
5 A NASZÓD-VIDÉKI ERDŐK TOVÁBBI 
HELYZETE

A besztercei erdőigazgatóság tisztikara állomáshelyét 1918- 
19 telén több lépcsőben hagyta el. Az egyéni tragédiáktól sem 
mentes időszakra vonatkozóan példaként említhetjük meg 
RIEDL Gyula borgóprundi erdőgondnokot, aki 1918 
decemberében Eger környékére menekült. Nem kapott azonban 
sem lakást, sem állást, így 1919 tavaszán visszatért 
Borgóprundra. Később a berendezkedő román hatóságok 
kívánságára nem tette le a hűségesküt, így 1919 őszén el kellett 
hagynia Romániát, s kezdhette újra Eger környékén -  
családjával és ingóságaival kapualjban meghúzódva -  az állás- 
és lakáskeresést.138 Az erdőőrök jórészt szolgálati helyükön 
maradtak, és jobbára ők lettek az erdőgondnokok, mert 
Romániának nem volt elegendő mérnöke, sem egyéb, erdészeti 
kérdésekben járatos közege.

A továbbiakban a Naszód-vidéki községek közös 
vagyonkezelését nem kívánták sem az állami hatóságok, sem 
az érdekelt községek megbolygatni. Az 1921, évi román 
földreform is fenntartotta -  ellentétben például a 
székelyföldiekkel -  a korábbi tulajdonjogi helyzetet, így a 
besztercei erdőigazgatóság is fennmaradt. Továbbra is fizette a 
régi rend szerint az osztalékot, amely viszont évről évre 
kevesebb lett. A favásárló cégek -  amelyek egy része még
1919 előtt nyert fakitermelési jogot -  ugyanis kartellba 
tömörülve szorították egyre lejjebb az árakat. Ebben a 
helyzetben az erdőigazgatóság a házi kezelésre tért át, de ezzel 
sem sikerült jelentősebb bevételi többletet elérnie.139

1925-ben a községeknek jutott osztalék alig 3,3 millió lejt 
tett ki, úgyhogy egy faipari társulat, a Regna megalakítását 
határozták el. Ettől a gazdasági vállalkozástól (amelyhez az 
alaptőkét az erdőigazgatósági kezelésben lévő fűrészek adták) 
várták a régi jövedelmezőség visszaállítását. Valóban, 1929- 
ben a Regna már 12,75 millió lej osztalékot fizetett. A 
világgazdasági válság következtében azonban a faárak
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jelentősen estek, így a Regna nem tudott osztalékot fizetni, sőt 
a vállalat veszteségei 1933-ben már 214 millió lejt tettek ki. 
Ekkor a Regnát a román állami (fa)kereskedelmi vállalat, a 
CAPS segítségével szanálták.

A krízis elmúltával, 1935-ben a Regna kikerült a CAPS 
kezeléséből, s belőle szövetkezetet alapítottak. A Regna 
szövetkezet 5 millió lej alaptőkével és az ingatlanokkal, 
fűrészekkel, vasutakkal kezdett újra munkához. Az ekkor 
megállapított alapszabálya szerint a szövetkezet az 
erdőigazgatóságtól államilag megállapított tőárért átveszi a 
vágásterületeket, s maga végzi a kitermelést és az esetleges 
fűrészipari feldolgozást. (A saját kezelésben ki nem termelt 
faanyagot árverésen értékesítették.) A Regna szövetkezetben 
mind a 44 község, mind a nyolcas bizottság képviseltette 
magát, és a közgyűlés határozott a költségvetésről, 
alapszabályról, továbbá az esetleges további fakereskedő-, 
fakitermelő cégek üzletbe való bevonásáról. Ez utóbbi kérdés 
1940-ben vált jelentőssé.

1940 júliusában a Regna a bukaresti székhelyű Silvarom 
vállalatnak jelentős mennyiségű fenyő fűrészárut és -gömbfát 
adott el. Ugyanakkor egy másik, tulajdonképpen a szövetkezet 
alapszabályának módosítását követelő üzlet is létrejött. A 
Regna egyik képviselője egy német erdő- és fagazdasági kft.- 
vel (DFH GmbH) kötött (elő-?)szerződést, amely szerint a 
Regna a DFH GmbH-val együtt, a németek vezetése alatt 
végezné a kitermelést és a feldolgozást. Ezt a szerződést 
azonban sem a szövetkezet központja, sem a közgyűlés nem 
hagyta jóvá.

Ebben a helyzetben voltak a Naszód-vidéki erdők, amikor 
1940-ben a -  a második bécsi döntés alapján -  Észak-Erdély 
ismét Magyarország része lett.

A bevonulás után a vármegyei katonai parancsnok 
(Henkey-Hőnig tábornok) szeptember 24-én kelt rendeletében 
értesítette az erdőigazgatóságot, hogy az 1890. évi XIX. te. 
szerinti állapotot tekinti mérvadónak Ennek alapján -  írta -  
„felhatalmazom az erdőigazgatóságot az esedékes vágásokban
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a termelési munkálatok azonnali megkezdésére. /.../ 
Felhatalmazom és kötelezem az erdőigazgatóságot arra, hogy a 
hátralékos munkabéreket és a folyamatba tett munkálatok 
költségeit saját pénztárából fedezze és igyekezzék a Regna 
követeléseit sürgősen behajtani.”

Ezzel egyidőben Budapesten az igazságügyi és a 
földművelésügyi minisztérium szakemberei megpróbálták 
tisztázni a Regna jogi helyzetét, illetve a Regna által kötött két 
legutolsó megállapodás(-tervezet?) kérdését. A német céggel 
létesített kapcsolatot, mivel azt nem közgyűlési felhatalmazás 
alapján kötötték, sőt a Regna igazgatósága sem hagyta jóvá, 
érvénytelennek mondták ki. A Silvarom ügyét viszont nem 
lehetett gyorsan megoldani. Időközben a Naszód-vidéki 
községek is felemelték szavukat az erdőeladások ellen. 
„Tiltakozunk a naszód vidéki erdők kitermelésének idegen 
kézbe való juttatása ellen, kérjük a jelenlegi állapot 
fenntartását” -  táviratozták például Teles községből 1940 
októberében.

Decemberben miniszterelnöki rendelet (9410/1940. ME.) 
intézkedett az erdélyi fakitermelési és faeladási szerződések 
felülvizsgálatáról. Minden 1940. augusztusban 30-a előtt kötött 
megállapodást bekértek és megvizsgáltak. A Regna szerződései 
közül a Silvarom-mal kötöttet nem találták érvényesnek, de így 
is sok, a szövetkezet fennmaradását biztosító szerződést 
elfogadtak.

1940 őszén a földművelésügyi miniszter a szövetkezet 
mellé MUTTNYÁNSZKY Jenő erdőmémök személyében 
miniszteri biztost nevezett ki. 140 A Regna vezetői szerint a 
miniszteri biztos tevékenysége sértette a szövetkezet 
autonómiáját. A vezetésen belül azonban óriási ellentétek, 
személyes összecsapások zajlottak, úgyhogy a miniszteri biztos 
tevékenysége legalább a szövetkezet irányíthatóságát 
fenntartotta. Közben a szövetkezet jogi helyzetének 
rendezésére is lehetőség nyílt. Az 1941. évi 2150. számú 
miniszteri rendelet szövetkezeti központ felállításáról 
intézkedett, ahová a Regnának is tartoznia kellett. Ennek
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megfelelően 1941. október 6-án rendkívüli közgyűlést 
tartottak. Itt döntöttek a „Szövetség” Gazdasági és 
Hitelszövetkezetek Központjához (Kolozsvár) való 
csatlakozásról, és az ennek megfelelően átdolgozott, új 
alapszabályról. A közgyűlésen megválasztották az új 
vezetőséget is. Ennek és a jóváhagyásra beterjesztett 
alapszabálynak ismeretében a földművelésügyi miniszter 
MUTTNYÁNSZKY Jenő megbízását visszavonta, így a Regna 
autonómiája tulajdonképpen helyreállt.

Az alapszabály miniszteri jóváhagyása azonban elhúzódott. 
A beterjesztett iratokat erdészeti szempontból áttekintő 
besztercei erdőigazgató, vitéz ISTVÁNFFY József elismerte a 
Regna korábbi vagyonszerzéseit (vasutak, fűrészek stb.), illetve 
azt, hogy ezeket a tárgyakat a tulajdonos községek nem az 
erdőigazgatóság vagyonának -  miként 1919-ig volt -  tekintik, 
hanem a Regnáénak. Azt azonban már nem tudta elfogadni, 
hogy a Regna az alapszabálya szerint beavatkozik az 
erdőigazgatóság életébe. Korábban ugyanis a Regnának joga 
volt a vágások megválasztására, sőt az előhasználatok 
kijelölésére, végzésére is. ISTVÁNFFY ez utóbbit különösen 
sérelmesnek találta. Minden erdész tudja ugyanis -  érvelt -, 
hogy a fakitermelő cég a minél méretesebb, minőségileg jó 
fának a kivágásában érdekelt, míg az erdőművelés szempontjai 
ezzel szemben a rossz alakú, böhöncös fák kiszedését követelik 
meg. Ugyanakkor rámutatott, hogy a Regna a vágások 
megválasztásával, a fakereskedelmi érdekek érvényesítésével 
mintegy rátelepszik az erdőigazgatóságra, így ez utóbbinak 
legfeljebb csak a kiszolgáló szerep jut. Ezért azt javasolta, 
hogy állítsák vissza az erdőigazgatóság számára az 1890. évi 
törvényben biztosított jogokat, azaz a Regna csak akkor és ott 
vághasson, amikor és amit az erdőigazgatóság áruba bocsát.

A kérdés megvitatására 1941 februárjában tárcaközi 
értekezletet hívtak össze. Itt ugyan elfogadták ISTVÁNFFY 
érveit az előhasználatokkal és használatokkal kapcsolatban, de 
elismerték a Regna által szerzett, több éves fakitermelési 
jogokat is. Csak annyit kértek, hogy a Regna az
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alapszabályából vegye ki az erdőgazgálkodás szakmai 
kérdéseit (előhasználatok, vágásterületek kijelölése stb.) érintő 
pontokat. Az átdolgozás azonban szintén elhúzódott, mert a 
Regna létét éppen ezek a pontok, a fakitermelés viszonylagos 
szabadsága, biztosították. Ennek ellenére a Regna jóváhagyott 
alapszabály nélkül is működhetett, s a magyar kormány csak 
ahhoz ragaszkodott, hogy a fűrészüzemek, rakodók, vasúti 
berendezések üzemeltetésének szabályzatát az ország 
előírásainak megfelelően dolgozzák át. (Ez 1942-43-ban 
megtörtént.)141

Az 1940 Őszén újjászervezett erdőigazgatóság142 -  vitéz 
ISTVÁNFFY József vezetésével -  1944 őszig ellátta a 
községeknek kihasított erdők kezelését, továbbá az 
erdőgazdálkodásnak elsősorban az erdősítési, erdőnevelési 
feladatait. A községeket képviselő nyolcas bizottság 
isműködött.143 A fakitermelés, erdőhasználat azonban csaknem 
teljes egészében átkerült a Regna kezébe, illetve a szövetkezet 
által ki nem termelt vágásterületeket árveréseken értékesítették. 
Ez a munkamegosztás, azaz erdőt nevelő erdőgazdaság és 
fakitermelő, -feldolgozó, -értékesítő vállalat 1944, majd az 
államosítások után is fennmaradt. Magyarországon viszont az 
államosítások után az erdőnevelés és a fakitermelés egy 
gazdasági egységbe került. A hazai erdészet irányítóit ugyanis 
éppen a Kárpátalján és az Eszak-Erdélyben szerzett 
tapasztalatok figyelmeztették, hogy két különböző érdekeltségű 
vállalat esetén az erdészeti szakmai követelmények nehezen 
tarthatók be.

Végül a „magyar világ” végét itt is, miként az első 
világháború után, egy személyes visszaemlékezéssel zárjuk. 
GÁL István, aki kisilvai erdőgondnokként dolgozott, leírja, 
hogy 1944 nyarán már katonaruhában látta el -  mint tartalékos 
zászlós -  az erdőigazgatóság épületében a szolgálatát. Egyelőre 
tehát működött az erdészeti adminisztráció, ha át is alakult. 
Majd szeptember 17-én -  írja -  „kaptuk a parancsot /.../, hogy 
igénybe vett országos járművel [fogattal] és egy 
személygépkocsival induljunk Dél-Erdély területére, ahol az
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odaérkező parancsnokságtól a további eligazítást megkapjuk. 
/.../ Az erdőigazgatóságot is kitelepítették, az alkalmazottak 
számára tehervagonokat bocsájtottak rendelkezésére, ide került 
az én [személyes ingóságaimat tartalmazó] ládám is, melytől 
1944. szept. 14-én örökre elbúcsúztam...”144
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