
Előszó
„Az erdészeti író feladata csak a népszerűsítés 
lehet.” (1880) Fekete Lajos (1837-1916) er
dészprofesszor, az MTA levelező tagja

Nemrég a Korunk 1992. áprilisi számában olvashattunk arról, hogy miképpen segít élni a 
múlt -  vagyis: történelmünk megismerését a jelen hasznára kell fordítani. A folyóirat egy 
másik írásában pedig Imreh István alábbi eligazító véleménye ragadhatta meg mindazok 
figyelmét, akik a történetírás valamely ágával foglalatoskodnak: „történész vagyok, 
akarva-nem akarva ítélkeznem kell” (9. old.).

Az erdélyi magyarság ezeréves ittlétének újabb válságos korszakát éli át, amikor 
mindenek fölött a polgárjogot nyert exodust már megemlíteni sem illik, és az ahhoz 
csatlakozott, hasonlóképpen az egyéni szuverenitás elfogadásának jegyében fogant egy- 
kézés immár általánossá vált.

Ismerjük az 1992. januári népszámlálás legaggasztóbb adatait, és igyekszünk a bajok 
okát elsősorban a hatalomban keresni, miközben az a számára kedvező eddigi kisebbségi 
politikáját folytatni akarja. (Többek között azáltal is, hogy érzékelteti: ittlétünkre a 
többségnek nincs szüksége.)

Lehet-e ilyen körülmények között itteni megmaradásunk érdekében valamit is tenni? 
Mindazok, akik vallják: nincs jogunk kisebbségi helyzetünket csupán sötéten látni, hiszik, 
hogy nemzetiségünk kedvező sorsának kialakítása a mi kezünkben is van, és járható útként 
elsősorban gazdasági fellendülésünkti')t\ö\\k meg. (Mert a demokrácia hazai alkalmazása 
azt kisebbségvédelemre alkalmatlanná tette.)

A gazdaság -  a vállalkozás, a kereskedelem, a magánkezdeményezés stb. —, az 
újjászülető falu kialakításához, a szegénység elleni küzdelemhez pedig elsősorban isme
retekre van szükségünk, melyek nemzeti önismeretünk tartozékai is.

„A falu különösen életképes történeti képződménynek bizonyult”, írja az idézett 
folyóirat jelzett számában Egyed Ákos (39. old.). Falvaink többségében pedig az erdő 
évszázadokon keresztül nemcsak népünk fizikai létének megőrzésében játszott vitathatat
lan szerepet, hanem megélhetésének egyik legfontosabb forrása is volt.

Kétségbeejtően keveset tudunk önmagunkról, s ez a megállapításunk erdészettörténe- 
ti^  ismereteinkre még fokozott mértékben érvényes. Holott a szakma tudományának 
története 1578-ig nyúlik vissza (.Melius 141., 146. old.); az erdészek első erdélyi magyar 
felsőfokú szakképzett nemzedéke már 1849 előtt jelentkezett^; 1848 őszén, a legkisebb 
székely székhez -  Aranyosszékhez -  tartozó Alvinc szülötte, Lázár Jakab a Selmecbányái 
Erdészeti Akadémián előadásait magyarrul tartotta; 1872-ben ugyanitt indult a négyéves 
erdőmémökképzésünk is, 1876-ban pedig Kolozsvári megjelent Fekete Lajosnak a Me
zőség topárainak befásítása c. jelentős, úttörő erdészeti munkája. (Mindezek magyaráz
zák a mottó eszmei tartalmát: csak az írás fegyverével is fokozva a nagyközönség 
érdeklődését és rokonszenvét az erdészeti tevékenység iránt, válhat ez közüggyé, és 
valósítható meg az erdő, a természet védelme, megőrzése.)
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Az erdészettörténet nemcsak nehányak kedvtelése, a múlt megismerési vágyát kielé
gítő érdekes, gondolatébresztő tantárgya az erdőmérnökképzésnek, hanem a művelt 
szakember munkáját is megkönnyítheti, miközben a foglalkozásával kapcsolatos tévedé
sektől megóvhatja. Kettős: szakmai és nemzetiségi jelentősége napjainkban elsősorban a 
S zék e ly fö ld ö n élő magyarság számára pedig akkor válhat valósággá, ha képes lesz az 
itteni évszázados erdő-ember kapcsolat tanulságait figyelembe venni, és a jó hagyomá
nyokat tovább fejlesztve falvaink életképessé tételében részt vállani. (Ebben látjuk erdé
szettörténetünk jelentőségét! Vagyis, a tényeket rögzítve -  munkánkban erre elsősorban 
a táblázatok közreadásával kerül sor-: a történelmi leckét témánkkal kapcsolatosan is fel 
kell mondani, hogy a jelenkor nemzedéke tanulhasson belőle. Még akkor is, ha a 
következtetések levonása a tévedés veszélyével jár, és ha tudjuk: az erdőgazdálkodásban 
is a múlt több jó gondolatot ad, mint sikeres „receptet”.)

Az erdészettörténetnél szerényebb tematikájú és S7űkebb problematikájú rokon szak
munka, a rendszerint hasznos technikatörténeti anyagot bemutató erdészeti üzemismerte
tés Mindez pedig azt jelenti, hogy tudományágunk érdekeit mindkét „műfaj” a maga 
során sikeresen szolgálhatja, és azt a „több”-et, amit a mi esetünkben az erdészettörténet 
nyújt, a vele szemben támasztott sajátos igény kielégítése révén vagyunk képesek telje
síteni. (A kérdés az, hogy a beígért teljesebb tájékoztatás egy új falupolitikánk megalko
tásában, falvaink újjászervezésében részt vállaló erdészeti, faluközösségi szakem
bereinknek jelent-e gyakorlati hasznot? Például akkor, amikor a „kollektivizmus” fogal
mának lejáratása közepette is, sikerül mind saját magukat, mind az érdekelteket a közbir- 
tokossági erdőkezelés előnyeiről meggyőzniük.) (Vo. Kádár 1990; Kádár 1992.)^

Sajátos célkitűzésünk -  megmaradásunkkal egyetemben az „örök erdő” magasztos 
eszméjének szolgálata -  természetesen módszeres összpontosítást, a maga mivoltában 
jellemző erdészettörténeti anyag feltárását jelenti, miközben számos olyan egykori gya
korlat felelevenítésére kerül sor, melyet megismételni immár merénylet lenne nemzetisé
günk érdekei ellen; mindez azonban nem minősíthető „szájbarágó” oktatásnak, belema- 
gyarázásnak. (Az egykori káros praktikák közül már az előszóban az erdőnek lábon 
történő eladását, valamint a tarra vágott erdőne k a fakitermelő cégek által történő „beül
tetését” említjük meg.) (—► VI. A székelykérdés és az erdő c. fejezetet is.)

Erdészeti múltunk tudományos megidézése egy bizonyos -  elfogadható, azaz még 
éppen kielégítő -  forrásanyag ismeretét tételezi fel. (Mert csak így állíthatjuk: ez a 
valóság.) Ennek birtokában került sor e rövid áttekintés összeállítására, magának az 
alcímnek a meghatározására, mely eleve arra utal, hogy a szerző a témával kapcsolatosan 
csak a leglényegesebbet magába foglaló erdészettörténeti ismesretek közlésére vállalkoz
hatott. Egy szintézisre került végtére is sor, figyelembe véve a munka előre megszabott, 
korlátolt terjedelmét is.

Habár Tagányi Károly (1858-1924), legnagyobb erdészettörténészünk, három kötetes, 
1896-ban megjelent „Magyar Erdészeti Oklevéltár”-ában, mind a terjedelmes bevezetés, 
mind a székely székekre vonatkozó anyag rendkívül értékes és útbaigazító; valamint az 
utóbbi időben több magyar nyelvű erdészettörténet is megjelent -  példaként megemlítjük 
Penyigey Dénes: Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első 
felében (Bp., 1980.) c. munkát^ -, mégis rövid áttekintésünk összeállításakor a szerző 
saját elgondolásai szerint kényszerült eljárni. (Tette ezt így, mert kötelezték megfogalma
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zott célkitűzései, a székelység sajátos jogi helyzete következtében kialakult erdőbirtok
viszonyok; a rendelkezésére álló forrásanyag milyensége, és sok minden más.) Mindez 
természetesen nem azt jelentette, hogy a szerző nem keresett eligazítást a jelentős romániai 
erdészettörténetekben is-utalunk Dumiíru Ivanescu erdőmérnök, Constantin C. Giurescu 
történész-akadémikus és mások munkásságára (-* Rövidítések jegyzéke) valamint azt, 
hogy a kortárs szépirodalom erdőféltése nem lett volna hatással a sokévi erdészeti 
múltbúvárlás és a vizsgálódás szempontjainak kialakulására:

„Egy fenyő, egy bükk,
Egy nyír, egy juhar -
Nyúzott rudakon
Elindult a hegy, le a völgybe.
Mennyire gyűlölöm ezt az erdei utat,
Ezt a felázott utat,
Ezeket a kamionokat,
Amelyek a leláncolt 
Erdőt szállítják ”

(Marin Sorescu: Erdei út. Részlet.
Barabás Zoltán fordítása.)

Kötetünk folytatása és szerves része a szerző „Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti 
jegyzetek” (Szefj.) című, 1993-ban, hasonlóképpen az Erdészettörténeti Közlemények 
sorozat keretében megjelent munkájának. Takarékossági szempontból is indokolttá vált 
ez utóbbi könyvében utalásokkal megkönnyíteni a két dolgozat közötti kapcsolatot, a 
gyors tájékozódást, ami esetenként a „Szefj.” rövidítés és az oldalszám megadásával 
történik, és elsősorban az erdőtörténeti ismeretekre vonatkozik.

Szerző ezúton is háláját fejezi ki mind az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) vezetősé
gének -  különösképpen Jakó Zsigmond és Imreh István akadémikus professzoroknak-  
mind az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya elnökének, Oroszi 
Sándor kandidátusnak. Az EME 1993. évi pályázatán a Székelyföld erdészettörténete c. 
munkámat II. díjjal jutalmazta. Oroszi Sándor pedig elvégezte a könyv lektorálását, és 
irányította a kiadási munkálatokat. Köszönet illeti továbbá dr. László Gábor ny. vezér
igazgatót és Pál-Antal Sándor megyei főlevéltárost szakmai támogatásukért és nem 
utolsósorban az Ember az Erdőért Alapítványt az anyagi támogatásnyújtásért.

Végül abban reménykedve, hogy egy kedvezőbb kor majdan a téma végleges megfo
galmazását lehetővé fogja tenni, Kozma Ferencnek (1844-1920), a méltatlanul elfelejtett 
szakírónak alábbi soraival bocsátjuk útjára áttekintésünket: „Az író joga, sőt kötelessége, 
hogy mielőtt művét olvasásra bocsátotta, tájékozást nyújtson az alapról, a melyen áll, -  
vezérelvről, a melyet követett, és az eszközökről, a melyeket czéljára felhasznált. Az 
olvasó teendője aztán megítélni: helyes alapra van-e fektetve a mű s ezen alapon, az elv 
és eszközök természete szerint, a feladat mennyiben tekinthető megoldottnak.” (Kozma,
1. old.)

Marosvásárhely; 1994. szeptember 15.
A szerző
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