
3. A visszacsatolt országrészek erdei

E kötet első fejezete az elszakított országrészek visszacsatolásának örömteli esemé
nyeit és azok sötét hátterét mutatta be. Azok számára, akik az események hátterét 
nem ismerték, azok -  főleg az erdészek -  számára a felvidéki területsáv, majd Kár
pátalja, azután Erdély egy részének visszatérése örömteli, derűs időszak kezdetét je
lentette. A Csonkaország nehéz elhelyezkedési, gyakran csak ideiglenes alkalmazást 
nyújtó lehetőségeivel szemben nemcsak az idősebb, hanem a jövendő erdésznemze
dék számára is a biztos jövő, és az ország faellátási gondjai enyhülésének, a nyo
masztó faimportterhek csökkenésének is az ígéretét hozta.

A várható lehetőségek számszerűsítése érdekében azonnal felmerült a kérdés, 
„mennyi erdőt kaptunk vissza a felszabadult területeken? " E tekintetben már köz
vetlenül az első bécsi döntés után megindult a találgatás. Kétszázezer holdtól egymil
lióig terjedő becslések láttak napvilágot.

Elsőként Szentistványi Aladár segéderdőmérnök, a soproni erdőfelügyelőség 
munkatársa, az új északi határvonal és a visszacsatolt helységek névjegyzékének 
közzététele után azonnal hozzákezdett a visszacsatolt felvidéki terület, majd Kárpát
alja visszaszerzésével nyert erdők területének, fafaj összetételének és várható fahoza
mának -  bizonytalan találgatás helyett -  hiteles adatokra támaszkodó levezetésével 
történő meghatározásához. Megyénként részletezett számítási eredményeit a felvidé
ki területekre vonatkozóan az Erdészeti Lapok 1939. januári, Kárpátaljára vonatko
zó adatait pedig az 1939. áprilisi számában tette közzé.

A második bécsi döntés és az új keleti határvonal kijelölése után Virágh Béla és 
Birck Oszkár szigorló erdőmérnök-hallgatók vállalkoztak a visszacsatolt erdélyi és 
székelyföldi területek erdőkincsének meghatározására. Ok ugyancsak megyénként 
részletezett számítási eredményeiket az Erdészeti Lapok 1940 októberi számában, 
alig egy hónappal az erdélyi területek birtokbavétele után, közölték.

Szentistványi Aladár, valamint Virágh Béla és Birck Oszkár számításaikat Bedő Al- 
bertnek „A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása” című, 
1896-ban kiadott, rendkívül értékes munkájának adataira alapozták. Abban a hitben él
tek, hogy annál „újabb munka nincs” Nem tudtak arról, hogy a Magyar Statisztikai Év
könyvben évről évre, a Trianont közvetlenül megelőző évekre is, vármegyénkénti rész
letezéssel közzétették Nagy- Magyarország erdőtörzskönyvi területi adatait, az 
erdőtörzskönyvekben pedig ugyancsak évről évre községhatáronként részletezett ada
tok is rendelkezésre álltak. A felvidéki területsáv és Kárpátalja visszacsatolásának ide
jére vonatkozó aktuális adatok ugyan nem voltak, de az előzők szerint Bedő adatainál 
ezekre vonatkozólag is 20 évvel újabb adatok rendelkezésre álltak. Az erdélyi területek 
vonatkozásában pedig román forrásból az aktuális adatok is hozzáférhetők voltak.

Ezeket a forrásokat nem ismerve a visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai és erdélyi 
területeken levő helységek erdőterületi és fafaj csoportonként részletezett adatait 
Bedő munkája II. kötetének helységenként feltüntetett adataival vették számba, s 
azokat összesítették megyénként és a visszacsatolt területek egészére. így tulajdon
képpen az 1938, 1939 és 1940-ben visszacsatolt területek adatait az 1896. évi adatok-
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kai azonosították. Az 1896 óta eltelt 42-44 év alatt bekövetkezett változásokat nem 
tudták figyelembe venni.

Erre a hibára Földváry is rámutatott Virágh Béla és Birck Oszkár cikkére adott, az 
Erdészeti Lapok 1940 novemberi számában megjelent válaszában: „Ez a terület, ame
lyet dicséretes igyekezettel vezettek le, nem más, mint a román uralom alatt felsza
badult részeken a Bedő-féle felvételek idején, 1895-ben volt erdőségek kiterjedése.”

Erre a problémára Szentistványi Aladár is utalt már tanulmányának bevezetőjében: 
„Kérdés, mennyire bízhatunk ma meg ezekben a számadatokban? Mert négy évtized 
nagy idő! ... A cseh uralom, amint hírlik, több helyen alkalmazott erdőirtást, hogy poli
tikai célú telepítéseihez területet nyerjen. Hogy ennek következtében mennyivel csök
kent az erdőterület a régi (1896. évi) állapothoz képest, arra nézve ma még nincsenek 
megbízható adataink. Helyenkint ez az apadás állítólag igen tekintélyes. Előrelátható, 
hogy hosszabb idő, esetleg egy év is el fog telni addig, amíg statisztikánk ebben a tekin
tetben teljes lesz, és a visszanyert erdeink kiterjedéséről pontos adatok fognak rendelke
zésre állni. Addig meg kell elégednünk a hozzávetőleges számokkal is.”

A felvidéki területsáv és Kárpátalja erdei

A Földmívelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya is tisztában volt azzal, 
hogy a visszacsatolt területek erdészeti viszonyairól csak akkor lehet megbízható ké
pet alkotni, ha majd e területekre is kiterjedő, egységes erdészetstatisztikai felvétel 
adatai rendelkezésre állnak.

A minden részletre kiterjedő adatgyűjtés előkészítésével, megszervezésével és az 
adatok feldolgozásával járó nagy időveszteség elkerülése érdekében az Erdészeti 
Főosztály a közelítő megoldás mellett döntött. 115.800-II-2/1939.FM. számú rende
lettel az illetékes erdőigazgatóságok feladataként előírta, hogy a visszacsatolt felvi
déki és kárpátaljai területek valamennyi erdejére készítsék el az 1939. október 1-jei, 
vagyis nagyjából a visszacsatoláskori aktuális állapotnak megfelelő, ideiglenes jelle
gű, minden erdő területét, fafaj- és korosztály-viszonyait s egyéb, erdőgazdaságilag 
fontos adatait tartalmazó erdőtörzskönyveket.

A rendelet szerint az adatokat elsősorban az üzemtervekből kellett venni. Ahol 
üzemterv nem állt rendelkezésre, ott más forrásokat (feljegyzéseket, vágásterveket, a 
helyszíni viszonyokról tájékozottak közléseit) kellett felhasználni.

A fafajok tekintetében az erdőtörzskönyvek az erdőket -  a Bedő által alkalmazott 
módszernek megfelelően -  három jellegzetes, őshonos fafaj csoportba, a tölgyerdők, 
bükkel mint főfafajjal jelzett egyéb lomberdők és a fenyőerdők csoportjába sorolták. A 
csert tulajdonképpen a tölggyel kellett volna egy csoportban tárgyalni. Mivel azonban a 
cserfa felhasználhatósága az egyéb tölgyféléktől akkor még igen távol állott, elsősorban 
tűzifát szolgáltatott, ezért az értékes nemes tölgyektől elkülönítve, az akkoriban ugyan
csak kevésbé értékes bükk és egyéb lombfák csoportjába sorolták. Ez a felvidéki terüle
tek vonatkozásában problémát jelenthetett. Kárpátalja esetében azonban a csernek nincs 
jelentősége, mert az Északkeleti-Kárpátok területét a csertölgy vízszintes földrajzi elter
jedésének északi határa sehol sem éri el. így Kárpátalján sem a tölgyek, sem a bükkel
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jelzett más lombfák között cser nem fordul elő, ennélfogva ott a fafajok ilyen csoporto
sítása az állományok fafaj összetételének értelmezésében gondot nem okozhatott.

Az aktuális helyzet felvételére vonatkozólag elrendelt adatgyűjtéssel egyidejűleg 
a minisztérium Erdészeti Főosztályának statisztikai szolgálata a kincstári erdőkre 
közvetlenül a Trianon előtti időkből származó felvételekből, az egyéb nem állami 
erdőkre vonatkozólag pedig az 1918. évi erdőtörzskönyvekből kigyűjtötte és össze
sítette a visszacsatolt területek megfelelő adatait, hogy az aktuális állapot az eredeti
vel összehasonlítható, tehát a csehszlovák uralom alatt bekövetkezett változások 
számszerűsíthetők legyenek.

A visszacsatoláskori aktuális állapot felmérését célzó adatgyűjtés súlyos nehézségek
be ütközött. Az első bécsi döntés után ugyanis a csehek, mivel a döntés következtében 
Ungvár magyar lett, Bustyaháza pedig még cseh megszállás alatt maradt, amikor kivo
nultak Ungvárról, az ottani főerdőhivatal teljes iratanyagát esős időben, nyílt teherautók
ra hányva, Bustyaházára vitték. Ott még két napig a szabadban tárolták, majd a pincébe 
dobálták. Később az ukrán irányzat (Volosin) hívei a teljes anyagot ismét teherautókra 
rakták, és Perecsenybe vitték, mert abban reménykedtek, hogy újból megalakíthatják a 
független kárpátukrán államot, és akkor a főerdőhivatal székhelyét Perecsenyben szer
vezhetik meg. így az ungvári főerdőhivatal iratanyaga Kárpátaljának a magyar csapatok 
által történt birtokbavétele után Perecsenyben került a magyar hatóságok kezébe.1

Ilyen körülmények között nagy sikernek számított, hogy az előírt statisztikai felvétel
hez az 1937. évi állapotot az előkerült iratokból az ungvári erdőigazgatóságra vonatkozó
lag egyáltalán ki lehetett deríteni. Az 1938-ban végbement változások felderítéséhez azon
ban már minden adat hiányzott. Ezek vonatkozásában becslésekre kellett hagyatkozni.

Az összeállított ideiglenes erdőtörzskönyvek összesített adatai alapján 1939 vé
gén a visszacsatolt felvidéki területsáv és Kárpátalja erdeinek területére, ezek 
fafajcsoportok és korosztályok szerinti összetételére, valamint -  kincstári és nem ál
lami erdők bontásban -  az erdők tulajdonviszonyaira is megbízható, nagyjából a 
területvisszacsatolás időpontjára vonatkozó, aktuális adatok álltak rendelkezésre. 
(Ld. a kötet végéhez csatolt Melléklet I/l.sz. és további táblázatait). Ezek szerint a 
felvidéki területsáv és Kárpátalja visszacsatolásával:

-  hazánk erdőterülete mintegy 800 000 hektárral,
-  a kincstári erdők területe kb. 340 000 hektárral, az 1938. évinek 8-szorosára,
-  az értékes tölgyállományok területe 130 000 hektárral,
-  a túlnyomó többségében erdei- és feketefenyőből álló fenyveseink területe 170 000 

hektár értékes magashegységi luc- és jegenyefenyő állománnyal bővült, s az 1938. 
évinek 3,5-szeresére nőtt.

Az 1939. évi aktuális adatoknak a Trianont közvetlenül megelőző időkből származó 
adatokkal történt összehasonlítása révén az is kiderült, hogy a visszacsatolt felvidéki te
rületsávon mintegy 20 000 hektár, Kárpátalján pedig 80 000 hektár erdőt kiirtottak, en
nyivel kevesebb erdőt kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk2.

Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők fa faj megoszlása. Magyar Statisztikai Szem le, 1940. 3. szám 193. oldal. 
Dr. Földváry: Erdőgazdaságunk a keleti és északerdélyi területrészek felszabadulása után. Erdészeti Kísérletek,
1941. 1-2. szám, 71. oldal.
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Kárpátalján a mintegy 290 000 hektárnyi nem állami erdő sok-sok apró, közbir- 
tokossági és legeltetési társulati, egyházi, hitbizományi, törvényhatósági, alapítvá
nyi, magántulajdonú és néhány kisebb részvénytársasági erdőből tevődött össze. 
Egyetlen nagyobb kiterjedésű, a kincstári erdőbirtokok közé beékelődött, mintegy
100 000 hektár erdőterülettel rendelkező nem állami erdő, a Latorica Gazdasági és 
Ipari Rt. erdőbirtoka volt.

Ezzel az alapkérdésre, hogy mennyi erdőt kaptunk vissza a Felvidéken és Kárpátal
ján, tulajdonképpen választ kaptunk. A feltárt adatok alapján azonban az is nyilvánvaló
vá vált, hogy -  miután Kárpátalja erdőterületének 52,2 %-a, közel 320 000 hektár kincs
tári erdő, s ennek döntő hányada fenyves, és ezenkívül van még egy, akkor ugyan még 
nem magyar érdekeltségű, de jelentős súlyt képviselő erdőbirtok, a Latorica Rt. birtoka
-  Kárpátalja kincstári erdeinek és ez utóbbi erdőbirtoknak mind a magyar erdésztársa
dalom foglalkoztatása, mind az ország faellátása terén meghatározó szerepe lesz.

Ezért nem lehetett megelégedni az alapkérdés megválaszolásával, a kárpátaljai kincs
tári erdőkről és a Latorica-erdőbirtokról részletesebb ismeretekre volt szükség. Meg kel
lett ismerni ezeknek az erdőbirtokoknak szervezeti felépítését, az erdők főbb jellemzőit, 
valamint ezekben az erdőkben a csehszlovák időszak alatt folytatott gazdálkodást, fel kel
lett tárni az ezzel kapcsolatban esetleg tapasztalt problémákat, amelyekkel a csehszlovák 
uralom utóhatásaként az új magyar erdészeti igazgatásnak meg kellett birkóznia

Ehhez az ideiglenes erdőtörzskönyvek és a Trianont közvetlenül megelőző évek 
erdőtörzskönyveiből kidolgozott összehasonlító- és egyéb irodalmi adatok megfelelő 
alapot szolgáltattak. így a következőkben a felvetődő kérdésekre ezek alapján keres
sük a választ.

Kárpátalja kincstári erdei

Az ideiglenes erdőtörzskönyvek összesített adatai szerint a kárpátaljai kincstári 
erdőbirtokok összes területe -  az erdőgazdasághoz tartozó egyéb területekkel együtt
-  1939-ben 376 779 hektár volt. Az erdőterület a birtokok összes területének 84,5 %- 
át, az erdőgazdasághoz tartozó egyéb területek 15,5 %-át képviselték. Az utóbbiak 
között legnagyobb hányadot a havasi legelők (61,7 %-ot), a rétek (20,9 %-ot) és a 
legelők (10 %-ot) foglalták el.

E birtokok szervezeti kereteit a csehek a Trianon előtti magyar rendszernek meg
felelően, változatlanul fenntartották, csak az elnevezéseket módosították. A kincstári 
erdőbirtokokat nem m. kir. erdőigazgatóságoknak, hanem Ungvári főerdőhivatalnak, 
Bustyaházai erdőhivatalnak és Rahói erdőigazgatóságnak nevezték.

E birtoktestek átlagos erdőterülete -  az ideiglenes erdőtörzskönyvek adatai sze
rint -  1939-ben 106 200 hektár, összes területe -  az erdőgazdasághoz tartozó egyéb 
területekkel együtt -  125 600 hektár volt (1/2. sz. táblázat).

A kincstári erdők a három erdőbirtok között nagyjából arányosan oszlottak meg. 
Mindegyik kerületében az erdőterületnek közel egyharmada volt Ezzel szemben az 
egyes erdőbirtokokon belül az erdőgondnokságok között nagy aránytalanságok, és 
erdőbirtokonként is nagy szóródás volt (1/3. sz. táblázat).
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A három erdőbirtoknak a csehszlovák uralom kezdetén 32, az utolsó időben, Kár
pátalja visszafoglalásakor 29 erdőgondnoksága volt. Ekkor az erdőgondnokságok átla
gos erdőterülete 10 980 hektár, az ungvári főerdőhivatalnál 8260 hektár, a bustyaházai 
erdőhivatalnál 13 450 hektár, a rahói erdőigazgatóságnál 11 840 hektár volt. A legki
sebb erdőgondnokság (az ungvári főerdőhivatalnál) 2570 hektáron, a legnagyobb (a 
rahói erdőigazgatóságnál) 19 840 hektáron gazdálkodott (1/4. sz. táblázat).

A trianoni Magyarországon az erdőgondnokságok átlagos területe 3000 hektár 
körül volt. Egyes esetekben az erdőgondnokságok közötti területi aránytalanságokat 
a földrajzi adottságok és a terepviszonyok kétségtelenül meghatározzák. Kárpátalján 
azonban az esetek többségében, különösen magashegységi területeken, feltehetően 
indokolatlan volt a 10 000 hektárnál nagyobb erdőgondnokságok kialakítása. Ezen a 
téren az új magyar erdészeti igazgatásnak -  a gazdálkodás színvonalának javítása ér
dekében is -  változtatásokat kellett végrehajtania.

Az erdőbirtokpolitika a csehszlovák uralom alatt a korábbi magyar gyakorlathoz 
hasonlóan a kincstári erdőbirtokok területének növelésére törekedett. Ennek eredmé
nyeként a kárpátaljai kincstári erdőbirtokok összes területe (az erdőterület és az 
erdőgazdasághoz tartozó egyéb terület együtt) 1920-tól 1939-ig 19 000 hektárral, 5,3 
%-kal, erdőterülete pedig Kárpátalja összes erdőterületének az 1920.évi 46,3 %-áról
1939-ig 52,3 %-ára nőtt.

A birtokszerzés -  különösen az időszak elején -  vásárlás útján történt. E tekintet
ben legnagyobb tétel az összességében közel 20 000 hektár kiterjedésű, erdei vas
utakkal és minden egyébbel jól felszerelt, jó fekvésű dolhai erdőbirtoknak rendkívül 
kedvező áron, 1938-ban a Máltai Lovagrendtől való megvásárlása volt.

Trianon előtt a bruszturai, felsőszinevéri, alsókalocsai, németmokrai és a 
királymezői felső erdőgondnokságok, valamint a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
területéből Romániába bekebelezett vaséri, és a közvetlenül a világháborút 
megelőzően vásárolt havasmezői erdőgazdaság területe is vásárlás útján jutott a ma
gyar kincstár tulajdonába. Trianon után kisebb mértékben növelte még a bustyaházai 
birtok területét az, hogy a máramarosszigeti erdőgondnokságnak Romániába be nem 
kebelezett területét, mintegy 800 hektárt, a csehek a rahói erdőigazgatóság 
kerületéből átsorolták a bustyaházai erdőhivatalhoz.3

Ezeken kívül a csehszlovák időszak folyamán minden egyéb említésre érdemes te
rületváltozás a földreformmal függött össze. Ez néhány esetben a kincstári erdők javá
ra, többségében azonban azok terhére valósult meg. Ilyen volt például az, amikor két 
magántulajdonú, összesen mintegy 3000 hektár kiterjedésű erdőbirtokot -  vadászati 
érdekből -  kisajátítottak, és az ungvári főerdőhivatalhoz csatoltak. Néhány, más hason
ló jellegű kisajátítással is kisebb mértékben növelték a kincstári erdők területét.

E kivételes esetektől eltekintve azonban, amikor az új földreformtörvény a politi
ka propaganda eszközévé vált, a törvény végrehajtása nagyon súlyos károkat okozott 
a kincstári erdőkben. Ezekkel a későbbiekben részletesen foglalkozunk.

A kincstári erdőbirtokok szervezeti felépítésének és birtokpolitikai történetének 
rövid áttekintése után nézzük az erdőket.

Dr. Földváry: Kincstári erdők Kárpátalján. M agyar Statisztikai Szem le, 1939. 3. szám. 837-838. oldal.
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A kincstári erdők területének rendeltetés szerinti összetételét tekintve 1920-ban
87,6 %-át, 1939-ben már 89,2 %-át a rendes üzemre berendezett, mai szóhasználat 
szerint fatermelési célt szolgáló erdők, 12,4 %-át, illetve 10,8 %-át pedig különleges 
rendeltetésű erdők alkották (1/5.sz.táblázat).

A különleges rendeltetésű erdők között legnagyobb hányadot a csehszlovák időszak 
elején és végén is a havasi véderdők képviselték, 58,3, illetve 63,2 %-kal. Ezek a Kár
pátok homokkő-láncolatának legmagasabb, általában nem sziklás gerinceit, fennsíkja
it, hegytetőit foglalják el és azokat védik. Az andezit-hegyvonulatokon fekvő sziklás, 
kőfolyásos, görgeteges területek különleges védelmét az egyéb véderdők látják el. A 
csehszlovák uralom alatt e különlegesen veszélyeztetett területek védelmén kívül két 
új, egyéb véderdő alakot is bevezettek. Ilyen volt a vasútvonalak mentén egyes helye
ken létesített tűzvédelmi pászták rendszere, és ilyen céllal hozták létre az ungi közigaz
gatási területen az északkeleti határ védelmét szolgáló honvédelmi erdőket is. Ez új 
erdőalakok bevezetése következtében az egyéb véderdők területe a csehszlovák uralom 
alatt számottevően megnőtt. Ennek ellenére ezek területe a különleges rendeltetésű 
erdők területének 1939-ben is csak 1,9 %-át képviselte.

A havasi és egyéb véderdőket követően a különleges rendeltetésű erdők között 
1920-ban még legnagyobb hányadot az üzemen kívül helyezett erdők képviselték. 
Feltűnő ezek területének a csehszlovák időszak folyamán bekövetkezett nagymértékű, 
14 057 hektárról 1939-ig 2955 hektárra történt csökkenése. Normális körülmények kö
zött az üzemen kívül helyezett erdők területének csökkenése és rendes üzemre beren
dezett erdővé történő átalakítása az adott területen a helyzet javulását jelzi. Itt azonban 
a 14 057 hektár kiterjedésű erdőterület üzemen kívül helyezése -  jóval Trianon előtt -  
a kincstár és a dombó-tarackrasznai közbirtokosság között a közös tulajdonú erdőbirtok 
felosztásával kapcsolatban kialakult arányosítási-tagosítási per miatt vált szükségessé. 
A perben a bíróság röviddel Kárpátalja visszafoglalása előtt ítéletet hirdetett, meghatá
rozta a közbirtokosság arányrészét, így lehetővé vált annak a közös tulajdonból való le
választása és a kincstárt megillető rész üzemen kívül helyezésének megszüntetése. így 
az üzemen kívül helyezett kincstári erdőterület 1939-ben 2955 hektárra csökkent, az 
erdők üzembe helyezése azonban súlyos gondot okozott.

A csehszlovák földrendező bizottság ugyanis nem várta meg a birtoknak kincstá
ri és közbirtokossági részre történő természetbeni elkülönítését, hanem közvetlenül a 
bírósági döntés kihirdetése után Dombón és Tarackrasznán a döntésről dobszó útján 
értesítette a közbirtokossági tagokat, s felhívta őket, hogy az erdőben a helyszínen je 
löljék ki azt a területet, melynek a közösből való kihasítását kérik. Erre a két falu né
pe kivonult az erdőbe, s a patakok mentén, a völgyfenéken, a legjobban 
megközelíthető helyeken kicövekelték saját részüket, a hegyoldalakon minden erdei 
rétet, kaszálót, legelőt, tisztást igénybe vettek. A bíróság mérnökei ezt soron kívül 
ellenőrizték, szükség esetén az ítéletnek megfelelően helyesbítették, majd hitelesítet
ték. így a ki nem osztott, maradékterület lett a kincstár tulajdona.4

A csehek ezt a területet átminősítették rendes üzemre berendezett erdővé, de az 
üzemet berendezni már nem tudták, mert közben a magyar hadsereg bevonult Kár-

ld. 1. jegyzetet. 197-198. oldal.
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pátaljára. így ennek a darabokra szabdalt, közlekedési útvonalaitól megfosztott, 
mintegy 9000 hektár kiterjedésű erdőterületnek rendes üzemre történő berendezése, 
és ezzel járó minden probléma megoldása -  a csehszlovák uralom terhes hagyatéka
ként — a többi gonddal és problémával együtt, a bustyaházai erdőigazgatóságra, il
letve közvetlenül a dombói és a királymezői alsó erdőgondnokságra maradt.

1939-ben a különleges rendeltetésű erdők között -  a havasi és egyéb véderdőket 
követően -  a földreformra fenntartott erdők képviselték. Ilyen erdőalak 1920-ban még 
nem volt, ezt csak a csehszlovák földreformtörvény megalkotása után vezették be.

A földreform általában a földnélküli, nincstelen emberek földhöz juttatását céloz
ta. Csehszlovákiában azonban az 1920-as években megalkotott törvény a politika 
eszköze volt. A csehek ugyanis a törvényt minden ésszerű megfontolás mellőzésével 
önmaguk, saját politikájuk népszerűsítésére használták fel. A reform végrehajtását 
nem az ésszerűen igénybevehető területek és az igények számbavételével, s ezek ösz- 
szehangolásával kezdték, hanem tekintet nélkül arra, hogy van-e elegendő 
mezőgazdasági célra alkalmas terület az igények kielégítésére, arra törekedtek, hogy 
azok igényeit, akik szavazatára a választások idején biztonsággal számíthattak, min
den áron ott is kielégítsék, ahol mezőgazdasági célra alkalmas földterület nem volt. 
Ezért a földhivatalok a hegyvidéken lakó népesség kielégítése érdekében sok 
erdőterületet is igénybe vettek, majd az igénylők között kiosztottak.

A földreform-eljárás során igénybe vett, üzemen kívül helyezett, de még ki nem 
osztott erdőket a kincstári, és egyéb birtokokon is, „földreformra fenntartott erdőd
ként kellett nyilvántartani. Amikor aztán az igénybe vett területek kiosztása megtör
tént, a faállományt kiirtották, mert az erdő faanyaga a terület átadása előtt a tulajdo
nost illette, a terület pedig „földreform-irtvánnyá”, sok-sok értékes sík- és dombvi
déki tölgyes és előhegységi bükkös pedig a csehszlovák földreform martalékává vált.

A eljárás során az is előfordult, hogy magas hegyek közé szorult települések föld
éhes népét rászabadították a sekély termőrétegű, erdővel borított meredek hegyolda
lakra. Az erdőket kiirtották, és a hegyoldalon lezúduló árvizek az egész területet el
pusztították. Az Ung folyó völgyében sok ilyen „földreform-kopár” keletkezett.

Sok esetben, különösen választások idején, a földreformra kijelölt területek bir
tokba adásával az eljárás befejezését nem várták meg. így a birtokba adott terület tu
lajdonjogi rendezése elmaradt. Az is megtörtént, hogy a földhivatal -  felsőbb politi
kai célú utasításra -  kincstári erdőket irtatott ki már akkor, amikor az igénylőkkel a 
terület átvételére vonatkozó szerződést még meg sem kötötték. A faállományt kiirtot
ták, a földigénylők pedig, akiknek a felsőbb hatóságok kedvezni akartak, bejelentet
ték, hogy a kijelölt terület nem felel meg az igényeiknek. Ezért aztán más helyen 
újabb erdőket kellett kiirtani, a korábban kiirtott területek pedig erdősítési 
hátrálékként visszamaradtak. A felülről diktált szabadelvűség hatására az is 
előfordult, hogy egyesek önhatalmúlag foglaltak el és irtottak ki kincstári erdőket. A 
hatóságok ezek helyreállítását, bírósági rendezését is leállították.

Az első bécsi döntés után Volosin, Kárpátalja miniszterelnöke, még a csehek 
pusztításait is túlszárnyalta. A választások megnyerése érdekében -  közvetlenül az 
ukrán választások előtt -  a földigénylők között minden jogi és hatósági eljárás nél
kül kiosztatott olyan kincstári erdőterületeket, melyeket a csehek korábban már
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igénybe vettek, de később azok mezőgazdasági művelésre való alkalmatlansága mi
att az eljárás alól mentesítettek.5

E sokféle visszásság eredményeként Kárpátalja visszafoglalásakor az új magyar 
erdőigazgatóságok a csehektől sok ezer összekuszált, zavaros ügyet kaptak örökül. 
Ezek tisztázása és rendezése súlyos megterhelést jelentett akkor az egész magyar er
dészeti igazgatás számára. Ezzel majd az „Erdészeti igazgatás a visszacsatolt ország
részeken” című fejezetben részletesen foglalkozunk.

Ezek után a különleges rendeltetésű erdők közül még csak a természeti és törté
nelmi emlékerdőkről kell megemlékeznünk, mivel ezek jelentős területnövekedésé
nek magyár háttere van.

A természeti emlékerdők kijelölését már Trianon előtt, Kaán Károly földmívelésügyi 
államtitkár kezdeményezése nyomán, a magyar kormány kezdte meg. Erről a cseh er
dészeti szakemberek is tudtak. Ezért Trianon után a prágai egyetem diplomáciai úton 
kikérte a magyar Földmívelésügyi Minisztériumtól Kaán Károlynak erre vonatkozó, a 
felvidéki és kárpátaljai területekre is kiterjedő terveit. Ennek alapján folytatták a termé
szeti emlékerdőknek a magyar kormány által megkezdett kijelölését.6 Ennek eredmé
nyeként ezek területe 1920 és 1939 között 6-szorosára nőtt úgy, hogy a csehek a Tria
non előtt létesített történelmi emlékerdőket megszüntették.

A természeti emlékerdők egyik nagyszerű példája a Hoverlai őserdő, melyet Kár
pátalja visszatérése után, 1940-ben, első turistaként Nagy László ismertetett az Erdé
szeti Lapok 1940. évi márciusi számában. Ez Kőrösmező és Tiszabogdány felett, a 
Máramarosi-havasok legmagasabb csúcsa, a 2058 méter magas Hoverla és az 1589 
méter magas Ménesül között helyezkedik el. Területe 242,4 hektár. 900-1360 méter 
tengerszint feletti magasságban fekszik. A faállomány átlagos kora 125 év. Elegyará- 
nya 50 % lucfenyő, 10 % jegenyefenyő és 40 % bükk. Az állomány -  őserdő jellegé
nek megfelelően -  vegyeskorú. Vannak benne 40-50 méter magas, 200-250 éves, 
mellmagasságban 300-380 cm kerületű, 20-24 m3-es lucfenyő és jegenyefenyő óriá
sok. Annak idején nagyon szép, igazi őserdő lehetett.

A továbbiakban -  a teljesség érdekében -  az egész kincstári erdőterület fafaj- ösz- 
szetételének alakulását, és a csehszlovák uralom alatt e téren bekövetkezett változá
sokat tekintjük át.

Az erdők fafai összetételének alakulásában általában, különösen hegyvidéken, így 
a kárpátaljai kincstári erdőkben is jól érzékelhetően meghatározó szerepe van a terü
let domborzati, magassági övezetek szerinti arányainak.

A tölgyek közismerten a síkságok és domvidékek fafajai. A bükkösök leginkább 
az elő- és középhegységekben helyezkednek el. A Kárpátalján őshonos fenyőfélék, a 
luc- és a jegenyefenyő viszont a közép- és magashegységek állományalkotó fafajai.

Az ungvári erdőbirtoknak 5,4 %-a 200 méternél alacsonyabb sík- és dombvidéki, 
65,8 %-a az előhegységi és csak 28,8 %-a tartozik a magashegységi övezetbe. Ezzel 
szemben a bustyaházai és a rahói erdőbirtoknak 200 méternél alacsonyabb fekvésű 
erdőterülete nincs, a bustyaházai birtoknak csak 8,4 %-a, a rahóinak pedig csupán 3,5

ld. 3. jegyzetet. 839-840. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 197 oldal.
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%-a tartozott a 200-600 méter közötti előhegységi övezetbe, és mindkettőnek több 
mint 90 %-a magashegységi erdő volt.

Ha ezek alapján a fafajok magassági elterjedésére vonatkozó ismereteket össze
vetjük a kárpátaljai kincstári erdőbirtokok domborzati viszonyaival, akkor a kettő kö
zötti kapcsolat jól érzékelhetővé válik.

A sík- és dombvidékek a kincstári erdőbirtokok közül -  az előzők szerint -  legna
gyobb arányban az ungvári erdőbirtok területén vannak. Ennek megfelelően a tölgyek 
itt az 1939. évi adatok szerint az összes erdőterületnek 6,3 %-át, a bustyaházai birto
kon már csak 1,0 %-át, a rahói erdőbirtokon pedig mindössze 0,7 %-át foglalták el.

A sík- és domvidékekhez hasonlóan az elő- és középhegységek területe is Ung- 
vártól Máramarossziget felé folyamatosan csökken. Ugyanígy a bükk térfoglalása is 
északnyugatról délkelet felé haladva szintén csökken: az ungvári erdőbirtokon még 
72,5 %, a bustyaházainál már csak 54,5 %, a rahói birtokon pedig már csupán 31,4 
%-os részarányt képvisel.

A fenyvesek elterjedése a tölggyel és a bükkel ellentétes irányú. Mivel az ungvá
ri erdőbirtokon legkevesebb a magashegységi terület, a rahóin pedig a legtöbb, Ung- 
vártól Bustyaházán át Rahóig az erdőterület növekvő hányadát, az ungvári birtokon 
13,4 %-át, a bustyaházain 41,4 %-át, a rahóin pedig 67 %-át borítják a fenyvesek.

Jól érzékeltetik ezt az összefüggést a kincstári erdőbirtokok fafajösszetételének 
változását szemléltető I/6.sz.táblázat adatai is.

A táblázat a domborzati viszonyok és a fafaj összetétel kapcsolatán kívül a cseh
szlovák uralom alatt a kincstári erdőbirtokokon bekövetkezett változásokat is érzé
kelteti. E tekintetben feltűnő mindenekelőtt az értékes tölgyállományok területének az 
1920. évi kezdeti állapothoz képest bekövetkezett 5800 hektárnyi, 43 %-os csökkené
se, és ezzel egyidejűleg az erdősítési hátrálékként jelentkező tisztások területének 2- 
szeresére növekedése.

A 18 évig tartó kárpátaljai csehszlovák erdőgazdálkodás pozitívumának tűnik vi
szont a fenyvesek területének mintegy 5900 hektárral történt, 4,5 %-os gyarapodása. 
Ez elsősorban a korábbi magyar gyakorlatból átvett csehszlovák fafajpolitikának, va
gyis annak tulajdonítható, hogy az akkor még kevésbé értékes faanyagot adó bükkö
söket középhegységi termőhelyeken, ahol a földreform érdekében folytatott kisajátí
tás a bükkösöket még nem veszélyeztette, igyekeztek fenyvesekké átalakítani. Ennek 
eredményeként a kincstári erdőkben a fenyvesek aránya elérte a 42 %-ot.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az 1/6.sz. táblázat 1920. és 1939. évi adatai nem 
azonos területre vonatkoznak. Az 1920 és 1939 közötti időszak folyamán ugyanis a 
kincstári erdők területe -  a csehszlovák erdőbirtokpolitikai gyakorlat (magánerdők 
megvásárlása és kisajátítása) révén -  számottevően, a táblázat szerinti 11 000 hektárt 
jóval meghaladó mértékben növekedett. A táblázat adatai azonban az ezzel összefüg
gésben bekövetkezett változásokat nem tükrözik.

Ezért az F.M. erdészetstatisztikai szolgálata -  dr. Földváry László vezetésével -  
annak eldöntése végett, hogy az elmúlt 18 év alatt mi történt az eredetileg is kincstá
ri tulajdonban volt erdőkkel, az 1939. évi ideiglenes erdőtörzskönyvek erdőleltárából 
leválasztotta azokat az erdőtesteket, amelyeket 1920 és 1938 között csatoltak a kincs
tári erdőkhöz. így lehetővé vált az erdetileg is kincstári tulajdonban volt erdők 1939.
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évi állapotának az 1920 előtti, kezdeti állapottal történő összehasonlítása, és az 1920-
1939 közötti időszak folyamán ezekben bekövetkezett változások megismerése.

Az összehasonlító elemzés során kiderült, hogy az eredetileg is kincstári tulajdon
ban volt erdőkben7

-  a földreförm-irtványok és az erdősítési hátrálékként nyilvántartott tisztások 
együttes területe 1939-ben -  az 1/6.sz. táblázatban mutatkozó 6000 hektárral 
szemben -  21 000 hektárral volt nagyobb mint 1920-ban,

-  a tölgyesek területe az 1/6.sz. táblában szereplővel közel azonos mértékben, 
5900 hektárral, 43,9 %-kal csökkent az eredeti állapothoz képest,

-  a bükkösök területe viszont -  az 1/6. táblában mutatkozó 5000 hektáros növe
kedéssel ellentétben -  19 800 hektárral, 12,3 %-kal csökkent,

-  a fenyvesek területe pedig ugyancsak az 1/6. táblában mutatkozó 5900 hektár
nál kisebb mértékben, csak 4700 hektárral, 3,6 %-kal nőtt az eredeti állapot
hoz képest.

A bükkösök területének csökkenése részben az előzőkben már említett, a korábbi 
magyar gyakorlatból átvett és folytatott fafajpolitika (fafajcsere) eredményeként ösz- 
szességében mintegy 4700 hektárral a fenyvesek területét gyarapította, 15 100 hek
tár bükkös pedig földreförm-irtvánnyá lett.

így nyilvánvalóvá vált, hogy a földreform során keletkezett súlyos károk teljes 
egészében az eredetileg is kincstári tulajdonban volt erdőket sújtották. A károsítás az 
eredetileg is kincstári tulajdonban volt erdőkhöz időközben hozzácsatolt új birtokré
szeket gyakorlatilag nem érintette, azok az eredetileg is kincstári tulajdonban volt 
erdőkben bekövetkezett károkat látszólag ellensúlyozták.

Összességében a kárpátaljai kincstári erdőkben 5800 hektár értékes sík-és dombvidé
ki tölgyes és 15 100 hektár előhegységi bükkös a csehszlovák földreform áldozatává vált.

A földreformmal és a kincstári erdők fafajösszetételével kapcsolatos problé
mák lezárása- és kiegészítéseként az 1/7.sz.táblázat áttekintést ad a rendes üzem
re berendezett, vagyis fatermelési célú és a különleges rendeltetésű erdők fafaj
összetételéről.

E táblázatban feltűnik a havasi véderdők természetszerűen magas fenyőaránya 
mellett a bükkösöknek minden különleges rendeltetésű erdőtípusban mutatkozó, a 
havasi véderdőkben pedig kiemelkedően magas aránya.

A kárpátaljai kincstári erdőkkel kapcsolatos utolsó kérdés az erdők korosztály- 
összetételének alakulásából adódó következtetések rövid áttekintése.

A kincstári erdők 1920. és 1939. évi korosztály-összetételét szemléltető 1/8.számú 
táblából elsőként feltűnik, hogy a 81 évesnél idősebb, túlkoros állományokból majd
nem annyit kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk. Jól érzékelhető 
az is, hogy 1939-ben a kincstári birtokokon sok öreg erdő volt. A csehek a véghasz
nálati korú állományokban keveset termeltek ki, a termeléseket a földreform-kisajá- 
títások miatt inkább a fiatalabb korosztályokban végezték.

Ennek, és a felújítások elmaradásának következményeként a be nem erdősített 
üres terület az 1920 után kincstári tulajdonban maradt erdők területén -  az

ld. 1. jegyzetet. 194-195. oldal.
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előzőkben már említettek szerint -  a Trianon előttinek 4-szeresére, az időközbeni 
vásárlások révén megnövekedett területen is 2-szeresére nőtt. Az 1-20 éves kor
osztály területe pedig a Trianon előttinek 52,4 %-ára csökkent. A 21-40 éves kor
osztály területe alig változott, a 41-60 éves korosztályé 2,6-szeresére, a 61-80 éve
sé pedig 43 %-kal nőtt.

A csehszlovák üzemrendezési szemléletre jellemző, hogy a rendes üzemre berende
zett, legalább 50 %-ban tölgyes állományok területe 1939-ben alig negyede volt a Tria
non előttinek. Még ennek a maradéknak a korosztály-összetétele is oly kedvezőtlenné 
vált, hogy a 81 évesnél idősebb állományok területe is a Trianon előttinek csak kb. 5 ez
relékét adta. Ezekben tehát a jövőben véghasználatra nem kerülhetett sor.8

A legalább 50 %-ban bükkös állományok területének 47,5 %-a 81 évesnél idősebb 
volt. A csehszlovák időszak alatt az értékesítési nehézségek miatt a bükkösök koráb
bi 80 éves vágásfordulóját 100 évesre emelték, amikor a fejlődésükben visszaesett 
bükkösök gyorsított kitermelése lett volna indokolt. Emiatt a bükkösökben nagy mér
tékben értékvesztett, túlkoros állományok halmozódtak fel. Lényegében ez a magya
rázata a kincstári erdők korosztály-összetételében a 81 évesnél idősebb állományok 
aránytalanul magas hányadának. Kárpátalja visszatérése után ez indokolta a magyar 
erdészeti igazgatásnak a sok túltartott bükkös mielőbbi feltárására és kitermelésére 
irányuló elsődleges törekvését, amely majd a „szállitás”-sal foglalkozó fejezetrész
ben jut kifejezésre.

A fenyvesekben a korábbi magyar időszakban az élőfakészlet növelésére töreked
tek, és általában 120 éves vágásfordulóban gazdálkodtak. A csehek ezzel ellentétben 
a fenyvesek vágásfordulójának leszállításával az élőfakészlet csökkentését, s ezzel a 
kitermelési lehetőségek növelését tűzték ki célul. A régi magyar időkben készült 
üzemtervekben előírt 120 éves vágásfordulót csak az állományok 11,4 %-án tartot
ták fenn, 23,3 %-án 110 évesre csökkentették, 65,3 %-án pedig 100 éves vágásfordu
lóra rendezkedtek be. Ennek megfelelően növelték a fenyvesek véghasználati terme
lését, sőt a fenyő-bükk elegyes állományokból is sok helyütt kitermelték az értékes 
fenyő állományrészt. Ezzel helyrehozhatatlan károkat okoztak.9

Összefoglalásként: A kárpátaljai kincstári erdőkben a „földreform-irtványokon” 
túlmenően sok üres terület volt, amit a csehek nem újítottak fel. Ezzel szemben sok 
túlkoros állomány maradt fenn. A „földreform-irtványok” határtalan értékrombolása 
ellenére a csehek kevés erdőt termeltek ki. Az értékes tölgyesekben viszont határta
lan túltermelést végeztek, a bükkösökben pedig a vágásforduló felemelésével rend
kívül sok értéktelen, túlkoros állományt halmoztak fel.

A termeléseket elsősorban azokra a területekre összpontosították, ahol jó közelí- 
tési lehetőségek kínálkoztak, ahol a fakitermelés érdekében nem kellett költséges be
ruházásokat végezni. Az erdei szállítóberendezések karbantartását elmulasztották. A 
korábbi magyar időszakban kiépített vízi szállítóberendezéseket elhanyagolták. Azok 
helyett erdei vasutakat építettek.

Dr. Földváry: A kárpátaljai kincstári erdők faállományának korviszonyai. Magyar Statisztikai Stcmlc 1945.
szám , 415-417. oldal.
ld. 8. jegyzetet. 416-417. oldal.
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A Latorica Rt. erdőbirtoka10

A Latorica Rt. birtoka eredetileg ősi Rákóczi-birtok volt. A szabadságharc leveré
se és a szatmári béke után a Habsburgok elkobozták, és 1726-ban hitbizományként 
az uralkodóházhoz hű Schönborn grófi családnak ajándékozták.

A birtok összes területe a 20. század elején még 131 889 hektár, erdőterülete 105 
267 hektár volt. Az uradalomhoz 26 622 hektár mezőgazdasági terület, szántók, ré
tek, szőlők, és a Szernye-mocsár lecsapolt területe is hozzá tartozott.

Az erdőterületnek 11,2 %-a síkvidéken, 3,9 %-a előhegységben, 84,9 %-a közép- 
hegységekben helyezkedett el. A fafajösszetételt illetően az erdőterület 11,3 %-át töl
gyesek, 2,4 %-át bükkel elegyes tölgyesek, 78,8 %-át egyéb lombfákkal elegyes bük
kösök, 6,9 %-át bükkel elegyes jegenyefenyvesek és 0,6 %-át lucosok foglalták el. 
Az élőfakészlet összesen 22,3 millió m3 volt.

Az erdőbirtok hitbizomány lévén, az 1879. évi erdőtörvény előírásának 
megfelelően, üzemterv alapján, térszakozással gazdálkodtak. Az erdőterületnek 50%-a 
volt rendes üzemre (fatermelési célra) berendezve, 50%-a üzemen kívül volt. Évente 
átlagosan 224 000 m3-t termeltek ki. Távlati szemlélettel, takarékosan gazdálkodtak.

Az 1920-as évek közepén a birtokot a berni Kommerzial Bank A. G. megvásárol
ta, és az uradalom egyik fő folyója, a Latorca szláv nevéről „Latorica A.G.” néven 
részvénytársasággá alakította át.

A birtok Kárpátalja síkvidéki területeitől egészen a lengyel határig, Bereg várme
gye munkácsi, latorcai, szolyvai és tiszaháti járásainak mintegy 130 községe határá
ban, az ungvári és a bustyaházai kincstári erdőbirtokok közé ékelődve terült el. Két 
fő folyója a Latorca és a Borsava. Átlagos tengerszint feletti magassága 300-900 mé
terig terjedt. 1000 méter feletti erdeje nem volt, csak nagy kiterjedésű havasi legelői.

Erdőterülete akkor már csak 99 319 hektár volt, mely hét -  területileg széles ská
lájú -  erdőgondnokságra oszlott. Legnagyobb a szolyvai, legkisebb a hátmegi 
erdőgondnokság volt, melynek közvetlen szomszédságában helyezkedett el az ung
vári kincstári erdőbirtok szintén legkisebb, ugyancsak hátmegi erdőgondnoksága 
(I/9.sz.táblázat).

Az uradalom erdészeti ügyeit intéző személyi állomány összesen 10 főből, a ban
kárjószágigazgatóból és 9 erdőmérnökből állt. A központi irányítást egy személyben 
a jószágigazgató tartotta kézben, egy főerdőmester közreműködésével, aki mellett 
egy beosztott erdőmérnök volt. Az erdőrendezési feladatokat két erdőmérnök látta el. 
A hét erdőgondnokságnak összesen öt erdőmérnök vezetője volt. Két-két összevont 
erdőgondnokságot, a munkácsi és a hátmegi, valamint a szolyvai és a polenai 
erdőgondnokságokat egy-egy erdőmérnök vezette. A szakszemélyzetnek önálló fel
adata nem volt. A szakmai feladatokat a jószágigazgató határozta meg. A szaksze
mélyzetet csak azért tartották, mert azt az erdőtörvény előírta. A vállalat egyetlen cél
ja a maximális profitnak rövid idő alatt történő megszerzése volt. Tudatos rablógaz

10 Schönborn-Buchhcim Ervin gróf munkácsi és szt. miklósi uradalmának részletes tárgymutatója. Országos Erdé
szeti Egyesület Történelmi Levéltára, és Vitéz Ortutay Pál: Visszatért értékeink. Erdészeti lapok, 1939. január. 
467-473. oldal, és Madas András: Mit láttunk Kárpátalján? Erdészeti Lapok, 1940. 530. oldal.
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dálkodást folytattak. A fakitermelést a Schönborn-uradalom idején kitermelt mennyi
ség 2-szeresére növelték.

A fafaj összetétel tekintetében a tölgyesek az erdőterületnek 9%-át, a bükk és 
egyéb lombfák 80 %-át, a fenyvesek pedig 11 %-át foglalták el.

Elvileg 100 éves vágásfordulóban gazdálkodtak. Az 1920-as években azonban az 
évi vágásterület 1380 hektár, tehát a vágásforduló 71 év volt. Évente átlagosan 500 
ezer m3-t, régi feljegyzések szerint 1925-ben 668 000 m3-t termeltek ki. A kitemelt 
faanyagnak 27-35 %-a szerfa, 65-73 %-a tűzifa volt. Gyakorlatilag csak véghaszná
lati termelést végeztek. A tisztítás és gyérítés ismeretlen volt.

A faanyag kiközelítésére kéziszánt, száraz és vizes csúsztatókat használtak. 
Közelítő- nyom vagy gyűjtőút az erdők nagy részén egyáltalán nem, illetve alig volt. 
A távolabb és a magasabban fekvő erdőrészleteket egyáltalán nem tárták fel. Emiatt 
csak azt az anyagot közelítették ki, amit jó áron el lehetett adni. Ezért a régi, különö
sen a magasabban fekvő vágásterületek mind tele voltak széltörött és villámsújtotta 
fákkal, mert ezekről a feltárás hiánya miatt még a tűzifát sem volt érdemes kiközelí
teni és elszállítani.

Az erdei rakodókról erdei vasúton, illetve közúton teherautókkal, kisebb részben 
úsztatással szállították el az anyagot. Több erdei vasútjuk volt. A Latorca völgyét pél
dául egy 70 km hosszú, a beregszentmiklósi erdőgondnokság területének nagy részét 
pedig egy 28 km hosszú, 760 mm nyomtávú erdei vasút tárta fel.

Több fűrészüzeme is volt. A kitermelt faanyag nagy részét feldolgozva értékesí
tették. Szolyván volt egy nagy falepárlóüzemük, melyben a hulladékfa és a tűzifa egy 
részét is feldolgozták, és favegyészeti termékként értékesítették.

Házi kezelésben a fatömegnek csak kis hányadát, az évi vágásterületnek csak 
mintegy 6 %-át termelték ki. A kitermelés döntő részét vállalkozóknak tövön, terü
leti alapon adták el. Sokszor 10-15 évi vágásterületet előre eladtak. Ez történt pél
dául a polenai erdőgondnokságban, ahol a vállalkozó a sok évi vágásterületet töre
dék idő alatt letermelte, s ennek következtében Kárpátalja visszafoglalása idején a 
14 000 hektáros erdőgondnokságban csak fiatalosok voltak. így ott sok éven át ki
termelésre nem kerülhetett sor. A vállalkozói termelések után sok helyen elmulasz
tották a vágásterület felújítását. Ennélfogva a Latorica-birtok területén sok volt a 
felújítási hátrálék is.

A csehszlovák földreform következtében -  a kincstári erdőkhöz hasonlóan -  a 
Latorica erdeinek jelentős része is áldozatul esett. A földreform-kisajátításokkal a 
Latorica-uradalom teljes területe Kárpátalja visszafoglalásakor már csak 102 485 
hektár, erdőterülete pedig 89 496 hektár volt. Az üzemen kívül helyezett erdők nagy 
részét a földreform céljára kisajátították és kiirtották. Beregszentmiklós és Szolyva 
között a vasútvonal mentén még 1940-ben is nagy kiterjedésű „földreform-irtványo- 
kat” lehetett látni. Ezek vékony termőrétegét az eső és a vihar bizonyára lemosta, a 
területet visszaadták az eredeti birtokosnak, s az kénytelen volt a lepusztult területet 
óriási költségráfordítással beerdősíteni

Befejezésként: A svájci érdekeltségűvé vált Latorica Rt. gazdálkodását a maximá
lis nyereség elérését célzó pénzügyi szemlélet uralta. Jelentős túlhasználattal gazdál
kodtak, az erdők felújítását és az erdőfeltárás fejlesztését teljesen elhanyagolták.
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Észak-Erdély és Székelyföld erdőkincse

A második bécsi döntéssel visszacsatolt erdélyi országrész területe jóval nagyobb 
volt, mint a Felvidéken és Kárpátalján felszabadult terület, ezért ott a visszacsatolt 
erdőterület számbavétele céljából a felvidéki és kárpátaljai területekhez hasonló ide
iglenes erdőtörzskönyvek elkészítése szóba sem jöhetett. A román megszállás 
idejéből származó statisztikai források azonban ehhez közelítő megoldásként jó ala
pot szolgáltattak.

Aromán központi statisztikai hivatal Románia mezőgazdaságának 1937. évi ada
tait tárgyaló kiadványa vármegyénként közölte a Romániához csatolt valamennyi er
délyi vármegye erdőterületét. Ezzel egyidejűleg a román földmívelésügyi és uradal
mi minisztérium kiadásában is megjelent egy, a statisztikai hivataléval azonos tartal
mú, ugyancsak az 1937. évi adatokat tartalmazó kiadvány, amely azonban attól eltérő 
adatokat tartalmazott.11

A központi statisztikai hivatal az erdőterületekre vonatkozólag a földadókataszteri, 
a földmívelésügyi és uradalmi minisztérium pedig az erdőtörzskönyvi nyilvántartás 
adatait közölte. A két közlés közötti eltérés bizonyára abból származott, hogy az 
erdőterületeket ért művelésiág-változásokat, az erdőterületek kibocsátását, az erdésze
ti nyilvántartásokon azonnal átvezették, a földadókataszteren pedig ez csak később 
történt meg. így a változásról a földmívelésügyi és uradalmi minisztérium hamarabb 
értesült, mint a központi statisztikai hivatal.

Erdészeti szempontból hitelesebb volt a földmívelésügyi és uradalmi minisztéri
um közlése, ezért a visszacsatolt erdélyi országrész erdőterületének meghatározásá
hoz elsősorban ezt tekintették kiindulási alapnak.

A második bécsi döntéssel teljes egészében visszakaptuk Beszterce-Naszód, Csík, 
Máramaros, Szatmár, és Szilágy vármegyéket. Háromszék, Maros-Torda, Szolnok- 
Doboka és Udvarhely vármegyék nagyobb részét kaptuk vissza, Bihar, Kolozs, Kis- 
és Nagy-Küküllő vármegyéknek viszont nagyobb része Romániában maradt.

A teljes egészében visszacsatolt vármegyék erdőterületének meghatározása nem 
okozott gondot, mivel ezek adatait a hivatkozott román kiadványok közvetlenül szol
gáltatták. A csak részben visszacsatolt vármegyék esetében pedig feltételezték, hogy 
a megosztott vármegyében az összes erdőterületnek ugyanolyan hányadát kaptuk 
vissza, mint amilyen hányadot 1918-ban a visszacsatolt rész erdőterülete a vármegye 
összes erdőterületéhez viszonyítva képviselt.

Ennek alapján az erdők 1918. évi nyilvántartási könyvéből valamennyi visszacsa
tolt megyére vonatkozólag községenkénti összegezéssel megállapították a román 
közigazgatás szerinti vármegye összes erdőterületét. A csak részben visszacsatolt 
megyékre vonatkozólag a visszacsatolt községek erdőterületét is kigyűjtötték. Az 
utóbbiak esetében a visszacsatolt községek és a vármegye összes erdőterületének há
nyadosával megszorozták az illető vármegyének a román kiadványok szerinti, 1937. 
évi összes erdőterületét. így kapták a csak részban visszacsatolt vármegyéknek a 
visszacsatolás időpontjára vonatkozólag elfogadható erdőterületét.

Dr. Földváry: A visszacsatolt keleti terület. Erdészet. Magyar Statisztikai Szem le, 1940. II. 709. oldal.
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A teljes egészében és csak részben visszacsatolt vármegyéknek így levezetett és 
összesített adatai szerint a visszacsatolt erdélyi részek összes erdőterülete 1 353 887 
hektár volt. Dr. Földváry László, az erdészetstatisztikai szolgálat vezetője, ezt az ér
téket 2 %-kal felfelé kerekítette, mert feltételezte, hogy -  miután a számítás alapjául 
felhasznált bázisadatok a terület-visszacsatolásnál három évvel korábbi időpontra 
vonatkoznak -  a korábban átminősített erdők egy részét ez idő alatt esetleg 
visszaminősítették, miután kiderült, hogy azok mezőgazdasági célra nem használha
tók. Földváry feltételezését akkor hivatalosan tudomásul vették. Eszerint a visszacsa
tolt erdélyi országrész erdőterülete 1 381 111 hektár volt.12

A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján az előzőkben tárgyalt számítást 
Erdély egész területére kiterjesztették. Ennek alapján meg lehetett állapítani, hogy a 
második bécsi döntéssel az elszakított erdélyi országrésznek 42,3%-át kaptuk vissza,
57,7 %-a román uralom alatt maradt. Ez a kisebb hányad azonban erdőben gazda
gabb, mint a Romániában maradt rész. A visszacsatolt terület erdősültsége ugyanis 
31,3 %, a visszamaradt területé pedig csak 29,6 %.13

Az 1937. évi aktuális adatoknak a számításhoz felhasznált 1918. évi 
erdőtörzskönyvi adatokkal történő összehasonlítása arra a megdöbbentő tényre is rá
világított, hogy a román uralom alatt az egész elszakított erdélyi országrész 
erdőterülete -  a kárpátaljaihoz hasonló, politikai célú, elképesztő román 
erdőpusztítás következtében -  580 200 hektárral, a visszacsatolt területen pedig 
mintegy 180 000 hektárral csökkent A visszacsatolt területen tehát 180 000 hektár
ral kevesebb erdőt kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk.14

Az eddig említett adatokon túlmenően azonban a visszacsatolt erdélyi részek 
erdeiről jóval kevesebb adatunk van, mint a kárpátaljai kincstári erdőkről.

A román statisztikai bázisnak köszönhetően teljes körű adatsor áll rendelkezésre 
az erdők területi, vármegvénkénti megoszlására vonatkozólag: Az 1/10.számú táblá
zat szerint legtöbb erdőt kaptunk vissza Maros-Torda vármegyében, viszont legma
gasabb erdősültsége Háromszék vármegyének volt.

Az erdők tulajdonjogi megoszlásáról csak annyit tudunk,hogy az állami (kincstá
ri) erdők területe összességében 143 500 hektár.15 Arról azonban, hogy a valamikori 
nagy kiterjedésű, sok erdőbirtokossági erdővel mi történt, mennyi maradt meg 
belőlük, semmi adat nem áll rendelkezésre.

A kincstári erdőkre vonatkozólag az 1940. szeptember 5-én életbe léptetett kato
nai közigazgatás is közölt adatot. Eszerint a visszacsatolt keleti és erdélyi országré
szeken a kincstári erdők területe 121 851 hektár16, 22 000 hektárral kevesebb, mint 
Földváry közlése. Sajnos az erdélyi üzemi erdőigazgatóságokra vonatkozólag a kár
pátaljai igazgatóságokéhoz hasonló ismertetők nem állnak rendelkezésre, ezért biz
tonsággal nem lehet megállapítani, hogy melyik a helyes adat. Lehet, hogy Földváry

ld. 2. jegyzetet. 83. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 77. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 71. oldal,
ld. 1. jegyzetet. 108. oldal.
Tájékoztató a katonai közigazgatás működéséről a keleti és erdélyi részeken. M. Kir. Honvéd Vezérkar főnöke 
4221/eln . vkf. katonai közigazgatás 1941. szám ához. 74. oldal.

80



a román földreform során a kincstári erdőket ért pusztításokat nem tudta számszerű
síteni, a katonai közigazgatás pedig már a tényleges helyzetnek megfelelő, helyes 
adatot közölhette.

Az erdők fafai összetételét tekintve az erdőterület legnagyobb hányadát -  Kárpátaljá
hoz hasonlóan -  itt is a bükkösök és egyéb lombfaerdők, másodsorban a fenyvesek fog
lalják el. Legkisebb hányadot a tölgyesek képviselik, ugyanúgy mint Kárpátalján.

A fafajok sorrendisége tehát hasonlít a visszacsatolt felvidéki területsáv és Kár
pátalja erdeihez. Az arányok tekintetében azonban jelentős közöttük az eltérés. Az er
délyi országrészen a kevésbé értékes bükk és más lombfaerdők 1,2-szer akkora terü
letet foglalnak el, de kisebb hányadot képviselnek. Ezzel szemben az értékes tölgye
sek területe 2,2-szer akkora, területhányaduk is jóval nagyobb, a fenyvesek pedig 
2,7-szer akkora területet foglalnak el, és 1,6-szor akkora területhányadot képvisel
nek, mint Kárpátalján és a felvidéki területsávban együttesen, (l/l 1.táblázat).

A második bécsi döntéssel tehát nemcsak jóval nagyobb, hanem sokkal értékesebb 
erdőket kaptunk vissza, mint 1938-39-ben a Felvidéken és Kárpátalján. Az összeha
sonlítás még a Romániában maradt területrésszel szemben is kedvezőbb, mert példá
ul a Romániában maradt erdélyi erdőknek a fenyvesek még egyhatodát sem érik el, 
a visszacsatolt terület erdeinek pedig egyharmadát képviselik.

A fenyvesek tekintetében a visszacsatolt erdélyi és kárpátaljai területek erdeinek érté
két még inkább kiemeli a Csonkaország fenyveseivel történő összehasonlítás. A trianoni 
Magyarország fenyveseit ugyanis jórészt a fenyőhiány pótlása érdekében telepített, ki
sebb értékű erdei- és feketefenyő fiatalosok alkotják. Ezzel szemben a visszatért erdélyi 
és kárpátaljai területek fenyvesei közép- és magashegységeken, a fenyő otthonában, 
őshonos termőhelyén nőtt, értékes luc-és jegenyefenyvesek, melyek teljes egészében 
fenyőimportunk pótlására alkalmas, kiváló minőségű, méretes faanyagot szolgáltattak.

A román uralom alatt azonban ez a hatalmas erdőkincs súlyos sérüléseket szen
vedett. A román parasztok és pásztorok Székelyföldön való letelepítése érdekében, a 
földreformra hivatkozva, sok-sok ezer hektár feltétlen erdőtalajon álló értékes erdőt 
kisajátítottak és legelővé minősítettek át. A legelő céljára kisajátított erdők kiterme
lésére rövidlejáratú üzemtervet kellett készíteni, s ennek alapján néhány év alatt sok 
ezer hektár erdőt irtottak ki.

A földreformhoz hasonlóan az erdőpusztításhoz az erdőtörvény is hozzájárult. A ro
mán erdőtörvény ugyanis a magántulajdonban levő erdőkre tartamos gazdálkodást nem 
írt elő. Az erdőbirtokosnak csak a kitermelési engedélyt kellett megszereznie, ehhez pe
dig csupán az erdősítési biztosítékot kellett letétbe helyeznie, s akkor a kitermelési 
engedély alapján az erdőt akár 5-10 év alatt is letarolhatta. Ennek a rendszernek nagyon 
sok magántulajdonú erdő esett áldozatul, különösen az 1920-as évek közepén, és azt 
követően is, amikor a nemzetközi fapiacon nagy konjunktúra köszöntött be, és Romá
niában is széles körben megindult az üzérkedés. Ekkor -  főleg a fenyvesekben -  ren
geteg tűhasználatot hajtottak végre, s ennek eredményeként 1940-ben ezekben az 
erdőkben 60 évnél idősebb korosztályok úgyszólván teljesen hiányoztak.17

Fröhlich Gyula: Maros-Torda, Csík és Háromszék vármegyék erdőségeinek mai állapota. Erdészeti Lapok, 1940. 
9. havi száma. 637. oldal.
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Az egyes fafaj csoportok területi elhelyezkedésében itt is ugyanazt a törvénysze
rűséget (a domborzati viszonyok döntő szerepét) lehet megfigyelni, mint amellyel a 
kárpátaljai kincstári erdőknél már találkoztunk. Szemléletesen jelzi ezt a törvénysze
rűséget az, hogy ahol a tölgyesek magas hányaddal vannak képviselve, ott kevés 
vagy egyáltalán nincs fenyő, és megfordítva, ahol magas a fenyvesek aránya, ott a 
tölgy alacsony hányaddal szerepel, vagy teljesen hiányzik (I/12.sz.táblázat).

A visszacsatolt erdélyi területeken a tölgyesek nagy többsége a Nagy Magyar Al
föld körül, azt szegélyező síkságokon és előhegységeken, félkaréjban helyezkednek 
el. így az Alfölddel szomszédos Kolozs, Szilágy és Szatmár vármegyékben az 
erdőterület döntő hányadát a tölgyesek foglalják el. Ezekben a megyékben viszont 
elenyésző hányadot képviselnek a fenyvesek.

A belső területeken pedig, ahol a tengerszint feletti magasság egyre jobban növek
szik, a tölgyesek aránya mindinkább csökken, és egyre nagyobb hányadot foglalnak 
el a bükk és más lombfa erdők. Udvarhely, Szolnok-Doboka és Háromszék várme
gyékben már ezek játszák a fő szerepet.

A nagyrészt magas hegyekkel borított Csík, Beszterce-Naszód, Maros-Torda és 
Máramaros vármegyék uralkodó fafaja viszont már a fenyő. Ezekben a megyékben a 
tölgyesek már elenyésző, vagy nagyon alacsony hányadot képviselnek.

E fejezet lényegét röviden összefoglalva: Észak-Erdély és Székelyföld visszacsa
tolásával mennyiségben mintegy 16 %-kal több erdőt, értékben azonban annak több
szörösét kaptuk vissza, mint amivel 1938-ban rendelkeztünk! Ennél azonban sokkal 
fontosabb, hogy 20 keserves év után visszakaptuk Erdély, Tamási Áron, Nyírö József 
és Reményik Sándor népét, a mi igazi testvéreinket. Visszakaptuk a Hargitát, a 
csíkországi fenyveseket, a havasokat, a hegyeket, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Csík
szeredát, Székelyudvarhelyt, és mindazt, ami nekünk mindennél többet ért.

A visszacsatolt délvidéki terület erdei

Délvidéken a visszacsatolt terület négy, gyakorlatilag különálló részből, a Duna- 
Tisza-Dráva közti bácskai területből, a baranyai háromszögből, és a Vas, illetve Za
la megyéhez csatolt két önálló muraközi területből tevődött össze. E tagoltság alap
ján úgy tűnhet, hogy a visszacsatolt részek erdőterületének meghatározása áthidalha
tatlan problémát jelentett.

Az FM akkori Erdészeti Főosztályának statisztikai szolgálata azonban tájékozott
sága révén rövid idő alatt feloldotta a problémát. Kiderítették ugyanis, hogy a jugo
szláv bánya-és erdőügyi minisztérium 1938-ban kiterjedt statisztikai felmérést szer
vezett, és annak adatait 1940-ben közreadták. E kiadvány az erdészetet érintő legfon
tosabb adatokat, többek között az erdőterületek horizontális elterjedését, 
fafaj összetételét, tulajdonjogi viszonyait, és egyéb adatait járásonként részletezve 
tárgyalta. A jugoszláv közigazgatási rendszerben a régi magyar járási határok -  ki
sebb kiigazításoktól eltekintve -  nagyjából fennmaradtak. Ezt felismerve hamarosan 
nyilvánvalóvá vált, hogy a jugoszláv muraszombati járás teljesen fedi a Vas 
megyéből Jugoszláviához csatolt területet, az alsólendvai, perlaki és Csáktornyái já 
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rás, Csáktornya város területével együtt pedig -  nagyjából -  azonos Zala megyének 
Jugoszláviához csatolt területével. Ugyanígy kiderült, hogy a Dunabánság két járása 
azonosítható a visszacsatolt bácskai, illetve a baranyai háromszög területével.

Ezek alapján a jugoszláv statisztikai kiadvány majdnem közvetlenül szolgáltatta 
a visszacsatolt területek erdeire vonatkozó adatokat. Ezek szerint:

-  Legtöbb erdő Bácskában volt, 23 528 hektár. Mivel azonban a Szabadkától 
délre eső területen csak a Duna mentén voltak berki és ártéri erdők, a belső te
rületet pedig erdőtlen homokvidék foglalta el, erdősültsége csak 2,7 % volt, 
legalacsonyabb a visszacsatolt délvidéki területek között.

-  Bácska után legtöbb erdeje a vele közvetlenül szomszédos baranyai három
szögnek volt, 19 594 hektár. Itt az erdősültség 17,1 %, magasabb, mint az ak
kori Baranya megye erdősültsége.

-  A Mura-vidék erdősültség tekintetében két eltérő részre tagolódott. A Vas me
gyéhez csatolt muraszombati járás  16 515 hektár erdejével a Délvidék erdőben 
leggazdagabb része, erdősültsége 27,7 %. Ezzel szemben a Zala megyéhez 
csatolt muraközi résznek, bár majdnem annyi az erdőterülete (13 330 hektár), 
mint a Vas megyéhez csatolt résznek, erdősültsége azonban csak 12,9 % volt.

Az egyes részekből így kirajzolódott kép szerint a visszacsatolt Délvidéknek vol
tak gazdagon erdősült részei, a terület egészében mégis jellegzetes alföldi táj. Összes 
erdőterülete 72 967 hektár, erdősültsége csak 6.4 % .1S

A visszacsatolt területrészek múltját vizsgálva, a jugoszláv statisztika aktuálisnak 
mondható adatainak az 1918. évi erdőtörzskönyvi adatokkal történő összehasonlítá
sa alapján megállapítható, hogy -  Csehszlovákiához és Romániához hasonlóan -  Ju
goszlávia is jeleskedett az erdőpusztításban. A visszacsatolt Délvidéken 20 év alatt 
összesen mintegy 8000 hektár erdőt irtottak ki, ennek eredményeként ugyanezen a te
rületen 10,7 %-kal csökkent az erdőterület19

Százalékosan nem, de területben legnagyobb volt az erdőpusztítás (3740 hektár) 
az erdőben egyébként is szegény Bácskában. Ennél valamivel kevesebb (3670 hek
tár) erdő tűnt el a Zala megyéhez, és legkevesebb (1550 hektár) a Vas megyéhez csa
tolt területen. Ezekkel ellentétben a baranyai háromszögben nem csökkent, hanem 
1210 hektárral, 6,6 %-kal nőtt az erdőterület. Ez egyrészt annak tulajdonítható,hogy 
a Duna és a Dráva zátonyszigetei természetes úton beerdősültek, másrészt 
feltehetően annak, hogy a jugoszláv uralom alatt a baranyai háromszögnek több mint 
70 %-át állami tulajdonba vették, ezért itt magasabb színvonalon, tudatosan 
gazdálkodtak.20

A délvidéki területek erdeinek fafaiösszetétele semmi hasonlóságot nem mutat a 
kárpátaljai vagy az erdélyi erdőkhöz. A visszacsatolt területek fekvésénél fogva leg
közelebb áll a szomszédos alföldi és ártéri, illeve a nyugat-dunántúli területek erde
ihez. Jellemző ezekre az erdőkre a nagyfokú elegyesség. Az erdők 53,6 %-a elegyes, 
és csak 46,4 %-a azonos fafajú elegyetlen erdő.

Dr. Földváry: A visszafoglalt délvidéki terület. Erdőgazdaság. Magyar Statisztikai Szem le. 1941. II. 803. oldal, 
ld. 18. jegyzetet. 808. oldal, 
ld. 18. jegyzetet. 809. oldal.
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Az erdőterület 23,8 %-át -  meglepő módon -  fenyvesek, 76,2 %-át lombfa erdők 
borítják. Az itteni fenyvesek természetesen nem hasonlíthatók össze a kárpátaljai és 
erdélyi magashegységi lucosokkal és jegenyefenyvesekkel, melyek egyedei legalább
40-50 méter magas, sűrű szövetű faanyagot szolgáltatnak. Az itteni fenyvesek -  a 
Delibláti-homokpusztán létesített, mintegy 180 hektáros kísérleti fenyőtelepítés ki
vételével -  teljes egészében a nyugat-dunántúli területekhez csatlakozó muravidéki, 
alpokaljai lankás dombokon helyezkednek el. Ezek 67 %-a fafajonként elegyetlen ál
lományokban, 33 %-a fenyő-elegyben, vagy fenyő-lombos elegyben fordul elő. Leg
nagyobb hányadot a legfeljebb 20-30 méter magasságot elérő, laza szövetű 
erdeifenyő képviseli. Ennek elegyetlen állományai az itteni fenyvesek 62 %-át, az 
elegyes fenyőállományok erdeifenyő hányadát is figyelembevéve azok 72 %-át is el
érheti. Az erdeifenyőn kívül előfordulnak még elegyetlen luc- és feketefenyő állomá
nyok is. Ezekben azonban a lucfenyő a fenyveseknek csak 2,9 %-át, a feketefenyő 
pedig csupán 2,7 %-át képviseli.

A lombfa erdőket a fafaj gazdagság és változatosság jellemzi. Ezek 23 %-a a Vas, 
illetve Zala megyéhez csatolt Mura-vidéken, 35 %-a a baranyai háromszögben, 42 
%-a Bácskában helyezkedik el. Itt az elegyetlen állományok a fenyőkénél kisebb há
nyadot, csak 40 %-ot, az elegyes erdők pedig 60 %-ot képviselnek. A termőhelynek 
megfelelően legnagyobb hányadban a lágy lombfa erdők fordulnak elő. Ezek ele
gyetlen állományai az összes lombfa erdők 23 %-át, az elegyes erdők megfelelő lágy 
lombfa hányadát is figyelembe véve az összes lombos erdőterület 50 %-át is elérhe
tik. A kemény lombos fafajok viszonylag kis mértékben vannak képviselve. Ez is egy 
alapvető különbség az itteni és a kárpátaljai, erdélyi erdők között, mert ott a lombos 
erdők döntő hányadát a bükk és a tölgy képviseli, lágy lombfák ott gyakorlatilag nem 
is fordulnak elő. Itt a bükkösök elegyetlen állományai -  döntő részben a baranyai há
romszögben -  2,2 %-ot, a tölgyesek 6,3 %-ot, a kőrisesek 2,2 %-ot, az akácosok 3,6 
%-ot foglalnak el.

A délvidéki erdők e sokszínűségének és változatosságának vázlatos bemutatása 
mellett a főbb fafaj csoportoknak a többi visszacsatolt területtel összehasonlítható 
arányait az 1/13.táblázat szemlélteti.

Az itteni erdők tulajdonjogi helyzetét tekintve az 1918. évi erdőtörzskönyvi ada
tok szerint a visszacsatolt Délvidéken összesen 12 319 hektár kincstári erdő volt, 
egyedül Bácskában (1/14. táblázat). Mintegy 7200 hektár egyházi, 16 900 hektár hit
bizományi, összesen 36 400 hektár szabad rendelkezésű magánerdő, s ezeken kívül 
kisebb tételekben városi, községi, birtokközösségi erdők is voltak.

A 20 éves jugoszláv uralom alatt a helyzet alapvetően megváltozott. A hitbizomá
nyi erdők eltűntek. Ezek kivételes jogállását a jugoszláv államhatalom nem ismerte 
el. Az egyházi erdők területe az 1918. évinek kevesebb, mint a felére, a szabad ren
delkezésű magánerdőké körülbelül a harmadára csökkent. Ugyanakkor az állami 
erdők, a városok, a községek és birtokközösségek erdőterülete közel kétszeresére 
nőtt.

E gyökeres átalakulás a szerbek azon fő törekvésének volt az eredménye, hogy a 
magyar népességet anyagilag lehetetlenítsék, és ezzel az asszimilációt elősegítsék. 
Minden eszközt felhasználtak arra, hogy a magyar lakosságot vagyonából kiforgas
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sák. Törvényben előírták, hogy az az ingatlan, amely a múltban a magyar király ado
mánylevele alapján állami tulajdonból került magánszemély tulajdonába, az az örö
kösöknek is jogosulatlanul szerzett vagyona, ezért az a jugoszláv államot illeti. E tör
vény alapján Frigyes királyi hercegnek a baranyai háromszögben levő 13 082 hektá
ros hitbizományi erdőbirtokát állami tulajdonba vették, és állami erdőgazdasággá 
alakították át. így nőtt közel kétszeresére az állami erdők területe. Az egyházi és sza
bad rendelkezésű magánerdők nagy részét is elkobozták, és a szerb vezetés alatt álló 
városoknak, községeknek, birtokközösségeknek adták. Ez a folyamat a visszacsatolt 
délvidéki erdők előtörténetének legsötétebb jelensége.21

Összefoglalás

Ebben a fejezetben elsősorban az elszakított országrészek visszacsatolásakor ön
ként adódott arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mennyi erdőt kaptunk vissza a 
felszabadult területeken.

Az adatok véglegesítése előtt a forrásmunkák alapján kidolgozott adatokat a 
Magyar Statisztikai Évkönyvek 1938-1943. évi kötetei alapján ellenőriztük. Az 
évkönyvek az összes erdőterületre vonatkozólag a kataszteri, és az erdészeti ható
ságok által készített felmérés szerinti adatokat is közlik. A kétféle adat között 
jelentős eltérés mutatkozik. Az erdészeti hatóságok közlése szerint az összes 
erdőterület 1938-ban 7 %-kal, 1940-ben 10 %-kal meghaladja a kataszteri felmé
rés alapján az erdőnek, mint a művelési ágak egyikének a területét. Ennek az el
térésnek esetleg az lehet a magyarázata, hogy az erdészeti hatóságok a fásítások 
(fasorok,fapászták, stb.) területét is erdőként tartották nyilván. Ilyen mértékű el
térés azonban ezzel nem indokolható.

A kataszteri felmérésre támaszkodó adatközlés kétségtelenül hitelesebb, mert az 
az egész ország területét átfogja. Mégis mivel az erdőterület fafajonkénti arányaira 
csak az erdészeti közlés szolgáltat adatot, az 1938. évi bázisállapotra vonatkozólag 
azt kellett elfogadnunk. Az 1938-at követő években azonban a visszacsatolt ország
részek erdőterületi adatainak ellenőrzése során azt tapasztaltuk, hogy a Statisztikai 
Évkönyvek 1939-1943. évi kötetei ugyanarra a visszacsatolt országrészre vonatko
zólag évről évre más és más adatokat, 1941 és 1943 között már ellentétes irányú vál
tozásokat, az előző évinél nagyobb, majd a következő évben az előző évinél kisebb 
erdőterületet, és más fafaj arányokat közölnek. Ezért -  bár a forrásmunkák alapján 
levezetett adatok is tartalmaznak némi bizonytalanságot -  mégis ezeket kellett vég
legesnek elfogadnunk. így a választ az alapkérdésre, hogy mennyi erdőt kaptunk 
viszsza a felszabadult területeken, az I/15.sz. táblázatban a forrásmunkák adatai 
alapján összegeztük.

Négy év alatt a Felvidék és Erdély egy részének visszacsatolása, Kárpátalja és a 
délvidéki területek visszaszerzése révén több mint 2,2 millió hektár erdőt kaptunk

21 ld. 18. jegyzetet. 817-818. oldal.
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vissza. Ennek eredményeként hazánk erdőterülete az 1938. évinek 2,9-szeresére, a 
tölgyesek területe 2,1-szeresére, a bükk és más lombfa erdőké 2,5-szeresére, a fenyő 
erdők területe pedig több mint 10-szeresére, az ország erdősültsége 12,8 %-ról 20,0 
%-ra nőtt. Legnagyobb volt az erdősültsége Kárpátaljának (50,5 %), és legnagyobb 
a fenyő aránya a visszacsatolt erdélyi területnek (35,2 %).

A gyarapodás örömteli tényei mellett arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a 
visszacsatolt országrészeken összességében mintegy 288 000 hektárral kevesebb 
erdőt kaptunk vissza, mint amennyit Trianonnal elveszítettünk, mert az utódállamok 
ezeken a területeken ennyi erdőt kiirtottak. E pusztítás nélkül erdőterületünk 2,5 mil
lió hektárral gyarapodhatott volna.

A visszacsatolt területek erdeinek területi és fafaj összetételi adatai alapján 
Földváry már a második bécsi döntést követően, majd a délvidéki területek vissza
csatolása után ismét számításokat végzett arra vonatkozólag, hogy az ország 
erdőterületének 2,2 millió hektárral történt gyarapodása milyen hatással lesz a meg
nagyobbodott ország faellátási helyzetére.

A területadatok ismeretében a fafajcsoportonként várható növedékre, és az ipari- 
fa-hányadokra vonatkozó becslések alapján kiszámította az ország megnövekedett 
területén várható fatermelés mennyiségét. Ezt 7,2 millió m3-re becsülte. Azután ezt a 
Csonkaországnak a Statisztikai Évkönyvekből az 1931-1937. évek átlagára leveze
tett lombos és fenyő iparifa-, valamint tűzifa-felhasználási adataival összevetve, a 
megnagyobbodott ország lélekszámának növekedését is figyelembe véve, megállapí
totta, hogy lombos iparifában mintegy 30 000 vagon exportfelesleg, fenyő iparifában 
viszont az 1931-1937. évinél nagyobb hiány várható, tűzifában pedig a termelés eset
leg éppen csak hogy fedezi a szükségletet.22

Mihályi Zoltán az Erdészeti Lapok 1941. decemberi számában megjelent, „A ma
gyar erdőgazdaság feladatai” című cikkében bírálta Földváry közlését, elsősorban 
azért, mert ő a szükségleti mérce meghatározásánál a fogyasztás szempontjából 
legkedvezőtlenebb időszakot vette alapul, amikor a gazdasági válság következtében 
rendkívül alacsony volt a felhasználás. Ezenkívül hibájául rótta fel azt is, hogy a 
szükséglet levezetésében a papírfogyasztással nem számolt, holott az a faszükséglet 
el nem hanyagolható, jelentős tétele. Mihályi elfogadható szükségleti bázisnak az 
1928. évet tekintette, és számításai alapján megállapította, hogy a Földváry által le
vezetett termelésnek legalább 2-szeresére, 14 millió m3 fatermelésre lenne szükség, 
ha 1938. évi szinten fedezni akarnánk a 14,6 millióra növekedett népesség faszük
ségletét. -  E vitatott kérdésre az erdészeti igazgatás működésével foglalkozó fejezet 
majd a tények alapján megpróbál választ adni.

ld. 11. jegyzetet. 715-718. oldal.; ld. 18. jegyzetet. 820-821. oldal.
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