
13. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A Trianont követő időben az erdészeti személyzet helyzetét illetően KAÁN 
Károly helyettes államtitkár szavait kell idéznünk. Ő a repatriálókat 
így fogadta: „mit kerestek itt? Ott maradjatok, ahol eddig voltatok! Ott 
a helyetek, ott kell helytállnotok!”363 A cseppet sem barátságos megnyi
latkozást boncolgatva utalnunk kell rá, hogy az államnak -  még megki
sebbedve is -  az állami alkalmazottakat, tehát az erdészek jelentős ré
szét, feltétlenül alkalmaznia kellett. Következésképpen az erdeit jórészt 
elvesztő Magyarországon helyet kellett nekik találni. így éppen KAAN 
Károly volt az, aki az alföldfásítási helyi megbízotti rendszert kitalálta, 
ahová ezeket a súlyos helyzetben lévő, gyakran évekig vagonokban la
kó embereket irányította. Természetesen a hegyvidéki erdészek a koráb
bi tapasztalataikat, netalán az akadémián tanultakat is, nem, vagy alig 
tudták hasznosítani. Jellemző példája lehet ennek a volt máramarosszi
geti erdőhivatal vezetője, Hódosi KARÁCSONY Sándor esete, aki kis
újszállási (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) alföldfásítási helyi megbízott
ként a szikfásításról nem sok fogalommal rendelkezhetett.364 Ugyanak
kor ezekkel a kiszolgáltatott emberekkel olyan, az erdészeti szakmai cé
lokkal homlokegyenest ellenkező munkákat is el tudtak végeztetni, mint 
például Gemencen a több száz hektáros fakitermelést. A levágott fát az
tán mégsem lehetett 1919-ben Budapestre elszállítani, csak a kár maradt 
utánuk ...365 (lásd a 12. számú mellékletet).

Természetesen a menekült (nem csak erdészeti) hivatalnokok munká
ba állítása a maradék Magyarországon éppen elég ellenszenvet, feszült
séget szült. S ezt az sem ellensúlyozta, hogy Észak-Erdély visszakerülé
sekor az „anyaországiak” ottani megjelenése szintén problémákkal volt 
terhes.366 Hadd jegyezzük azonban meg, hogy a magyar kormány tartot
ta a szavát: az ismét kiépülő erdészeti szervezetben első helyen a kisebb
ségi sorsot vállalt szakemberek kaptak beosztást.

Az újabb vesztes háborút követően nemcsak ismételt menekültek, ha
nem áttelepülők is kerültek Magyarországra. Példaként azt a Csíkszere
dái „erdész-vadászt” idézhetjük, aki 1946-ban azért vesztette el állását, 
mert az új adminisztráció -  hogy állásában megtarthassák -  románnak 
tüntette fel, amit ő nem írt alá. Néhány hét múlva -  négy gyermekkel -  
átszökött Magyarországra, ahol azonban a (vissza)honosítása sokáig el
húzódott.367
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A proletárdiktatúra, majd a szocializmus építésének időszakában 
mind Romániában, mind Magyarországon elzárkózás kezdődött, illetve 
folytatódott. Ezen az sem enyhített, hogy diákcsere-program keretében 
Magyarországról többen Bukarestben vagy Brassóban (akkor Sztálin- 
város) szereztek erdőmémöki diplomát.368 A helyzet évtizedekig nem 
változott. Bizonyságként a magam példáját említem, aki 1980-ban a 
soproni erdőművelési tanszéken erdélyi témával jelentkeztem, MAJER 
Antal tanszékvezető közölte: brassói kiküldetést nem tud intézni. A ki
dolgozandó témámat ennek ismeretében módosítsam.

Ha időben mindezt folytatni tudjuk, utalnunk kell a következőkre is.
Az erdélyi emberrel 1989-ben még meglévő rokonszenv fokozatosan 

átcsap(ott) ellenszenvbe, amit az állampolgársággal kapcsolatos 2004. 
évi népszavazás is bizonyít. Nem is beszélve a mindennapokról. Ennek 
az okait vizsgálni nem lehet egy erdészettörténeti munka feladata, de 
mégis kell legalább egyre utalni. Nevezetesen a sokszor erőszakosnak, 
sőt „bizánci módon alattomos”-nak talált megnyilvánulások a nehezedő 
helyzetben lévő anyaországaikat is gyakran szolidaritásuk feladására 
sarkallja. Az áttelepülőknek ugyanakkor számolni kell az otthon mara
dottak ismételten elhangzó -  egyébként bibliai parafázisával369-vélemé
nyével is: „elmentek, mert nem közénk valók voltak, ha közénk valók 
lettek volna, nem mentek volna el.”

Az erdélyi erdészek előtt ott van, lehet Sütő András meglátása is: 
vannak, akik Erdélyért élnek, és vannak, akik Erdélyből. Ezen különb
ségek feloldására a soproni egyetem az 1990-es években próbált Csík
szeredán kihelyezett képzést indítani. A tapasztalatok nemcsak a „ve
gyes” kategóriát merítették ki, hanem a Sütő András-i meglátás második 
felét is erősítették. Hogy mégis van biztató kilátás is, arra az Országos 
Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi Csoportja lehet a bizonyság. A szülő
földjükön maradó magyar erdészek onnan is lehetnek -  akár szervezeti
leg is -  a magyar erdésztársadalom tagjai.

13.1. Fakitermelési szerződések a „nagy” háború után

Korábbi, 7. kötetünkben idéztük a Dunai Állandó Vízügyi Műszaki Bi
zottság (CRED) 1929. évi ülését. Az összejövetelen a román delegátus a 
magyarok által felvetett erdőpusztítási vádakra azzal válaszolt, hogy sok 
fakitermelési szerződést korábban a magyar államerdészet kötött meg.
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Ezen „örökséget” az új állam kénytelen tiszteletben tartani -  még akkor 
is, ha azok erdőpusztítással járnak. A levéltárban a dokumentumok fenn
maradtak, amelyeket itt közlünk.

„Azon kincstári erdőbirtokokon lévő fakitermelési szerződések ki
mutatása, amelyek még az 1919. év után is érvényben voltak: ”370
I. Orsovai erdőhivatal

1. Temesszlatinai erdőgondnokság „A” gazdasági osztályában 10 
évi vágásterület, évi 251,48 kh (144,72 ha) kihasználásával. 1914- 
1923: Borlóörményesi Faipari Rt. Bp. Maradt 1919 utánra: 
1257,40 kh (723,63 ha).

2. Temesszlatinai erdőgondnokság „Riu alb” erdő vágása 10 évi vá
gásterület, évi 524,13 kh (301,63 ha) kihasználásával. 1914-1923: 
Vajdahunyadi Vasgyár, ill. átruházva a Borlóörményesi Faipari Rt. 
Bp.-nek. Maradt 1919 utánra: 2620, 65 kh (1508,18 ha).

II. Lippai főerdőhivatal
1. Solymosmilovai erdőgondnokság „A” üzemosztályában vágáste

rület, évi 145,20 kh (83,56 ha) kihasználásával. 1899-1909, amit 
1923-ig meghosszabbítottak: Mairovitz Mór lippai fakereskedő. 
Maradt 1919 utánra: 435,60 kh (250,68 ha).

2. Paulisi [Opálosi] erdőgondnokságban, kladovai vágás „A” gazda
sági osztály III. vágássorozata. 1902-1906-ig 5 évi részletben 
évente 114,9 kh (66,1 ha), amit 1921-ig meghosszabbítottak: 
Grosz József lippai fakereskedő. Maradt 1919 utánra: 229,80 kh 
(132,24 ha). Összesen „a román imperium idejére visszamaradt 
kihasználandó terület: 2614,76 ha.”

„A máramarosszigeti, kolozsvári, lugosi m. kir. erdőigazgatóságok, 
valamint a szászsebesi erdőhivatal kerületében oly fahasználati szerző
dések, melyek 1919. évben még érvényben lettek volna, nem voltak. 
Mindenütt házi kezelésben, fokozatos felújító vágással használták ki az 
üzemtervileg előírt faanyagot.”

A fakitermeléssel, illetve az ezzel összefüggő vállalkozásokkal kap
csolatban két dologra feltétlenül utalni kell. Az egyik az új Románia po
litikája, amelynek alapján a háborúban vesztes államok cégeit lehetetlen 
helyzetbe hozták, vagyonukat többnyire elkobozták. Természetes, hogy 
ezért a vállalatok igyekeztek „nemzetközivé válni”, azaz a győztes (fran
cia), legfeljebb semleges (svájci) tőkéseket működésükbe bevonni. A 
másik oldalról viszont a bankok nem tudták a bankbetétek kamatát meg
felelő pénzügyi manőverekkel fizetni (hiszen Európa zöme elszegénye
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dett). Tehát olyan lehetőségeket kerestek, amelyek viszonylag kevés beru
házással nagy jövedelmet biztosítanak. így találtak rá a kelet- és közép
európai faipari vállalkozásokra, amelyek kapva kaptak az alkalmon, 
nemcsak tőkét, hanem az új államokban „immunitást” is szereztek.371

Ha a folyamatot tovább vizsgáljuk, nem szabad elfeledkeznünk az új
ra megerősödő Németországról. A kortársak egy része annak a vélemé
nyének adott hangot, amely szerint a „III. Birodalom” antiszemitizmusa 
mögött komoly gazdasági érdek húzódott meg. Nevezetesen: „Közép- és 
Keleteurópa országait gazdasági és ezzel együtt politikailag függésbe 
hoznia csak úgy sikerülhetett, ha előbb ezekben az államokban megsem
misíti az önálló ipart és kereskedelmet. Céljai elérése érdekében tehát el 
kellett pusztítania e két foglalkozást ellátó zsidóságot.”372

13.2. (Erdő)Birtokosnak és fának lenni Romániában

A háború után berendezkedő román államhatalom a földreformmal 
párhuzamosan az abszentisták ellen is harcolt. Azaz a korábbi, regát- 
beli törvényt kiterjesztette a Romániának ítélt magyarországi részek
re úgy, hogy a távol lévő, román állampolgárságot nem szerző/vállaló 
földbirtokosok vagyonát -  bizonyos türelmi idő után -  elkobozta. A 
rendelkezéssel igyekezett a birtokosokat magához láncolni még akkor 
is, amikor az 1921. évi törvény azok földvagyonát jelentősen meg
csonkította.373

A Trianon utáni változásokkal kapcsolatban írtunk már a telepesköz
ségekről Méliusz József II. világháború alatti dél-erdélyi-bánsági uta
zása során úgy minősítette, hogy „az agrárreform a telepes községek ma
gyarsága alól kihúzta a földet.”374 Okaként a késői, 1919. évi telekköny
vezési engedi sejtetni, holott tudjuk: a magyarság birtokát, így életfelté
teleit akarták megszüntetni. A Népszövetséghez forduló 2885 erdélyi és 
bánsági telepest -  a román kormány érvelését elfogadva -  azzal nyugtat
ták meg, hogy a kolonisták mind a megemelt kisajátítási összeggel, mind 
„az egymás mellett élő népcsoportok békés együttélésének érdekében” 
jobb helyzetbe kerülnek, mint ha a kisajátítást bírói határozattal semmi
sítenék meg.375 A felemás állásfoglalás, illetve a tényleges számadatok 
egyértelművé tették az előbbi, Méliusz-féle minősítést. S így nem cso
dálható, hogy az egykori telepesek tömegesen választották a kivándorlás 
útját.376
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Szintén a kivándorlást ösztönözte a székely birtokosságok Trianon 
utáni helyzete.

A két világháború közötti időszak nehézségeit magam a lemhényi 
(Háromszék m.) birtokosság jegyzőkönyvei alapján mutattam be.377 Ott 
nem, de máshol nyomára lehet bukkanni, hogy az arányjogokat illető 
legnagyobb változások az 1930-as években, összefüggésben a mind je
lentősebb (romániai) gazdasági megszorításokkal, következtek be. Ez 
aztán kihatott a közösből való részesedésre is. A vargyasi „békés” arány
jog szerinti kiosztás részletei a szakirodalomból ismertek.378 Mögötte 
azonban -  miként azt Lemhénynél láttuk -  az erdészeti szervezet (és 
korrupt tisztviselői!) akadékoskodásai is ott voltak, lehettek. Erre egyet
len példát hadd idézzek.

A gyergyószentmiklósi (Csíkm.) közbirtokosság379 1937 decemberé
ben tárgyalta az „erdőmémök úr” átiratát, amely szerint egy vágásterület
ről a tagoknak csak 1000-1200 m3 fát lehet kiosztani. A közbirtokosság 
igazgatósága kiszámította: 1 holdnyi arányjogra körülbelül 10 köbcenti
méter fa jutna. „Ezen kiosztás technikailag kivihetetlen, mivel 13 711 
hold a jogok száma.” így az engedélyezett mennyiség öt-hatszorosára 
lenne szükségük, mivel a tagok három éve már sem fa-, sem pénzbeli ré
szesedést nem kaptak. (A fát a saját és a birtokossági épületek javítására 
akarták felhasználni, mivel a kereskedelmet már kivették a kezükből.)

A későbbi (magyar uralom alatti) sajtó kiemelte: „a román rablógaz
dálkodás valóságos temetővé változtatta hegyeinket. Az ország új urai 
ugyanis a vállalkozókhoz igen-igen békezőek voltak.380 Érdekes doku
mentuma a korszaknak Monospetri (Bihar megye) 1929-ben kelt, a bu
karesti miniszterelnöknek címzett (magyar nyelvű) levele, panasza. 
Leírták, hogy a volt úrbéres erdő jog szerinti használatát egyszeri 
összeggel engedélyeztetni kellett. Azt le is vágták, de most 20-25 évig 
nem lesz fájuk. Ugyancsak összeadták egy megszerzendő, nekik meg
ígért erdő megváltási díját, de a „100 Hold Erdőnek” az állam csak a dí
ját szedte be, azt nem kapták meg. Végül kifogásolták a házhelyek 
kiosztását. Többek között „Erdész, Erdő Őr [és] Erdő Kerülő /.../ kap
tak nálunk Házhelyet, pedig ezek nem jönnek ide soha, az idevaló nincs
telenek ezek végett hajléktalanok maradnak.”381

Amikor Észak-Erdély visszakerült az anyaországhoz, elkezdődött a 
román földreform során elvett vagyon visszaadása. Erre a „Papolci Ál
landó Közösségben Maradt Erdőbirtokosság” (Háromszék m.) példáját 
idézzük.382
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A földreform során a birtokosság 6480 kh 206 Dől (3729,3 ha) terü
letet vesztett -  a 6484 kh 206 Dóiból (3731,6 ha). A vonatkozó magyar 
rendeletek alapján 1944-ben visszakaptak 5541 kh 84 Dóiét (3188,8 ha), 
a magyar állam nevére (,,célvagyon”-ként) 229 kh-t (132 ha) telekköny- 
veztek, míg a Bécsben meghúzott határ túloldalán 714 kh 122 Dől (411,0 
ha) maradt. (A magyar állam a saját céljaira -  honvédelem -  megtartott 
gyep- és fáslegelőért kártalanítást helyezett kilátásba.)

Egy arányrészre 1 kh 175 Dől (0,63 ha) jutott. A természetes szemé
lyek néhánya (13 fő) nem magyar állampolgár volt. Az ő részükkel ide
iglenesen a magyar állam mint arányrész-tulajdonos (összesen 37/5000- 
eddel) rendelkezett. Szintén az államhoz került egy, a zsidótörvény alá 
eső rész, összesen 43/5000-del. A helyreállított közbirtokosság a romá
noktól kapott kártalanítást köteles volt az államnak (most már a magyar
nak) visszafizetni, továbbá az eljárási, illetve műszaki munkák költségét 
megtéríteni.

Az erdők állapota indokolta, hogy a tisztás, fel nem újult részeket, 
évente 200 kh-nyi (115 ha) kiterjedésben, lucfenyővel be kell erdősíteni. 
A kezdő évet 1945-ben határozták meg, míg 1946-47-ben üzemrendezé- 
si- és üzemtervet kellett készíttetniük. Addig is, amíg ezeket nem érvé
nyesítik -  írták 1944 nyarán a minisztériumból -  , évente 550 m3 tűzifát 
jogosultak kitermelni és „Papolc község lakosságának ellátására megál
lapodás szerinti áron kiszolgáltatni.” (Ha nem tudnak az árban meg
egyezni, akkor azt a vármegyei gazdasági albizottság állapítja meg). Az 
1944 augusztusában elindított eljárás azonban már nem volt lefolytatha
tó, a birtokosság így csak a minisztériumi levelet kapta meg, de a telek
könyvi bejegyzéseket nem tették meg.

Szintén 1944 nyarának eseménye a székely közbirtokosságok jövőjé
nek kérdésével kapcsolatos vélekedés: a közbirtokosságok nem lehetnek 
kapitalisztikus vállalkozások, de vállalkozókká kell válniuk. Ezért „köz
pontion keresztül kell mind a fakereskedelmet, mind az elkerülhetetlen 
iparosítást megvalósítani.383

Utóbbi gondolatot vitték tovább Románia „népi demokratikus” átala
kulása közepette. Ehhez azonban az arányjogok igazságos(abb) elosztá
sát is célul tűzték ki. 1947. április 13-14-én a Magyar Népi Szövetség 
szervezésében 300 székely gazda részvételével tartott, Csíkszeredán 
megrendezett kongresszuson kimondták: „a székely közbirtokosságok 
kérdéseinek megoldása demokratikus feladat.” Annál is inkább -  vélték -, 
mivel a négy székely megyében 651 ezer hektár közbirtokossági vagyon
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van, ami Románia erdeinek 11%-át teszi ki.384 Tehát a székely többség 
akarata (mint demokratikus jog) meghatározó lehet akár az ország erdő- 
gazdálkodásának további sorsában is. Tudjuk, nem ez történt, hanem a 
következő évben hatalmi szóval -  új alkotmánnyal -  az összes erdőt ál
lami tulajdonná tették. (Az erdőgazdasági tennivalókat pedig tör
vénnyel, a 204-essel határozták meg.) „A nép maga nem is nagyon bán
ta -  írja napjainkban CSERGŐ Bálint - , mert már több terhet, mint 
hasznot jelentettek. /.../ Ezután már a székely nem mehetett az erdőbe 
csak mint gyengén fizetett bérmunkás. /.../ Épület- és tűzifát pénzért 
vagy erdei munkája természetbeni javadalmazása címén kaphat, vagy 
pedig az állami kereskedelemből vásárolja meg. /.../ Betiltották végle
gesen a vízifürészek működését is; ha a gazda némi fenyőanyaghoz ju
tott, azt a meghagyott néhány távoli, államosított fűrészüzemben met
szethette ki, bérért.”385

1944-45-ben, illetve után nemcsak az erdők, hanem az erdőn kívüli 
fásítások, fák is sok kárt szenvedtek. Simon Magda Szalárdról (Bihar 
megye) jött tudósítása szerint a nagy „szabadságiban „odaki a tanyán 
sorra kivágták a szíp, rígi akácokat, szerszámfának meg tüzelőnek; a fa
lubéli bognár mái napig is rabolt fábúl csinál kereket.”386 Később, már a 
Ceau§escu-időkben BEKE György Nagycsanádról (Torontál m.) a ro
mán bíró intézkedését íija le; kivágatta az akácfákat, hogy helyette szil
vafákat ültessenek -  azok (talán a cujka révén?) jobban jövedelmeznek. 
(Szintén BEKE tudósít temetőbeli szomorúfuz miatt kitört háborúságról, 
amellyel Somkerék /Szolnok-Doboka m./ magyarsága őrli egymást, de 
legfőképpen magát.)387

A tervezett „tiszai fás kultúra”388 tehát a Nagyalföld peremén igen
igen nehezen akar gyökeret verni. A ma Romániába tévedő autós az utak 
mellett fehérre meszelt törzsű fákat lát. (Ez Magyarországon a legutób
bi időkben csak a laktanyákban volt szokásban.) A több évszázadi al- 
földfásítási törekvésekből csak ennyi maradt volna meg; az utak (a mo
dem forgalmi követelményeknek már nem megfelelő) fásítása? S akkor 
még nem is említettük a napjainkban egyre nehezebben megkerülhető 
jelenséget, az éghajlat-(ideiglenes vagy végleges)változást.

121


