
5. ZÁRSZÓ

A múlt megismerhető, el nem tagadható, 
mítoszokból a valóság magja 

kihámozható és vállalható.
R. Várkonyi Ágnes92

Vizsgálódásom végén óhatatlanul vissza kell térni 
mind az erdőhöz, mind az erdészekhez, mind pedig a 
személyes kötődésemhez. Kezdem ez utóbbival.

„E könyvfsorozat] -  mondhatom egy angol törté
nésszel -  felöleli mindazon ismereteket, amelyek meg
szerzését személyes küldetésemnek tekintettem.”93 Igen, „opus 
magnum”-om tényleg személyes küldetésként épült be 
életembe. Tudom, a történelemmel foglalkozó a múltból 
dolgozik, de a jövőnek. Mint ahogyan az is igaz, hogy 
tudományos eredményt csak az hoz, hozhat, aki a tudományos 
közvélemény elé áll, és művét annak ismerik el.94 A remény
ség ott van bennem, hogy az idő mérlegén ennek meg tudok 
felelni.

Az egykorvolt erdészek nevében „több tiszteletet”95 
kérek. Higgyük el: legnagyobb erdészeti munkájuk („titkosak 
a természet útjai, s jó ellesni e titkokat”96) közepette is 
zömében Magyarország felvirágoztatásáért dolgoztak, a 
hazaszeretet munkált bennük.

„A hazaszeretet elsősorban a hazai föld szeretete” -  
írták a nagybányai útikönyv előszavában 1894-ben.97 
Bizonyságul hozták fel, hogy mindent el lehet vinni, kezdve a 
történelemtől a nyelven át a jövő reményéig, csak a földet 
nem. Következésképpen csak a hazai föld az állandó, a 
meghatározó.

Az erdészek viszont úgy látták, hogy szolgálati 
helyükön -  amely többnyire nemzetiségi vidékekre esett -  a 
nép lelkében lévő, gyakran „konkolymagból kiburjánzott 
fattyúhajtásokat” kell kivágni, hogy a magyar hazaszeretet 
fogalmához jussanak. Azaz minden erdész hivatásának, 
„életczéljának” mintegy felét ennek a tevékenységnek 
kénytelen szentelni, ami azonban „édes teher” lehet, hiszen az
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erdészek szívében ott van a magyar korona „tiszta 
színaranyból verve s drágakövekkel s gyöngyökkel kirakva.”98 
A materiális valósághoz, a hazai röghöz, illetve a magyar 
ideákhoz kötődő hazaszeretet a tudományban találkozott. 
Mégpedig úgy, hogy a „van” és a „legyen” közös erőfeszí
téssel meghatározható. Olvassuk csak BERENDY Béla 1904- 
ben papírra vetett sorait! „Mindazt [tudniillik a korszerűsítést] 
/.../ csak akkor fogjuk elérni, ha az állam és a társadalom 
közreműködésével monographiák alakjában a hegylánczok, a 
völgyek gazdasági viszonyait ismertetjük, a kulturmérnöki és 
középítészeti munkálatokat foganatosítjuk, az erdő- 
gazdálkodást rationelle alapokra fektetjük és a közös erdők 
jövedelmeztetését kellően ellenőrizzük, a legeltetést 
törvénnyel szabályozzuk, vándor-tanfolyamokkal a lakosokat 
oktatjuk és egyáltalában a gazdasági ismereteket a nép között 
terjesztjük, szövetkezetek létesítésével a termények jó 
értékesítésére és az árunak jutányos beszerzésére törekszünk, 
ligetes legelőknek a lehető legkiterjedtebb mértékben való 
alkalmazkodásával pedig jó legelőket alakítunk.”99

A tudás nélkülözhetetlensége természetesen nem 
jelenti, nem jelentheti azt, hogy a kevésbé művelt emberek ne 
szeretnék hazájukat. Gondoljunk csak bele, az I. világhá
borúban a hadba vonult kincstári erdőtisztek 34%-a e lese tté  
Talán ők valamennyien tudományos leírásokból, netalán saját 
kutatásaikból ismerték a szűkebb működési területüket? Ugye, 
hogy nem. Mégis a legdrágábbat, az életüket áldozták a 
magyar hazáért.

A hazaszeretet, benne az erdőhöz kötődők hazasze
retete a XX. század végére ismét felvetette: vajon a vidéken, 
netalán az erdőkben, erdők közelében élők milyen magasztos, 
a mindennapok szintjénél távolabb mutató feladatot látnak, 
láthatnak el? A nemzetfenntartás, továbbá a tájgondozás 
témája köré csoportosult mindaz a kívánalom, sőt lehetőség, 
amely a dolgok eredőjének tekinthető.

Természetesen egy olyan közegben, ahol a haza 
fogalmát egy „multikulturális lakhelyének fogják fel, a 
nemzet fogalmát pedig elmúló, történelmi kategóriának, ott 
mindezt nagyon nehéz betölteni. Itt azonban utalunk a kezdő, a
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Nagybányához kötődő hazaszeretet gondolatára, a föld 
állandóságára, „kifordíthatatlanságára.”

A Legnagyobb Magyar, gróf Széchenyi István mind a 
„hazai rög”, mind a tudós hazaszeretet fogalmát megfogalmaz
ta: „Minden magasztos, nagy és nemes a természetben rejlik. 
Aki egészen egyszerűen, anélkül, hogy hamis benyomásokkal 
tévesztené meg magát, az ő törvényei szerint cselekszik -  
minden dolgot, akármilyen fajtájú legyen is az, eléggé jól fog 
csinálni. Ehhez azonban visszavonhatatlanul hozzátartozik az 
elmélyülés, a kitartás és a hűnmaradás talentuma.”101

Ettől függetlenül nem tagadható: „fájdalom, minden 
kormány bármely rendszabályra nézve talál magának tudóst, a 
ki az uralkodó államférfi szándékait tudományos ruházatba 
öltözteti, s elég bátorsággal bír, hogy azt mint a kor vívmányát 
föltüntesse és védelmezze ”102 Mégis ez az „árulás” az 
erdész szakmát nem a dualizmus korában, még csak nem is a 
két világháború közötti időben, hanem majd csak a XX. század 
második felében kezdi jellemezni.

Az időnkénti és helyenkénti mellőzöttség, a 
karriervágy a fenti magatartást is mentheti, míg az értékek 
elherdálását, divatos szóval a „kontraszelekciót” nem menti 
semmi. „A történelemnek igazsága -  ahogyan azt ARATÓ 
Gyula 1894-ben megfogalmazta -  mely az idők egymásutánjá
nak tövises-virágos fonadékából az összetartó logikai 
kapcsolatot megőrzi mindig, ha a tövisek szúrósságát megtom
pítja is, ha a virágok színeit meghalványítja, szirmait 
elfonnyasztja s lezsurmolja is a feledés: a múlt és a jelen közt 
való kapcsolatot az élő láncz egyes szemeinek kihulltával is 
bizton megvédi az elmúlástól.”103

Az erdő mint uratlan jószág („rés nullius”) élt és 
működött századokig. A belőle származó javakat bárki 
megszerezhette, s évszázadokig nem is a javak megszerzését 
korlátozták, hanem a megszerzők körét. Az erdőkiélés104 ezen 
formájába hozott változást a tartamosság szükségességének 
felismerése, majd törvényi biztosítása.105 „Az erdő olyan 
vagyon, mely nem egy nemzedéké, az az egymást követő 
nemzedékek tulajdona” -  mondta DARÁNYI Ignác 1908-ban 
a képviselőházban.106 Ehhez a felismeréshez azonban óriási
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szemléletváltozásnak kellett bekövetkeznie, amely előbb csak 
a képzett erdészek, illetve a jószándékú laikusok között megy 
végbe. S évtizedek múltak, múlnak el, hogy a gyakorlatban 
megvalósuljon. Mint ahogyan napjainkban a többcélú fenn
tartható erdőgazdálkodás követelményeinek a megismerteté
se, főleg pedig a gyakorlatba való átültetése is egy hosszabb 
folyamatnak ígérkezik.
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