
4. TRIANON UTÁN

A két világháború közötti időszak történéseihez 
legelőször az emberi megalázottságot említjük meg. Egy 
visszaemlékező az állami alkalmazottak eskütételét hozta fel 
példának: román zászlóval letakart asztal, gyertyák előtt 
kellett, ráadásul románul, az esküt mondani a királyra -  
megtagadva a magyarságot.84 Képzelhető, hogy a magasabban 
képzett, a magyar „szupremáciában” felnőtt erdészek közül 
erre nagyon kevesen vállalkoztak.

Aztán ott volt a földreformból következő sok-sok 
jogtalanság. Bánffy Miklós említi az idegen (elsősorban 
magyar) állampolgárok birtokainak elkobzását. Ez ugyan a 
trianoni békeszerződéssel ellentétes volt, de immár a románok 
voltak birtokon belül, következésképpen az előírásokat ők 
értelmezték.85

Venczel József gazdasági és demográfiai tudományos 
vizsgálatok kapcsán jutott arra a következtetésre, hogy a 
székelyek életét, a keletkező „népfelesleget” a gazdálkodás 
belterjesebbé, így jövedelmezőbbé tételével lehet szinten 
tartani, netalán javítani. Ehhez az erdőkből származó 
jövedelmet 305%-kal kellene növelni.86 A jeles tudós ezt a 
növekedést természetesen nem úgy képzelte, ahogyan az a két 
világháború közötti időben történt, s amit 1940-ben így 
jellemeztek: a román uralom alatt (22 év!) a Székelyföldön 30 
évnek megfelelő fát vágtak ki.87

Itt célszerű megállni, és a két világháború közötti 
román adatokat idézni.88 Eszerint:

Birtokos 1919-ben (ha) 1928-ban (ha)
Állami 1 080 579 681 744
Törvényhatósági 810 161 648 333
Közbirtokossági 758 820 655 707
egyházi intézmények és 
-személyek 310 069 197 608
Magánerdők 1 252 779 1 121 859
Összesen 4 211 779 3 305 251
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A különbségből (fogyásból) 710 572 hektárt 
legeltetésre adtak át, míg 195 977 hektárt kopárnak írtak le. 
Emlékeztetőül: a magyar erdőtörzskönyvi adatok szerint
3 792 676 hektár erdő jutott Romániának, míg 1940-ben 
Eszak-Erdéllyel 1 353 977 ha erdőt kaptunk vissza (Észak- 
Erdélyben az 1918. évi erdőtörzskönyvi adatok szerint 
1 576 298 hektár erdő volt.) Tehát valóban volt erdőterület
fogyás, miközben a meglévő erdők minősége -  a legeltetéssel, 
tűhasználattal -  csökkent. Azt az általános vélekedést 
azonban, amely szerint az utódállamok, így Románia is, a 
tőlünk elrabolt területek javainak kizsákmányolásából élt, 
egzakt számokkal nem tudjuk alátámasztani.

Az impériumváltozással lezajló földbirtokreform az 
erdőket jelentős mértékben érintette. Ráadásul nemcsak a 
magánuradalmi, hanem a közbirtokossági tulajdonúakat is. 
Miként a mezőgazdasági földek zömében, úgy az erdők 
esetében is jelentős magyarellenes éle volt. Bizonyság erre a 
Csíki Magánjavak erdeinek elvétele. Nem szabad 
elfeledkeznünk arról, hogy miközben a XIX. század közepi 
jobbágyfelszabadítás nem ismert nemzetiségi különbségeket 
(így a többségben lévő román parasztok kaptak birtokot),89 
addig a jobbágyfelszabadítás utáni helyzetét „javítandó” 
román megoldás valóban román volt -  sajátos (és saját) 
megoldással.

A Kárpát-medence politikai egységének megbontása 
nemcsak gazdasági, hanem ökológiai problémákat okozott és 
okoz napjainkig. Trianonban az Állandó Dunai Műszaki 
Bizottság (CRED) munkájától, majd a II. világháborút 
követően a -  szűkített hatáskörű -  Duna Bizottságtól vártak 
némi megoldást. Tudjuk sem ezek, sem a szocialista országok 
„testvéri közössége” nem tudott egységes(ebb) cselekvést 
megvalósítani. Az azt követő idő -  „arccal Európa felé” -  
szintén olyan megrendítő eseményekkel volt terhes, mint a 
2000. évi tiszai ciánszennyezés. Azután pedig -  napjainkban -  
az EU-tagság szintén nem kínált (eddig) megnyugtató 
megoldást. A politika mindig erősebb volt a gazdasági, netalán 
az ökológiai szempontoknál. Különösen egy olyan világban, 
ahol tagadják például a néprajzos Györffy István megállapí
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tását, tudniillik: „Néprajzi térkép alapján országfelosztásokat 
csinálni nem lehet.”90 Mind a trianoni, mind a párizsi 
„békecsinálók” azonban a megosztásban voltak érdekeltek, 
hiszen az egymásra acsarkodó népek között lehet 
legkönnyebben „aratni” És ebből a szempontból a globalizá
ció még tovább aprózott -  hogy még könnyebben arathasson. 
Egyetlen egy erdészeti példa. A fa évszázadokig a Kárpát
medence belseje felé „gravitált” Most a rózsahegyi 
(felvidéki-szlovákiai) üzem révén akár a magyar főváros 
környékéről is északra viszik a fát -  mert a multinacionális 
tőke (érdeke) akár a gravitáció világát is képes megváltoztatni.

Hogy mégis van, lehet vigasz, arra Wass Albert sorai 
bizonyságok: „A havas soha nem volt az enyém és mégis az 
enyém volt. /.../ Az enyém volt, mert amikor ott jártam, 
nekem volt kék az ég és nekem illatoztak a fenyők és minden 
virág nekem nyílott, nem a poros telekkönyvnek. /.../ A 
hegyek ott állanak, és egyedül csak azoké, akik szeretik őket, 
szépnek látják őket és boldognak érzik magukat, ha egyedül 
lehetnek velük. /.../ Ha kapzsi falánkok lehabzsolják róluk a 
fákat: a fák kinőnek újra, és csak azt ismerik el maguk 
gazdájának, aki nem üzleti nyereséget lát bennök, hanem 
meglátja rajtok a hajnali harmat csillogását, megérzi illatukat 
és elgyönyörködik bennök.”91
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