
Bevezetés

A magyar erdészet XX. századi történetének jelentős szakasza volt az 1938-1944-ig 
terjedő időszak, amikor a Trianonban elszakított országrészek visszacsatolásával er- 
deink területe és erdőgazdálkodásunk keretei számottevően kibővültek. Ezzel az 
időszakkal eddig az Erdészeti Lapok 1939. és 1940. évi számaiban közölt néhány rö
vid cikken kívül csak Pankotai Gábor „Erdészek Máramaroson” című, viszonylag rö
vid történelmi monográfiája foglalkozik. Az időszak ellentmondásos volta pedig 
megérdemelné e hat esztendő erdészettörténetének átfogó feldolgozását.

Ellentmondásos ez az időszak azért, mert nekünk erdészeknek, akik Isten 
kegyelméből egyetemi éveink alatt a kéthónapos nyári gyakorlatot, aztán pályakezdé
sünk éveit, esetleg ennek az időszaknak mind a hat évét örömteli építőmunkában Kár
pátalján vagy Erdélyben tölthettük, és megismerhettük a visszacsatolt országrészek 
erdészeti gazdagságát és lenyűgöző természeti szépségeit, nekünk ehhez az 
időszakhoz felejthetetlen szép emlékeink kötődnek. Egyáltalán nem érzékeltük azokat 
a borzalmakat, amelyek ezekben az években Európában és a bennünket körülvevő 
szomszédos országokban lejátszódtak. Ezekről legfeljebb az utolsó félévben, 1944 vé
gén vettünk tudomást, amikor menekülnünk kellett örömteli éveink színhelyéről. Ös
szességében azonban ezek az évek mégis életünk legszebb évei voltak.

Ezzel szemben az ország, a nemzet számára ez az időszak szörnyű tragédia kiala
kulásának időszaka volt. A nyugati nagyhatalmak, főleg Anglia és Franciaország lel
kiismeretének a Trianonban elkövetett bűneikkel kapcsolatos késői ébredése miatt el
szakított országrészeink visszacsatolását, amely az ország népének leghőbb vágya 
volt, az Európa leigázására törekvő őrült zsarnok ajándékaként voltunk kénytelenek 
elfogadni, s ezért tragikusan súlyos árat kellett fizetnünk. Fel kellett adnunk önálló
ságunkat, akaratunk ellenére bele kellett sodródnunk a második világháborúba, hosz- 
szú távon vesztes, fél évszázadon át leigázott nemzetté kellett lennünk.

Ennek az örömteli, ugyanakkor tragikus időszaknak a történetét próbáljuk ebben a kö
tetben -  az előző rendszerben napvilágot látott, sok esetben hézagos irodalmi anyagok
nak a ma már hozzáférhető levéltári anyagokkal történt kiegészítésével -  összefoglalni.

Az 1938-1944-ig terjedő időszaknak éppen ellentmondásos volta miatt azonban a 
történetnek csupán az erdészetre korlátozott tárgyalása félrevezető, torz képet ered
ményezne, mert annak csak az örömteli oldalát mutatná be. Az időszak erdészeti vo
natkozásai azonban ugyanúgy, mint az ország jövője szempontjából tragikus 
jellemzői a Trianonban elszakított országrészek visszacsatolásával, annak körülmé
nyeivel függnek össze, abból erednek. Ezért a reális ábrázolás elsőként az országré
szek visszacsatolása történetének leírását, az időszak erdészettörténetének pedig erre 
támaszkodó tárgyalását követeli. Ez indokolja, és meghatározza e munka tartalmi fel
építését és szerkezetét. Ennek megfelelően

-  az első fejezetben az elszakított országrészek visszacsatolásának történetét tár
gyaljuk országrészenként,

-  a második fejezet a felvidéki területek és -  főleg -  Kárpátalja visszaszerzésének 
jelentős, de 1990-ig szigorúan titkolt elemeként, a felvidéki szabadcsapatok



szervezésének és működésének történetét, s ennek egyedi fejezete-, és egyben 
az 1938-1944. évi időszak erdészettörténetének bevezetőjeként a soproni egye
temistákból alakult lövészzászlóalj, vagyis a „harcéták” történetét tárgyalja,

-  a harmadik fejezet a visszacsatolt országrészek erdeinek jellemzőit, és az ide
gen uralom alatti történetét,

-  a negyedik fejezet az erdészeti igazgatás szervezetének a visszacsatolt ország
részeken való kialakulását,

-  az ötödik fejezet az igazgatási szervezet tevékenységét, a visszacsatolt ország
részek erdőgazdálkodásának és erdészeti igazgatásának történetét,

-  a hatodik fejezet a visszacsatolt országrészek erdésztársadalmának az utolsó 
időszakban egyre nehezebbé vált életkörülményeit és problémáit tárgyalja,

-  az utolsó, „Erdészemlékek” című fejezet pedig néhány, még élő erdőmémöknek 
a visszacsatolt országrészekhez fűződő emlékeit eleveníti fel.
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