
2. AZ ERDÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS (IS) 
PÁRTOS TUDOMÁNY

A román erdészettörténet-írásban Vasile SABÁU 1946-ban kiadott könyve6 
révén honosodott meg az az elmélet, amely szerint a magyarok „nem tud
tak az erdős vidéki életformába beilleszkedni”.7 Következésképpen a romá
nok ősi jogon alapuló, közös erdőhasználata a magyar honfoglalást köve
tően tovább élt. A beilleszkedés elmaradását részben azzal magyarázza, 
hogy a honfoglalók sátrakban laktak, ott a fát nem kellett építésre használ
ni. Fűtésre, tüzelésre pedig azért nem volt a magyaroknak szükségük, mi
vel „nyers élelemmel táplálkoztak”. Később, a letelepedés után is eltekin
tettek az erdőktől -  íija SABÁU - , hiszen az erdős területek megszállásá
ra, művelésbe vételére idegen, szláv és germán népeket telepítettek be.

Továbbá még egy SABÁU-i gondolat. Miközben a románok a hábo
rús összecsapások idején a dák időktől kezdődően tudták az erdős vidé
keket a maguk hasznára alkalmazni, addig a magyarok erre képtelenek 
voltak. Következésképpen a román kenézek uralma az erdős vidékeken 
akár a XIX. század elejéig is fennmaradhatott.

A magyar történetírás szerint a honfoglalók megszállták a korábban 
lakott, illetve lakható erdős, tölgyerdős területet. László Gyula csak egy 
kis, Küküllő menti területet vett ki ebből, ahol feltételezése szerint ava
rok laktak.8 A román kenézek akár meg is maradhattak volna a hegye
ken, hiszen KAAN Károly még azt is megemlíti, hogy a gyepük, a ter
mészetes vegetáció, így az ott élő állat(ember-?)világ megőrzését is szol
gálhatta.9 S itt értünk el ahhoz a SABAU-féle tételhez, amely szerint a 
magyarok nem értettek volna a hegyvidéki hadviseléshez. A gyepűrend- 
szer éppen az ellenkezőjét bizonyítja. A későbbi korokban is éltek a szo
rosok lezárásának módszerével. Báthori Gábor 1610-ben, Szeben bevé
telekor cselből „erősen bevágta” a román vajdaságba menő szorosbeli 
utakat.10 Vagy emlékezzünk Thököly Imrére, aki az 1690. évi zemesti 
csatája előestéjén „oly kietlen helyeken s ösvényeken, meredek helye
ken szál[l]ítja be harmad napig táborát, a hol soha lovas ember s talán 
gyalog is nem járt, és csak egy egy lovas ember mehetett el, s térdén 
mászván s a lovak farkára fákot kötvén, úgy ereszkedtenek szép csende
sen a tágas [Erdély belseje felé eső] völgyekre.”11

KÁDÁR Zsombor a kuruc időkkel kapcsolatban emeli ki, hogy az er
dő menedékhely volt a lakosságnak, hiszen a hadak elől -  a várak és vá
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rosok (kétes) védelme mellett -  nemigen volt máshová bújni.12 Azaz a 
román megmaradás eme fortélyát minden nép alkalmazhatta. A hadmű
vészetből ugyanezen korból vehetünk példát. A Vezérlő Fejedelem 1705 
októberében a Karika-hágónál „erős sánczot kezdett /.../ csináltatni /.../ 
a passusokat mindenütt vágatni kezdette /.../ [és] maga kezdte megjárni 
s nézni.” A XVIII. századi történelmünk szintén feljegyez fával, erdővel 
kapcsolatos eseményeket. SABÁU az 1787. évi török elleni hadjárat te- 
mesi erődítéseit írta le, míg mi hadd emlékezzünk az 1717. évi tatárbe
törésre. A Szamosújvárig eljutó krími tatárok ellen a „Sztrimzi-szoros- 
ban” Karácson Tivadar hajdú és Sándor Farkas borsai lelkész vezetésé
vel fákat döntöttek és köveket ontottak alá. A visszavonuló tatárok közül 
hatezer elesett, hétezer pedig fogságba került -  ami mai napig dicsősége 
a magyar hadművészetnek.13

A XIX. századi harcok sem múlhattak el az erdőkkel és az azok ol
talmában álló szorosok védelmével kapcsolatos események nélkül. Elég 
csak Urban 1848 végi kimenekülését idézni Moldvába. Ugyanakkor a 
XX. század megmutatta: az erdők feltártsága akár segítheti is a Kárpát
medencébe betörőket. Az 1916. évi dél-erdélyi eseményekkel összefüg
gésben írták: „A román katonaság előnyomulását megkönnyítették azok 
a műutak, amiket a Magyar-Olasz Erdőipar munkásai építettek. A Föl
des-havasról ide ereszkedtek alá a román csapatok.”14

Befejezésül: a SABÁU-hoz legközelebbi időben, 1944 szeptemberé
ben történt, hogy a magyar hadvezetőség a Keleti-Kárpátokban, illetve a 
„Székely zsák” védelme érdekében erődrendszert kezdett el kiépíteni.15 
Itt nemcsak a terepadottságokat, hanem az erdőket is felhasználták, bár 
itt-ott éppen a kilövés érdekében erdőrészeket termeltek ki -  hogy aztán 
a harcok idején kiterjedt fenyvesek essenek a tűz martalékául. A polgári 
lakosság elmenekülését -  például a Dormányfalva felől közeledő tankok 
elől -  éppen a faipari üzem vicinális vasútja tette lehetővé. S akkor még 
nem szóltunk a végül győztesen bevonulok elől az erdőbe menekülő ka
tonákról, lakosságról.

Tehát: a terepadottságok, benne az erdők kihasználtsága nem lehet 
egyik vagy másik nép kiváltsága. Még akkor sem, ha a románok kétség
telenül foglalkozásuknál fogva -  tudniillik a pásztorkodás -  többet fo
rogtak a hegyeken, pojánákon, mint Erdély többi lakói.

Nem lehet célunk sem a dáko-román kontinuitás, sem az erdélyi ro
mán jelenlét folyamatossága tételének erdészeti szempontú értékelése, 
csak a romániai történetírás eme meggyőződésére hívjuk fel a figyelmet.
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Mint ahogyan azt is meg kell említeni, hogy a Bánságban kimutatható: 
a folyóvölgyek erdeit szlávok kezdték el irtani, míg felülről a románok.16 
Ezen erdőirtások aztán a XIX. századra, a jobbágyfelszabadítás idejére, 
illetve a kataszteri felmérések, birtokrendezések során külön pereskedés 
tárgyát is képezhették. Mindenesetre az irtás nem mindig és mindenhol 
jelentettek egyirányú folyamatot. Példaként hozható fel a görgényi Mo
csár-erdő, amelynek kiirtásáért a kincstár még fizetett is -  hogy a vissza
váltást követően nagy költségekkel elkezdhesse az erdő újratelepítését.17

V. SABÁU az irtások elharapódzását az erdélyi helyi arisztokrácia 
és a bécsi udvar adminisztrációja közötti ellentétekből vezeti le. Sze
rinte a magyar urak mindentől idegenkedtek, ami Bécsből jött. így az 
erdők okszerű használatára vonatkozó rendeletektől is. Holott éppen a 
bécsi utasítások megtartása segítette volna -  mivel az „az erdélyi főu
rakétól merőben eltérő szociális szemléletet képviselt” -  a hosszú távú 
érdekeket.

Bár tagadhatatlan, hogy a kornak megfelelő erdészeti rendeletek az 
erdőirtásokat is fékezhették volna, a SABÁU-féle szemléletben azonban 
nem nehéz észrevenni a tendenciát. Nevezetesen a ,jó ” császári udvar 
ellenében a magyar urak a román jobbágyok kárára még akár az erdők 
irtását sem korlátozták. A korábbi köteteinkben éppen elég példán ke
resztül láthattuk, hogy a „devastatio” nem elsősorban a nemzetiségek
hez, hanem leginkább az adott területhez, sőt az adott kor pillanatnyi 
gazdasági-politikai helyzetéhez volt köthető. Ennek természetesen nem 
mond ellent az sem, hogy az állattenyésztő népek legelőnek, az elsősor
ban növénytermesztők pedig szántónak irtották, irthatták az arra alkal
mas területek erdeit. Sőt a Felvidékről ismert, a bányászkodással össze
függő erdőkitermelés is jellemző lehetett. Egy 1770-ben kelt Hunyad 
megyei tudósításban olvashatjuk: a Nagyág mentének bányászai „annyi
ra megritkították az erdőt, hogy most már a Maroson leúsztatott fára ke
rült sor. A földesuraknak semmi kifogásuk nincs az erdőirtás ellen, sőt 
kecskenyájakat legeltetnek az irtványon, nehogy újra nőhessen. Minden 
földesúr korcsmát tart birtokán, hol a bányászoknak bort adat el; a bá
nyatulajdonosok hó végén mindig kifizetik a munkásaik által elfogyasz
tott bor árát, ennélfogva megengedték nekik, hogy a bányákra és épüle
tekre szükséges fát mindenkor vágathassák.”18

Ugyanez mondható el a nem jobbágyi helységekről is. Tenkéről (Bi
har m.) írták, hogy onnan a Fekete-Körösön vitték le az értékes kőris- és 
tölgyfákat, s Békésből „ládákkal hozta [a községi főbíró] vissza [a] sok
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pénzt”, amit értük kapott. (S 1790-ben református templomot építettek 
belőle.)19 Tehát a V. SABÁU által túlságosan is leegyszerűsített tétel bi
zony sokkal bonyolultabb.

V. SABÁU idézi Avram Iancu 1849-ben írt felségfolyamodványát. 
Ebben egy 1655-ben kelt, I. Rákóczi György-féle diplomát citál, amely 
szerint a Mócvidék lakosai az általuk bírt hegyeket, erdőket „territórium 
suum”-ként, saját tulajdonként használhatják. A továbbiakban -  bizo
nyítja Iancu -  tehát a községek erdeiket szabadon használták, sőt adták- 
vették. Ezt az állapotot az 1746. évi urbárium szüntette meg; a mócokat 
jobbágy sorba taszította. Horia, Clo§ca és Cri§an fellépésére azonban -  
véli az egykori kolozsvári ügyvéd -  II. József újra „szabadságot adott” a 
mócok erdőhasználatának, hogy aztán ismét, most már egyre inkább a 
bányászat érdekei miatt, a „szabad” parasztokat jobbágyi szolgálatra kö
telezzék. Sőt az erdőhöz való tulajdonjogukat is megkérdőjelezték, ami 
aztán -  most már Avram Iancu nélkül -  a jobbágyfelszabadítás során 
ténylegesen is világossá vált. Hiszen -  és ez az 1892. évi „Memoran
dumában is szerepel -  a mócok csak annyi erdőre, legelőre számíthat
tak, mint a „klasszikus” jobbágyok.

„Felsorolhatnék még -  írja V. SABÁU -  számtalan, a románokat ért 
erdőtulajdoni jogfosztást, e munkának azonban nem ez a célja. Csupán 
megemlékeztem egy-két kiemelkedőbb dokumentumról a románoknak 
az erdőre vonatkozó tulajdonjogát illetően, és kiemeltem néhány, a 
történelem folyamán elkövetett igazságtalanságot, amely igazságta
lanság -  a jobbágyi sorssal együtt -  az 1784-es és 1848-as felkelések
hez vezettek.”

Számunkra, a magyar történelemszemléleten felnőtteknek, V. SA
BÁU és az utána jövők leírásai egy nagyon fontos szempontból lényege
sek. Nevezetesen az erdők használata -  bárhonnan és bármilyen időből 
is eredjen az -  az erdélyieknek, benne a románoknak mindig kulcskérdés 
volt. Megélhetésük, egész gazdaságuk függhetett tőle, s így érthető, 
hogy minden korlátozás -  jöjjön az Bécsből vagy a „magyar urak”-tól -  
ellenszenvet váltott ki. Tehát az a tendencia, amelyet a románná vált 
szerző igyekezett beállítani, nehezen fogatható el, hiszen a megszorítá
sokkal szemben a románok is legalább olyan ellenszenvet éreztek, mint 
a „magyar urak”
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