
5. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Korábban már utaltunk rá, hogy a minisztériumig eljutó erdészeti 
ügyek egy része 1918 őszén ideiglenesen félbemaradt, majd 1919-20-ban 
„egyelőre'5 irattárba került. Erdély román csapatok általi megszállása, 
majd a trianoni békekötés tulajdonképpen le is zárhatta az erdélyi 
magyar állami és állami irányítású erdőgazdálkodás történetét, de az 
impériumváltozás természetesen a magyar tulajdoni viszonyokat azonnal 
nem érintette. A magyar erdészeti személyzet hamarosan távozásra 
kényszerült -  ha nem tette le a hűségesküt, illetve később a románnyelv
vizsgát. Erre egy naplóbejegyzést idézünk M áram arosszigetről: „1919. 
május 27-én du. 4 órakor az oláh prefektus M.szigeten felhívatott az oláh 
királyra való hűségeskü letételére, ezt az egész erdőigazgatósági tisztikar 
megtagadta, s ezzel állásunkból elmozdítottak. Ezzel magas erdészeti 
culturánk ( ...)  a barbárok kezébe került.”453

Később a tulajdon is megváltozott -  miként azt alább látni fogjuk-  
de némileg változott az erdélyi helyzet anyaországi megítélése is. Bár 
Magyarország, benne a magyar erdészeti tisztikar is hitt a revízióban, 
mégis tetten érhetünk ezzel ellentétes minisztériumi véleményt, 
minisztériumi ügyintézést is.

KAÁN Károly, aki a két világháború közötti időszak meghatározó 
erdészpolitikusa volt,454 minisztériumi aktái között a Trianon revíziójára 
vonatkozó 1922. évi levelet már „illúzió” megjegyzéssel látták el.455 
Azaz: a magyar állam térvesztése a magyar erdőgazdálkodás egész 
Kárpát-medencére kiterjedő hegemóniájának kényszerű feladását jelen
tette. Ha az erdész szakma hivatalosan ebbe nem is tudott belenyugodni, 
a legfelső irányítás egyre inkább belátta: a maradék Magyarországon kell 
a magyar erdészet célkitűzéseit megvalósítani.

Mindez természetesen nem jelentette, hogy az érdeklődésüket 
elvesztették volna az utódállamokban, így a Romániában végbemenő 
erdészeti és azzal összefüggő egyéb eseményeket illetően. Ezért a 
magyarországi erdészeti szaksajtó részletesen beszámolt a következő, itt 
csak vázlatosan tárgyalandó erdélyi történésekről is.

5.1 Földbirtokreform 1921-ben

Az új Románia berendezkedésének egyik fontos eleme volt a 
földbirtokreform.456 Az agrárreformot úgy hajtották végre, hogy az a 
Regátot és Erdélyt illetően eltérő célokat és rendelkezéseket tartalmazott.
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A reform az erdőket és a közös legelőket is érintette. Mindkettő 
újraszabályozására azért került sor, mert Erdélyben -  miként az a 
törvény indoklásában állt -  a (magyar) jobbágyfelszabadítás során nem 
sikerült tiszta viszonyokat teremteni.457 Láttuk, hogy ezt nem lehet 
egyértelműen kijelenteni, mert csak ott volt ingadozás, ahol a legelőnek 
használt erdő sorsát kellett meghatározni. Láttuk azt is, hogy erre kita
lálták a legelőerdő üzemet, amelyek berendezése egész Erdélyt illetően 
jól haladt. Az új reformrendelet mégis úgy intézkedett, hogy az erdőket -  
„ha azok talaja alkalmas a legeltetésre” -  legelőnek is ki lehet sajátítani. 
Ismételten utalnunk kell arra, hogy az addigi évtizedek megmutatták, 
hová vezet az erdők rovására terjeszkedő legelő. Pedig korábban, a 
dualizmus időszakában még tiltották is, mégis terjeszkedett. A földre
formmal vajon miért adtak az erdőirtásnak törvényes ösztönzést?

A törvény erdőkre vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatban egy 
másik kérdést is fel kell tennünk. A nevezetes Memorandumban458 is 
emlegetett erdei legeltetés és faizás rendezése 1921-ben sem történt meg. 
Pedig várható lett volna, hogy ezt a régi sérelmet a román politikusok 
birtokon belül kerülve azonnal orvosolják. Nem, szó sem esik a 
törvényben a községek faizási jogáról. Miért nem? Azért, mert tisztán és 
világosan látnunk kell, hogy a modern értelemben vett erdőgazdálkodás, 
erdészeti igazgatás a különböző (faizási, alomszedési, szárazággyűjtési 
stb.) szolgalmakkal egyszerűen nem tud mit kezdeni. Ismeri az alom
használat, a rőzsegyűjtés, sőt még a legeltetés esetenkénti engedélyezését 
(értékesítését), illetve elviseli az út- és vízhasználati szolgalmakat. Azt 
azonban, hogy boldog-boldogtalan (mondjuk, egy faluközösség lakói) 
minden rendszer nélkül, faizási jogával élve, járja az erdőt és azt „uratlan 
jószágként” szálalja, vágja a fát, a XX. századi viszonyok már nem 
engedélyezhetik.

Az erdőkkel kapcsolatos igényeknek a törvény alkotói mégis 
igyekeztek megfelelni. Keresték tehát a formát, amelyben a lakosság 
széles rétegeit az erdők hasznából részesíthetik. Ezt a községi erdők 
létesítésében találták meg. A törvény ugyanis kimondta, hogy községi 
erdőket kell kihasítani -  ha kell a (nem az egész község lakóit tömörítő) 
birtokközösségekéből, ha kell a magánuradalmakéból, sőt ha kell, akár 
az állami erdőkből (32. §).

Az erdőből családfőként földművelő vidéken 3 kh-t (1,73 ha), 
állattenyésztő vidéken 5 kh-t (2,88 ha), ahol pedig a lakosság megél
hetésében az állattenyésztésen kívül a házi faipar is szerepet játszik, ott 7 
kh (4,03 ha) erdőterületet kell venni. A családfők száma, szorozva a fenti
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területértékekkel adta a létesítendő községi erdő nagyságát (33. §). Az 
ésszerű hasznosítás érdekében megkívánták, hogy a községi erdők a 
településtől 15 km-nél távolabb ne legyenek. Az erdők üzemterv szerinti 
kezelését azonban -  egyelőre -  nem írták elő. Igaz, a korabeli sajtó 
megemlíti, hogy a favágási engedélyeket a régi üzemtervek alapján adták 
ki, de nem annak szellemében, hanem az erdészeti hivatalnokok „pénz- 
szerzési céljai” függvényében.459 (Csak megjegyezzük, hogy az üzem
terv a Regátban ismeretlen volt, sőt egyelőre nem is éltek ennek az 
európai erdőkezelésben alapvető dokumentumnak a bevezetésével.)

A községi erdőket tehát akár kisajátítás árán is ki kellett alakítani. Ez 
alól a kisajátítás alól a bányák, ipari üzemek mentesülhettek (36. §). 
Erdészeti szempontból azonban sokkal jelentősebb, hogy a törvény 35. 
§-a kimondta: „Véderdők községi erdők céljaira nem sajátíthatók ki.” 
Láthatjuk, hogy az 1879. évi erdőtörvény véderdőkre vonatkozó rendel
kezései milyen hosszú távú hatást fejtettek ki. Még az új hatalom is 
elfogadta a véderdők őrző, megtartó szerepét.

Ha egy község határában a családfők alapján kiszámolt területnél 
nagyobb erdőtest volt, akkor abból a szomszédos, esetleg erdőhiányban 
szenvedő községeknek juttattak, vagy állami tulajdonba („nemzeti célokra” 
rendelték460) vették. Ez utóbbira a székely közösségek (például a Csíki 
Magánjavak), vagy a magyar arisztokráciától elvett erdők lehetnek a 
példák. Ezzel az erdők földreformba történő bevonása egyértelműen 
nemzeti célokat szolgált; a magyar és a szász birtokos osztály gazdasági 
alapjai szűkítését, a románság erősítését.

Végül a számszerű adatokat is, legalább az összesítés szintjén, 
célszerű közölni. Ezek szerint Erdélyben az összes erdőkisajátítás 
1 663 809,03 ha volt, amelyből községi erdők céljaira 484 805,24 ha-t 
vettek el, míg állami tulajdonban 179 162,00 ha maradt.461

A román agrártörvényt, különösen annak erdőkre vonatkozó rendel
kezéseit az Erdészeti Lapok hasábjain úgy kommentálták: „Nekünk, kik 
ma tehetetlenül állunk ezzel a törvénnyel szemben, csak egy lehet az 
óhajtásunk, bárcsak megmentené a Mindenható az ez időszerint román 
uralom alatt sínylődő területünket attól, hogy ezek a papírra vetett 
intézkedések megvalósulhassanak.”462 Nos, tudjuk, hogy nemcsak a 
megvalósítás történt meg, hanem Románia gondolt arra is, hogy a földre
formot külföldön is , jó l eladja” 463 Ettől függetlenül a körülményeket és 
a tényeket valóban ismerő, netalán a helyszínen is járt külföldiek nem 
hallgathatták el a törvény következményeit, nem kimondottan „áldásos”
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hatásait sem. Az ezekből való tallózás nem lehet a feladatunk, de azért 
egy példát feltétlenül idéznünk kell.

Az erdők életközösségében bekövetkező változásokról egy cseh 
kutató és vadász tudósított. „A Kelemen-havasi őserdők halálos ítéletét
-  írja J. KOMAREK -  a földreform mondta ki, mely ( ...)  a hatalmas, 
erdős gerinceket a községek tulajdonába engedte át, s annak ellenére, 
hogy ezek a valóságban érintetlen őserdők voltak, legelőknek 
nyilvánították őket. A községek az új tulajdonnal úgy gazdálkodtak, 
hogy az erdőirtási jogot [értsd: fakitermelési-] nagy cégeknek adták el. 
(...) A községek ezzel el is érték a céljukat, mert az egykori őserdők 
beláthatatlan, kivágott területein megkezdték a legeltetést.”464

Később ugyanezekről a területekről, a Kelemen-havas déli lejtőiről 
írta FRÖHLICH Gyula, hogy ott „majdnem teljesen elkarsztosodott 
vágásokkal találkozunk.”465 Tehát a KOMÁREK által az 1930-as 
években látott legeltetett vágásterületek az 1940-es évek elejére már 
lepusztult kopárokká váltak. A legeltetési igények törvényi szintű kielé
gítése tehát ökológiai problémákhoz vezetett.

A legeltetéshez még hadd tegyük hozzá, hogy a legelőkről Romá
niában 1928-ban hoztak törvényt. Ennek alapján azokra üzemtervet 
kellett összeállítani, a végleges tervek elkészültéig viszont éves kihasz- 
nálási terveket kellett jóváhagyatni 466 Tehát törvényi szinten elkezdő
dött a legelők rendbe tétele is, mindehhez azonban a hétköznapokban 
megfelelő hozzáállásra lett volna szükség. Most ezeket a sajátos 
hétköznapi körülményeket próbáljuk meg felvázolni.

5.2 Erdők és erdészek Nagy-Romániában

Az egyes birtokközösségek, de magának a román állami erdőknek is 
gazdasági nehézségekkel tarkított időszak volt mind a 20-as, mind a 30- 
as évek periódusa. Korábban egy székelyföldi birtokközösség jegyző
könyvei alapján bemutattuk, hogy az említett nehézségek a mindenna
pokban hogyan jelentkeztek.467 Feltehetően nem volt ez másként a 
Székelyföldön kívüli vidékeken sem. Az állami erdőkre, illetve az állam 
által kitermelésekre értékesített (a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 
bankoknak eladott) erdőkre pedig egy példát említenénk meg.

Amikor a gazdasági világválság éveiben Magyarországon (és 
Romániában is) nagy agrárválság keletkezett, 1933-ban a magyar 
kormány a romániai tűzifára jelentős vámkedvezményt adott. Ezt a 
korabeli magyar politikusok jelentős része (mind Magyarországon, mind
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Erdélyben) bírálta.468 A kedvezménnyel ugyanis számos magyarországi 
erdőbirtokost és erdőmunkást hoztak nehéz helyzetbe. Ráadásul éppen 
akkor, amikor a mezőgazdaságban alig tudtak jövedelemre szert tenni, 
így fokozottabban rá lettek volna utalva az erdőkből, illetve az erdei 
munkából származó jövedelemre. Ugyanakkor viszont a romániai 
fakitermelő vállalkozók, a romániai munkások, sőt maga a román állam 
a tűzifaüzletből jelentős hasznot húzott. Tehát a magyar állam mintegy 
támogatta a hivatalosan is ellenségnek tartott Romániát.

A másik oldalon, az erdélyi gazdaságpolitikusok, -elemzők oldaláról 
pedig éppen az említett válság vezetett el egy fontos gazdasági 
felismeréshez. Ez pedig a kelet-európai „regionális gazdasági konföde
ráció” szükségességének hangsúlyozása. Addig ugyanis -  írta Demeter 
Béla és Demeter János - ,  amíg a két állam politikai megfontolások 
tárgyává teszi a szükségszerű gazdasági együttműködést, mindkét ország 
csak veszíthet.469 Tehát helyre kell állítani a korábbi természetes 
árucserét; az alföldi mezőgazdasági termékekért hegyvidéki iparifával 
kell fizetni. Tudjuk, hogy ez így nem valósult, nem valósulhatott meg. 
Talán csak Eszak-Erdély Magyarországhoz kerülésének néhány évében, 
továbbá az 1945-ben induló magyarországi újjáépítés 2-3 évében (1947- 
48-ig) került ismét nagyobb mennyiségű erdélyi fa az Alföldre, illetve 
Budapestre.

Magának az erdészeti adminisztrációnak az emlékei már az általunk 
most vizsgált birtokközösségekhez visz közelebb bennünket.

A kortárs (magyar) erdészek arról tudósítanak, hogy a magyar 
államerdészeti tisztikar zömének Magyarországra történő repatriálása 
után Erdélyben „írni-olvasni alig tudó erdőőröket állítottak a járási 
erdőgondnokság élére ( ...)  és az ilyen erdőőrök milliárdokat érő 
erdőségekre nézve végeztek szakteendőket.” Néhány év elteltével aztán 
megkezdődött a regáti (már szakmai végzettséggel is rendelkező) 
erdészek áramlása az „új Kalifornia”, Erdély felé.470

A birtokközösségek mindennapjaira vonatkozóan a nép körében még 
napjainkban is számos anekdota él. Mi talán az előbb már említett, a 
korabeli kisebbségi politikusok által is leírt „erdészeti korrupcióval” 
kapcsolatban idéznénk egyet.471

A birtokosság vezetői az erdőgondnokokat három kategóriába 
sorolták. Az elsőbe a „gránar” (tyúkász) tartozott. Őt ingyenebéddel, 
megvendégeléssel lehetett bármiféle fakitermelési- és egyéb engedély 
kiadására rávenni. A másodikba a „spen§or”-t (baksis) sorolták, akit 
pénzadományokkal lehetett ,jobb belátásra” bírni, míg az „afecere”, a
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nagyban üzletelő volt a legkeményebb dió. Ő ugyanis valamelyik 
fakitermelő vállalat „szekerét tolta”, s általában a kis erdőközösségek 
ügyét is ezen a szemüvegen keresztül látta -  jobban mondva, nem látta, 
így megingathatatlan volt, mert csak a nagy üzletek érdekelték.

Természetesen túlságosan sommás lenne, ha csak az említett 
koncepciót látnánk a (Nagy-)Romániában új helyzetbe került közösségi 
erdők gazdálkodásában. Sokkal fontosabb az, hogy akár ilyen úton, akár 
az állam által is kihasznált vám- és egyéb gazdasági „harci eszközök” 
útján, ezek a birtokközösségek továbbra is a falusi megélhetés egyik 
fontos gazdasági hátterét adták. Tehát az erdők XX. században 
szükségszerűen végbemenő felértékelődése során a birtokközösségek, 
így az erdélyi falvak megmaradásának egyik zálogát képezték.

Ezzel a vagyonnal azonban a korábbiaknál sokkal korlátozottabb 
mértékben tudtak élni. Az 1910. évi román erdőtörvényt („Codul Silvic”) 
1923 nyarán kiterjesztették Erdélyre is, amely szerint a birtokosságok 
autonómiája gyakorlatilag megszűnt.472 A közgyűléseken ugyanis a 
járásbíró elnökölt, aki az ellenőrzési jogot az egész önkormányzat felett 
gyakorolta. Ráadásul úgy, hogy a határozatai ellen semmiféle fellebbe
zésnek nem volt helye (ilyen tekintetben a korábbi magyar joggyakorlat
ból ismert közigazgatási bíróságok sem működhettek), s a bíró a birto
kosságok vezetőit is felmenthette. A jogi kiszolgáltatottsághoz pénzügyi 
is járult, mivel a fából származó bevételeket a központi erdei pénztárba 
(„Casa Pádulilor”) kellett befizetni. A tartozások, a kezelési költségek, 
illetve minden, a birtokosságnak felróható, arra kiszabható tartozás 
kiegyenlítése után osztották vissza a nettó árbevételt, amit azonban csak 
a legritkább esetben lehetett a tagok egyéni céljaira felhasználni. Ezzel a 
jogi és gazdasági autonómiavesztéssel aztán a legtöbb helyen eljutottak a 
faértékesítő szövetkezetbe történő belépéshez. Természetesen a szövet
kezeteket is Bukarestből irányították. A birtokközösségeknek megmaradt 
erdőkből a tulajdonosok tehát nagyon nehezen tudták a bevételeket 
realizálni, s kénytelenek voltak megelégedni a mindennapos faszükség
letük -- ilyen-olyan módon elért, kicsikart -  fedezésével.

5.3 A visszakerült (Észak-)Erdély, 1940-44

„Legyen (...)  ez karácsony nemzeti felemelkedésünk boldog ünnepe 
s karácsonyestéjén a kárpáti, bihari bükkfa pattogó tüzénél s a felsza
badult magyar földön termett karácsonyfa díszes lombjai alatt megerő
södött nemzeti öntudattal adjunk hálát az Egek Urának, aki széttörte az
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országunkra gyarló emberek által font trianoni békét.” FÖLDVÁRY 
László 1940. december 24-én, este fél hétkor, a Magyar Rádió Il-es 
hullámhosszán zárta ezekkel a gondolatokkal az erdélyi erdőtájakat 
bemutató előadását.473

Magyarország a második bécsi döntés értelmében 1 599 265 hektár 
erdőt kapott vissza.474 Erre új erdészeti adminisztrációt, az 1935. IV tör
vénycikk alapján nyugvó erdészeti szervezetet építettek ki 475 A Mára
maros megyei részeket a rahói erdőigazgatósághoz csatolták, míg Nagy
bányán (Szatmár, Szilágy megyékre; továbbá Szolnok-Doboka, Kolozs 
és Bihar állami erdeire), Kolozsvárott (Kolozs, Szolnok-Doboka nem 
állami erdeire), Marosvásárhelyen (Maros-Torda megyére; továbbá 
Csík és Háromszék állami erdeire), Besztercén (Beszterce-Naszód 
megyére) és Csíkszeredán (nem állami erdőterületekre Csík, Háromszék 
és Udvarhely megyékben) erdőigazgatóságot létesítettek. Az erdőigazga
tóságok alá erdőhivatalok és erdőgondnokságok, továbbá erdőfelügye
lőségek és erdőfelügyelőségi kirendeltségek tartoztak.

A szervezeti feladatoknál is sokkal fontosabbak voltak azok az 
erdészeti szakmai célok, amelyeket a szaksajtó hasábjain FRÖHLICH 
Gyula foglalt össze.476 (O egyébként a román uralom idején is Erdélyben 
dolgozott, így a kérdésről naprakész ismeretekkel rendelkezett.)

FRÖHLICH szerint a kopár- és vízmosásos területek megjavítása 
ügyében az eltelt jó  húsz év alatt semmi se történt. Sőt az 1910. évi 
regáti erdőtörvény 1923-tól kezdődő erdélyi (fokozatos) hatásának kö
vetkeztében a havasi véderdőket is részben (elsősorban a magántulaj
donú területeken) letarolták. Itt tehát az új magyar erdészeti igazgatásnak 
óriási feladatai vannak. A véderdők „rehabilitációja” mellett a községi 
legelők javítása is újra feladatot fog adni.

FRÖHLICH az előhegységi tölgyesek helyzetét is nagyon aggasztó
nak látta. (S itt már nemcsak az elmúlt 20 év, hanem az 1879 óta eltelt 
időszak tanulságait is megpróbálta összefoglalni.) Az alkalmazott foko
zatos felújítóvágásos üzemmód ugyanis rendszerint két belenyúlással 
valósul meg. Ennek következtében a tölgyelegyes bükkösökben a tölgy
csemeték nem tudnak felnőni. Elnyomják azokat a feltörő gyertyánsar- 
jak, főleg pedig az árnytűrő bükkcsemeték. Ezért -  vélte FRÖHLICH -  a 
jövőben nagyobb gonddal kell a tölgy felújítását végezni, akár nagyobb 
területek csemetével történő beültetésével is.

A jegenyefenyő felújulását szintén veszélyeztetve látta. Az 1000 m 
alatti erdőkben egykor bükkel és lucfenyővel elegyedő jegenyefenyő az 
erdélyi erdőkből egyre inkább eltűnik -  vélte. FRÖHLICH legfőbb
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okának a kiterjedt tarvágások alkalmazását látta. A jegenyefenyö ugyanis 
fagyérzékeny. Ezért a lecsupaszított hegyoldalakon esetleg megtelepülő 
(megtelepített) csemetéi a fagyoknak esnek áldozatul. így a jegenye
fenyőt a luc váltja fel (ráadásul annak csemetéjét is könnyebb megne
velni, így a mesterséges erdősítéseknek ez a legfontosabb fafaja), pedig a 
lucfenyő 1000 méter alatt mind a gombabetegségekre, mind a szélkárok
ra nagyon érzékeny. FRÖHLICH megemlítette, hogy Németországban 
Göring birodalmi erdőmester (és később marsall) a tarvágást egyszerűen 
betiltotta, de ezt Magyarországon, így Erdélyben sem tartották („ma”) 
általánosan keresztülvihetőnek. Helyette FRÖHLICH a jegenyefenyő- 
elegyes bükkösök fokozatos fel újító vágását szorgalmazta, ahol mindkét 
fafaj természetes úton felújul, s oda nem kell lucfenyőcsemetéket ültetni. 
(FRÖHLICH különben a jegenyefenyőt lerágó szarvasok kártételére 
-am i a Felvidéken már a századfordulótól jelentős felújítási nehézsége
ket okozott477 -  nem utalt. Feltehetően a vadkár Erdélyben ekkor még 
nem volt jelentős.)

Természetesen ezen erdőművelési, fafajpolitikai célok megvalósítá
sához több évtized kellett volna. A magyar erdészetpolitika szempont
jából azonban ki kell emelnünk, hogy az Észak-Erdély visszakerülése 
után sem módosult. Az erdőterületek növelését és a meglévő erdők minél 
belterjesebb hasznosítását Magyarország 20,5 %-os erdősültsége után is 
elsődleges célnak tartották. Ezt az előbb idézett FÖLDVÁRY László a 
következőképpen foglalta össze: „Erdőgazdálkodási politikánkat és 
fagazdálkodási politikánkat annak a gondolatnak jegyében kell a jövőben 
kialakítani, hogy a lehető legjobb karban tartott minél több fenyőerdőnk 
legyen, s hogy a vékonyabb fenyőválasztékok hasznosításával, valamint 
a fenyőszerfának lombszerfával helyettesítése által hidaljuk át az 
átmeneti nehézségeket.”478

5.4 A második világháború után

Az erdélyi birtokközösségek erdei előbb fokozatosan, majd egy 
csapásra állami ellenőrzés, 1948-ban pedig állami tulajdonba kerültek. 
Ennek története GARDA Dezső, KÁDÁR Zsombor és PÁL-ANTAL 
Sándor által már részben feltárt 479 Mi leginkább azt emelnénk ki, hogy 
a volt közösségi erdők állami tulajdonba vétele nemcsak a birtok
közösségek létét szüntette meg (bár egyes értelmezések szerint azok 
jogilag továbbra is léteztek, csak vagyonuk nem volt), hanem az embe
rek, a falusi lakosok kiszolgáltatottságát, államtól való függését minden

193



korábbinál nagyobb mértékben növelte. (Ez volt a tulajdontól való 
megfosztás egyik célja.) Erdélyben, ahol az év jelentős részében fűteni 
kell, a legelemibb szükséglettel, a tűzifaigénnyel is az államhoz kellett 
fordulni.

A magyar erdészettörténet szempontjából jelentős, hogy Erdélyben a 
(Maros-)Magyar Autonóm Tartomány fennállása idején (1952-1968) 
magyar nyelvű erdészeti közigazgatás is létezett. Ehhez megfelelő tan- és 
szakkönyvek, sőt tudományos művek készültek.480 Tehát az erdélyi 
magyar erdészek be tudtak kapcsolódni az egységes magyar erdészet
tudomány, erdészeti szakma művelésébe 481

Természetesen a szocialista Románia időszakában a román erdészet
tudomány, köztük az erdészettörténet-írás is fejlődött. Utalunk IVANESCU 
és GIURESCU összefoglaló, a történeti előzményeket és a kort (az 1970- 
es éveket) bemutató könyveire 482 Ezek azonban a közösségi erdőkkel, 
azok ekkor már csak a történelemben meglévő emlékeivel nem sokat 
foglalkoztak. Pedig a népi erdőhasználat (olykor -károsítás) továbbra is 
az erdélyi falvak mindennapjaihoz tartozott 483 Itt megemlíthetjük a 
szemléletet, amely szerint a nép mindig is magának tartotta az erdőt
-  még ha abból ki is volt tiltva.

Ebből a korból a leginkább az anekdotikus elemek maradtak meg a 
nép (főleg a székely nép) emlékezetében. így a különböző „csutak
vizsgák” (értsd: az erdőben fellelt tőcsonkok, amelyekről az erdészeknek 
el kellett számolniuk) eseményei és egyebek. Mi mégis egy másik, a 
Ceaujescu-korszakra jellemző, nem a „népből induló” mondást idéznénk: 
„Sint injiner, sint román, sint membru de partid, pentru ce sá lucrez?” 
(Mérnök vagyok, román vagyok, párttag vagyok; még dolgozzam is?)

Az erdészek, erdőmérnökök ezen elkülönülése, sokszor néppel 
szembeni magatartása évszázados gyakorlatra vezethető vissza. A dua
lizmus kor eseményeinek bemutatása jelzi, hogy az erdészeti admi
nisztráció emberei a faluban mindig a hatalmat, az államot képviselték. 
Ennek megfelelően jobbára a tiltások, a megszorítások képzete kötődött 
hozzájuk -  legyen az (fél)feudalizmus, (fél-, vagy ál-?)szocializmus, 
bármi. S ez a „falvankívüliség” („népenkívüliség”?) hiába volt egy hosz- 
szabb távú gazdasági, ökológiai, így politikai érdek, soha nem volt, nem 
lehetett népszerű.

Az egész történelemre, illetve az egész Kárpát-medencére jellemző 
eme viszony az 1990 utáni Romániában még egy újabb problémával 
terhelődött. Amikor a Ceau§escu-korszak után a hatalom elrendelte a 
községi lakosok erdővel történő ellátását (napjainkban pedig az
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egykorvolt birtokközösségek visszaállítását), az erdészek, az állam, a 
hatalom emberei voltak leginkább azok, akik ezt a rendeletet rosszal- 
lották.484 Igen. Ahogyan 1848-ban, majd 1920-21-ben az erdélyi földből, 
állattenyésztésből élő embereket erdőjuttatással lehetett lecsendesíteni, 
netalán megnyerni, úgy most is a politikai célok érdekében erdőket 
állami erdőket kellett feláldozni. Ezt pedig az „állami emlőkön felnőtt” 
erdészeknek is el kellett fogadniuk, ki kellett mérniük, azokra kezelési 
terveket összeállítani stb. Tehát mégis dolgozni kell

Továbbra is az erdészek feladata lesz -  miként a korábbi két évszá
zadban is - ,  hogy a történelmi jogon, illetve a gazdasági szükségszerű
ségből ismét kialakuló birtokközösségek erdőgazdálkodását a hosszú 
távú gazdasági és főleg pedig ökológiai igényeknek megfelelően szabá
lyozzák, ellenőrizzék és legfőképpen pedig segítsék -  akár a falubeli 
népszerűségük feláldozása árán is. Szintén ők lehetnek az előharcosai 
annak a legsürgetőbb XXI. századi „természetátalakításnak”, amelynek 
során a legfontosabbat, az emberi természetet kell átalakítani úgy, hogy 
az a természettel együtt, annak megóvásával éljen mind Erdélyben, mind 
az egész világon.

195


