
1. BEVEZETÉS

A címet részben a román $tefan Pascu „Mit jelent Erdély?”1 titulusa alatt 
kiadott, több, számunkra különösen hihetetlen megállapítást tartalmazó 
művéből vettem. Nem plagizálni akartam, hanem tényleg fel kell tenni, 
hogy a magyaroknak mit is jelent Erdély. S mivel erdészettörténeti vizs
gálódást végzek, engem közelebbről az erdészeket érintő Erdély-élmény 
érdekelhet. Ugyanakkor 13. Erdéllyel foglalkozó könyvem lehetőséget 
ad arra, hogy ismét áttekintsem a forrásokat, és a korábbiakból kimarad- 
takat, netalán újabban előkerülteket ide beépítsem.

Erdély neve közvetlen összefüggésben van az erdőkkel (amit viszont 
többen az „eredő”-ből vezetnek le). Szent István idején feltehetően Fe- 
kete-Magyarországnak (Ungaria Nigra) hívták, amit a „kicsi”-, „ki- 
sebb”-bel hoznak összefüggésbe. Mindenesetre „Erdőelve” 1150-ben 
már előfordult, s az ószerbben és óbolgárban „Ardeli”, „E(r)de(l)n”. Az 
erdőt, az „inneni” erdőt az Alföld vízjárta vidékeit határoló kiteijedt ren
getegek jelentették, s ami ezeken túl volt, az „Erdőntúl”, „Transsylva
nia”, „Erdély”.2

„A felkelő nap földjé”-nek3 erdészeti ismerete mintegy a vidék nevé
ből következő kötelezettségünk. A magyar erdészek mégis viszonylag 
kevesebb tényleges tudással, de annál több elképzeléssel, netalán nosz
talgiával emlegették, emlegetik ezt az országrészt. A kevesebb ismeret
nek nagyon egyszerű magyarázata van. A tudományos erdészet, a hosszú 
távú erdőgazdálkodás hazánkban a Felvidékhez, főleg a Garam völgyé
hez kapcsolódott. Következésképpen az ottani erdők voltak jobban 
„szem előtt”, míg az erdélyiek csak idővel, fokozatosan kerültek be a 
vizsgálódásba. Erre pedig az általunk részletesen is áttekintett dualizmus 
időszakában került sor. Akkor, amikor a gazdasági lehetőségek, benne az 
erdők hasznosítása kitárultak, hiszen a vasúttal a keleti-délkeleti ország
rész erdei felértékelődtek.

A nosztalgiára egyetlen példát hozok. WENTZELY, „az erdész” írja 
napjainkban, hogy bár soha nem járt ott, Erdély mégis úgy él benne, du
nántúliban, mint egy mesevilág. „Valami megmagyarázhatatlan érzés 
kerít hatalmába -  írja - ,  ha azt hallom: Háromszék, Aranyos-Torda, Uz- 
völgye vagy Zágon.”4

Az erdészek Erdély-ismeretén túlmutat az a törekvés, amelyet BO
DOR Gyula fogalmazott meg. Tudniillik a megfigyelések, az észleletek
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feljegyzése, közzététele, netalán a jelenségek további vizsgálata. Olvas
suk csak! „Az erdész / . . . / -  írta 1902-ben -  hivatva és utalva van arra, 
hogy a természetnek teljesen soha ki nem tanulmányozható nagy köny
vében lapozgasson, lépten-nyomon lát, észlel, tapasztal: egyik egyet, 
másik mást. Mindez új meg új ötletekre, gondolatokra ébreszti őt s ha 
ezeket az észleléseket, tapasztalatokat, ötleteket egyikünk sem engedné 
elszun[n]yadni, hanem a nyilvánosság elé járulna velük, a közzé tett ta
pasztalatokból bizonyára vagy tanulnánk, vagy további észlelésekre ser- 
kentetné[n]k, vagy eszmecserére buzdíttatnánk a való, az igaz kiderítése 
végett.”5

Hát ennek az igaznak a kiderítése, legalább megközelítése ösztönzött 
jelen könyvem megírására is.
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