egyenként 1000 koronás nagy jutal
mat, (kettőt készpénzben , egyet dísz
tárgyban),

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
(kettőt készpénzben , kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy  ju ta lm at, 
(kettőt készpénzben , kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás e lsőrendű elis
m erő jutalmat, (hárm at készpénzben , kettőt 
dísztárgyban), 

öt egyenként 400  koronás e lső rendű  elis
m erő jutalmat, (hárm at készpénzben , kettőt 
dísztárgyban), 

öt egyenként 300  koronás m áso d re n d ű  el
ismerő jutalmat, (hárm at készpénzben , 
kettőt dísztárgyban), 

és négy egyenként 200 koronás m á s o d 
rendű elismerő jutalmat, (hárm at k é sz 
pénzben, egyet dísztárgyban).

Ezen ju ta lm akért az érdekelt birtokosok (b é r 
lők) azon erdősítéseikkel ve rsenyezhetnek , a m e 
lyeket az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. § -áb a n  
körülírt kopár-, vízm osásos, vagy fu tóhom okte-
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rületeken, állami pénzsegély  igénybevétele n é l
kül a folyó év tavaszán  vagy őszén fogana- 
sitottak.

Megkivántatik azonban, hogy
a) az 1000 koronás nagy ju ta lm akra  v e r 

senyző erdősítések egy tagban legalább 25  kát. 
hold terjedelműek,

b) a 800 és 600  koronás nagy ju ta lm akra  
versenyző  erdősítések egy vagy több tagban  
legalább 25 kát. hold terjedelműek,

c) az 500 és 400 koronás e lsőrendű elismerő 
ju ta lm akra  versenyző  erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 10 kát. hold terjedelm űek, és  
végül

d) a 3 0 0 — 200 koronás m ásodrendű  élism erő 
ju ta lm akra versenyző  erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 5 kát. hold ter jedelm űek le
gyenek.

A pályázó birtokos a versenyre  bocsátott e r 
dősítést az első munkálatoktól kezdve a ju ta lom  
odaítélésének idejéig állandóan gondozni, a  s z ü k 
séges  pótlásokat foganatosítani s a létrejövő e r 
dőt az 1879. évi XXXI. t.-c. 2., illetve 4. § -ai 
szerint erdőként fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre  bocsátott erdősítések az 1914-ik 
évben fognak a helyszínén megbiráltatni. A j u 
talmak kiosztásánál az erdősítések sikere és  
közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél fe lm e
rült nehézségek  és az erdősítésre fordított költ
ségek  fognak irányadóul szolgálni, de a  p é n z 
ju talm ak kiosztásánál figyelembe vétetnek e z ek  
mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalom ra csak  akko r  
tarthat igényt, ha  a versenyre  bocsátott és  a

164



a ju ta lom ra  é rd e m esn e k  ítélt erdősítés a  jutalom 
odaíté lésének  idejében  is birtokában lesz.

Az odaítélt pénzju talom  egy ha rm adrésze  az 
erdősítést teljesítő kezelő  erdőtisztet (gazdatisztet 
vagy bérlőt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert bir
tokosok azon  alkalmazottai pedig, —  kik a ju 
talmazott erdősítések  teljesítése körül kiváló ér
dem et szerez tek , —  érdem ük  szerint külön 
pénzju talom ban fognak részesülni.

A folyó év  tavaszán  teljesített erdősítéseket 
legkésőbb folyó évi augusz tu s  hó végéig, a  fo
lyó év őszén  teljesített erdősítéseket pedig leg
később folyó évi d e c em b e r  hó 25-ig kell a  bir
tokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál 
vagy a kir. erdőfelügyelőségnél pá lyáza tra  b e 
jelenteni.

P á lyázha t  a  feltételeknek megfelelő erdősí
tésekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy gaz 
datiszt, valam int a  beerdősitett terület bérlője is, 
de pályázati ké re lm éhez  mellékelni kell a  bir
tokos írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, 
hogy a pá lyáza tban  való részvételhez hozzájá 
rul és egyszersm ind  kötelezi magát, hogy a v e r
senyre  bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 2. vagy 4. § -aiban  m eghatározott feltételek 
szerint á llandóan  erdőként fogja féntartani és 
kezelni.

A pályázati ké rvényben  az erdősítés helyét 
(község, dűlő, helyrajzi szám ), kiterjedését és az 
erdősítésre haszná l t  fanem eket pontosan m eg 
kell jelölni.

B udapest,  1909. évi julius hó.

M. kir. loldmivelésiigyi ininister.
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