
14. ÖSSZEFOGLALÁS

A kérdés megválaszolása, hogy Erdély mit is jelent a magyar erdészek
nek, immár megkerülhetetlen. Trianon előtt mindenképpen az „erdős ha
zát” juttatta eszünkbe, ahol igazán nagy erdészeti feladatok vannak. Az 
erdészek ugyanis mindig úgy gondolták, hogy ahol több az erdő, ott több 
szakemberre van szükség.389 A XIX-XX. század története azonban éppen 
azt mutatta -  akár Magyarországon, akár a nagyvilágban -, hogy a sok 
erdő mellett erdő- és fapazarlás folyik. S addig nincs szükség erdészek
re, amíg van mit és miből pazarolni. Következésképpen az erdélyi erdé
szeti szolgálat talán minden más országrésznél nehezebb viszonyokat je
lentett. Ehhez társult a korszakra még jellemző birtokrendezések (erdő
elkülönítések, arányosítások, birtokossági területcserék stb.) nagy, a töb
bi országrésszel összehasonlíthatatlanul nagyobb mennyisége. A techni
kai civilizációs elmaradás szintén nem hagyható figyelmen kívül, mint 
ahogyan a nemzetiségi sokszínűség sem. Tehát az a laikusok, de az er
dészek között is élő sztereotípia, hogy az erdészkedés nem más mint 
„puska, kutya és egy kis favágás”,390 Erdélyben nap mint nap megcáfo
lást talált.

Trianon után a minden magyarra jellemző döbbenet, elkeseredés, ne
talán revansvágy az erdészeket mindenképpen hatványozottan jellemez
te. Ennek nemcsak a Romániához került, számszerűleg a legnagyobb te
rület, illetve erdőterület lehetett, volt az oka, hanem az utódállamok kö
zül onnan kiutasítottak, illetve elmenekültek legnagyobb száma is. Ezt 
tudva nem csodálkozhatunk a II. bécsi döntést követő eufórikus hangu
laton. Azon viszont igen, hogy amíg Kárpátalja teljes erdészeti „vissza
foglalása” 1939-től 1944-ig megtörtént, Erdélyben erre sokkal szeré
nyebb mértékben került sor. Igaz, itt a birtokviszonyok (kevesebb állam
erdészeti terület, legelőkké alakított erdők stb.) és számtalan más té
nyező az említett „visszafoglalás” ellen hatott. Arra pedig nem merünk 
gondolni, hogy az erdészekre igaz lenne egy 1943 szeptemberi jelentés, 
tudniillik „a románoknak az utóbbi időben tanúsított kihívó magatartá
sával szembeni passzív magatartásunkat általában a gyengeség jelének 
minősítik és a gyengébb jellemek már igyekeznek jó pontokat szerezni 
az oláhoknál.”391

A második világháború utáni viszonyokhoz pedig még érdemes két, 
a múltban gyökerező, de a mai nap is ható kérdést áttekinteni.
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14.1. A nemzetiségek és az erdő

Korábbi köteteinkben érintőlegesen kellett foglalkozni a különböző 
nemzetiségű (-anyanyelvű) erdélyi lakosok eltérő erdőhasznosításával, 
illetve a faiparban, fafeldolgozásban végzett munkájukkal. Ez nemcsak 
a sajátos birtokviszonyokkal (-közösségekkel) volt összefüggésben, ha
nem az eltérő ökológiai és ökonómiai lehetőségekkel is. Most mégis új
ra visszatérünk rá, hiszen a kor (és a kortársak) óhatatlanul is nemzetisé
gi sajátosságokat láttak, láthattak mind az erdők ügyében, mind az ab
ban végzett munkában. Ez nem egyféle -  ma divatos -  „multikulturális 
sokszínűségből” fakadt, hanem a korábbi századokban még igencsak 
meglévő, ápolt és vállalt nemzeti sajátosságokból. Ezek aztán a másik 
közösség mérlegén hol pozitív, hol negatív (lásd a falucsúfoló mondóká- 
kat akár egy nemzeten belül is) töltetűek voltak -  olykor az objektív va
lóságtól elrugaszkodva. Egy biztos: aki az erdei gazdálkodással, netalán 
faipari, fafeldolgozási tevékenységgel foglalkozott, számolt, számolnia 
kellett vele, velük. Áttekintésünk szükségszerűen pártos. Ez nemcsak 
abból fakad, hogy többnyire a magyar nyelvű forrásokra támaszkodha
tunk, hanem a magyar erdőgazdálkodás történetét írtuk le. Következés
képpen a benne részt vevő, elsősorban magyar kötődésű emberek véle
ményét tükrözi. Ezek előrebocsátásával kezdjük hát!

„Adjon Isten békességet, hazánkban megmaradást!”392 -  a hétfalusi 
csángómagyarok ezen köszöntése tulajdonképpen az egész általunk vizs
gált időszakra, napjainkig időszerű. A gazdasági bajok, amelyek ezt a 
megmaradást szinte állandóan megkérdőjelezték, csak részben eredtek az 
erdőhasználat XIX. század végi megszigorítottságából, szabályozottságá
ból. Ezt számtalan példával, adattal bizonyíthatták a kortársak, és bizo
nyíthattuk -jórészt a kortársi (erdészeti) vélekedést elfogadva -  mi is.

A kortársak a századforduló nagy problémáját, a székelymagyar ki
vándorlást, ellentmondások sorozatával próbálták megmagyarázni -  ha 
már megakadályozni nem tudták. Olvassuk csak! Összevetve az alföldi 
paraszttal „a székely beszédes, furfangos, számító; a kimondott szónak 
nincs becse előtte; arra néz, hogyan húzhatná legkönnyebben a hasznát 
anélkül, hogy sok fáradságába kerülne; bizalmatlan a jövevénnyel, sőt a 
saját véreivel szemben. Az alföldi paraszt típusa a földművelő ember
nek; a székely inkább kalmárkodó és iparos-lélek.”393 Ezt 1902-ben, a 
Székely Kongresszus alkalmával állapították meg. Előtte, 1856-ban ír
ták: a székely „a kereskedéstől, kinek módja is lenne benne, idegen, mert
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balítélettel van elfogulva az iránt, finum lopásnál többre nem becsüli s 
megveti.”394 Ennyit változott volna alig fél évszázad alatt a székelység? 
Nem, tudjuk, hogy nem. A fenti két idézet talán a két „szélső értéket” je
lentheti. Mint ahogyan az is, ami szerint a székelyek évszázadokig a kö
vetkező „fő gazdasági elvet” követték: „megfőni a maga zsírjában; vagy 
is nem adni ki (erogalni) semmiért.”395 Ez aztán a századforduló környé
kén megváltozott: „bécsi rongyba” vagy „pukkanó borba” fektették pén
züket -  amit akár az erdő eltékozlása árán szereztek meg.

„Tekintélyes romániai gazdák nyilatkozata szerint egy magyar férfi 
munkája ér annyit, mint két bolgáré vagy 2 és fél románé, és egy magyar 
nőszemély munkája bőven felér egy román férfiéval.”396 Ezt a magyar
ságra hízelgő képet aztán esetenként nemcsak Romániában, hanem Ma
gyarországon belül is „felülírták” Gondoljunk a népességtelepítési ak
ciókra, ahol egyértelművé vált, hogy az áttelepülésre vállalkozó „nem 
tartozik fajunk legértékesebb elemei közé.”397

A legnagyobb baj -  és ez az erdőgazdálkodás alapvető célkitűzésé
vel, tudniillik a hosszú távú, a tartamos gazdálkodással éles ellentétben 
állt -  mégis az volt, hogy a magyarság, miként azt HUSZKA József szű
kítetten, a székelyekre állapította meg, nem törődött a jövő nemzedék
kel. Akkor, amikor ez a gondolkodás Nyugat-Európában már kezdett el
tűnni, nálunk -  egyesek szerint keleti vonásként398 -  ekkor élte virágko
rát (hogy azóta se szűnjék meg). A gazdaságból következően aztán a de
mográfiai mutatók is (egyelőre még csak tájanként) kezdtek rosszabbod
ni, illetve a szociológusok ma is vitatkoz(hat)nak azon, hogy melyik volt 
előbb; a gazdasági nehézség vagy a jövőt jelentő gyermekvállalási (-fel- 
nevelési) kedv. Márton Áron püspök helyesen látta: „Erdélyt a magyar 
anyák veszítették el.”399

„A románság nem vész el” -  vallották magukról az erdélyi romá
n o k é  Mondván, mindig több „hull le” hozzájuk, mint amennyien ki
emelkedve esetleg nemzetiséget váltanak. Bár A. J. Visinszkij, 1945-ben 
Románia szovjet „helytartója” feltehetően nem erre gondolt, amikor ki
jelentette: „a román nem nemzet, hanem átmeneti állapot”,401 mégis egy 
nagyon kemény mag volt, amely azt az „átmenetet” véglegesnek tekin
tette. Mégpedig az évszázadok alatt mind tudatosabbá váló román értel
miség, akikben a magyarok (és az osztrákok!) igazi veszélyt láttak. Ez
zel kapcsolatosan egy helyi, Maros menti vélekedést és egy általánost 
idézhetünk. „A román írástudók még jobban gyűlölvén a magyart -  mint 
a nép ” -  írták 1877-ben.402 EGÁN Ede idéz egy „régi erdélyi mon
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dás”-t: „az oláhhal ki lehet jönni, de a románnal nem.” Azaz az erdélyi 
vagy Erdélyből kiszoruló értelmiségiek bujtogatnak a magyar állam el
len. „A román irredentista /.../ [ugyanis] meg van győződve, hogy az öt
millió Romániában lakó és a 2 V2 millió Erdélyben és Bánátban lakó ro
mán hivatva van egy uralkodó alatt egy országot képezni, s a jelenlegi 
állapotokat csak valami ideiglenesnek, átmenetieknek tekintik. A román 
iskolákban arra tanítják a gyerekeket, hogy a magyar szent korona romá
nok által lakott részeire Romániának jogos igénye van, s azon vidékek
nek előbb-utóbb vissza kell esniök az anyaországhoz.”403 SEBESS Dé
nes 1905-ben ezt erősíti meg: „keserves tapasztalat mutatja, hogy a ma
gyar kultúra ős forrásaiból táplálkozó és megerősített oláh intelligenczia 
legfélelmetesebb és kérlelhetetlen ellensége a magyar állameszmé
nek.”404 Ennek nem mond ellen Kacsó Sándor vélekedése, aki a velünk 
együtt élő „nyugatias kultúrájú” román értelmiséget élesen elkülöníti a 
keletitől, a Kárpátokon túlnan kialakulttól, akiknek lélekberendezkedése 
messzebb áll a magyaroktól.405

A románoknál „a fanatikus nemzetiségi érzés is hozzájárul az elkülö- 
nözéshez.”406 Ezt annál is inkább szükséges hangsúlyozni, mert a gyá
rak, ipari vállalkozók állandóan panaszkodtak: a románok lakta vidéke
ken kevés munkaerőt tudnak alkalmazni. Például a Zsil-völgyből írják 
1878-ban: „a zsilyi lakosok ép[p]en semmi dolgot nem akarnak végez
ni, hanem a legcsekélyebb haszon mellett inkább erdőpusztítással foglal
koznak, a hol kényük-kedvük szerint, lehetőleg keveset dolgoznak.”40 
Az iparvállalatok megtelepedésétől azt várták, hogy a vállalkozók által 
bevezetett rendszeres erdőhasználat (még az erdőtörvény előtti időkben 
vagyunk!) a lakosságot az erdőpusztításban megakadályozza, miközben 
a lopott fával való kereskedés helyébe az ipari munka lép.408 Láttuk, ez 
nem, illetve nem így következett be; maradt lopás is, míg a megtelepe
dett vállalatok munkáshiánnyal küzdöttek. Indirekte bizonyítva: a le 
nem kötött lakosság az erdőből (is) szerzi jövedelmét.

A kortársak úgy látták, hogy a románokra jó hatással van, ha -  a nem
zetiségi ellentétek mellett is -  egy más nemzettel élnek együtt; nagyobb 
a munkakedvük. Ezt csak egy, Nagylak (Csanád m.) környéki idézettel 
támasztjuk alá. „A magyar, szerb és német ajkúakkal vegyesen lakó olá
hok -  írták 1892-ben -  sokkal munkásabbak, mint a hol vegyületlenül 
laknak, de ravaszok, nem megbízhatók és elbizakodottak.”409

A román bankok terjeszkedéséről az egyik, az 1902. évi Székely 
Kongresszus alkalmával megjelent kiadványban írták, hogy azok nem
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csak a birtokszerzést segítik, hanem a „minden város, minden község, 
hol az oláh birtokot szerez, az oláh nemzetiségi izgatások fészke lesz.”410 
SEBESS Dénes három év múlva megjelent munkájában mindehhez még 
hozzáteszi: az „Albina” a magyar adóst, ha az nem tud fizetni, azonnal 
kiteszi, míg más adósok akár részletfizetési kedvezményt is kapnak.411 
így aztán eljutottunk az 1911. évi, KÓS Károly-féle tudósításhoz: egy 
kész, gazdaságilag és politikailag érett erdélyi nemzet kívánja -  most 
már nem az egyenjogosítást, hanem -  az elszakadást412

A magyar kormány -  benne az erdészeti adminisztráció -  felelőssége 
az, hogy az adó- és foldbirtokpolitikáját a pénzügyi körülményekhez 
igazította, a fenti, gazdasági és ideológiai alapon folyó „honfoglalással” 
nem törődött.413 Mint ahogyan a szabadelvű (európai) jogállam igazság
szolgáltatása sem alkalmazhatta Osváth Pál javaslatát. „Szelíd bánásmó
dunk -  írta -  bátorítják az izgatókat nálunk olcsó mártírságra. De a 25 
bot soknak elvenné a kedvét!”414

A magyarság térvesztése az irodalom szereplői közül például Móricz 
Pált a radikális, „magyar(-szász)” megoldásra sarkallta,415 míg Ady End
re a „nemzeti testvériség”, a nemzetköziség eszméjének térhódításában 
bízott.416 Ma már tudjuk, hogy a két szélsőnek felfogható remény között 
számtalan átmenet is kimutatható, de a legfontosabb: a cselekvés elma
radt. Az „urak” elképzelhetetlennek tartották, hogy az alázatoskodó, a 
műveltség igen-igen alacsony fokán álló „oláh” paraszt valaha is ura le
hessen Erdélynek. Aztán a városi ember úgy vélekedett, hogy „a pulisz
ka nem robban”, míg a politikusoknak kapóra jött ismételten visszatérni 
a „mumusra”, amire akár a vármegyében, akár a Parlamentben lehetett 
hivatkozni, de cselekedni nemigen kell417

A népi megfigyelés szerint „az oláh olyan, mint a bivaly -  kiszámít
hatatlan.” Egyszer végtelenül kezes, máskor óriási erőt kifejtő, időnként 
azonban semmiféle szóra nem hajtó, sőt -  vérben forgó szemmel -  akár 
gazdájára támadó. 1918 őszén aztán Maniuék éppen ezt az utóbbit kép
viselték: velük nem lehet alkudozni.

Brassóból írják 1880-84-ben: „A mai román lakosságunk a havaso
kon és hegyek közt kizárólag baromtenyésztéssel, jelesül havasi juhá- 
szattal, sajt-, gyapjú-, bőr-, és hústermeléssel foglalkozik, míg a hegyvi
déki székely inkább az erdőlést és fajzást gyakorolja. A szászszal, mi 
mint teljesen szántó vető, a völgybe és síkságra települt, az erdős hegye
ken és halmokon jobbadán csak mint erdőpásztorral találkozunk. A szé
kely és szász községek nagy részét bírják a hozzájuk közelebb eső erdős
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és legelős hegységeknek, de a havasi legelőket a román juhosgazdák bír
ják haszonbérben.”418 Ehhez a földrajzi, térszint szerinti munkamegosz
táshoz hozzátesszük: a románok inkább juhtenyésztők voltak, míg a bán
sági szerbek (és a máramarosi ruszinok) elsősorban kecskét tartottak.419

Ugyancsak 1880-ban írták: „a székely gyakran érintkezik az oláhok
kal, kiket magával szemben erőre, szorgalomra, tisztaságra, észre nézve 
száz fokkal alábbnak néz /.../, [miközben] a szász[ról vehetne példát], 
de azt politikailag oly ingadozónak, áldozatkészségben oly fukarnak és 
a hatalom előtt, ha igazsága van is, oly meghunyászkodónak tartja [a 
székely], hogy méltóságon alul álló dolog lenne őket utánozni.”420 Tehát 
megmarad „hiú” és „becsvágyó” székelynek

A németek sajátos csoportját alkotta az erdélyi szászság.421 Ők első
sorban gazdasági, kulturális, továbbá a XIX. század végéig megtartott 
politikai autonómiájuk következtében nem, vagy alig asszimilálódtak. 
Más volt a helyzet a XVIII. században (és később) betelepedett svábok
kal, akik két-három nemzedék után elindultak -  többnyire a magyaroso
dás útján.422 Számunkra a legfontosabb kérdés mégis az, hogy vajon a 
szászok évszázadokkal korábbról megmaradt erdőbirtoka hogyan hasz
nosult. Láttuk, hogy a németség gazdaságának, kultúrájának fejlesztését 
szolgálta. S a magyar állam itt (is) bőkezű támogató volt (ha másként 
nem, gazdasági és politikai kényszerrel), miközben a szászok a politikai 
önrendelkezésüket sírták vissza.

„Ha a magyar birtokosnak /.../ nincs meg az ő házi zsidaja, nem tud 
mozdulni. Nincs meg nálunk a kitartással párosult vállalkozó szel
lem.”423 A zsidók fakereskedelemben, faiparban betöltött szerepét a ko
rábbi köteteinkben részleteztük. Az előbbi idézet tulajdonképpen az 
egész kérdést megvilágítja: szükség volt erjesztőre („az anyagiakért [ti. 
a zsidók] éjjeiket, napjaikat feláldozzák, napról-napra szembetűnőleg 
gazdagodva”424). Ezt az erjesztést aztán -  vérmérséklettől és a pillanat
nyi helyzettől függően -  a többség hol jobb, hol rosszabb véleménye kí
sérte. Egyesek egyenesen a kivándorlást, illetve az elszegényedést, ela
dósodást a zsidók megjelenésének, térfoglalásának tudták be,425 míg má
sok inkább mérsékeltebb hangot ütöttek meg. Például: „Ott vannak a zsi
dók, kik ellen titkolt, vagy nyílt elkeseredés van, s igen kedves dolog az 
erdélyiek előtt, hogy szórványos visszaéléseket általánosítva nekik tulaj
donítsák a székelység romlását.426 Mindenesetre Asztalos István 1945 ta
vaszán, fogságában, fejtette ki: a zsidó kereskedők is okai voltak a pa
rasztság elnyomorodásának.427
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A témát azzal zárjuk le, hogy a dualista Magyarország két feszítő kér
dése, a szociális és a nemzetiségi közül ez utóbbi az erdőgazdaságban, 
illetve a faiparban szintén megjelent. A magyarság -  történelmi, 
(mély)lélektani okokból? -  nem a számarányának megfelelően vett részt 
a gazdasági küzdelemben. Megelégedett azzal, hogy az erdészeti igazga
tás nyelvévé a magyart tette,428 továbbá hivatalnokaitól megkövetelte a 
magyar állam, a magyar állameszme védelmét, de hogy közben mi zaj
lott körülöttük, azt nem, vagy alig vették tudomásul. így nem csoda, 
hogy a történelmi Magyarország összeomlása az erdészet hivatalnokait 
is meglepetésként, készületlenül érte.429

14.2. Táj és nép

Balogh Edgár az 1970-es években ezen a címen adta ki elmélkedéseit.430 
Ugyanebben az időszakban hallottam a gödöllői növénytanos professzor 
soproni előadását. Hortobágyi Tibor azt fejtegette, hogy feltehetően 
azért ragaszkodunk a szülőföldünkhöz, mert testünk anyaga -  a táplálék 
révén -  abból épül fel. S így mintegy szellemünket is megköti; nem en
gedi el, illetve mindig visszavárja. Igaz, ez csak a hagyományos világ
ban, nem pedig az ezredforduló idejében érvényes (amikor még az alap
vető élelmiszereket is akár több száz kilométerről hozzák), mégis elgon
dolkodtató. Az embereket ugyanis mindig foglalkoztatta a szülőföldhöz 
való ragaszkodás. Ez alól természetesen az erdészek, az Erdélyben szol
gáló erdészek sem lehettek, lehetnek kivételek.

Vizsgálódásaink során nemcsak az Erdélyi Kört írtuk le Selmecbá
nyán, hanem a magyar erdészek Erdélyhez kötődését is. Erre számtalan 
példát találunk az előző kötetekben. Itt csak két erdészt említünk meg, 
akik a miniszteri székig jutottak el.431 Az egyik FEILITZSCH Artúr bá
ró. Ő az 1890-es években kolozsvári erdőigazgató volt, majd a képvise
lőház második alelnöke432 és 1905-1906-ban földművelésügyi miniszter. 
1902-ben képviselőházi beszédben foglalkozott azokkal a lehetőségek
kel, amellyel a móc lakosság a hagyományos faedény- és eszközkészí
téshez elegendő fát szerezhet. Mint egykori erdőigazgató pedig kényte
len volt megállapítani, hogy az említett lakosság a kincstár, illetve a fai
pari vállalatok által biztosított munkalehetőségekkel nem él. Ha mégis 
rákényszerül, akkor pedig „úgy megbízhatóság, mint szorgalom tekinte
tében messze elmarad a többi munkás mögött.” Következésképpen az
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évtized végén szorgalmazott házikezeléses rendszernek a helyi munka
erő hiánya is gátat szabott.433 FEILITZSCH-csel kapcsolatban érdemes 
még megjegyezni, hogy nála (is) tetten érhető a gazdasági és politikai 
hatalom „perszonáluniója”. Minisztersége után, 1907-ben a „Román Fa
kiviteli Rt.” elnöke lett.434 Tehát a politikai befolyását, hatalmát igyeke
zett a civil életben is hasznosítani. (Hasonló példát láthattunk Pop-Csi- 
csó Istvántól, aki pópákkal szövetkezve szerzett meg nagy erdőbirtoko
kat. Ráadásul országgyűlési képviselőként úgy tüntette fel magát, mint 
aki áldozatot hoz; hiszen osztrák állampolgártól vett meg mintegy 5000 
kh-as -  kb. 2878 ha -  erdőbirtokot.435)

A másik erdész, aki miniszter lett, TÉRFI Béla. Az ő neve a krassó- 
szörényi árvízkatasztrófák vizsgálatakor vált ismertté. (Később, 1921- 
22-ben közélelmezési tárcanélküli miniszter volt Magyarországon.)

S itt említjük meg az erdő szerepét a képviselőválasztásokban. Az 
1861. évi képviselőválasztások alkalmával a belényesi (Bihar m.) kerü
letben az egyik jelöltről azt terjesztették, hogy ő -  egyebek mellett -  a 
(még bírt) faizási jogot elveszi. Következésképpen nem az „oláh-párt” 
jelöltjét, hanem egy másikat választottak meg.436 Egyébként pedig a so
kat emlegetett Mócvidékről Abrudbányáról is ezt jegyezték fel: „Dr. 
Rozenberg szerény ember volt; nem ambicionálta, hogy úgynevezett 
nagy kerületek «fuggetlen és befolyásolhatatlan)) választópolgárainak 
vagyonokba kerülő bizalma, megelégedett a sokkal szerényebb igényű, 
kis lélekszámú kerülettel, ahol a helyiek: a bérlő, a boltos, az ügyvéd, az 
orvos és minden hozzátartozójuk összetartozási érzéstől indíttatva őrá 
szavazott -  a többi voks pedig jutányos áron volt megszerezhető, elő
nyösebben, mint másutt.”437 így aztán nemigen érdekelte „a fold népé
nek” nyomora, legfeljebb akkor vette elő, ha politikai (vagyonosodási?) 
céljaihoz kellett.

Az egykori kolozsvári erdőrendezőt, idős BÉKY Albertet hadd idéz
zük: „Az igazi erdész-szellem olyan, amelytől áthatva áhítattal lépünk az 
erdőbe. Ott szívvel-lélekkel iparkodunk az erdőben rejlő természeti 
erőknek, azok rendjének és gazdasági hatásainak megismerésére. Ezek
nek az ismereteknek a birtokában az erdő életébe való emberi beavatko
zást úgy igyekszünk irányítani, hogy az ott levő adottságoknak, elsősor
ban a fatenyésztésnek mesterséges javítása mellett a természet működé
sének egyensúlya fel ne billenjen, sőt meg se zavarodjék.”438 Az 1954- 
ben elmondott gondolata már nemcsak a -  korabeli -  hosszú távú erdő- 
gazdálkodás következményeit, hanem napjaink célját, a fenntartható
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gazdálkodást is tartalmazza. Azaz az erdészek között elsőként hangoz
tatta: a természet rendjének megzavarása nélkül kell gazdálkodni. S ez
zel a gondolattal jutottunk vissza a táj és nép kérdéséhez: amelyik nép 
erre képes, az a tájban a lehető legkisebb kárt okozza.

A táj és a nép összefonódása a román munkáknak is visszatérő témá
ja. „A fogékony románok -  írja például N. Nástase -  /.../ a hazai termé
szetből merítették a szívósságot és merészséget, a türelmet és elszántsá
got, a lelki szépséget és tisztaságot. Csakis ezekkel a tulajdonságokkal 
felruházva kovácsolhattunk álmainkból olyan nagyszabású tetteket, 
amelyeket azok is hitetlenkedve csodálnak, akik nemrég még azt sem 
tudták, hol keressenek bennünket Európa térképén.”439 Egy másik szer
ző, J. Grigorescu viszont rámutat: „Mi, románok, gyönyörű országot 
örököltünk, de testén még ott vannak a sebek nyomai, melyeket a ki
zsákmányoláson alapuló kor ejtett rajta ...”440

Ezeket a „sebeket” aztán Trianon után elkezdték -  a maguk módján
-  bekötözni, meggyógyítani. Vizsgálódásaink során erre nemcsak rossz, 
hanem jó példákat is találtunk. Az más kérdés, hogy amikor ma felmá
szunk például a Gyalui-havasok valamelyik csúcsára, több letarolt vidé
ket látunk, mint erdőt. Sőt az erdőkben is furészporhalmok jelzik az il
legális-legális megbontást, a ma mindent maga alá gyűrő pénz uralmát. 
De nem volt jobb a „Románia Szocialista Köztársaság” időszaka sem. 
Elég csak a Kelemen-havasok példájára utalni, ahol -  veszteséges -  bá
nyászkodással tettek csaknem mindent tönkre.441

Trianon után a magyaroknak többnyire a kesergés, illetve a revansra 
való vágy maradt. Például Komáromi János a tutajok kapcsán bizony
gatta: bármennyire is elszakították tőlünk tót atyánkfiaikat „és rutén test
véreinket”,442 a folyók felénk jönnek. Következésképpen „az Isten irá
nyította folyókon” úszó tutajok örök tiltakozások maradnak az ország 
feldarabolása ellen.443 Végül megemlítjük, hogy a szegedi erdészdiákok 
2010 nyarán tutajjal ereszkedtek le a Tiszán Huszttól Szegedig. (Ezt 
megelőzte egy máramarosi tutajozásuk.)444

Máramaros Romániának juttatott részén még az 1950-es években is 
rablógazdálkodást folytattak. Pusztai János írja, hogy a románok nem 
féltek semmiféle felelősségre vonástól, hiszen övék „minden, amit itt lát, 
magyar kezekre vall; az erdők, az erdészházak, a sínpár [ti. az erdei vas
út Felsővisó táján], a szerelvény, minden. A megszálló románokat egye
dül a haszon érdekli. A nem őket illető «zöld aranyat» a világpiacon ba
góért árulják.”445

130



Szabó Zoltán 1988-ban utal rá: „Hogy Magyarországot elhagytuk, az 
sohasem a sorompónál rémlett fel bennünk, hanem mindig csak a Kár
pátok után.”446 Pedig Németh László már 1935-ben megírta, hogy Er
délyt -  de magát a Kárpát-medencét is -  úgy vesztettük el, hogy igazá
ból nem is hódítottuk meg. Évszázadok óta nem csak nem törődtünk ve
le, velük, hanem egyszerűen feladtuk.447 Erre számtalan példát lehetne 
az általunk eddig használt erdészeti, netalán néprajzi és egyéb irodalom
ból idézni. Most csak háromra mutatunk rá.

Görgényszentimre (Maros-Torda m.) református lelkésze 1873-ban 
írta, hogy oda a „tutajászattal” a székelyen kívül „magyar, oláh-német- 
sváb”, sőt „olasz, francia, cseh, morva, lengyel, sidó, porosz, szász, ci
gány” telepszik, akiket a székelyek „barátságosan magukhoz ölelnek” 
Ebből ugyan bajok származhatnak, de csak ritkán hangzik el a figyel
meztetés: „mi kő vagyunk, ti víz.”448 Mindenesetre a kerület képviselő
je, ORBÁN Balázs 1872-ben és 1873-ban parlamenti interpellációban 
tiltakozott: a kincstár idegen erdészei Görgényszentimrét „kitiltják” az 
erdőkből, miközben a román Kisbánfalvát és Kásvát „elég bőkezűleg” 
jutalmazzák.449 Tehát „a székelyt kergeti a bejött idegen.”450

A magyarság térvesztéséhez azonban nem kellettek idegen bürokra
ták. A Mezőséggel kapcsolatban (is) számtalan felhívás hangzott el: a 
magyarság „előbb nyelvét, aztán ruháját dobja le s elmerül, örökre 
elvész családostól a nemzet kárára.” Ezen nem segít a faji büszkeség tu
datosítása, sulykolása sem. „Az indolencia -  írják 1905-ben -  orgiákat 
ül. Életünket lerobotoljuk; itt a nevünk, nyelvünk, lelkünk elzüllik a ha
za testétől, s oda temetkezik a nagyobb számú, horderejű elem karjai kö
zé.”451 S az okok között óhatatlanul felmerül Nyirő József kérdése: lehet, 
hogy nekünk, magyaroknak még mindig nincs meg (s ezután már nem is 
lesz meg) a nemzetté válás nagy élménye?452

Az önkéntes és kényszerű térvesztését a magyarságnak nemcsak a 
„pómép” között mutatták, mutathatták ki, hanem a birtokos nemességet, 
illetve a kuriális községeket453 illetően is. Malomvíz (Hunyad m.) XVIII. 
századi történetével kapcsolatban jegyezték fel, hogy ott akkor még volt 
református templom és iskola. Ezek a XIX. század közepére eltűntek, 
„minek eredménye most az, hogy a hói meg elszórtan élő magyar birto
kosnak sem érzetet fejlesztő papja, sem gyermekeinek nevelője nincs, 
ott a városi iskolát nem győző csekélyebb vagyonú magyarból a szükség 
teremt oláhot, s két nemzedék múltával még tiszta hangzású [magyar] 
nevét sem lehet fölismerni többé!”454
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XIX. századi katonai felfogás szerint egy nemzet addig él, amíg terü
lete növekszik. A XX. századi egyik-másik román politikus szerint a ma
gyaroknak még az emlékét is eltörlik Erdélyben. S akkor a táj már csak 
egy nép kézjegyét viseli, viselheti magán. (Még akkor is ha tudjuk: száz 
év Európában semmi, csak Amerikában „történelmi múlt”.) Talán zár
szónak mégsem ez, hanem egy „erdei” párhuzam kínálkozik:

„ Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa  
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt

(Wass Albert: Üzenet haza)
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