
5 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A román agrártörvény értelmében végrehajtott birtokkisajátítások 
főleg az egyházakat érintették. Ennek részletezése meghaladja ezen 
munka célkitűzéseit, mégis néhány tényre rá kell mutatnunk.

A kisajátítás alól csak a 32 kh (18,4 ha) alatti, templomhoz tartozó 
földeket mentesítették, míg a kántoroknak legfeljebb 8 kh-t (4,6 ha), a 
tanítóknak pedig 16 kh-t (9,2 ha) hagytak meg. A templomi „kedvez
ményben” csak azok az egyházközségek részesülhettek, amelyek lega
lább 300, illetve 100 (fiókegyházközségek) lélekkel rendelkeztek.141 
Magyarán: a kisebb falvak egyházait tovább sorvasztották.

A fenti, elsősorban a falvakat érintő rendelet hatásáról az evangé
likusokat illetően van adatunk; a (templom)közösségek birtokuk 55 %-át 
veszítették el.142

MIKÓ Imre írta: „A nagyváradi, gyulafehérvári, temesvári és szat
mári római katholikus püspökség 290 507 hold [167 187 ha] birtokából 
277 513 holdat [ 159 709 ha] sajátítottak ki, az erdélyi és Királyhágón túli 
református egyház 62 148 hold [35 766 ha] földjéből 25 222 holdat 
[14 515 ha], az unitárius egyház 17 916 holdjából [10 311 ha] 11 389 
holdat [6554 ha], a magyar evangélikus szuperintendencia 1041 
holdjából [599 ha] 73 holdat [42 ha] vettek el. A romániai magyar 
egyházaknak az agrárreform előtt 371 614 hold [213 864 ha] birtoka 
volt, amiből kisajátítottak 314 199 holdat [180 822 ha], vagyis az egész 
birtokállag 84,54 %-át.” így összesen csak 57 461 kh (33 069 ha) ma
radt, miközben az egyházaknak juttatott államsegély minimális volt.143

Ha a fenti adatokat egybevetjük a birtokstatisztikai, 1895. évi kimu
tatásokkal (lásd a 3.1 alfejezetet), ha magukról az erdőkről nem is, de az 
arányokról némi fogalmat alkothatunk. Mindezekhez megemlíthetjük 
még az erdélyi római katolikus státus elleni hajszát is, amelynek 
nemcsak a vagyonát, hanem a létét is megkérdőjelezték.144

S akkor még nem is szóltunk a „hagymakupolás honfoglalásról”, 
amely Erdély-szerte görögkeleti templomok építésére kötelezte a 
magyarok által lakott helységeket is. Példaként Torockót (Torda- 
Aranyos m.) említjük meg, ahol az ortodox templom építéséhez 
szükséges faanyagot a Székelykő oldalán álló erdőkből, talán éppen az 
addig megkímélt, az enyedi főiskola birtokából biztosították. így esett a 
fejsze áldozatául 20 hektár erdő, amelyet azután nem is újítottak fel.145

Itt kell ismét felhívni a figyelmet Kós Károly bevezetőben említett 
tudósítására, helyzetleírására. A havas „szabad” lett -  de beteg is. Hogy
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ebben a „beteg” helyzetben meddig lehetett akár az (volt) egyházi 
erdőket, akár a magánosoktól elkobzottakat zsarolni, egzakt adatokkal 
nem rendelkezünk. NEMES Károlyt idézik arról, hogy a legeltetéseken, 
illetve erdőirtásokon kívül a Maros felső vidékén általában az évi 
növedék háromszorosát elérő fakitermelést engedélyezték.146 S itt visz- 
szautalunk a hozamszabályozási példáinkra, ahol nem egy vidék, hanem 
egy kisebb terület, egy-egy erdő esetében igyekeztek a tartamosságot 
biztosítani.

Észak-Erdély anyaországhoz történő visszakerülésekor a politikai 
célok között elsőként merült fel az egyházak vagyoni rehabilitása. 
Ennek részleteit, főleg pedig erdészeti kihatásait nem ismerjük, de a 
tényt mindenképpen meg kell említenünk.

1940 őszén, még a katonai igazgatás idején elrendelték: a községek, 
amelyek az elvett egyházi erdőből termelték ki a fát, a befolyt pénzt a 
postatakarék-pénztárba fizessék be, ott helyezzék letétbe.147 Bihar me
gyéből tudjuk, hogy a rendelkezés végrehajtását -  már a polgári igazga
tás idején -  mind az alispán, mind a nagyváradi erdőfelügyelő hiába 
szorgalmazta. Az érintett községek „nehézségekről” számoltak be. Ma
gyarán: nem akarták tudni sem az erdő eredeti, a román földreform előtti 
tulajdonosát, sem pedig a faértékesítésből befolyó pénzt „nem lelték”

Észak-Erdély visszacsatolási törvénycikke (1940:XXVI. te.) alapján 
a miniszterelnök a 970/1943. évi rendeletében intézkedett „a visszacsa
tolt területeken végrehajtott birtokrendezéssel kapcsolatos kérdéseknek 
az erdőgazdasági ingatlanok tekintetében való szabályozásáról.” A 
rendelkezés céljai között szerepelt az egyházaktól és iskoláktól elvett, 
összesen mintegy 75 ezer kh-ra (kb. 43 ezer ha) becsült -  ez a szám nem 
csak Erdélyre vonatkozik! -  erdő visszajuttatása, illetve a volt birtokosok 
kárpótlása.148 Ennek részleteiről a 124.000/1943. FM. számú rendelet 
intézkedett. Az egyházakat és az iskolákat elsősorban a mezőgazdasági 
birtokuk elvesztésében, eltulajdonításában igyekeztek kárpótolni, s csak 
másodsorban az erdőkben. Ez utóbbiakra -  mivel a volt egyházi erdők 
egy részét a román (és egyéb) foldbirtokreform után kiirtották -  főleg a 
pénzbeli kárpótlást alkalmazták. Az intézkedések területünket illető 
végrehajtásáról azonban részletes adatok nem állnak rendelkezésre. így 
nem tudjuk, hogy a Trianon előtti egyházi birtokok visszaadása 1944 
augusztusáig, a front Erdélybe érkeztéig, meddig jutott. Megjegyezzük 
még, hogy az idézett miniszterelnöki rendelet a (román) földbirtokre
formmal az egyházaknak és iskoláknak juttatott erdőket meghagyta, 
illetve az új birtokosokat tulajdonukban megerősítette. Tehát: tevékeny
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ségük ily módon történő támogatását is fontosnak ítélte. Ez a törekvés a 
korábbiakkal pontosan ellentétes volt. Elég utalnunk a görgényszent- 
imrei erdőőri szakiskola (Maros-Torda m.) esetére, ahol a szakiskola 
erdejét, a nevezetes Mocsár-erdőt, a román földreform elvette, azt a 
községeknek juttatta.149 (A szakiskoláról lásd a 2-14. fényképmellék
leteket.)

A második világháborút követően a még egyházi tulajdonban 
maradt, illetve Eszak-Erdélyben visszajuttatott földeket véglegesen elko
bozták.150 Sőt itt már nemcsak a külterületi földekről, hanem a falusi, 
városi ingatlanokról is meg kell emlékeznünk, a proletárdiktatúrából, 
illetve a szocializmusból következő egyházellenességről nem is beszél
ve. Mindez nemcsak a tulajdonviszonyokat, hanem az erdész szakmát is 
érintette. Az 1948-ban Bukarestben létrehozott Erdészeti Minisztérium
mal kapcsolatban írták: „a minisztérium szervezésével egyidőben elűzték 
az erdészet kötelékeiből a becstelen, a kulák és az antidemokratikus 
elemeket, a nép ügye mellett elkötelezett személyekkel váltva fel 
azokat.”151 A gyergyószentmiklósi múzeumban látható falvédő felírása 
tehát nemcsak szakmailag sántít, hanem ideológiailag is súlyosan 
kifogásolható volt.

Az ezredfordulón lezajló romániai kárpótlások, illetve az erdőbir- 
tokosságok létrehozása a Székelyföldön viszont ismét juttatott, vissza
adott erdőket az egyházaknak és az iskoláknak is.152 A számtalan gond
dal küzdő, de a társadalmi és gazdasági átalakulásban életben maradni 
akaró intézmények tehát újra birtokhoz, erdőhöz juthattak, jutottak. És a 
felelősségük ezúttal is óriási: vajon tudnak-e megfelelően, hosszú távon 
úgy gazdálkodni, hogy az említett erdők még évtizedek múltán is 
jövedelmet biztosítsanak?
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