
1. ELŐSZÓ

Az olvasónak boldogságot!1 -  ezzel az ősi 
jókívánsággal bocsátom útjára az erdélyi erdőgazdálkodás 
történetéről írt utolsó kötetemet. S akkor még hadd tegyek 
hozzá más gondolatokat is. Téglás Gábor írja: „Egy 
negyedszázadon át merítettem tudományos lelkesedést és 
búvárlati anyagot szép vármegyénk [ti. Hunyad] kutatása 
közben, ami az én lelkemnek ruganyosságot kölcsönzött a 
hosszú időn át.”2

Ezt teljesen és tökéletesen vallhatom én is. Igaz, az 
1981. évi diplomatervemet részben erdélyi témából 
készítettem, de majd csak 1989-ben tértem az erdélyi 
kérdésekhez vissza. A miértre talán az a legegyszerűbb 
válaszom, hogy beláttam: az erdőgazdálkodás történetét csak 
magyar, ráadásul magyarországi (még a Ceau§escu-érában 
vagyunk!) kutató írhatja meg. S ahelyett, hogy -  miként arra 
erdész kollégáim biztattak -  az 1950-es, 60-as évek hazai 
erdészetével foglalkoztam volna (pedig akkor még számtalan 
kortársat megszólaltathattam), erre adtam magam.

„Az eredményes kutatásnak is megvan a maga 
gyönyörűsége. S ez a gyönyörűség felemeli az embert, erőt s 
kedvet ad a további munkára” -  írta Takáts Sándor a XX. 
század elején. Majd így folytatja: „A fiatal lelkesedésünk 
régen elült; ifjú erőnk, s vele együtt a munkakedvünk 
meggyengült. Hajunk is őszbe elegyedett már. S csak most 
kerül rá sor, hogy egy élet kutatásának eredményét a köznek 
átadjuk. Sietnünk kell, hogy kárba ne veszszen munkánk.”3 A 
bécsi levéltárban éveket dolgozó Takáts aggodalmai, tudniillik 
a „mindent tudni és csak azután közreadni” elve a kutatói 
tisztességből következik. Számtalan XIX., de főleg XX. 
századi példa mutatja azonban, hogy az alapkutatás és a 
szintézis akár párhuzamosan is folyhat.

Munkám során az alapkutatás mellett lehetőleg a 
szintézisre is törekedni kellett. Itt nem egyszerűen arról van 
szó, hogy féltem, nem lesz időm az összegzés elvégzésére, 
hanem gyakorlati szempontok vezettek: a magyar erdőgaz
dálkodás történetének kevéssé feltárt volta miatt minél előbb
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használható eredményeket produkálni. Ezzel más tájak kutatóit 
is segíteni, na meg az erdészettörténet oktatásához újabb, 
elsősorban a gazdálkodás mikéntjére utaló adatokat feltárni. 
Talán ez felel meg a(z alapkutatóval szembeni, Kármán 
Tódor által megfogalmazott elvárásnak: az alapkutatás a 
fejlesztést kell, hogy szolgálja.4

Az agrártörténeti-írás mai irányzatai között is ott 
szerepel a nagyobb térségek, régiók históriájának vizsgálata. 
Erdély ennek a célnak kimondottan megfelel. Ráadásul Erdély 
nemcsak nevében, hanem a magyarság képzeletében is az 
erdős hazát, az erdő vidékét jelentette, jelenti. Következés
képpen nem volt nehéz egy alapképzettségét tekintve 
erdésznek, nekem, ezt a tájat választani. Még akkor sem, ha 
nagykunsági „fiként” tudom: egyetlen magyar király sem tudta 
a kunokat az erdős vidékre átirányítani.5 A földrajztudós 
miniszterelnök, gr. Teleki Pál ezen állítását nem kell cáfolni, 
csak utalok rá, hogy azért bennem is van egyfajta erdész 
nosztalgia a „Maros-parti fenyveserdők” irányába.

Ady Endre írja, hogy édesapja mindig biztatta őket: 
egyszer majd postakocsival elmennek Erdélybe, ahol meg
látogatják a rokonokat. Az évek azonban teltek, és az Ady-fiúk 
nem jutottak el Erdélybe, az megmaradt számukra 
„Kaliforniaképpen” A költő csak az I. világháború éveiben 
járta be Erdélyt, amikor ezt írta: „Szép és drága föld, 
Magyarországnak éber rejtegetője, hatalmas birodalmaknak 
egykor keresett frigyese, de szégyenlem, hogy csak most 
ismerkedünk S le kell gyűrnöm minden porokkal lázamat 
és magamat, hogy lássam: Gyönyörűek és örökök a hegyek, 
völgyek, folyók, erdők, voltak s leendők, és a nők és minden, 
ami történik.”6

Visszatérve a magam Erdély-élményére: először 1978 
őszén jutottam el, ha nem is Erdélybe, hanem Románia Alföld
széli vidékére. Ekkor még az Ady-centenárium hatása és -  
miként azóta már tudjuk -  az ottani közhivatalokban a nagy 
tisztogatások időszaka volt.7 Számomra mégis a Szatmár
németi -  Bikszád közötti kisvasúti utazás volt a legemlé
kezetesebb. S talán ettől az időtől kezdődött rajongásom az 
ottani erdőkért, na meg az ottani életért.
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Csapody István, a jeles erdész-botanikus emlékezik 
meg úgy édesapjáról, hogy azt annyira bántotta Trianon 
igazságtalansága, hogy a megszállt országrészekbe soha nem 
utazott, s ezt ajánlotta „a rendes magyar embereknek” is.8 
Tizenévesként én is úgy gondoltam, hogy túlságosan fájna 
látni mindazt, amit a magyar történelemből ismerek, 
megtanultam, és most „idegenek hatalmában van.” Ezt a 
gondolkodást főleg Mátyás Vilmos változtatta meg bennem, 
aki a számtalan kiadást megért „Erdélyi utazások” című 
könyvet írta -  bizonyságul az erdészek erdélyi kötődésére is. 
Ő idézgette nemcsak a klasszikus erdélyi írókat (Kós Károly 
volt a példaképe), hanem a később Nemeskürty István könyve 
mottójául szolgáló mondatokat is: „A múltat nem lehet tőlünk 
elvenni, de csak akkor a miénk, ha ismerjük.”9 Igen, mert a 
történelmet is a kisajátítás veszélyezteti, hiszen a 
történettudomány pártosságából ez is következik.

A magyarság a Kárpát-medencei szállásterületén egyre 
jobban összezsugorodik. Ha ezt már nem tudjuk megállítani, 
akkor legalább a hozzánk kapcsolódó történelmet ragadjuk 
meg, dolgozzuk fel. Ahogyan Ipolyi Amold 1861. évi 
akadémiai székfoglalójában mondta: „Őrizzük emlékeinket, 
gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek s 
ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s 
kétesebb a jövő!”10

A történeti feltárás szükségességét természetesen nem
csak a hazai, hanem az erdélyi történészek is hangsúlyozták, 
hangsúlyozzák. Csetri Elek és Imreh István 1980-ban Kölcsey 
Ferencet („Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét 
semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja -  saját nemzeti 
létét gyilkolja meg ”) és Nicolae Bálcescut idézték („Jaj 
annak a népnek, amely elvesztette az emlékek tiszteletét”).11

Ezen „ideológiai alapok” után hadd utaljak ne a 
magam szerepére, hanem arra, hogy a magyar erdészet
történeti kutatásoknak nincs intézményes gazdája. A témával 
foglalkozókat az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettör
téneti Szakosztálya fogja össze. S kiadványa, az Erdészet
történeti Közlemények mintegy 110 kötete ad fórumot a 
közzétételre, megjelenésre. Itt láttak napvilágot az elmúlt
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időszakban az erdélyi kutatók írásai is. Külön is kiemelem 
Kádár Zsombor könyveit. Az ő „Erdő és nyelv”-e jelen 
köteteim szómagyarázatát is szolgálja.12 Azaz az itt nem 
meghatározott erdészeti szakkifejezéseknek ott kell utána
keresni.

A modem erdészeti kultúra születésének időszakát, 
amely Erdélyben is a dualizmus idejére esik, szükségképpen -  
miként említettem -  csak magyar kutató dolgozhatja fel. 
Ennek bizonyítására csak három dolgot emelek ki. Az egyik a 
magyar állami adminisztráció működésének ismerete, amely 
kimondottan a magyar történelem ismeretén alapulhat. A 
másik a rendelkezésre álló források (korabeli!) magyar hivatali 
és szakmai nyelvének teljes ismerete. Végül pedig nagyon 
fontos szerepe van az elkötelezettségnek. Annak, hogy a 
magyar erdőgazdálkodás múltját megismerjük és így birtokba 
vehessük. Ezen utolsó, de döntő érvnek a kifejtése túlmutat a 
szakmatörténeten, de az általános igazságot mindenképpen 
meg kell említeni: a múlt kisajátítását csak úgy lehet elkerülni, 
ha mi magunk teszünk lépéseket annak feltárására és 
megismertetésére. Természetesen ezen kérdéskör is messze 
elvezet, mégis hangsúlyozzuk: törekedni kell a hamis 
következtetések kiküszöbölésére, ami nekem is állandó célom 
volt.

A nemtörődömség, a magyarság múltjával való teljes 
érdektelenség megdöbbentő példájára nemzeti könyvtárunk
ban, az Országos Széchényi Könyvtárban „fizikálisán” is 
rábukkanhattam. Baróthy József „Magyar föld román kézen” 
című művét 2005-ben felvágatlanul hozták ki. Azaz, az 1940. 
évi kiadástól addig eltelt 65 év alatt senki nem vette a 
fáradságot, hogy ezen, a magyarság szempontjából fontos mű 
adatait, következtetéseit ott, a legnagyobb hazai tékában 
áttekintse.

Ugyanakkor felhívom a figyelmet a Magyar Országos 
Levéltárban őrzött, a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelem
ügyi, majd a Földművelésügyi Minisztérium anyagára. A 
papírok romlanak, előbb-utóbb olvashatatlanná válnak, s nem 
hiszem, hogy a levéltári anyagok digitalizálása hamarabb 
odaér, mint ahogyan például az erdészeti ügyosztályok anyaga



szétesik. (Magam is úgy jártam az egyik Fogaras megyei 
csomóval, hogy az 1990-es évek elején még kézbe lehetett 
venni, jó tíz év múlva viszont már szétesett.) S ugyanez 
elmondható a vidéki levéltárak anyagára is, és akkor még nem 
beszéltem a levéltári kutatás -  Romániára évtizedekig jellemző
-  adminisztrációs nehézségeiről. Ezzel nem a saját 
„hőstetteimet” kívánom kiemelni, hanem a munkámat folytatni 
kívánó, abból netalán „ihletet merítő” kollégákat sarkallni: 
fogjanak hozzá, csinálják, mert az írott, eredeti források 
romlanak.

A néprajzkutató Györffy István állapította meg, hogy 
egy parasztember emlékezete sokkal többet ér(het), mint akár 
a legjobb akadémikus tudása.13 Azaz az adatközlők által 
közvetítettek a tudomány számára rendkívül becsesek 
lehetnek. Hogy én ebben a műben mégis alig-alig támasz
kodom erre a forráslehetőségre, annak két oka van. Az egyik 
mindenképpen az, hogy a Trianon előtti erdélyi erdő- 
gazdálkodás már visszaemlékezőkkel nem elérhető. A másik 
pedig a terepi gyűjtés korlátoltsága. Igaz, egy-egy helyszín 
beméréséhez, azonosításához kaptam, kaphattam itt-ott 
segítséget, de hetekig, hónapokig tartó helyszíni gyűjtő
munkára nem volt lehetőségem. Ugyanakkor viszont használ
tam az erdélyi kollégák adatközlőket is megszólaltató, az 
1970-es, netalán 80-as években készített feldolgozásait. így 
tulajdonképpen nem veszett el a helyiek által tudott 
ismeretanyag sem.

A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke és 
az MTA Történettudományi Intézetének főigazgatója egyik 
2010. évi előadásában arról beszélt, hogy a „lábjegyzetes” 
történetírás ideje lejárt. A történészeknek a lendületes, az 
esszészerű értekezésekre kell áttérniük úgy, hogy a 
mondanivalójuk alátámasztására szolgáló forrásokat legfeljebb 
a fülszövegben érintik. Az igaz, hogy a jelenlegi -  a 
nemzetközi egységesítésre törekvő -  szabványok14 nagyon 
nehezen fogadják el például az eredeti, levéltári hivatkozá
sokat (az Interneten hozzáférhetőket pedig nem is ismerik), 
mégis itt új szemléletmóddal kell számolnunk; a források 
„könnyed kezelésének” terjedésével (sőt terjesztésével). Hogy
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én mégis megmaradtam a XIX. század végére kialakult, 
netalán „ósdinak” tűnő ,,(láb)jegyzetelésnél”, éppen a hagyo
mányos értelemben vett forrásfeltárás és -fel-dolgozás 
munkájából következik.

Az, hogy munkám időben lényegesen elhúzódott, két 
okból mindenképpen nyereség. Az egyik: a feltárt anyag 
mennyisége és ezzel együtt látóköröm nagyon sokat gyarapo
dott. A másik pedig, hogy időközben az erdélyi gazdál
kodással kapcsolatosan jelentek meg olyan müvek, amelyeket 
én is felhasználhattam. Mondandóm ezzel jelentősen 
árnyaltabbá válhatott, főleg pedig több oldalról alátámasztottá. 
Az időbeli széthúzódásnak természetesen volt hátulütője is. 
Kiemelten említem itt meg a romániai restituciós törvényt, 
amelynek hatására még hivatalomban is többen megkerestek; 
segítsek nekik a család egykori erdejének felkutatásában. Ez 
ugyan nem lehet egy általános erdészettörténeti feldolgozás 
célja, de talán egy „kézikönyv jellegű” mű az említett aktuális 
munkában is segíthetett volna.

A történeti feldolgozás során olyan mélységűén 
pillanthatunk Erdély fás kultúrájába, amelyre eddig nem volt 
lehetőség. Ugyanakkor leszögezem: nem akartam és nem is 
akarok a helytörténészekkel vetekedni, de egy-egy vidék vagy 
település erdeiről megtudottak a helyi történetíráshoz is 
szolgálhatnak adalékokat.

Kétségtelen, hogy a helyi gyűjtő, helyi (történet)író 
könnyebben boldogul egy-egy vidéken,15 de az ő munkáját is 
bele kell helyezni egy nagyobb, a régió, netalán az ország 
(gazdaság)történetébe. Tudjuk, a jelenkori erdélyi történetírás 
is küzd bizonyos visszhangtalansággal, ami akár a minőség 
rovására mehet.16 Ez zömében -  meglátásom szerint -  
elsősorban nem az igénytelenségből fakad, hanem a sokszor 
emlegetett, a kiadás körüli anyagi, elszámolási előírásokkal 
magyarázható.17 Egy pezsgő, kellően támogatott szellemi 
életben a hitványa előbb-utóbb kihull(na).

Hofer Tamás a néprajztudománnyal kapcsolatban idézi 
Clifford Geerzet, aki felhívta a figyelmet: a tudomány nem 
lineárisan halad előre. Neki-nekiszalad egy témának, netalán 
több kérdés között „portyázik”, de az egyik tudományos
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eredmény csak ritkán, elvétve „áll a másik vállára.”18 Ez 
természetesen nem zárja ki, hogy a korábbi eredmények 
ismeretében -  akár az illető kutató, akár mások -  újabbakat ne 
érnének el, akár időben jelentősen eltolódva.

A történelemtudománnyal foglalkozóban ott van a 
remény: egyszer talán az ő eredményei is számítanak, valaki 
folytatja -  egy újabb „nekifutással” -  az általa művelt témát. 
Következtetéseit megerősíti, netalán megcáfolja, de az utód 
„nekifutása” szempontjából mégis figyelembe veendő, 
kikerülhetetlen lesz az ő jól-rosszul összeszedett anyaga. Az 
előbb a források romlásával összefüggésben ezen folytatást is 
ki akartam provokálni. Tudva azt, hogy az erdészettörténet
írás soha nem ad „ bestsellereket ”

Az ismert irodalomtörténészről, Petőfi-kutatóról, 
Metzl Hugóról maradt fenn, hogy könyveit mindössze 10-12 
példányban nyomtattatta, mondván: „egy analfabéta században 
bőven elég.”19 Legalább nem járt úgy, mint a Csíkmegyei 
Füzetek szerkesztője és kiadója, Vitos Mózes, akinek halála 
után padlásán százával találtak el nem adott, az olvasókhoz el 
nem jutott példányokat. Vajon az általam megírt, 
közrebocsátott kiadványok melyik szélsőséghez hasonlítanak?

Kétségtelen, hogy az Erdészettörténeti Közlemények 
kevés -  utoljára már 150-es -  példányszáma sem talált minden 
esetben olvasóra. Igaz, azzal vigasztalom magam, hogy 
történeti feldolgozásom kötetei -  legalábbis a többség -  az 
Interneten hozzáférhető. Mégis bánthat a felhalmozódó, sok 
utánjárással előállított „papírváltozat” raktáron maradása. Bár 
így Vitos Mózessel is szellemi -  helyzeti -  rokonságba 
kerülök

Illés Nándor 25 éves jubileumán mondta: „Az író, 
midőn a nyilvánosság elé lép, a legszigorúbb bírálatra tarthat 
számot. Ha annak eredménye elítélő, az sajgó sebet üt, ha 
kedvező, üdvözít. A boldogító tudat, hogy azt, amit ír, 
szívesen fogadják, követik: a leghatásosabban ösztönzi új 
munkára.”20 Nekem, akinek 30 éves szakírói jubileuma 
érkezett most el, ugyanez a felfogásom. Talán azzal a 
megjegyzéssel és annak tudatában, amivel Kádár Zsombor 
kollégámat is vigasztaltam (s ez egy Fekete Lajos-
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parafrázis21): az erdészeti író sorsa csak a visszhangtalanság 
lehet. Mégis el kell fogadni azt az alapigazságot, amely szerint 
a tudomány a jelenben vizsgálja a jövőt -  de a múltból átvett 
értékekkel. Ezeknek az értékeknek a felvonultatása feltehetően 
a jövő erdészei előtt sem lesz érdektelen, s ha ez igaz, akkor 
ismét Illés Nándor hitvallásához juthatunk, jutok vissza.

Szekfű Gyula hívta fel a figyelmet a következőkre: 
„Történeti mű csak olyan lehet, amelynek írásakor lelki 
motívumok szerepelnek. Mégpedig a munka megkezdésekor 
morális nyugtalanság és féltő gond, a végén pedig a lélek 
hajlamos lesz akcióra, a dolgok megváltoztatására.”22 Ezen 
harcos, ha úgy tetszik, marxista babérokra nem pályázom. 
Sokkal inkább Orbán Balázs gondolatát fogadom el: „Az 
emberi mű soha tökéletes és bevégzett nem lehet, a haladás 
törvényei ezt kizárják; de ép[p]en ezért nem hiszem, hogy 
egészen hasztalan munkát végeztem, a midőn e téren is 
teljesen bevégezettet nem nyújthatván, összegyüjtvén azt, a mi 
lehetséges volt . ..”23

12


