
5 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

5.1 Magyar (magán)erdőbirtokok Nagy-Romániában

Korábbi köteteinkben részletesen szóltunk a román agrárreformról, 
amelyet a kortársak minden fórumon magyarellenesnek minősítettek és 
annak bizonyítottak. Amikor MIKÓ Imre 1941-ben értékelte a román uralom 
22 évét, nemcsak azt kifogásolta, hogy a kisajátított birtokokat csaknem 
minden esetben magyaroktól vették el, hanem az agrárreformtörvény 
fogaiamzásbeli pongyolaságát is, ami újabb visszaélésekre adott alkalmat.343 
„Sérelmes volt a törvénynek az a rendelkezése -  írta MIKÓ -  mely a 
kisajátítás alól mentes föld nagyságát hegyes vidéken 50, dombos vidéken 
100 holdban szabta meg, lapályos vidéken pedig 200, illetve 500 holdban, a 
szerint, hogy mennyi a földigénylők száma. Annak a megállapítására 
vonatkozóan, hogy melyik a hegyes, és melyik a dombos vidék, a törvény 
semmiféle intézkedést nem tartalmazott, s így az agronomok saját belátásuk 
szerint jártak el, ami nagyon sok visszaélésre adott alkalmat.”

A kisajátítási eljáráson túl a földért fizetett árak is érzékenyen érintették a 
magyar birtokosokat, mivel az elvett földeket az 1908-1913-ban érvényes 
aranykoronában megállapított áron kívánták megváltani. De úgy, hogy az 
aranykoronát „papírlejre” „alakították át.” Ráadásul az 5%-os 
járadékkötvényt 50 évig tartó futamidővel adták ki (kilátásba helyezve az 
időközi sorsolás lehetőségét).

BARÓTHY József 1940-ben megjelent könyvében -  szakirodalmi, illetve 
egyéb feltárások alapján -  több csoportban mutatta be a különböző eljárások 
során sérelmet szenvedett magyar birtokosokat. Mi ezekből csak egyet- 
kettőt, az erdőket is érintő példákat idézünk.344

A földreform során nem vették figyelembe azt, hogy egy-egy birtok 
esetenként több örökös között oszolhat meg. Például báró Solymossy László 
örököseinek Tereimben (Torontál m.) 3000 kh-nyi (1727 ha) birtoka volt. 
Az örökhagyó még 1918-ban elhunyt, a fenti helyzet ennek következtében 
alakult ki. Az agrárbizottság azonban az 1918. december 1-jei állapotot vette 
figyelembe, azaz egyetlen személyt, akinek mindössze 100 kh (58 ha) 
szántót, 106 kh (61 ha) erdőt, 19 kh (11 ha) szőlőt és 21 kh (12 ha) kertet 
hagyott vissza, míg a többit románoknak adta. Az örökösök kérését, hogy 
tudniillik őket személyenként vegyék számításba, elutasították.
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Máshol, így Búzásbesenyőn (Kis-Küküllő m.) a hadba vonult gazda 
birtokát bérbe adták, mivel azt a család maga képtelen volt művelni. A 
földbirtok-„rendezők” azonban a helyzetet úgy értelmezték, hogy a 
tulajdonosnak a 400 kh-nyi (230 ha) föld sok, tehát csak 30 kh-t (17 ha) 
hagytak meg neki.

Az erdélyi magyarságot sújtó agrárreform jelentős külföldi visszhangjára 
BARÓTHY az amerikai protestáns misszió 1924-ben rögzített kifogásait 
idézi. A román kormánynak eljuttatott iratban az erdőkkel kapcsolatban 
nemcsak a kisajátítási árat (amire már utaltunk), hanem azt is kifogásolták, 
hogy akár 5-15 kh-os (3-9 ha) kisbirtokosok erdeit is elvehették. Erre a 
román kormány válasza: az. agrárreform alapelvei mindenhol és mindenkire 
vonatkoznak.

A Mezőség, illetve a románok által „Tiszai Alföld”-nek nevezett vidék 
fásítási emlékei során már idéztük a határövezet erdészeti megfigyelését, az. 
új Románia erdészeti eseményeinek nyomon követését.345 Azóta előkerült 
KAÁN Károly 1923-ban kelt rendelete, 346 amelyben az érintett 
államerdészeti szerveket „bizalmas jelentésre” hívja fel, „mivel még a nem 
rég múltban az országhoz tartozott tekintélyes országrészek lekapcsolása 
következtében az anyaországtól elszakadt részeken minden téren mélyre 
ható változások mentek véghez, melyek a magyar impérium ott folytatott 
gazdaságára mindenképpen csak bomlasztó és visszavető kihatással 
lehetnek.” Ezért „bírálat tárgyává kell tenni”, hogy ott a vízmosások 
megkötését; a kopárok befásítását; a vízfolyások mederviszonyainak 
szabályozását; a vízi szállítóberendezések fenntartását; a hegyvidéki legelők 
ápolását és rendszeres kezelését, általában a legeltetés szabályozását; a 
fakitermelések tervszerű kivitelezését; a vágásterületek takarítását; a 
vágásterületek beerdősítését; végül pedig „a múltban elmulasztott vagy nem 
sikerült erdősítés és kopárfásítás megfelelő pótlása tekintetében” milyen 
változások történtek.

KAÁN rendeletére 1924-ben az egri (Heves m.) erdőfelügyelőségtől 
Máramarosra vonatkozóan érkezett be jelentés. Az erdőket illetően 
elsősorban a Felsővisói járásban látott állapotokat részletezte. A tudósító 
arról írt, hogy „az egyelő megszűnt” felsővisói m. kir. járási erdőgondnokság 
„kerületéhez tartozó és a Nagy Pietrosz alatt elterülő erdőségeket, különösen 
a Dragos és Magura patakokra hajló részeken tarra vágatják s a felújításról 
egyáltalában nem gondoskodnak /.../. Ezeknek a túl meredek (helyenként 
60-70° lejtésű) és a magyar erdőhatóság által jó részben véderdőnek 
minősített oldalaknak letárolása és felújításuk elmulasztása -  figyelemmel 
arra, hogy a Visó folyó alsó szakasza már úgyis letarolt s kopárosodó -
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éppen ezek a most tarolás alá vett felső szakaszon fekvő erdők voltak 
hivatva az árvizek enyhítésére”, a Tisza vízjárására hatással lesznek.

Pontosan erről a vidékről áll rendelkezéseinkre egy agrárreformos 
átadási dokumentum.

A Visói és Izai Kisajátítási Bizottság 1931. március 27-én kelt 
jegyzőkönyvéből idézzük a következőket.347

Az említett bizottság az agrárreíormtörvény 91-112. és a végrehajtási 
utasítás 142-178. paragrafusaira hivatkozva az alább felsorolt községek 
számára kisajátította a következő birtokokat:

1/ Visóvölgy községnek
374 kh (215 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
135 kh (78 ha) havasi legelőt;

2/ Visóbisztra községnek 
900 kh (518 ha) erdőt,
440 kh (253 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
209 kh (120 ha) erdőt legelő céljára 
151 kh (87 ha) havasi legelőt;

3/ Petrova községnek 
251 kh (145 ha) erdőt,
420 kh (142 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
743 kh (428 ha)
+ 150 kh (86 ha) havasi legelőt;

4/ Leordina községnek 
1121 kh (645 ha) erdőt
351 kh (202 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
349 kh (201 ha) havasi legelőt;

5/ Visóoroszi községnek
160 kh (92 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
100 kh (58 ha) havasi legelőt;

6/ Oroszkő községnek 
1591 kh (916 ha) erdőt
300 kh (173 ha) erdőt „erdő-legelő” létesítésére és 
19 kh (11 ha) havasi legelőt.
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Az „erdő-legelő” a korábbi magyar erdészeti szóhasználatban „legelő- 
erdő”-t takarhatott. A tulajdonosoknak, dr. Munkácsynénak és Jósikánénak, 
egy, a minisztérium által 1929-ben aláírt határozat alapján összesen 1638 kh 
(943 ha) erdőt és 200 kh (115 ha) legelőt hagytak meg. Kárpótlásul viszont a 
kitermelendő 2263 kh-nyi (1302 ha) erdő (amelyeket a községek legelőkké 
alakítanak át) faanyagát szintén a volt tulajdonosoknak ígérték. A 
jegyzőkönyv ennek alapján a következőkkel zárult: „Mivelhogy miután 
meghagyatott a tulajdonosoknak a fent említett erdő és legelő-erdő terület, 
valamint még a faanyag is a legelő-erdő területekről, kijelenti | a bizottság] 
kisajátítottnak [tudniillik kedvezményezetteknek] Visóvölgy, Visóbisztra, 
Petrova, Leordina, Visóoroszi és Oroszkő községeket a fent említett erdő és 
legelőterületekkcl, ennek következtében használhatják mint községi erdőt és 
legelőt, illetőleg havasi legelőt és miután az illetékes mérnök úr által ki lesz 
jelölve és felmérve, be lesz kebelezve [a községeknek] telekkönyvileg.”

A felmérés és a birtokba helyezés mindenesetre egy hosszabb (és 
költséges) folyamat volt, de a községek ettől függetlenül a nekik juttatott, de 
nem a bizottság működésétől, illetve a fent kiállított jegyzőkönyv 
keltezésétől birtokba vett területeket használták (gyakorlatilag az 
államfordulat óta). Petrova község képviselő-testülete 1938-ban mégis 
lemondott a 251 kh-nyi (145 ha) erdőjuttatásról. Az előbb említett 
költségeket ugyanis nem akarták vállalni, mivel a településnek nem volt 
szüksége a magyar birtokosok erdejére. A falu közbirtokossága ugyanis 
9300 kh (5352 ha), a település maga pedig 1600 kh (921 ha) erdővel 
rendelkezett. így a földreformmal juttatott 251 kh-ra egyáltalán nem voltak 
rászorulva.

A Máramarosi-havasok eme szegletében lezajlott erdőátruházásra még 
vissza fogunk térni, mivel ez a terület 1940-ben visszakerült 
Magyarországhoz. így a magyar kormány által hozott kárpótlási, illetve 
restrikciós rendelkezések erre a birtokra is vonatkoztak.

VENCZEL József, a korszak jeles statisztikusa, szociográfusa, a két 
világháború közötti időszak birtokmozgásait értékelve egyértelműen 
kimutatta, hogy a román agrártörvény nem „antifeudális reform” volt. Nem, 
hanem kimondottan magyarellenes intézkedés. Tehát akkor, amikor 
lehetőség adódik rá, azonnal érvényteleníteni kell, és vissza kell az eredeti 
állapothoz térni.348 Erre a második bécsi döntést követő időszakban, Észak- 
Erdély esetében nyílt lehetőség.

189



5.2 A visszatért (Észak-)Erdély, 1940-1944349

A második bécsi döntést követő időben az erdészeket természetesen 
érdekelte, hogy mennyivel nőtt Magyarország erdőterülete, azaz Észak- 
Erdéllyel mennyi erdőt kaptunk vissza. A statisztikai adatokat FÖLDVÁRY 
László állította össze, amit 1940-ben közzé is tett.350

FÖLDVÁRY kiindulási pontul az 1918. évi erdőtörzskönyvi adatokat 
választotta, amelyből kikereste a teljes egészében, továbbá csak részben, 
illetve csonkán visszakapott megyék községsoros adatait. Számítása szerint a 
Romániának juttatott észak-erdélyi területen 2 739 006 kh (1 576 298 ha) 
erdő volt.

A romániai statisztikai adatokat elemezve bukkant az 1937. évi 
állapotfelmérésre, amikor mind a földadókataszteri, mind az erdőtörzskönyvi 
erdőterületeket közölték. Mivel a romániai adatszolgáltatást illetően is 
jobban bízott az erdőtörzskönyviekben, abból kereste ki a visszakerült 
megyéket, illetve községeket. így 2 352 697 kh (1 353 977 ha) erdőt talált. 
Ezt az értéket korrigálta, ráadásul felfelé mintegy 2%-kal kerekítette. 
Mondván: ennek „tápot az a meggondolás adott, hogy nyilván nem minden 
olyan erdőterület szűnt meg végérvényesen erdő lenni, melyet bármi okból, 
de különösképfpjen legelőjuttatás címén az erdők sorából töröltek. A más 
művelési ágba átírt erdőterületnek /.../ bizonyára tekintélyes hányada lesz itt 
is olyan, amely meredek fekvésénél fogva másra, mint erdőművelésre nem 
alkalmas és amelyen, belátva a természet ellentmondást nem tűrő örök 
törvényeit, meghátrálnak az érdekeltek a tervbe vett erőirtás gyakorlati 
végrehajtása elől.” Mindezek mellett is mintegy 300 000 kh-dal (kb. 180 000 
ha) csökkent a román uralom alatt az erdők területe. Ez egyértelműen a 
földreform, továbbá a korábbi szigorú gyakorlat „fellazulásának” számlájára 
írandó. Természetesen azt, hogy ez mennyiben érintette az 1918-as 
erdőtörzskönyvben még magánerdők kategóriájába soroltakat, nem lehetett 
kimutatni. Annál is inkább nem, mivel a „hazatért” észak-erdélyi részeken 
elkezdődött egy visszajuttatási folyamat, amely mind a román földreformmal 
már lezárt, mind a lezáratlan ügyeket érintette.

Rendelkezésünkre áll viszont -  szintén FÖLDVÁRY közleményében - 
Észak-Erdély fafajmegoszlása, ráadásul vármegyénkénti bontásban:351

Megye Tölgy kh (ha) Bükk cs más 
lombfa kh (ha)

l'enyő 
kh (ha)

Összesen 
kh (ha)

B es zlerce- N as zód 19 097 120 808 166 772 306 677
(10 990) (69 525) (95 977) (176 493)
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Csík 1 388 35 195 251 070 287 653
(799) (20 255) (144 491) (165 544)

Háromszék 49 511 164 233 71 502 285 236
(28 494) (94 516) (41 149) (164 153)

Kolozs 70 765 32 212 1 145 104 122
(40 725) (18 538) (659) (59 922)

Máramaros 9 877 123 712 128 412 262 001
(5 684) (71 196) (73 901) (150 782)

Maros-Torda 32 504 147 520 188 278 368 302
(18 706) (84 898) (108 354) (211 958)

Szilágy 99 858 59 009 - 158 867
(57 468) (33 960) (-) (91 428)

Szolnok-Doboka 62 283 117 704 452 180 439
(35 844) (67 739) (260) (103 843)

Udvarhely 25 188 117 876 33 894 176 958
(14 496) (67 838) (19 506) (101 839)

Összesen 370 471 918 259 841 525 2 130 255
(213 206) (528 458) (484 298) (1 225 962)

Látható, hogy 1942-43-ban, amikor az crdőtörzskönyveket újraírták, 
illetve „karbantartották”, az észak-erdélyi területre az 1940-ben becsült 
számoknál kevesebb érték jött ki; 2 130 255 kh (1 225 592 ha). Azaz 1918 
óta az erdőterület 350 336 hektárral csökkent, ami igen-igen tekintélyes 
mennyiség, mert százalékban is csaknem 28%-ot tesz ki. Ezt pedig 
semmiféle statisztikai adatközlési hiba, vagy más ok nem magyarázhat, 
hanem egyedül és kizárólag az erdők teljesen más felfogás szerinti kezelése, 
ha úgy tetszik, elhanyagolása.

A visszacsatolt erdélyi (és keleti) országrészek földbirtok-politikai 
kérdésével a 200/1942. ME. számú rendelet foglalkozott. Ekkor hoztak létre 
Kolozsvár székhellyel egy földbirtok-politikai osztályt. Az említett rendelet 
alapján a román földreform során szerzett erdőkben a 4390/1940. ME. szám 
alatt (országosan) előírt kötelező fakitermelések eredményéről a területileg 
illetékes erdőigazgatóságoknak adatokat kellett szolgáltatniuk.352 Abban az 
erdőtulajdonosok a fából származó bevételt kötelesek voltak pontosan 
kimutatni, továbbá a kitermelés költségeit is, majd pedig a felújításét 
megtervezni, s az árból így megmaradó összeget be kellett az 
erdőigazgatóság számlájára fizetni. Azaz, a tulajdonos még valamennyire 
rendelkezhetett az erdővel, de a jövedelem jelentős részben már a magyar 
államé lett. S nemcsak azért, mert az írta elő a fakitermelést, hanem mert az 
erdőszerzést az állam nem ismerte el jogosnak, illetve csak bizonyos 
feltételek mellett lehetett azt a román állam által kijelölt tulajdonosnál 
megtartani.

Az 1943. évi 970. ME. számú rendelet ennél már továbbment. Kimondta, 
hogy a romániai földreform során kisajátított, állami tulajdonba vett, de
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használatra esetleg másoknak átadott erdőkben az új tulajdonosok 
mindenféle használati joga megszűnik. Az erdőt a területileg illetékes 
erdőigazgatóság veszi át, míg a tulajdonos annyi pénzt kap, amennyit 
annakidején a használati jogért (tulajdonért) fizetett.

Hogy kik azok, akik így jutottak ingatlanhoz, arról a községi 
elöljáróságoknak kellett jelentést összeállítaniuk, s azokról a földekről is, 
amelyeket ugyan kisajátítottak, de az új tulajdonosoknak nem osztottak ki. A 
másik oldalról pedig a volt tulajdonosoknak lehetővé tették -  megfelelő 
kérvény benyújtása mellett -  az egykor kisajátított ingatlanuk vissza
igénylését. A telekkönyvi állapotok feltűntetésén kívül a birtokmegerősítés, 
illetve -visszajuttatás során természetesen az ingatlant értékelni kellett, amit 
az erdőigazgatóság személyzete végzett el. Szintén innen indult, s a 
földművelésügyi miniszter csak jóváhagyta, a kisajátítás károsultjai 
kárpótlása csereingatlannal, illetve egyéb, az egész kérdéssel összefüggő, 
gyakran nem is mindig egyszerűen megoldható ügy.

Mielőtt a kárpótlással, a visszajuttatással foglalkoznánk, a nagybányai 
erdőigazgatőságból idézünk egy példát.353

Az erdőigazgatóság összesen 32 787, 99 kh (18 869,49 ha) „földrefor- 
mos erdőt” kezelt. Például a láposbányai erdőhivatal mintegy 10 ezer kh-nyi 
(kb. 6 ezer ha) üzemi területe mellett két „földreformos” erdőt is:

-  „Gróf Károlyi Alajostól kisajátított, Misztótfalu, Iloba és Sikárló 
községekben fekvő erdő területe” 3201,97 kh (1842,73 ha);

-  „Minorita rendtől kisajátított almaszegi erdő területe”
59,51 kh (34,25 ha).

Ezen erdőkről elkünönítetten kellett mindenféle nyilvántartást vezetni; 
nemcsak az üzemi területekről, hanem külön-külön minden egyes 
birtokosról, netalán birtoktestről (ha azok más-más erdőhivatal területére 
estek).

Az ún. „földreformos erdők” károsultjai, az egykori tulajdonosok 
egyébként anyagi kártalanításra nem tarthattak igényt (2780/1941. ME. sz. 
rend. 1. §). Éppen ezért volt számukra fontos a birtok természetben történő 
mielőbbi visszaigénylése. Erről a restrikciós eljárásról az 1440/1941. ME. 
szám alatt intézkedtek. A rendelet ll.§-ában a földművelésügyi miniszter 
feladatává tették arról nyilatkozni, „hogy az eljárás megindításának 
földbirtokpolitikai szempontból akadálya nincsen.” Mivel ez számtalan 
erdészeti feladatot is adott, néhány példát idézünk rá.
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A legegyszerűbb eset az volt, amikor az erdővel is rendelkező ingatlanra 
az erdészeti adminisztráció minden további nélkül kimondta -  elsősorban az 
értékesítési árat megtudva -  hogy az adásvételt a magyar tulajdonos 
kényszer hatása alatt kötötte.

Például Alsócsernátonban (Háromszék m.)354 „az. ingatlanokat néhai 
Végh János a román uralom alatt kényszerhelyzetben adta el Fenechiu Janku 
János és rokonainak. A visszaperleni szándékolt ingatlanok közül /.../ 9 kh 
1068 négyszögöl területű ingatlanok erdők. Az erdők k. holdanként! vételára 
600 lei, a mezőgazdasági ingatlanoké 3000 lei volt.” Az időpontot (1922) és 
a vételárat tudva a Csíkszeredái erdőigazgatóság a kényszerhelyzetet 
igazoltnak látta. Ennek alapján a miniszteri záradék: „1922. évi október hő 
22. napján megkötött szerződés többrendbeli megtámadásának és ezen 
jogügyletek, valamint azzal kapcsolatos nyilatkozatok alapján eszközölt 
telekkönyvi bejegyzések törlése iránt az 1440/1941. ME. számú rendelet 6.§- 
án alapuló kereset megindításának földbirtokpolitikai szempontból való 
akadálytalan voltára vonatkozó nyilatkozatomat 154670/1942. VII. B.14. 
szám alatt 1942. évi április hó 8-án kiadtam.”

Hogy a birtok-visszaperlési eljárások milyen komoly erdészeti 
adminisztrációval jártak, arra bizonyítékul ismét egy Háromszék megyei pél
dát hozunk.355

Vajna Albert kovásznál lakos a vonatkozó miniszterelnöki rendelet 
alapján kérte azon adásvételi szerződése megsemmisítését, amelyet 1937- 
ben a 27 kh 241 négyszögölnyi (15,65 ha) erdejére kötött. Az erdőért a vevő 
csak 9000 lejt, azaz kát. holdanként mintegy 300 lejt, magyar pénzre 
átszámítva 11 pengőt fizetett.

Az erdő leírását a kovásznai erdőfelügyelői kirendeltség munkatársa, 
SZŐTS Ernő 1942. július 14-én végezte el. Ebből idézünk.

Az erdő Páva község Delicés (Delities) nevű dűlőjében található, és a 
termőhelyi viszonyaira jellemző:

„Talaj: homokos-agyag, kárpáti homokkő felett, amely néhol elpalásodott 
alakban jelentkezik. Általában középmély, csak néhol válik sekéllyé, ahol az 
alapkőzet kivehető.”

Kitettsége: észak-északnyugati, „fatenyésztésre előnyös fekvésű.”
A lejtviszonyok 10-35° között váltakoznak, átlagban 20 fokosak. Klímája 

az 1120-1340 m-es tengerszint feletti magasságból következik. Termőhelyi 
jóságát SZŐTS a szálerdőre kiadott, kilenc kategóriát tartalmazó táblázat 
szerint V-ösnek ítélte.

A faállományt 0,7-es sűrűség jellemezte, és 70%-ban a bükk, míg a luc- 
és jegenyefenyő, 30%-ban alkotta. Ez utóbbiak korát 1-20 évesnek becsülte,
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míg a bükk zöme 50-60 éves volt, néhány helyen 60 éven felüli, itt-ott pedig 
10-20 éves. Az egész erdő korosztályviszonyait a következő számok 
jellemezték:

„Az erdő faállományát -  írta -  [az] 1920-as években szálalták ki, s így a 
mai fenyő állomány természetes úton keletkezett, mely az egész 
erdőterületen elég arányosan oszlik meg. Bükk mintegy 7 k. holdon 
tarvágásban kitermelve, míg mintegy 20 k. holdon csak szálai ás történt az 
utóbbi 20 év alatt, s így a jelenlegi állományból szerfakihozatal legfennebb 
5%-ig reméhető.”

Az erdőbirtok a kovásznai vasútállomástól 15-20 km-re, tehát nem távol 
feküdt, így a III. jövedelmezési osztályba sorolta, amely a Háromszékben 
érvényes erdei érték- és árszabályzat szerint űrméterenként 2,50 pengőt 
jelentett. Ehhez kapcsolódott az adózás szempontjából történő besorolás is: 
200 P/kat. hold. SZŐTS végül megjegyezte, hogy a helyi árakat figyelembe 
véve, ha a tulajdonos az erdő kitermelésére szánná magát, akkor az 
összbevétel egyharmadára számíthatna, mert a többit a kitermelés és a 
szállítás elvinné.

A véleményt a sepsiszentgyörgyi erdőfelügyelőség vezetője, IMREH 
Dezső 1942. augusztus 29-én egyéb adatokkal egészítette ki:

1. Az erdőleírás szerint a birtok valódi, hosszú távon is fenntartható 
erdő;

2. „Vajna Albert kovásznai lakos, kisbirtokos gazdálkodó, magyar 
anyanyelvű, református őskeresztyén, két gyermek atyja, 
világháborúban előbb frontharcos, később segédszolgálatos, 
hadapródjelölt, őrmesteri ranggal. Van 80 kh körüli 
mezőgazdasági birtoka, és még 300 kh-nyi erdeje. Rendezett 
anyagi körülmények között él. Zsidónak nem tekinthető.”

3. A birtokot 1937-ben Opra János zabolai törpebirtokos vette meg 
a volt első vásárlótól, Tanasescu Constantintól. Ő a Regátból 
jött, s Kovásznára községi bírónak nevezték ki, így a magyar 
birtokos tőle függött. Mind Opra János, mind Tanasescu „a bécsi 
döntés után elhagyta a felszabadult Erdélyt”;

1-20 éves 
21-40 éves 
41-60 éves 
61-idősebb

30%
20%
40%
10%.
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4. A visszajuttatást kérő Vajna Alberttól a román állam semmit 
nem sajátított ki;

5. Páva lakosságát 80%-ban magyarok, 10%-ban pedig cigányok 
alkotják, míg Kovásznáét 70%-ban magyarok, 20%-ban 
románok és 10%-ben „egyebek” (német, zsidó stb.). A kél 
községben a román földbirtokreform idején egyéneknek nem, 
csak községeknek sajátítottak ki erdőt.

A meglévő erdőbirtokossági társulatok a Vajna-féle birtok megvételét 
nem óhajtják, míg újabb társulat létesítése sem kívánatos. „Az ingatlanok 
megoszlása a faji arányszámok szerint a magyarokra még nem kedvezőtlen, 
bár a megszállás alatt sok magyar birtok ment át a románok kezébe.”

Látjuk, hogy a véleményből egész demográfiai, sőt birtokpolitikai leírás 
kerekedett. S nem elhanyagolható SZŐTS végső következtetése sem: „Úgy 
erdőpolitikai, mint nemzeti szempontból egyedüli helyes megoldás volna 
Háromszék vármegye, de az egész Székelyföldre is a régi -  erdőarányosítás 
előtti -  községi erdők visszaállítása, s azoknak egyöntetű állami kezelése a 
Beszterce-naszód vidéki községek erdőkezelése mintájára.” Tehát a 
kiterjedtebb állami erdőkezelés, amit az 1935: IV. te. 66. §-a már nemcsak 
Naszód vidékén, hanem az egész országban lehetővé tett. „Addig is -  
folytatta SZŐTS -  míg ez megtörténhetnék, a visszaperelési nyilatkozat 
kiadását nemzeti szempontból javasolom.” Ennek alapján a kérvényt 1942. 
szeptember 28-án a miniszter „földbirtokpolitikai szempontból akadálya 
nincs” felirattal látta el.

A magyar ingatlanok visszajuttatása, a perhez, illetve a birtokba történő 
visszahelyezéshez szükséges iratok beszerzése, nem minden esetben ment 
simán. Példának az előző alfejczetben idézett máramarosi uradalmat hoz
hatjuk fel.356

A Máramarosi-havasokban lévő birtok 1940-re özv. Papp Zsigmondnéra, 
illetve örököseire szállt. Az egykor a Munkácsy, Jónás, Rády, Szilágyi, 
Breznay és Ghillány családok nevén lévő erdők, havasok visszaszerzésére 
vitéz Rády József vezérőrnagy vállalkozott. Folyamodványában leírta, hogy 
az említett családoknak a térségben összesen 9695,9 kh (5580,0 ha) birtoka 
volt. Ebből nekik 1638 kh (943 ha) erdőt, továbbá 200 kh (115 ha) legelőt és 
100 kh (58 ha) szántót hagytak meg. (Az 1941 júniusában hivatalosan 
beadott levelében a birtok egykori összkiterjedését már 10 300 kh-ban -  
5928 ha -  jelölte meg.) A kaszálókat és a szántókat -  írta -  „kisemberek (de 
kizárólag románok) kapták”, míg az erdei és havasi területeket a hat „tiszta 
román” község.
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A községek azonban -  érvelt a vezérőrnagy -  igazán nem jutottak a 
terület birtokába, a föld most is a korábban felsorolt családok nevén van. A 
felmérések ugyan elkezdődtek, de nem fejeződtek be, mint ahogy a magyar 
birtokosok kártalanítása sem. „Természetes azonban -  írta -  , hogy a román 
megszállás alatt a birtokot kívülünk mindenki (de csak románok) szabadon 
használta, lopta és zsarolta.” Végül pedig arra mutatott rá, hogy a nekik 
juttatott területről valamennyi község jegyzőkönyvileg most lemondott. 
Tehát akár meg is történhet a birtok korábbi státuszának visszaállítása - 
függetlenül a magyar kormány erre vonatkozó eljárási és egyéb rendeleteitől.

A minisztériumban azonban semmiféle nyilatkozatot nem adtak ki addig, 
amíg a helyi hatóságok véleménye be nem érkezett. Mivel itt nemcsak 
erdőről, hanem mezőgazdasági területekről is szó volt, megkeresték a 
vármegyei gazdasági albizottságot, sőt annak révén a megyei 
gazdaszövetséget.

Ez utóbbi derítette ki, hogy a községek ugyan lemondtak a nekik juttatott 
magyar birtokról, de csak a Petrováé fogadható el. A többi falu vezetőségét 
vitéz Rády 1940. november 7-én, tehát még a katonai igazgatás idején, 
hívatta be és íratta velük alá a lemondási jegyzőkönyvet. Azok a falusi 
elöljárók, akiket a gazdaegyesület megkeresett, mind hivatkozott a 
kényszerre, illetve arra, hogy a magyar nyelvű jegyzőkönyv tartalmával nem 
is voltak tisztában. A kényszert könnyű volt bizonyítani, mivel vitéz Rády 
akkor Máramarossziget városparancsnoka volt. így a falusi bírókért 
katonákkal kivonuló „hatóság” ellen nem volt tanácsos felszólalni. Magának 
a jegyzőkönyvnek a tartalmát pedig leginkább ott támadták meg, hogy a 
falvak elkezdték a volt tulajdonos családoknak juttatandó fákat beszállítani, 
illetve eladni. Már csak ezt az áldozatvállalást sem lehet semmibe venni, 
illetve a birtokot többek között ezért sem akarták egyik napról a másikra 
maguktól „eldobni.”

A vármegyei vélemény tehát ez volt: a petrovai lemondást vegyék 
figyelembe, míg a többi község esetében csak szabályszerű eljárással lehet a 
visszaperlést megindítani. Az ügy további menetét nem tudjuk, de egy 
nagyon lényeges szempontra azért felhívhatjuk a figyelmet. A magyar 
hatóság ragaszkodott az előírásokhoz, és semmiféle önkényeskedésnek -  
még egy vezérőrnagy esetében sem -  adott teret.

Végül egy, a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó példát idézünk.357
Báró Bánffy Dániel hivatalban lévő földművelésügyi miniszter, 

nagybirtokos, budapesti lakos, és báró Bánffy Zoltán nagybirtokos, 
kolozsvári lakos 1941-ben kérte az idézett rendelet ll.§-án alapuló nyilat
kozat kiadását. Az általuk jelzett birtok osztatlan közös tulajdonban volt. A
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Szászrégenben (Maros-Torda m.) 1940. évi február hó 26-án megkötött 
ideiglenes egyezséggel Alsórépa, Felsőrépa és Marosliget községeknek 
eladott, együttvéve mintegy 630 kát. hold (kb. 360 ha) erdőingatlanra kötött 
jogügylet megtámadására az 1440/1941 ME. számú rendelet 6.§-a alapján a 
marosvásárhelyi kir. törvényszék előtt 1942-ben keresetet indítottak. Az 
erdőt, továbbá az ahhoz tartozó rét és legelő eladásának semmissé tételét a 
vételár alacsony voltával indokolták.

Az ingatlanokból ugyanis kényszerhelyzetben, Alsórépa községnek 
holdanként 385 lej vételár mellett 110 holdat (63 ha), Felsőrépa községnek 
440 lej holdanként! vételár mellett 400 holdat (230 ha) és Marosliget 
községnek 440 lej vételár mellett 120 kát. holdat (69 ha) adtak el. A vevő 
községek a vételáron felül még 200 000 darab (!) vörösfenyőt is kötelesek 
voltak Bánffyéknak juttatni.

A vételár az 1943. évi december hő 31-ig lett volna esedékes.
Az említett falvak azonban -  talán éppen a második bécsi döntés 

következtében -  1942-ig semmit nem fizettek, illetve fát sem adtak, továbbá 
a megvett ingatlanok birtokába sem léptek. Ugyanakkor a minisztériumi 
ügyintéző szerint a birtokértékesítés kényszerhelyzetét támasztotta alá a 
következő feltétel is: „Az ideiglenes megállapodás előfeltétele annak 5. 
pontjában foglalt kikötés szerint az. hogy a községek visszavonják a 
marosvásárhelyi törvényszék előtt fekvő felfolyamodásukat az eladók ellen 
kért kisajátítási eljárás kiterjesztése tárgyában, és visszavonják Ratosnya 
község defalkációs munkálatai ellen beadott előterjesztésüket is.”

A folyamatban lévő, le nem zárt jogügyletekre azonban az 1440/1941. 
ME. rendelet 5.§-a vonatkozott. így a miniszternek saját birtokvisszaszerzési 
ügyében nem kellett nyilatkozatot kiadnia.

Az ún. zsidóerdők kérdését messzebbről kell kezdenünk. Felvezetésként 
mindenképpen megemlítjük RÓNAI Györgynek az Erdészeti Lapok 1942. 
októberi számában megjelent, Az erdőmérnök a koreszmék fergetegében 
című írását.358 Ebben RÓNAI, aki Trianon után az Ausztriának juttatott 
országrészben is dolgozott, „a koreszmék fergetegében” többek között 
felvetette az erdőmérnök kar és a zsidók kérdését. Mondván, őneki erre 
minden joga megvan, mivel 1942 tavaszán -  éppen egy vitézi címet elnyert 
kartársával együtt -  zsidóbujtatás címén a vádlottak padjára ültették. De mint 
erdész szakember büszke arra, hogy az erdészek a „zsidókérdést” már régen 
elintézték. „Alma Materünk légkörében -  írta -  nem tudott az erdészeti 
szakosztályon egyetlen zsidó sem beiratkozni. Nem engedte az erdőmérnöki 
szak ifjúsága. De, valljuk be, nem is vonzotta a mi kiskeresetű pályánk őket 
soha.”
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A Selmecbányán majd Sopronban meghirdetett „numerus nullius” 
valóban a diákköri hagyományok egyik alkotóeleme volt. Forrását nem 
tudhatjuk, de mindenképpen ott lehetett benne a középkori szigorú vallási 
elkülönülés, amelyeket a burschenschaftok még a XIX-XX. században is 
őriztek.359 Ugyanakkor a gyakorló erdőmérnökök munkájuk során akár 
szakmai összeütközésekbe is kerülhettek azokkal a favásárlókkal, akik 
Magyarországon a zsidóemancipáció (1867) után mind jelentősebb számban 
ehhez a felekezethez/fajhoz tartoztak. Mégis, a gyakorlatban dolgozó 
erdészek -  talán mert a szigorú diákköri előírások rájuk már kevésbé 
vonatkoztak -  ugyanolyan, akár kedélyesnek mondható kapcsolatban álltak a 
zsidókkal is, mint az ország nem magyar lakosaival, illetve a másfele- 
kczetűekkel. Ennek nemcsak a különféle visszaemlékezések a bizonyí- 
tékái, hanem például az Országos Erdészeti Egyesület tagsága is, ahol 
szép számmal voltak fakereskedők is. Következésképpen az egyesületi 
vándorgyűlések állomásai sem kerülték el a fakereskedők, -feldolgozók 
telepeit -  s talán nem csak az ilyenkor kijáró vendéglátás miatt sem.361 Végül 
hadd jegyezzük meg, hogy a főiskola tanári karában is többen zsidók, illetve 
székely szombatosok voltak. Róluk aztán kedves(kedő) diákanekdoták 
forogtak közszájon.362

A vesztes háború után, amikor a frontról visszatérő, felsőfokú 
tanulmányaikat folytatni akaró diákok miatt országosan a „numerus clausus” 
intézményét vezették be, a Sopronba került főiskola ifjúsági köre is 
tüzetesebb „egészségügyi vizsgálatot” tartott. Tudniillik az intézménybe 
beiratkozni szándékozó „balekot” szigorú orvosi vizsgálat alá vetették, ahol 
a „firmák” elsősorban arra voltak kiváncsiak, hogy az illetőt „nem bicskával 
keresztelték-e” S hiába volt 1924-ben előbb egyetemi ügy, majd országos 
(mivel a kérdést még a minisztertanács is tárgyalta!) nyomás két hallgató 
(akik közül az egyik egyébként „székely zsidózó”, azaz szombatos volt) 
főiskolai beírathatása mellett, az iíjúsági kör sztrájkot hirdetett: addig, amíg 
a két hallgató Sopronban tartózkodik, az előadásokat nem látogatják.363 A 
sztrájk hetekig tartott, aminek a végén előbb a kultusz- és pénzügyminiszter, 
majd azután a főiskola rektora is meghátrált: maradt a „numerus nullius”

Ehhez a témához jegyezzük meg, hogy ugyanekkor „jutott eszébe” a 
szaksajtónak, hogy az ország első erdésze, KAÁN Károly esetleges zsidó 
származását is felemlegesse.364 Hogy mindez mennyiben járult hozzá az 
ismert, meghatározó erdész, gazdaságpolitikus és tudós hivatalból történő 
eltávolításához, ma már kideríthetetlen. Tény azonban, hogy a „keresztény 
kurzus” ilyen megnyilvánulásai a főiskolai falakon kívül is jelentkeztek.
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Talán mondanunk sem kell, hogy az erdészeti felsőoktatási intézmény 
ezen „jellemzője” később, 1945 után az erdésztársadalomnak mind 
Magyarországon, mind Romániában (helyesebben Erdélyben) milyen óriási 
károkat okozott. Gerő és Rákosi bennük nemcsak az egykori urak 
kiszolgálóit, hanem a kirekesztőket látta, s az erdőmérnöki kart ezért 
mérhetetlenül gyűlölte.365 Az erdészek munkáját egyedül Vas Zoltán fogadta 
el, mert az újjáépítéshez fára volt szükség, illetve az erdőtelepítés az 
autarkiára törekvő népgazdaság létkérdésévé vált. Maguknak az erdészeknek 
a rehabilitációja majd csak 1956 után következett be, amikor például 
tömegesen kaphattak szolgálati fegyvert is. (40/1957. Korm. sz. rendelet.) A 
Sopronban végzett erdészek eme megkülönböztetése Romániában a (Maros-) 
Magyar Autonóm Terület fennállása idején is megvolt, bár ott a helyzetet az 
uralkodó nemzethez való viszony is át- meg átszőtte.366 Következésképpen a 
magyar erdészek rehabilitációja igen-igen elhúzódott.

Vissza kell térnünk RÓNAI cikkére, aki feltette a kérdést: vajon a 
fakereskedelem és -feldolgozás „keresztény alapokra” helyezésekor gondol
nak-e az erdőmérnöki karra? (Ez a zsidókat érintő korlátozás az 1939. évi 
IV. te. alapján kezdődött el.)

Még továbbmenve: a mintegy 500 ezer kh (kb. 285 ezer ha) zsidóerdő 
kisajátításakor ugyan részesülnek-e az erdészek a vagyonból, a vagyon 
hasznából? RÓNAI -  mint a Harmadik Birodalmat belülről is ismerő erdész
-  itt arra gondolt, hogy az 1942. évi XV.tc., amely a zsidók mező- és 
erdőgazdasági ingatlanairól intézkedett, vajon juttat-e az erdészeknek 
erdőket, saját birtokokat?367 Nos, nem juttatott, de szakmai feladatokat azért 
adott. Vizsgáljuk meg ezeket kicsit részletesebben is!

Az említett, 1942. évi törvény után a zsidó mező- és erdőgazdasági 
ingatlanokat akár -  miként azt a kultuszminiszter kérte -  a közalapítványi 
uradalmakhoz is csatolhatták volna.368 Végül az erdők kezelését mégsem 
azok, hanem az államerdészeti közegek végezték. Ebből következett, hogy 
mindenféle átvétel -  kezdve a törvény hatálya alá tartozó erdők összeírásától 
a telekkönyvi hatóságnál történő eljáráson keresztül egészen az üzemterv 
szerinti gazdálkodás megszervezéséig -  az államerdészetet terhelte. 
Megjegyezzük, hogy ezt a munkát már a szeptemberben megjelenő törvény 
előtt, az 1750/1942. ME. számú, márciusban kiadott rendelet alapján 
elkezdték. Az említett rendelet ugyanis a történelemből ismert módon 
helyezte zár alá a zsidóerdőket, ahol a zárgondnoki feladatokat az illető 
erdőigazgatóságok látták el. Sőt a zsidóknak minősülő személyek 
közbirtokossági (erdőbirtokossági) tagságát is fel kellett kutatni, s a 
tagságból folyó jogok -  természetesen a kötelezettségekkel együtt -  szintén
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az államerdészetet illették meg. Mindez nemcsak magára az erdőre, hanem 
az erdőhöz tartozó egyéb vagyontárgyakra (üzemi utakra, -épületekre, illetve 
fűrészekre) is vonatkozott.

A fenti magyarországi törvények és rendeletek mielőbbi végrehajtását 
természetesen Észak-Erdélyben is sürgették. Az erdőigazgatóságoknak már 
1942 decemberéig minden érintett ingatlanról kimutatást kellett 
összeállítaniuk, amely munkára valamennyi, bármilyen munkakörben 
dolgozó tisztviselőjüket igénybe vehették. Magyarul: az erdészek szakmai 
munkáját akár félbe kellett hagyni, mert a birtokpolitikai feladatokat 
mindennél előbbrevalóbbnak, sürgősebbnek ítélték.

A zsidóerdőket ugyanúgy elkülönítetten kezelték, illetve jövedelmüket 
külön mutatták ki, mint a „földreformosokat” Az előbb említett nagybányai 
erdőigazgatóság tőkési erdőhivatalában például így:369

-  „Nikolics János bárótól kisajátított és Felsőszőcs határában
fekvő erdőterülete” 2957,7 kh (1702,2 ha);
-  „Dr. Betegh István-féle kert 256 négyszögöl”

0,16 kh (0,09 ha).

Elképzelhető, hogy különösen ez utóbbi milyen (fölösleges) 
adminisztrációval járhatott akkor, amikor az erdészek -  1944-ben már 
gyakran „beöltözve”, hadi ruházatban370 -  próbáltak a feladatoknak 
megfelelni. Ebben a helyzetben aztán bizonyára nem gondoltak sem a 
keresztényi „igazságtételre”, sem a RÓNAI által felvetett „birtokszerzésre”
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