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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

42



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
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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),

81



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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