
6 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Bár a most vizsgált birtokkategóriák, benne az egyes szereplők 
erdőgazdálkodásának további történéseiről összefoglaló képet nem 
tudunk adni, néhány eseményt, netalán adatot mégis érdemes megem
líteni.

Kezdjük a közalapítványi birtokokkal.
A trianoni békeszerződés az ottani közalapítványi birtokokat a 

román államnak ítélte. Az 1921:XXXIIL te.-ként a magyar jogrendbe 
beiktatott szerződés 249. cikkelye ugyanis kötelezte Magyarországot 
minden olyan alapítványi vagyon átadására, amelynek kedvezménye
zettjei az utódállamokban élnek. Következésképpen nemcsak a korábban 
említett külső kezelésű, hanem a központi kezelésű alapítványi birtokok 
Romániába eső részei is most már nem a „Magyar királyi Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium”, hanem a bukaresti kormány felügyelete 
alá kerültek. A tulajdonosuk pedig a román állam, aki a továbbiakban a 
XVIII. századi eredetű földbirtokkal a saját belátása szerint cselekedhe
tett. Itt ugyan meg lehetne említeni, hogy például a csáki birtok 
jövedelme nem elsősorban földrajzi helyzetük alapján táplálta az egyes 
kulturális intézményeket, de a lényeg nem ez. Hanem: Románia a 
területére eső birtokokat -  mint a magyar állam, illetve a magyar állam 
fennhatósága alá tartozó vagyontárgyak örököse -  lefoglalta.

OLAY Ferenc 1927-ben közölt kimutatása szerint így 56 534 kát. 
hold ( 32 535 ha) került a korábban kiemelten kezelt, „elsőrendű kultu
rális hivatású” vagyonból Romániához.217 Természetesen benne az er
dők is, amelyek a továbbiakban a magyar kultúra és művelődés támoga
tásából végképp kiestek, hiszen a közalapítványi erdők Dél-Erdélyben (a 
Bánságban) voltak. így azok a második bécsi döntés után is Romániában 
maradtak.

A román agrármmiszter, Constantin Garoflid nevéhez fűződő, 1921- 
ben beterjesztett, és a román parlament által elfogadott „Erdély, Bánát, 
Krassószörény és Máramaros agrárreformja” alapján mindez megerősí
tést nyert. A törvény 6. § a) pontja ugyanis kimondta: „Egészben kisajá
títhatok a köz- vagy magánjogi személyek (intézet, szövetkezet, alapít
vány) minden falusi és városon kívül fekvő városi birtoka.”218 Az Agrár- 
Comité előzetes beleegyezésével ugyan lehetővé tették a nyilvánvalóan 
iskolák fenntartására rendelt birtokok részbeni megtartását, de csak 
akkor, ha azok már 1918. december 1-je előtt is ezt a célt szolgálták. (Ez
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a vizsgált közalapítványok esetében nyilván így volt.) A meghagyott 
birtok azonban legfeljebb 100 kát. hold (58 ha) lehetett.

Látható, hogy a magyar királyi közalapítványi birtokok sorsa, benne 
az erdőké, az I. világháború után megpecsételődött; a korábbi formában 
nem maradtak fenn, hanem román állami erdőkké, illetve -  szintén az 
agrártörvény rendelkezései alapján -  részben falusi erdőkké, legelőkké 
alakultak át.219

Az említett agrártörvény végrehajtási rendelete az általunk bemu
tatott részvénytársulati erdőkről a következőt mondta: „az agrárbizottság 
előzetes jóváhagyásával mentesíthetők a kisajátítás alól a bányaüzemek
-  vasgyári üzemek -  és mindazon iparvállalatok üzemének használatára 
rendelt erdőségek -  abban a mértékben, amennyiben erre a célra szolgál
nak - ,  amennyiben a fát nyersanyagul, vagy iparcikkek gyártásához tüze
lőanyagképpen használják, feltéve, ha ezek az erdők meglévő vállalatok 
jelenlegi és jövőbeli faanyag-szükségletének kielégítésére rendelnék.”220

Esetünkben a Bánság 1919-20. évi előtörténete is indokolta a fenti 
rendelkezés „megengedőbb” jellegét. A politikatörténeti adatokból tud
juk, hogy 1918. november 2-án kinyilvánították a Bánság autonómiáját, 
s a körvonalazódó Nagy-Románia és a délszláv állam ott egyaránt igye
kezett az uralmat megszerezni. A StEG-ről monográfiát író resicai 
kutató, Rudolf GRÁF tudósít arról, hogy 1918 decemberétől a bánsági 
iparvidéken több román generális is látogatást tett. A következő évben 
pedig -  miután a terület ipari része nyilvánvalóan Romániához került -  a 
román ipar- és kereskedelemügyi minisztérium a bányavidék részvény- 
társasági formában történő üzemeltetéséről döntött.

A kormány 1920-ban egy új üzemet, az „Uzinele §i Domeniile 
Re§ita”-t (UDR) hozta létre.221 Ezzel a nagy múltú Szabadalmazott 
Osztrák-Magyar Államvasút-társaság megszűnt. Erdőgazdálkodástör
téneti szempontból azonban nem is a tulajdonváltás a lényeges -  és ezt 
minden részvénytársaság esetében elmondhatjuk - , hanem a gazdálkodás 
további menete, az erdők helyzete. Mindez azonban egy alapos, az első 
világháború utáni Románia erdészettörténeti eseményeit bemutató tanul
mány témája lehet.

A részvénytársulatokat illetően meg kell említenünk, hogy a román 
állam a különböző fakitermelési (magánjogi) szerződések hatályát elis
merte. Következésképpen a fakitermelések a háború után is folyhattak, 
sőt a korábbi munkaerőhiány, szállítókapacitás-hiány stb. miatt megre
kedt kitermelések újabb lendületet vettek. Amikor a fokozott fakiterme
lések kérdései a -  szintén a trianoni békeszerződésen alapuló (293. §) -
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Dunai Állandó Vízügyi Műszaki Bizottság (CRED) ülésein felvetődtek, 
a román delegátus éppen ezen, még a magyar kormány idején megkötött 
szerződések kényszerítő körülményét emlegette. Például az Első 
Szászrégeni Tutaj kereskedő Társulatét, amely 37 ezer kh (21,3 ezer ha) 
erdőt adott el 1921-ig terjedő kitermelésre. A munkát azonban a háború 
miatt megszakították, s az 1920-as években a Maros felső folyásánál 
valóban kiterjedt, egy időben folyó fakitermelések történtek.222

Mind a közalapítványi birtokok esetében, mind Temesvárnál emlí
tettük a telepítések kérdését. A romániai agrárreform értelmében a „sza
bad verseny kizárásával” 1885 után létesült telepítések kisajátítandók 
voltak. A „szabad verseny” fogalma azért került bele, mert a román 
bankok korábbi birtokszerzései,223 -szereztetései ebbe a kategóriába 
voltak sorolhatók, míg a magyar állam, esetleg egyes birtokosok ilyen 
irányú földszerzése, majd telepítése viszont nem. A telepesek birtokának 
radikális csökkentése, illetve elvétele még a Nemzetek Szövetségéhez is 
eljutott224 (hasonlóan a Csíki Magánjavak problémájához225). Termé
szetesen ebben a rendelkezésekben is a nemzetiségi szempontok játszot
tak szerepet, mivel a magyar kormány telepítéseivel az adott területre 
elsősorban magyarok és németek kerültek. A román törvény bírálói 
viszont főleg a következő érvekre támaszkodtak: „... a telepítési (1914 
előtt) akció nem ajándékozás, hanem forgalmi áron való adásvétel és a 
kincstári erdőségeknek igen jövedelmező értékesítési módja volt. A 
telepesek megvették és maguk irtották, maguk tették mívelhetővé ezeket 
az erdőket. Senkitől sem vettek tehát el mívelhető területet a telepítés 
céljaira.”226

Jelen dolgozatunkban nem feladatunk ezen kérdés nyomon követése 
sem. így csak jelezzük, hogy az erdészek által nehezen tudomásul vett 
erdőirtások227 utótörténetéhez ez is hozzá tartozik, mint ahogyan a 
telepesközségek mintafásításai is legfeljebb a belterületeken maradtak 
meg. Az elkobzott külterületi telepesbirtokok ugyanis már nem a 
rendezett határú falu kategóriájába tartoztak.

Az 1938-44 közötti időszak emlékei elsősorban a városokat érintik.
Mindjárt a legelső Máramarosszigetet. Kárpátalja Magyarország

hoz való visszakerülése után, 1939-től a Tisza egy szakasza, így a város 
előtti része is, magyar-román határfolyó lett. Ezzel egyidejűleg a 
magyarországi oldalon folytatták, illetve felelevenítették a tiszai 
tutajozást, amellyel a kárpátaljai erdőkből igyekeztek a fát az alföldi 
fogyasztókhoz eljuttatni. Ehhez azonban nemcsak a tutajok forgalmát 
kellett biztosítani, hanem a Tisza mindkét oldalán különböző partvédő
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műveket is létesíteni. A két kormány által 1939. augusztus 9-én Sinaián 
kötött megállapodás szövegét, illetve térképét a 4. számú mellékletben 
közöljük.228 (A tutajozásról lásd a 17. fényképmellékletet.)

Amikor 1940-ben Erdély egy része visszakerült Magyarországhoz, 
például Nagybánya környékén „a Keleti Részek és Eszak-Erdély 
visszatérése feletti nemzeti öröm jeléül” emlékfásításokat, -ültetvénylé
tesítéseket végeztek. A városi erdőhivatal a Petőfi-tanyán 22 simafenyőt 
ültetett, míg 1941-ben gróf Teleki Pál miniszterelnök emlékére 200 
darab vörös tölgyet.229

A fafajoknál tartva érdemes visszautalni szintén a városok erdő- 
gazdálkodása alkalmával megemlített szelídgesztenyésekre. A háborús 
szükségrendeletek között 1941-ben adták ki azt a földművelésügyi 
intézkedést, amely az élő „nemesgesztenyefák” kivágását korlátozta 
(219.923/1941. FM.). A tíz példányt meghaladó fakivágáshoz miniszteri 
engedélyre volt szükség, amúgy pedig a kitermelt fákat a kincstár 
számára lefoglalták.

Szintén a fenti, a háborús időszak fegyvergyártásához kapcsolódik 
egy magasabb szintű, azaz miniszterelnöki intézkedés, amely az élő dió
fák kivágását korlátozta. A 4.200/1941. ME. rendelet szerint diófát csak 
saját szükségletre, legfeljebb 10 példányig lehetett kitermelni. (Afölött 
földművelésügyi miniszteri engedélyt kellett kérni.)

A háborúra készülés, a kézilőfegyver-gyártás tehát teljesen új szem
pontból világította meg azokat a századfordulós törekvéseket, amelyek 
ezen két fafaj ültetését szorgalmazták. Talán úgy, ahogyan a vadászati 
tankönyvekben is felhívták rá a figyelmet: „egy nemzetnek sincs oly nagy 
szüksége a jó lövőkre, mint a magyarnak.”230
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