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1 BEVEZETÉS

A fák, mit útjainkon a táj 
eléd vetít, elárulja egy nép 
bűneit és erényeit.

Orden

Legtalálóbban a mottó gondolatával lehet bevezetni az erdélyi, 
illetve a Trianon után Romániához került kelet-délkelet-magyarországi 
részek mostani erdészettörténeti feltárását. A táj egyik legállandóbb ele
mének számító erdők, facsoportok, fasorok és egyes fák a történelemről 
árulkodnak, amely történelem azonban nem egyszerű kronológiai ese
mény, hanem a humánummal, az erkölcsiséggel is összefüggő egymás- 
utániság. Különösen így van ez az általunk most vizsgált, alapvetően 
erdőtlen tájon, az erdélyi Mezőségen és a Nagyalföld Romániához került 
vidékén. Itt ugyanis már évszázadokkal ezelőtt a mezőgazdasági terme
lés vált uralkodóvá, s ebből következően az erdők, a fák csak mintegy 
„kegy”-ként maradhattak meg, illetve kerülhettek oda vissza. Hogy aztán 
a különböző korok emberei a fákhoz mennyire voltak „kegyesek”, az 
részletesebb vizsgálódást igényel. Jelen kötetünkben ennek kívánunk 
megfelelni.

A Mezőség „befásítása” kifejezés FEKETE Lajos A Mezőség kopá- 
rainak befásítása című könyve1 alapján ragadt meg az erdészeti iroda
lomban, s így mi is a „fásítás” kifejezés mellett a „befásitást” is emle
getjük.2

A második részben tárgyalt „alföldfásítás”-t is meg kell magya
ráznunk. A magyar szakirodalomban alföldfásítás alatt értenek minden 
síkvidéki erdőtelepítést. Ugyanakkor ezen bővebb, tágabb meghatározás 
mellett az összetett szó elsősorban a Nagyalföldön végzett erdőtele
pítéseket jelenti. Ebben az értelemben ugyan „Alföld-fásítás”-ról beszél
hetnénk, mivel jelen vizsgálódásunkban is a Nagyalfölddel foglalkozunk, 
de mi megmaradunk az erdészeti szakirodalomban általános „alföldfásí
tás”, sőt „alfa” mellett. Annál is inkább, mert itt is egy meg-határozó 
könyvet, MAGYAR Pál Alföldfásítás című művét3 tudjuk iránymutató
nak tekinteni.

A téma közvetlenül összefügg a „kopárok”-kal, mivel a „kopár” 
kifejezés egyértelműen a fátlanságra utal. Igaz, definiálva az 1868-ban 
kiadott Divald-Wagner-féle erdészeti műszótárban sem szerepel, de az 
1879. évi erdőtörvény előkészítési időszakában már polgárjogot nyert. A
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kopárok előfordulásának egyik különleges esetét jelentik a „síkvidéki 
kopárok”, s a XIX. században ezt általában a futóhomok-területekkel 
azonosították. Bár ez utóbbiakra a „sívó-” vagy „siványhomok” kifejezés 
is élt.4

A XIX. századi törekvések -  így az 1879. évi erdőtörvény is -  a 
kopárok „közgazdászati” célú beerdősítését szorgalmazták. Magyarul: 
azért kívántak oda erdőt ültetni, hogy a terület haszna nőjön. A kifejezés 
majd a XX. században válik árnyaltabbá, amikor ezen erdősítéseknek 
nem elsősorban gazdasági hasznot, hanem más, talán pénzben ki sem 
fejezhető jelentőséget tulajdonítottak. S ekkor honosodott meg a „közér
dekű” erdőtelepítés fogalma, amelyet az erdőtörvények is megerősí
tettek. Az 1935. évi törvény miniszteri indoklása a „közérdeket” három 
csoportban tárgyalta: leromlott területek rekultivációja; véderdő-létesí
tés; legelőjavítás.5 Mindhárom csoport természetesen a szűkebben vett 
közgazdasági érdekeknek is igyekezett megfelelni.

Jelen könyvünkben két párhuzamosan futó szálon mutatjuk be előbb 
a Mezőséggel, majd az Alföld keleti, Trianon után Romániához került 
részével kapcsolatos fásítási emlékeket. Egyébként az 1940-44-es 
időszakra ez a két terület „összeér”, s a közérdekű erdőtelepítésekkel 
kapcsolatos törekvések mintegy „egyesülnek”

Végül hadd utaljunk rá, hogy a vizsgált terület rekultivációja sokkal 
inkább „tervezési gyakorlat” volt, mint ténylegesen és rendszeresen 
végrehajtott munka. Egy-egy erdősítési terv megvalósítására csak 
példákat tudunk mutatni, de összefoglaló statisztikai adatokat nem. Ettől 
függetlenül mind erdészettörténeti, mind táj történeti szempontból 
érdekes eseményekre és tanulságos eredményekre bukkanhatunk.
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2 A KOPÁROK KÉRDÉSE A DUALIZMUS 
IDŐSZAKÁBAN

„Az erdők jelentősége a természet nagyszerű háztartásában” -  ezzel 
a címmel indította 1862-ben WAGNER Károly (MÉREI álnév alatt) az 
Erdészeti Lapok első évfolyamának első száma legelső tanulmányát.6 Az 
erdő és az éghajlat mint legsürgetőbben megválaszolandó, egymással 
összefüggésben lévő kérdés már itt, a rendszeres magyar nyelvű köz
lemények megjelenésekor felmerült. A kortársak ugyanis sok baj forrását
-  WAGNER szerint még a burgonyabetegségek okait is -  a XVIII-XIX. 
századi erdőirtások kedvezőtlen hatásának tulajdonították. Erdészet
politikai szempontból mindez azért jelentős, mert a mezőgazdasági 
területek szükségszerű növelése elkerülhetetlenül erdőirtásokkal járt. S 
az erdészeti politikának kellett választ adni arra a kérdésre, hogy ezen 
igénynek milyen arányban ad teret, illetve erre a célra milyen talajon 
álló, milyen minőségű erdőket áldoz fel. Tudjuk, hogy a válasz a 
feltétlen és nem feltétlen erdőtalaj fogalmának a megalkotása, majd 
törvényben történő rögzítése volt.

Mindezzel párhuzamosan a kérdés másik oldala is felvetődött: mi 
legyen azokkal a területekkel, amelyek valamilyen oknál fogva most, 
vagy a közeljövőben nem mezőgazdasági hasznosításra, hanem csak 
erdőgazdaságira alkalmasak? A válasz logikusnak hangzott: be kell erdő
síteni. Azt azonban, hogy ki és milyen feltételekkel végezze el, illetve az 
állam a munkát milyen módon rendelje el, esetleg ösztönözze, már 
további vita tárgya lehetett.

Vissza kell azonban még térni ahhoz a kérdéshez, hogy az erdők 
megléte, illetve nemléte a közvetlen termelési célok mellett a környe
zetére milyen egyéb hatással van. WAGNER idézett tanulmányában 
mindezt a következőképpen fogalmazta meg:
1/ „Az erdők szabályozzák a légmérsékletet, azaz a szélsőségeket a 

meleg és hidegben akadályozzák.”
2/ „Az erdők szabályozzák a légköri csapadékokat, s ezáltal az ország 

álló- és folyóvizei mennyiségét.”
3/ „Arányos szétosztásban fekvő s megfelelő mennyiségű erdők szabá

lyozzák a lég és légömlések minőségét.”

Bár a korabeli tudomány a kérdésekre sem megfelelő (idősoros) 
megfigyelésekkel, sem elfogadható elméleti indokokkal nem tudott
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válaszolni, de maga a kérdések felvetése is az erdők létének-nemlétének 
fontosságát támasztotta alá. Mindez akkor válik érthetővé, ha tudjuk, 
hogy a kiegyezés utáni első és alapvető erdőtörvény, az 1879. évi XXXI. 
te. éppen a szegedi árvíz évében került elfogadásra.7 A törvénytől nem
csak a meglévő, feltétlen erdőtalajon álló erdők megóvását várták, 
hanem a kopárok befásítását is, azaz az egyes művelési ágak optimális 
elrendeződését.

Mielőtt a kopárok kérdését tovább boncolgatnánk, ismételten hadd 
hívjuk fel a figyelmet az erdő és a klíma kapcsolatára. Ha elfogadjuk, 
hogy az erdő valamilyen hatással van az egyes éghajlati elemekre (és itt 
például a csapadékvíz lefolyási sebességének mérséklését a laikusok is 
láthatták), akkor természetes, hogy az erdőterület megtartását, netalán 
növelését célzó törekvések mindig hivatkozhattak az erdő „éghajlat- 
javító” hatására. Ennek számszerű alátámasztása aztán a makro- és 
mikrometeorológiai megfigyeléseket, -feldolgozásokat is ösztönözte.

Ezek előrebocsátásával térjünk rá az 1867-1918. közötti időszak 
kopár- és kopárfásítási kérdéseire.

Már az erdőtörvény előkészítése során többször kitűnt: a kopárok 
ügye az erdőtörvény egyik sarkalatos pontját képezi. A törvény alapel
veinek tisztázása idején, 1870-ben a törvényelőkészítő szakbizottság 
„megelégedéssel” fogadta, hogy az erdők „esőcsináló” hatását a napi
rendről le kell venni, mert az nem bizonyított. Tehát azok az elméletek, 
melyek „ez okból egy talpalatnyi erdőt irtani megengedni nem akartak, 
sőt inkább az egész alföldet befásítani kívánták”, a törvényben nem 
jutnak érvényre.8

A törvény képviselőházi vitája során ugyan elhangzott, hogy a 
véderdők sorába az „egészségügyi szempontból fontos” erdők is vétesse
nek fel, de Kemény Gábor báró, miniszter, itt is kifejtette: „bár 
tagadhatatlan, hogy a fáknak, különösen nagy tömegben, az egészségü
gyi viszonyokra igen lényeges befolyása van, de a climatographikus, a 
lecsapolási viszonyokra ezeknek [hatását] megmondani rendkívül ne
héz.”9 Az más kérdés, hogy ezt a merev szemléletet a későbbiekben fel 
kellett adni, de a törvénybe egy ilyen elmélet alapján álló fásítási, illetve 
erdőmegőrzési kényszert nem vettek be.

Az erdőtörvény indoklásába Kemény báró a „beerdősítő társulatok” 
fogalmának bevezetését a lecsapoló társulatok, a már jól működő 
lecsapoló társulatok mintájával kívánta alátámasztani.10 A főrendiházi 
tárgyalás során azonban Nyáry Gyula báró kifogásolta, hogy a 
kopárerdősítés (miként azt a törvény 165. §-ának utolsó bekezdése
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mondja) „első helyen azt vagy azokat terheli, kinek vagy kiknek birtoka 
általa megvédetik.” Ő ezt úgy értelmezte, hogy nem a kopár tulajdonosa, 
hanem a szomszédok kénytelenek erdőt telepíteni, mivel az ő földjüket 
kell megvédeni a „rossz szomszédságtól”, a kopár okozta károktól.11 (A 
törvény ilyen irányú, a szomszédok és a tulajdonos közös felelőségének 
nehezen kibogozható összefüggésére -  mint előzményt -  hadd említsük 
meg az 1844. évi X. tc.-et. A „folyó homok okozta károk” meggátlását 
ott is az érdekelt birtokosok „barátságos egyesülésétől” várták. Csak ha 
ez nem vezetett eredményre, akkor léphetett közbe a „közhatóság”.)

A kopárerdősítés ellentmondásos megfogalmazás tulajdonképpen a 
véderdők definíciójából, a törvény 2. §-ából következett. A véderdők 
kijelölésénél is a legfőbb indok nem a saját talajuk, fájuk, netalán egyéb 
növényzetük megóvása, hanem a szomszédos területek oltalmazása volt. 
Ennek ellenére a törvényt a Nyáry Gyula által kifogásolt szakasszal 
fogadták el, mivel a következő, a 166. § így kezdődik: „A beerdősítendő 
terület tulajdonosának jogában áll az erdősítést kizárólag önerején 
eszközölni.” Tehát nem a szomszédok, a károkozástól tartó szomszédok 
fognak ott erdőt telepíteni, hanem a tulajdonos -  esetleg a szomszé
dokkal, főleg pedig az állammal együtt. A 176. § erről az állami támo
gatásról szól.

Időzzünk azonban még el a kopárok meghatározásánál, a korabeli 
értelmezéseknél.

Az erdőtörvényhez, illetve végrehajtásához talán a laikus közönség 
számára is a legérthetőbb magyarázatot KLEKNER Alajos fűzött. 
Szerinte „kopár területek alatt azon földrészletek értendők, melyek 
tényleg mezőgazdasági kezelés által jövedelmező állapotban nem 
tartatnak, sőt ez vagy ép[p]en nem, vagy csak tetemesebb s a jövedelmet 
felülmúló kiadások útján volna lehetséges. Az ily részletek legfölebb is 
csak legelőül szolgálnak; a legtöbbször azonban még e czélra sem 
valók.”12 Az ilyen területek -  miként azt a törvény 165. §-a kimondja -  
„közgazdászati szempontból” beerdősítendők.

A kopárok milyenségét ugyanezen paragrafusban -  összefüggésben 
a véderdőkkel -  részletezték is. így a „hegyomlások”, a „hó- és kő
görgetegek” (lavinák és sziklafolyások) megakadályozására szolgáló 
területek, továbbá a „szélvészek és vizek rombolásának, valamint a futó
homok továbbterjedésének” útjába álló részletek beerdősítendők. S 
mivel ezek a területek egyben a véderdők helyét is kijelölik, az 
erdősítéssel véderdők, illetve futóhomokon álló erdők keletkeznek. 
Mindez fordítva is igaz volt, mert a véderdők felújítását, az erdőtörvény
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életbe lépte után keletkezett letárolásokat az 1883-ban megjelent 
miniszteri rendelet szerint (36.016/1883. FIK.) hat éven belül el kellett 
végezni. így a kopárok beerdősítése közvetlen összefüggéssel volt a 
véderdőkkel, illetve azok egyik speciális eseteként felfogható 
futóhomokon állókéval.

Miként a véderdők kijelölése, úgy a kopárok meghatározása szintén 
az erdőfelügyelőn, a törvényhatóságokon, na és természetesen a birtoko
sokon múlott. S ahogyan a véderdők (kötelezően előírt) üzemtervét a 
miniszter hagyta jóvá, a kopárerdősítést is a miniszter határozhatta meg. 
A kopárerdősítésre kötelezettek -  akár egyedül, akár az említett beerdő
sítő társulat keretei között -  az állam által nyújtott kedvezményekre;

-  adómentességre (1875:VII. te. 6. § c.)
-  ingyen kiadott famagvakra és -csemetékre
-  állami pénzsegélyre és
-  állami pénzkölcsönökre (1879:XXXI. 177. §) 

tarthattak igényt.
A törvény ilyen, mindenesetre előrelátó rendelkezései azonban már 

az 1879-80-as évben továbbgondolásra, vitára adtak okot.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 1879-80-ban 

arra kereste a választ, hogy az előbb említett állami támogatások mintegy 
„kiváltására” vajon nem kellene-e a kopárokat állami tulajdonba venni és 
a befásításukról így gondoskodni.13 Anélkül, hogy a vita részleteibe 
belemennénk, a további évtizedek történései miatt mégis célszerűnek 
tartunk belőle egy-két gondolatot idézni.

A többség (például FEKETE Lajos, HOFFMANN Sándor, BIKKAL 
Nándor és ELLES Nándor) úgy vélekedett, hogy az állam ezen területek 
befásítására a törvényben biztosított négy segítési móddal, kedvezmény
nyel elegendő támogatást nyújt. Mivel pedig újak nem keletkeznek
-  vélte például FEKETE -, a törvény szigora biztosítéka annak, hogy 
ezeket az erdő művelési ágban lévő kopárokat előbb-utóbb befásítják. „E 
kedvezmények -  folytatta -  oly nagylelkűek, hogy ha ezek daczára sem 
karolják fel a kopár területek beerdősítését az érdekeltek, akkor ázsiai 
indolentiával méltán lesznek vádolhatok. Mindazonáltal -  sajnos -  köny- 
nyen előfordulhatónak tartjuk ez esetet, valamint azt is, hogy a rész
vétlenség, és itt-ott hanyagság, vagy lelkiismeretlenség miatt a tán 
kényszer útján létrejött beerdősítési társulatok ügye pangásnak indul, 
vagy tán ép[p]en megszűnik tevékenysége!”14 Ebben az esetben a kopárt 
az állam sajátítsa ki és erdősítse be. Ezt a következtetést leginkább 
WAGNER Károly szorgalmazta, aki úgy látta, hogy ilyen kopár
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területek vásárlására az államnak minden évben áldoznia kell. BEDŐ 
Albert WAGNER ötletét szintén támogatta, s ez bekerült a tanácsko
záson elfogadott ajánlások közé is.

A vitában képviselt két véglet egyikét ELEŐD Jósa fejtette ki, aki 
szerint az állam nem jó  gazda. Ezért a kopárok beerdősítését az illető 
községekre vagy egyesületekre kellene bízni. Vele értett egyet 
BELHÁZY Emil, aki rámutatott: az állam a saját tulajdonában lévő 
kiterjedt kopárokat -  például Deliblátot -  sem tudta eddig befásítani, 
akkor pedig kár lenne további feladatokra, nehezen megoldható 
feladatokra vállalkoznia. SOMSSICH Pál szintén elvből ellenezte az 
állam szerepének növelését, míg ROWLAND Vilmos a már így is túl 
sok állami, befásítatlan területet emlegette.

A második oldalt, a teljes állami szerepvállalást BOTHÓ Imre 
szorgalmazta. Szerinte az államnak elsősorban a futóhomok-területeket 
kellene megvásárolnia. Itt nemcsak példaadó fásításokba kezdhetne, 
hanem a többi, nem állami területen végzett fásításokhoz szükséges 
csemete megtermeléséről is gondoskodhatna.

Egyedül SIMONFFY Imre mutatott rá: a kopárok fásítása zavarja a 
legeltetési igényeket, így az a lakosság részéről ellenállásba fog ütközni. 
Ebből következően amíg ILLÉS a fásítás mikéntjének megtanítására 
(hasonlóan például a kertészethez vagy a méhészethez) „vándortaní
tókat” alkalmazott volna, addig BELHÁZY így vélekedett: azt 
hiszem, hogy a károsításoknak á[l]talában gyökeresebben vesszük elejét, 
ha oktatás alkalmával a népet felvilágosítjuk az erdők fontossága felől, 
és arra szoktatjuk, hogy az erdőt, mint a közjó érdekében nélkülöz
hetetlent, tisztelje és kímélje.” Tehát az olyan jól kigondolt, a művelési 
ágak optimális elrendeződését, így az ország közgazdasági viszonyai 
javítását célzó kopárfásítás a lakosság felvilágosításán, műveltségi 
fokának emelésén is múlik. Ezen megsejtés ugyan nem új, de abból a 
szempontból mindenképpen kiemelendő, hogy az állam szerepét nem 
csupán a rendeletekben, netalán a pénzügyi támogatásokban látta, hanem 
a propagandában, az oktatásban is. S talán ez volt az a terület, ahol a 
szabadelvű alapokon álló dualista állam a legkevesebb eredményt ért el.

Az OMGE tanácskozása nyomán, de még inkább az erdőtörvény 
végrehajtási nehézségeit látva az 1880-as években az állam mind 
nagyobb szerepet vállalt. Az 1884. évi XXVI. törvénycikkben lehető
séget adtak az állami erdővásárlásokra -  ha azok nem is kimondottan 
kopár területeket érintettek. Az 1879. évi erdőtörvényben biztosított
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négy támogatási módhoz ötödikként 1886-tól az erdősítési jutalmak is 
rendelkezésre álltak.15

Az erdősítendő területek az 1879:XXXI. te. 165. §-a alapján -  mi
ként láttuk -  a véderdők kategóriájába kerültek. A véderdők szerepéből 
következett, hogy az erdőtörvény alapján elrendelhető fásítások során 
elsősorban csak a szomszédos vagy az alantabb fekvő területek 
védelmére gondoltak. „Ellenben nem gondoskodtak arról, hogy a termő- 
képességüket vesztett, hasznavehetetlenné vált földrészek a haszno
sításnak a jelen esetben egyedüli módja, a beerdősítés által az emberi 
kultúra körébe vonassanak akkor is, habár a szomszéd érdekek védel
mének szükségessége fenn nem forog; de nem tartalmaz a törvény oly 
intézkedést sem, mely a talaj pusztulásának megakadályozását praeventive 
biztosítaná.”16

Ez utóbbi, a megelőzésre vonatkozó kitétel majd csak a vízjogról 
szóló 1885. évi XXIII. te. 55. §-ába került bele. E szerint a vízmosások 
keletkezését a birtokosok gátlásokkal, fonásokkal és fásításokkal köte
lesek megakadályozni, amely munkák végzését a hatóságok rendelik el. 
Az 1894. évi XII. te. („a mezőgazdaságról és a mezőrendezőségről”) 14. 
§-a a korlátolt forgalmú birtokokon akkor is kötelezővé tette a fásítást, 
ha az illető (kopár)területek a szomszédos részeket nem veszélyeztették, 
de „más módon okszerűbben nem használhatók.” Ugyanezen törvény 13. 
§-a pedig olyan mezőgazdasági művelés alatt álló területek fásításra 
történő kijelöléséről intézkedett, amelyek vízmosások-, vagy azok 
keletkezésének kitettek. A törvény VI. fejezete a (községi) faiskolákról 
és fásításokról szólva ismét szorgalmazta a különböző területek, így 
például a legelők fásítását. Sőt a végrehajtási rendeletben (48.000/1894. 
FM.) még a fásítandó területek főszolgabírói hivatalba történő bejelen
téseiről is intézkedtek.

A három-négy szálon futó kopárfásítási előírások azonban csak 
nagyon gyér eredményt hoztak. A legeltetések újabb és újabb egykori 
erdőterületeket tettek kopárrá, miközben az előbb említett törvényekben 
meghatározott célokat nem tudták teljesíteni. Ennek jellemző mutatója 
lehet, hogy az 1879. évi törvényben körülírt beerdősítő társulatok sehol 
sem alakultak meg.17 BEDO Albert az 1896. évi beszámolójában az 
évenként kiosztott csemeték óriási számát, továbbá a már említett erdő
sítési jutalmakat és a bennünket közelebbről is érdeklő szabédi (Maros- 
Torda m.) kísérletek elindítását említette meg.18 Hogy a kopárfásítások 
helyzete továbbgondolandó, mutatja; a millenniumi erdészgyűlés 
kérdései közé a kopárfásítások ügyének rendezését, az elmaradt tényle
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ges munkák okainak megtárgyalását,19 újabb javaslatok összeállítását is 
felvették.

Az 1896 augusztusában tartott gyűlés előadója TAVI Gusztáv volt, 
aki mondandóját így kezdte: „A kopár területek fekélyek az ország föld
jének testén.”20 Következésképpen gyógyítandók, de az eddigi törvényi 
szabályozás, a nyújtott támogatások mindehhez kevésnek bizonyultak. 
Mutatja, hogy az országban mintegy 400 ezer kh (kb. 230 ezer ha) kopár 
területről beszélnek, amelyek befásítása igen-igen vontatottan halad.

A becsült értékkel kapcsolatban -  megszakítva a gyűlésről szóló 
beszámolót -  hadd jegyezzük meg a következőt. A millenniumi erdész- 
gyűlés előkészítése során az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) kérte a 
birtokosokat, továbbá a vármegyei közigazgatási bizottságok erdészeti 
albizottságait, hogy az adott közigazgatási egység területén lévő kopá
rokat becsüljék meg.21 Mivel a bizottságok tényleg csak becslést végez
tek, az országos értékként kiszámított 200 ezer kh-t (kb. 115 ezer 
hektárt) az erdészek legalább kétszeresnek vették, s így jött ki a TAVI 
által emlegetett 400 ezer kh. Az erdőtörvény életbelépését követő másfél 
évtized alatt sem jutott el tehát az ország erdészeti, illetve közigazgatási 
adminisztrációja addig, hogy a kopárfásítási feladatokról számszerű, 
megbízható adatokkal rendelkezzék. Ebből aztán következett a tényleges 
munkák elmaradása is.

Az állam a kezdeményező, a támogatható fásítókra vár -  mondta 
TAVI -, míg a fásítók meg az állami segítségre, az állami kezdemé
nyezésre. S ráadásul szociális szempontok is felmerülnek: „A birtokosok 
szegénysége egyfelül, másfelül pedig az a szívós álhatatosság, melylyel 
azok ép[p]en szegénységöknél fogva a szóban lévő kopár vagy kopá- 
rosodó területeik legeltetéséhez ragaszkodnak és az erdősítés ellen ezen 
indokból a népnél a legtöbb helyen táplált ellenszenv képezik egyúttal a 
legnagyobb akadályt, mely e kopár területeknek mielébbi beerdősítését 
hátráltatja.”

Az előadáshoz többen hozzászóltak, s a fenti, legeltetéssel össze
függő nehézségeket például ILLÉS Nándor külön is kiemelte. Szerinte 
legeltetési tiltás nélkül a kopárfásítás semmit sem ér, de a tiltást tényleg 
csak a legszükségesebb (rövid) ideig szabad fenntartani. Érdekes, 
tulajdonképpen a kopárfásítás és az állami beavatkozás összefüggésére 
mutatott rá Feilitzsch Artúr báró. Olvassuk csak! „Más a kopár területek 
kérdése Magyarországon és más az erdélyi részeken. Ott még nem 
vagyunk annyira, hogy azt mondhatnék, a nép belátja, milyen áldásos a 
fásítás. Ott a nép gyűlöli a fásítást, kész még harcba is menni ellene; ott
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az erdőtörvényben is nemzetiségi kérdést, vagy politikai kérdést látnak. 
A míg ilyenekkel kell küzdenünk, addig nem beszélhetünk arról, hogy a 
magyar állam rátegye kezét az összes kopárokra oly vidékeken, hol még 
a magyar államhatalmat sem mindenki ismeri.”22

Erdélyben, ahol például Hunyad megyében 25 ezer kh-ra (kb. 14 
ezer hektárra) tették a kopárokat, a kérdés megoldása tehát még nagyobb 
problémát jelenthet. Az „állam kezének” szerepét az 1896. évi határozati 
javaslatok növelték. Például azzal, hogy az állam a kopárokat akár vétel 
útján is szerezze meg és fásítsa be. Ha erre mindenhol nincs is lehetőség, 
az állami segélyezési módokat tovább kell bővíteni, például a kopárok 
ingyenes állami kezelésbe vételével. A munkák nagyságát pedig úgy 
lehet megtervezni, ha a kopárokról megbízható országos összeírás 
készül.

A millenniumi erdészgyűlés ezen, kopárokra vonatkozó határozatai 
nem maradtak visszhang nélkül. Még ugyanabban az évben a uralkodó 
„trónbeszédben” hívta fel a figyelmet: „A folyamszabályozási munká
latok eredményének állandó biztosítása végett szükséges lesz fokozott 
erővel a kopár területek befásításáról gondoskodni ”23 Következés
képpen a kopárfásítás nem egy szakma, egy szűk terület ügye, hanem 
országos érdek, közcélú feladat. A fásítások nagyobb lendületű folyta
tására azonban még várni kellett.

1898-ban, amikor új erdőtörvényt alkottak, az ingyenes állami 
erdőkezelés lehetőségét kiterjesztették (XIX. te. 1-3. §-ai). Ezzel az 
eddigi öt támogatási mód mellé felvették az ingyenes állami kopár(zrdő-) 
kezelést is. Az állami kezelés azonban csak megfelelő tervek alapján 
valósulhatott meg. Ezek részben a birtokos többi erdejére vonatkozó 
üzemtervekhez kapcsolódtak (bár önállóan, csak kopárral rendelkező 
tulajdonos birtokára is kellett üzemtervet összeállítani), részben pedig 
külön, kimondottan a kopárfásítással összefüggő tervek, nyomtatványok 
is voltak.

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter már 1895-ben a kopárok 
és az elkopárosodott területek (ide az erdőtörvény életbe lépte után 
kitermelt feltétlen erdőtalajon álló területeket sorolta) gyorsított össze
írását rendelte el (78.270/1895. FM. körrendelet) 24 Azokra a birtoko
sokra volt kíváncsi, akik ilyen munkára a kötelező fásítás kimondása 
előtt önként vállalkoznak, mert számukra a költségvetésbe évről évre 
megfelelő összeget kívánt beállítani. Az önkéntes kopárfásítók, illetve az 
említett elkopárosodott területek szegény, önhibájukon kívül újraerdő
sítésre képtelen tulajdonosok „a tényleg felmerült költségek nagyságához
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képest megfelelő segélyezésben” részesülhettek. Ahhoz azonban, hogy a 
költségvetésbe a segélyezést be lehessen építeni, tudni kellett a 
ténylegesen vállalkozók számát, a beerdősítendő területek országos 
kiterjedését és a tulajdonosok anyagi helyzetét. Ezt az 1895-ben elren
delt, az erdőfelügyelőségekre bízott összeírást 1896-ban (43.587/1896. 
FM. körrendelet) és 1898-ban megújították (78.011/1898. FM. körren
delet).25 Utóbbi rendeletben nemcsak az erdőtörvény alapján, hanem az 
1894:XII. te. 13-14. §-ai szerint beerdősítendő kopárokat is össze kellett 
írni, amihez megfelelő formát is mellékeltek -  hogy országosan egységes 
képet nyerhessenek.

Az országos összeírás azonban csak nem akart megvalósulni.
A kopárok ügyében 1904-ben újabb két miniszteri körrendelet jelent 

meg. A 101.453/V-4/1903. sz. alatt az 1894. évi törvény vízmosások 
megkötésére vonatkozó rendeletei végrehajtásának egyszerűsítéséről 
intézkedtek, míg a 12.239/1-4/1904. számúban az erdőtörvény hatálya alá 
tartozókról.26 A vízmosások megkötését továbbra is a járási főszolgabí
rókra bízták azzal, hogy a műszaki munkálatokra összpontosítsanak, a 
„nem feltétlenül szükséges munkák elrendelését, amilyenek pl. az egyes 
vízmosások közötti területek befásítása”, mellőzzék.

Az 1879. évi XXXI. te. 165. §-a alapján befásítandó területekre 
nézve az utasítás fontos rendelkezése: ide csak a közgazdasági szem
pontból beerdősítendők veendők fel, „az egészen terméketlen, illetve az 
erdőtelepítésre teljesen alkalmatlan területeket az összeírásból ki kell 
hagyni.” A befásítandó területeket -  szólt a rendelet -  az erdőfelügye
lőségek kutatják fel és írják össze, s az összeírási íveket a vármegye 
erdészeti albizottságához terjesztik be. Azok az illető községekkel, 
birtokosokkal egyeztetnek, majd a fásításról határozatot hoznak. Ezt az 
elsőfokú végzést terjesztik fel a földművelésügyi minisztériumba, ahol 
jóváhagyják. Ennek megtörténte után a területet fel kell venni az erdők 
törzskönyvébe, s a tényleges fásítás is elindulhat. (A vízmosások 
megkötésével kapcsolatos kijelölések szintén az erdészeti albizottsághoz 
futottak be.)

A 12.239/1-4/1904. számú rendelet lehetővé tette a fásítási segély 
előzetes, a munkák megkezdését segítő kiutalását is. Ezt azonban csak 
állami erdőkezelés esetén tehették meg, mint ahogyan a rendelet a 
nyilvántartásokról is differenciáltan intézkedett. A kijelölt kopárokat az 
erdők törzskönyvébe azonnal, még a tényleges munkák elvégzése előtt 
be kellett jegyezni, míg az önkéntesen végrehajtóttakat csak akkor, 
amikor ott ténylegesen is erdő keletkezett.
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A rendelet megértéséhez még két dolgot hadd jegyezzünk meg. Az 
első az erdőfelügyelőkre rótt összeírási kötelezettség. A korábbi kopárok 
összeírása, kimutatása -  miként azt a minisztériumban megállapították -  
nagyban függött a politikai hatóságok hozzáállásától. A községi vagy a 
járási elöljáróságok a feladatnak általában a „könnyebb végét fogták 
meg” A kataszteri birtokívek alapján készítettek kimutatásokat, „minek 
folytán ezen összeírásokba olyan lehetetlen dolgok kerültek, melyek sem 
az erdőtörvény, sem pedig az 1894:XII. te. által elérni kívánt célnak meg 
nem feleltek, s ebben kopár és vízmosásos területeknek sokszor még a 
megtalálása, annál inkább pedig a beerdősítése lehetetlen volt.”27

A másik kérdés a „közgazdasági szempont ”-tal függ össze. Ezt 
emlegették már az erdőtörvényben, s ennek elsődlegessé tétele került 
bele az 1904. évi rendeletbe. Az azonban, hogy mi is értendő „közgaz
dasági szemponton”, amelyet ráadásul elsődleges célként kell kezelni, 
nem volt meghatározva. így a kérdés mind az erdészeti fórumokon, mind 
a politikai hatóságok között félreértésekre, vitákra adott okot. A rendelet 
kiadásakor elsősorban az erdőfelügyelők, azután pedig a vármegyei 
közigazgatási bizottság erdészeti albizottságának bölcsességében bíztak, 
na meg a tényleges fásítást vállaló birtokosok érdekérvényesítésében.

A kopárok ügye azonban továbbra is megmaradt elsősorban 
adminisztratív témának, mert az ország költségvetése -  különösen az 
ekkor fellépő kormányválság miatt -  általában csak az ingyencsemeték 
megtermelésének és kiosztásának költségét tudta biztosítani, nagyobb 
támogatásokra nem futotta. A másik oldalról pedig az érdekelt birtoko
sok sem tudtak mit kezdeni a legjobb mérnöki és közgazdászi tudással 
összeállított tervekkel, mert azt nem is értették, az az „uraknak szólt” 
(Csak a kötelezettségeket sejtették, amelyektől pedig -  érthetően -  
féltek.) A következő miniszter, a Serényi Béla gróf által kiadott rende
letekben aztán fontos szemponttá vált, hogy a terveket „mindenki el 
tudja olvasni”

Az 1911-ben megjelent újabb két földművelésügyi rendelet (a 
34.209. és 36.203. számú28) az addigi eljárásokat egységesítette, s a 
korábbiaknál nagyobb célokat tűzött ki: átgondoltan, fokozatosan 
haladva, az egész ország területére kiterjedően kell a kopárfásítási 
terveket összeállítani.

A rendelet kijelölési javaslatok összefogását mind az 1894. évi 13- 
14. §, mind az 1879. évi 165. § szerinti eljárás esetében az erdőfelügye
lőségek és az állami erdőhivatalok feladatává tette. Az erdőfelügyelőség 
minden fásítási javaslatot köteles volt befogadni, illetve maga is
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„fedezett fel” befásítandó kopárokat. A következő lépés a helyszíni 
szemle volt. Ez alkalommal az illető községi elöljáróságokkal, főleg 
pedig a tulajdonosokkal tisztázni kellett mindazokat a szempontokat, 
amelyek a fásítások alkalmából figyelembe veendők. A miniszteri rende
let hangsúlyosan utalt az illető vidék legelőszükséglete kielégítésére.

A szemle után részletes javaslatot szerkesztettek. Az állami kezelés
be adandó területeken ezt az illetékes erdőgondnok, míg máshol az 
erdőfelügyelőség végezte el. Erre nézve formanyomtatványt is kiküldtek, 
s az abban feltüntetett szempontokat kellett megvizsgálni, kitölteni. 
(Szerepelt benne az állami támogatás lehetséges módja és mértéke is.)

Az erdőfelügyelőségek az összeállított részletes javaslatot elküldték 
a község elöljáróságának. (Itt a járási főszolgabíró közreműködése 
természetes volt.) A községben mindezt közszemlére tették, illetve ha 
újabb helyszíni szemle igénye merült fel, arra is sort kerítettek. Az erdő
törvény 165. §-a alapján így kijelölt fásítások terve az erdőfelügyelőség 
útján bekerült a vármegyei közigazgatási bizottság gazdasági albizottsá
ga ülésére. (Az 1913:X. te. 70. §-a szerint a korábbi erdészeti albizottság 
helyett a gazdasági albizottság -  a „galb” -  működött. Ennek elnöke a 
főispán volt, míg két-két tagot az erdészek és a mezőgazdászok delegál
tak.) Az ott meghozott elsőfokú határozatot ismét kiküldték a községnek, 
s ha felszólalás nem történt, illetve az esetleges módosításokkal jóvá
hagyásra a miniszterhez terjesztették fel. A terv a miniszteri aláírás után 
emelkedett törvényerőre. (Erre példát a 4.4.3 alfejezetben Világos 
község esetében találunk.)

Az 1894. évi XII. te. 13. §-a alapján történt kijelöléskor a helyszíni 
tárgyalást nem az erdőfelügyelőség, hanem az illetékes járási főszol
gabíró tűzte ki. Erre nemcsak az erdőfelügyelőt, hanem a gazdaságit, 
esetleg a kultúrmérnöki hivatal képviselőjét is meghívták. A tervet már a 
helyszíni tárgyalás előtt elküldték a községi elöljáróságnak azzal, hogy 
azok (illetve a birtokosok) a tárgyalásra megfelelően fel tudjanak 
készülni. Erre szükség volt, mert a járási főszolgabíró az elsőfokú 
határozatot már az első tárgyalás alatt meghozta, s azt átadta a községi 
elöljáróságnak. A fellebbezési idő elteltével a községtől visszaérkezett 
terv, illetve az elsőfokú határozat az erdőfelügyelő kezébe került, aki 
észrevételezte, s így adta be a vármegye alispánjához. A fellebbezéssel 
meg nem támadott részek a végrehajtás kimondására közvetlenül a 
gazdasági albizottsághoz kerültek, míg a megfellebbezett határozatokról 
másodfokon az alispán döntött. Itt is volt lehetőség fellebbezésre, de a 
két szál a gazdasági albizottsághoz futott össze, ahol a fásítási (javítási)
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határozatot meghozták és az érdekelteknek kiadták. Az ügy csak akkor 
jutott el a földművelésügyi minisztériumba, ha a terv egyes pontjaiban 
nem tudtak megegyezni, illetve más minisztériumi segítségre volt 
szükség. (Erre példa a 3.4.4 alfejezetben Teke és Marosnagylak fásítási 
terve.)

A 14. §-a alapján kijelölendő területen az elsőfokú határozatot -  a 
helyszíni tárgyalást követően, amelyre a járási mezőgazdasági bizottság 
képviselőjét is meg kellett hívni -  a vármegyei közigazgatási bizottság 
hozta meg. Az ő határozatukat küldték ki a községekbe, s az esetleges 
felszólalások után jutott el a minisztériumba, ahol az ügyről másodfokon 
döntöttek. (Erre példa a 4.4.3 alfejezetben Érkörtvélyes fásítási terve.)

Ha a terület befásítása mind az erdőtörvényt, mind a mezőgazdaság
ról és mezőrendőrségről szólót érintette, akkor az itt leírt lépések össze
hangolásáról az erdőfelügyelő gondoskodott. Ugyancsak az erdőfelü
gyelő intézkedett a terület állami kezelésbe vételéről, illetve az esetleg 
adható állami támogatásokról akkor is, ha a befásítást a tulajdonos 
időközben önként elvégezte.

A jogerős fásítási határozatok végrehajtása részben az államigaz
gatási szerveket (az alispánt és a gazdasági albizottságot), részben pedig 
az erdészeti szerveket (erdőfelügyelőség, erdőhivatal és erdőgond
nokság) terhelte, illetve azt ők ellenőrizték. Az így keletkezett erdők a 
véderdők vagy a feltétlen erdőtalajon álló erdők kategóriájába kerültek, s 
rájuk korlátolt forgalmú tulajdonosnál a kötelező állami erdőkezelést, 
magántulajdon esetén pedig az önkéntes alapon vállalt állami erdőkeze
lést terjeszthették ki. A területek őrzéséről szintén a már említett állami, 
illetve vármegyei szervezetek gondoskodtak. A fásítás éveire, de a 
későbbiekben is lehetőség volt mind az állami kezelés, mind az erdő
őrzés költségeinek mérséklésére, illetve elengedésére. Erre a vármegyei 
bizottság tett javaslatot.

A kopárokat községhatáronként és szolgabírói járásokként kellett 
összesíteni, kimutatni. Erre azért is szükség volt, mert egy-egy terület 
nagy kopárfásítási feladatai megoldására külön erdőőrt, illetve akár 
(erdőhivatali) „kirendeltséget” lehetett létesíteni. (A minisztériumi jelen
tések szerint ilyen erdőőrt előbb 25-öt, majd 50-et, sőt 1914-ben akár 70- 
et is alkalmazhattak volna, de ez utóbbi -  országos -  keretet a kitört 
háború miatt már nem tudták betölteni.29)

A Serényi Béla által kiadott kopárfásítási rendeletek valóban 
korszakos jelentőségűek voltak, különösen ha tudjuk, hogy a tervek 
végrehajtását a költségvetés évről évre támogatta.30 Az egységessé és
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átláthatóvá tett adminisztrációs eljárás -  amelynek eredményei az egyre 
több elkészült fásítási tervben mérhetők le -  azonban csak évtizedek 
múltán hozhatott sikert. Az 1910-es évek gazdasági nehézségei, majd a 
kitörő világháború ezt megakadályozta. Az 1904., különösen pedig az 
1911. évi rendeletek viszont jelzik, hogy a magyar erdészeti politikában 
a kopárfásítás kérdése elsőrendű tényezővé lépett elő. Mi sem bizonyítja 
jobban, mint az addigi törvényeket és rendeleteket összefogó és az 
erdészeti igazgatást megújító, Horváth Sándor-féle, 1916-ban elkészült 
erdőtörvény-tervezet.31

HORVÁTH a kopárokat a II. címben, tehát rögtön az erdők fenntar
tása után tárgyalta. (Az 1879. éviben a II. címet az erdei kihágások 
foglalták el, és a kopárok csak a ül.-ban voltak.) A tervezet kopárok alatt 
értette:
„1. a köves, görgeteges, szakadásos területeket, és egyáltalában minden 

területet, melyen a terület fekvése és a talaj kedvezőtlen összetétele 
és szerkezete folytán kőomlások, kő- és kavicsgör-getegek, 
földomlások és földcsuszamlások vannak keletkezőben vagy 
keletkezhetnek;

2. a vízfolyások rongálásának kitett fátlan partszegélyeket, a vízfo
lyásokkal és kisebb-nagyobb árkokkal megszaggatott területeket, 
valamint az olyan területeket, melyeknek a vízmosások kelet
kezésének észrevehető nyomai mutatkoznak;

3. minden területet, melynek gyeptakarója vagy másféle védő 
növényzete egészben vagy jelentékeny részben meg van semmi
sülve és talaja annyira meg van rongálva, hogy ennek követ
keztében felső termőrétege a víz által lemosatás vagy a megsem
misülés veszélyének van kitéve;

4. minden mozgásban lévő futóhomokos területet és olyan területet, 
melyen futóhomok van keletkezőben.”

A definíció a Horváth-féle véderdő fogalmával egyezik meg, s lát
ható, hogy a futóhomokon álló erdők a továbbiakban már nem képeztek 
volna külön kategóriát. Ennél fontosabb azonban, hogy az 1879. évi 
törvényből hiányolt megelőzés itt már szerepel. HORVÁTH a kijelölé
seket egységesítette, s azt az államerdészeti szervezetre bízta. Aki pedig 
a törvényesen elrendelt tervet nem hajtja végre -  szól a 144. § -, annak 
kopár területe „az állam részére vétel vagy kisajátítás útján meg
szerzendő”
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Mint említettük, a háborús években ez a törvénytervezet nem került 
az országgyűlés elé, de az addigi tapasztalatoknak, illetve a jövőre vonat
kozó elképzeléseknek jó összefoglalását adja. S hogy a kopárok ügyét 
mindenképpen radikálisan akarták rendezni, arra bizonyságul még egy, a 
háború idején született rendeletet idézünk.

Amikor 1917-ben a faellátás nehézségei egy központi szervezet, a 
faértékesítő hivatal megalapítását kényszerítették ki, a hivatal bevételei 
felhasználása során gondoskodtak a kopárfásítások költségforrásáról is. 
„A /.../ készletek után befolyt díjakból -  szólt a 1851/1917. ME. rendelet 
42. §-a -  a költségek levonásával fennmaradó összeg az elkopárosodás 
veszélyének kitett /.../ erdőterületeknek az állam részére való megszer
zésére és beerdősítésére szolgál.” Tehát az 1879-80-ban zajló elméleti 
vita, amely a kopárok beerdősítésében az állam szerepét próbálta 
meghatározni, már miniszterelnöki rendeletben nyert megfogalmazást. 
Mégpedig úgy, hogy elvetette a liberális elvet, és az állam minden 
korábbinál nagyobb, akár a kopárok megvásárlására is kiterjedő szerepét 
fogadta el. Ebben a döntésben mindenképpen az elmúlt évtizedek 
kopárfásítási eredményei-eredménytelenségei mutatkoztak meg.
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3 AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG BEFÁSÍTÁSA

„Az országút villogó szalagja egymás mögött torlódó dombok tetőin 
csillant föl, mintha a világ végét keresné. /.../ Szénaboglyák is bamáltak 
a tövisbokros hegyhátakon, de élő embert, amíg a szem ellátott, sehol se 
lehetett fölfedezni. Hogy hova húzódtak be /.../, arról semmit sem 
árulnak el a madarak, minthogy nincs madár a fátlan óceánon, s az a 
néhány csüggedten hervadozó akácfa sem zörög és susog róluk, mely itt- 
ott az út szélén gyászol, mert itt nem születnek szellők, akik beszélges
senek vele.”32 Makkai Sándor Holttenger című műve megjeleníti azt a 
lelkiállapotot, amely szerinte a Mezőséget meglátogató utast hatalmába 
keríti. A Mezőség az Erdélyi-medence jellegzetes tája, de talán évszáza
dok óta kötődik hozzá az állandó jelző is; „kevéssé ismert”

Az irodalom (Wass Albert, Sütő András), a történettudomány külön
böző ágai, így a néprajztudomány (dr. Kós Károly), az agrártörténet-írás 
(Tónk Sándor és Szabó Miklós), aztán a természettudomány, amelyek 
közül most csak a növény földrajzot említjük meg (Soó Rezső és Csűrös 
István), ennek az „ismeretlenségnek” a felszámolásáért küzdött. S akkor 
még nem is szóltunk a ma „magyarságkutatásnak” nevezhető írásokról 
(Bethlen István, Tónk Sándor és Kiss András), vagy a földrajztudomány 
különböző híradásairól.

Ez utóbbival kapcsolatban hadd jegyezzük meg, hogy a magyaror
szági szóhasználatban a dunántúli Mezőföldet bizony gyakran összeté
vesztik az erdélyi Mezőséggel. A dolgot bonyolítja, hogy létezik borsodi, 
bihari, sőt moldvai csángó Mezőség is.33 A „Mezőség” név a román 
szakirodalom szerint elsősorban a vidék mezőgazdasági hasznosítására 
utal.34 A magyar történelemből ismert személyek tudósításai szintén az 
itteni mezőgazdaságot, földművelést emelik ki. Például II. Rákóczi 
Ferenc emlékirataiban olvashatjuk: „Belül [ti. Erdélyen] az, amit erdélyi 
Mezőségnek neveznek, fennsíkokból áll, melyeknek völgyeit tavak 
töltései szelik át. A hegyoldalakat bokrok és cserjék borítják, a talaj 
mindenütt bővelkedik gabonában és legelőben.”35 A mezőgazdasági 
művelés azután természetesen összefügg az elerdőtlenedéssel, a fahiány- 
nyal. Ezt számtalan leírásban emlegetik, kiemelik. Mi a jeles erdélyi 
tudóst, KŐVÁRY Lászlót idézzük, aki 1853-ban írta: a Mezőséget „út 
eddig nem hasítá át, mert köve, fája nincs.”36 KŐVÁRY a fahiányt a 
Gyalui-havasokból Kolozsváron át vezetett vasútvonallal vélte 
enyhíteni.37
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Az említett tudóstól eltérően már évszázadokkal ezelőtt felmerült a 
helyben nevelt fák, az ültetett erdők faanyagának hasznosítása is. 
Ahogyan a Nagyalföldön, úgy az erdélyi Mezőségen is az erdészettu
domány XVIII-XIX. századi kifejlődése az erdészeti műveletek közül 
tehát elsősorban az erdőművelésre, ezen belül az erdőtelepítésre össz
pontosított. S mint ilyen, a magyar erdészettörténet szempontjából külön 
érdeklődésre tarthat számot.

Vizsgálódásunkkal kapcsolódunk MAKKAI Gergely közelmúltban 
megjelent tájökológiai dolgozatához.38 A táj legállandóbbnak tekinthető 
elemei, a vizek és a fák története nélkül ugyanis nem csak a mai 
mezőségi helyzetet nem lehet megérteni, de a továbblépésre vonatkozó 
elképzelések sem alapozhatok meg. Ebben az említett szerző úttörő és 
alapvető munkát végzett.

Hadd térjünk azonban még vissza a Mezőség általános viszonyaihoz. 
Az erdélyi Mezőség nem csak a fátlanság, az elfátlanodás szinonimá
jaként élt már a XIX. századi köztudatban sem. (Jellemző példája lehet 
ennek KOZMA Ferenc 1879. évi írása: Udvarhely megye 16 év alatt 
erdőségeinek 10 %-át pusztította el, „és annak helyén ép[p]en semmit 
sem fásított, könnyű kiszámítani, hogy hány évtized kell még ahhoz, 
hogy lakói a mezőség sorsára jussanak.”39) A táj neve a szegénységet, az 
elmaradottságot is jelentette. KÓS Károly írja: „... sokan valamiféle 
pejoratív értelmet éreztek ki a »mezőségi« jelzőből, s egyes falvakban az 
érdeklődőt gyakran a szomszédos, még bennebb eső »elmaradottabb« 
falvak felé tanácsolták, azzal, hogy »ott kezdődik az igazi Mezőség«.”40

Tehát ebben a környezetben kellett azokat a modem erdészeti 
törekvéseket megvalósítani, amelyek már nemcsak az „Isten által adott” 
erdőt, fát akarták hasznosítani, hanem az elmúlt évszázadok természet
rombolását is megpróbálták megfordítani, esetleg helyrehozni. De nekik 
is szólhatott Wass Albert figyelmeztetése: „Aki ott, az álmodozó tavacs
kák környékén azt akarja, hogy a dolgai rendben menjenek, az nem 
szabad megfeledkezzen arról, hogy a Mezőségen van. S mondják, a 
Mezőséget más törvények szerint kormányozza az Isten, mint egyéb 
világokat.” (Farkasverem.)41

3.1 A táj határai, természeti viszonyok
A Mezőség az erdélyi hegyek között mintegy 4500 km2-nyi 

kiterjedésű „teknő” Ezzel a szóval durván a Maros és a Szamosok által 
közrefogott térséget jelölik,42 de a terület finomabb határait MAKKAI 
Gergely -  SZABÓ Miklós nyomán -  a következőképpen határozza meg.
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A Mezőséget délről a Maros völgyének Marosvásárhelytől az Aranyos 
folyó beömléséig terjedő szakasza határolja. Nyugati oldalát az Aranyos 
völgye jelenti Aranyosgyéresig, aztán a Virágosvölgyi-patak és a 
Kolozskarai-patak Apahidáig, onnan pedig a Kis-Szamos Désig. Északi 
határát a Nagy-Szamos jelenti, míg a keletit a Sajó, a Luc-patak és a 
Maros Marosvásárhelyig.

A Mezőség a történelmi, 1876-ban rendezett vármegyék közül a 
következőket érinti: Beszterce-Naszód, Szolnok-Doboka, Kolozs, 
Maros-Torda és Torda-Aranyos. MAKKAI Gergely -  SZABÓ Miklós 
nyomán -  közli a Mezőséghez sorolható 270 községet is, amelyet mi is 
feltüntetünk az 1. számú mellékletben, de az általunk használt történeti 
helységnévtárhoz43 némileg hozzáigazítva.

A természeti viszonyokra, így a Mezőség éghajlatára is a teknő 
jelleg nyomja rá a bélyegét.44 A hőmérsékleti viszonyok közül legjel
lemzőbbnek az évi csapadékmennyiséget mondhatjuk. Az 550-600 mm- 
es értékkel a Nagyalföldhöz teszi hasonlatossá, s ennek megfelelően a 
jellemző természetes vegetáció az erdőssztyepp. Ez utóbbival kapcso
latban azonban hadd jegyezzük meg, hogy a domborzati adottságok 
miatt a zárt tölgyesek, sőt a régió-alávetődés tipikus példájaként itt-ott 
bükkösök is előfordulhatnak.

A dombvidék átlagos tengerszint feletti magassága 350 m, de itt-ott 
500 m feletti dombok is megjelenhetnek. Az egyes tetők viszonylagos 
magassága 125-190 m. A domboldalak déli irányban általában merede- 
kebbek, mint az északiban. A völgyek helyenként szélesek, „simatalpú- 
ak”, amelyek azonban már az egykori feltöltődött (vagy feltöltött) 
tómederre is utalhatnak. A halmok („koporsók”, „hupák”) oldalai suva- 
dásosak, a talajerózió által megszaggatottak. A gyepes területeken 
mindenhol a legeltetés nyomai, a „tehénlétrák” láthatók. (Lásd az 5. 
fényképmellékletet.)

A paladarabokkal „megtűzdelt” mezőségi talajok a bama erdőtalajok 
csemozjomosodásának különböző fázisaiban vannak. A nagyobb 
hegyekhez közel eső keleti és északi peremvidékeken a talaj képződést a 
több csapadék a podzolosodás irányába vitte el, míg a patak- és folyó
völgyekben a réti talajok is előfordulnak.

Az erózió, illetve ezzel összefüggésben az emberi kultúra a talajokat 
folyamatosan átalakítja, jobbára rontja (lásd az 1-2. fényképmellék
leteket). (A mezőségi vízmosások egyébként jellemzően rövidek.) 
MAKKAI Gergely kimutatása szerint a Mezőség mai művelésére a 75
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%-os szántó és a 15 %-os rét és legelő a jellemző.45 Tehát a Mezőség 
felszántottsága igen nagy mértékű.

3.2 Az eredeti fás növényzet pusztulása
SOÓ Rezső46 és tanítványa, CSŰRÖS István47 a Mezőség (és 

közvetlen környékének) eredeti növénytakaróját erdős sztyeppnek hatá
rozta meg. Azaz a Nagyalföldével tették hasonlóvá, s a kevert tölgyesek 
(Aceri tatarici. -  Quercetum) és gyertyános-tölgyesek (Quercetum -  
Carpinetum praerossicum) erdő(növény-)társulását írták le. SOÓ 
azonban már a bronzkortól kezdődően feltételezte az erdőirtást, amely
nek hatására az erdőssztyepp egyértelműen a sztyeppi vegetáció irányába 
tolódott el.

A honfoglaló magyarok a Mezőséget -  mint számukra megfelelő 
ökológiai adottságú, ráadásul a Kárpát-medence keleti részén elterülő 
vidéket -  az első ütemben szállták meg. (Egyes feltételezések szerint a 
Mezőség azonos Cigié mezejével.)48 A Mezőségen az emberi jelenlét 
ekkortól folyamatos, s elkezdődött (folytatódott) a természetátalakítás. 
Közülük az erdőirtásra vonatkozó adatokat az 1990-es években közzétett 
tanulmányában TÓNK Sándor,49 majd SZABÓ Miklós foglalta össze. 
Míg a korábbi, elsősorban földrajzi nevek, az erdők jelenlétére utalnak, a 
XVI-XVIII. századi források főleg az erdők pusztulását és a meglévők 
minőségének romlását emelik ki. „Az erdőirtás következtében -  írta 
SZABÓ Miklós -  a XVIII. század elején már a Mezőség kiterjedt részein 
teljesen hiányzott az erdő, vagy csak a dombok tetején kevés szálfából 
álló »erdőcske«, esetleg cserjés maradt fenn. Fátlan vidékké váltak a 
tájegység délnyugati és déli részei, a Maros és az Aranyos közelében, 
továbbá a Ludas-Sármás-Fráta-Sályi patakok, a Komlód, a Horgosaljai, a 
Kolozskarai, valamint a Gyéres-Szovát mentén fekvő helységek. /.../ 
1820-ban kétszáztizenhat mezőségi faluban (a helységek 78 %-ában) a 
parasztoknak nem volt erdejük. Valamennyire hasznosítható erdeje a 
faluközösségek mintegy 12 %-ának volt.”50

Ezen sommás kép árnyaltabbá tételéhez azonban még további 
forrásokat kell idéznünk.

A kortárs ORBÁN Balázs is a XIX. század közepén a fátlanságot, a 
kopárságot emlegette például Marosludas (Torda-Aranyos m.) 
környékén: „A faluk között semmi fa, semmi kerítés, semmi gyümölcs 
vagy vetemény; a hegyekről a dús tenyészetű, hamar növő erdőket már 
rég kiirtották ” Egyedül a Mezőség Marosszékhez tartozó, székelyek 
által lakott részét látta másnak, „mely egy kies oázt alkot annak bús
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ridegsége közepette ” Kiemelte viszont a mezőkölpényi (Maros-Torda 
m.) Nagyerdőt, amelyet a Mezőség „legnagyobb és legszebb” erdejeként 
jellemzett. A mezőménesi (Maros-Torda m.) határban lévő erdőről pedig 
a következőket írta: A „gyönyörű lomberdővel díszes Bocsok” az 1605- 
ben kelt adománylevél alapján jutott annak a 11 kölpényi hősnek a 
birtokába, akiket Bocskai István az edelényi csatában mutatott 
vitézségükért jutalmazott meg. Az erdőt és a hozzá kapcsolódó legelőt 
még a XIX. század második felében is a 11 katona leszármazottja bírta 
úgy, hogy azt -  miként arról 1607-ben intézkedtek -  fel nem oszthatják, 
hanem csak az évenkénti „nyilat” termelhetik ki. A fát csak az 
udvarukon adhatják el, s az erdőhasznosítás rendje felett választott 
tisztségviselők őrködnek. ORBÁN Balázs korában az erdőt már 74 
családfő bírta, de a szabályozott, kíméletes használat miatt „oly szépek a 
Bocsok erdőségei, hogy messze vidéken nincsen párjuk.”51 (Az erdő 
megérte az erdészeti felvételek, összeírások idejét is. 1885-ben Mező- 
kölpény határában 217 kh -  125 ha Mezőménesen pedig 231 kh -  133 
ha -  feltétlen erdőtalajú erdőt találtak.52)

Hasonlóan rendszeres erdőgazdálkodás folyt például Szék (Szolnok- 
Doboka m.) határában.53 KOS Károly egyik tanulmányában közli, hogy 
a lakosság nyilak alapján kapott a közös erdőkből évenkénti jusst, de a 
„Hosszúér” nevű rész soha nem került nyíl alá. „Ezt fenntartották arra, 
hogy belőle a fiatal házasoknak jutányosán, az »égett« családoknak meg 
ingyen adhassanak épületfát.”54 Ennek nem mond ellent, hogy a XX. 
század elején itt is parcelláztak erdőket, amely összefüggésben volt az 
arányosítással és a határ általános rendezésével.

„E kopár tájon -  írta a szintén kortárs, HERMÁN Ottó az 1860-as 
évek végén -  a bokrok szorgalmasan irtatnak, azon jelszó alatt, »nehogy 
a madár elszaporodjék«, s ez áll a mezőségi oláh kunyhó közvetlen 
területéről is. Nem is tudok esetet, a hol a tanyát távolról csak egyetlen fa 
is jelezte volna.”55

A mezőségi elfátlanodás természetesen a jobbágyfelszabadítást 
(1848) követően még nagyobb ütemben haladt. SZABÓ Miklós 
tanulmánya szerint a mezőségi volt jobbágyok (-úrbéresek) földjüket 
1866 és 1885 között kapták meg, illetve fejeződtek be a 
határtagosítások.56 Tehát csaknem 40 évig tartott az az átmeneti állapot, 
amely időszak alatt a korábbi földesurak (akiket -  miként ORBÁN írta -  
„akkor [ti. 1848-ban] a fellázadt nép elzavart, nagyrészt szétrombolta 
udvarházaikat s ezek szomorú romjai még inkább nevelik e tájnak bús 
benyomását”57) gazdaságszervező szerepe már nem érvényesült. Sőt a
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korábbi faluközösségek „rendtartása” is megszűnt, s a magyar kormány 
dualizmus kori gazdaságszervező szerepe pedig majd csak fokozatosan, 
idővel hatott. (Erre példa lehet éppen az erdőtelepítések ügye is.) Ilyen 
körülmények között az erdők csak fogytak.

Az erdők eltűnését KOS Károly egy település, (Aranylábú-)Katona 
(Kolozs m.) határában mutatta be. „A Párostyán -  írta a határrészek 
áttekintésekor -  1950-ben még láthatók voltak az ősi erdő nyomai: 
tuskók, gyökerek -  a Kontinyitnak pedig még a század elején is volt 
tűzifát adó erdeje.” Szintén itt mutatott rá, hogy a kiirtott erdők helyén 
valameddig szántóföldi művelést folytattak, de amikor az erózió a talajt 
levitte, nem talajkötéssel próbálkoztak, hanem a völgyek tavai, mocsarai 
lecsapolásához fogtak.58 így mind szántókat, mind (a mélyebb fekvésű 
helyeken) kaszálókat nyertek. Az erdők minőségi romlásával kapcsolat
ban pedig arra mutatott rá, hogy amíg a régi erdők épületfát adtak, addig 
a „mértéktelen vágás” következtében „sokfelé legfennebb paticsfalhoz és 
kerítéshez való karót és vesszőt termő növendékerdő, vagy éppen csak 
mogyoróvesszőt adó bütykös, ciheres (bokros), esetleg csak tövisbozótos 
helyekké alakultak.”59

Az elfátlanodott községek és a fásabb, gondozottabb belterületű, 
-határú falvak egymásmellettiségére jó példa lehet egy 1899-ben készült 
leírás. KELEMEN Lajos Szász(Mező-)banyicán (Kolozs m.) járt. A 
Bánffy-kastély körül „óriási akácok, jegenyék állanak -  írta - , s bennebb 
hárs, orgona, gyertyán, fenyő és vadgesztenye nő.” Majd a határbeli 
dombokról, „hegyekről”: „Tetejüket majdnem mindenütt erdők borítják. 
Ilyenek a Dósz, Pojána, Mesztéken, Vurvuj, Avas és Rára, melyek 
neveiket nagy részben tulajdonságaikról kapták ” Mellette a földesúri 
gondoskodásból kimaradt Kozmatelke (Kolozs m.): „Mezőségi minta
falu. Törpe, füstös. Erdeje nincs. Csak a Banyicai Avasból látszik egy 
darabocska -  tán azért, hogy kívántassa a hulladék fát.”60

A szélsőségek ilyen egymás mellett élése tehát nem a termőhelyi, 
ökológiai körülményekre, hanem a birtokviszonyokra, ebből követke
zően a gazdálkodásra és a gazdálkodásra is ható szemléletre vezethetők 
vissza. Az erdők megmaradása, netalán újabbak ültetése, parkok, ligetek 
létrehozása jórészt a „hangadó”, példát mutató birtokosok hozzáállásán 
múlott.

A legújabb kutatásokat összefoglaló MAKKAI Gergely táj- és 
vegetációtörténeti fejtegetéséből a következőket emelhetjük ki.

A Mezőség eredeti növénytakarója, az erdőssztyepp a magyar 
honfoglalás után kezdett fokozatosan átalakulni. Az átalakulás azonban

26



évszázadokig harmonikus kapcsolaton, az ember és a táj egységén 
alapult. Ebben változást majd csak „az erdélyi katolikus társadalom 
összeomlása”, az önálló erdélyi fejedelemség megalakulása, leginkább 
pedig az ortodox vallású balkáni nép, a románság beköltözése hozott.61

A románsággal kapcsolatban hadd idézzük GYÖRFFY Györgyöt. 
Szerinte például Doboka megyét illetően a románokról a magyar honfog
lalást (896) követő 450 évben nincsen adat.62 Igazi térnyerésük csak a 
középkori magyar állam meggyengülése, az állandó törtök háborúk, az 
önálló erdélyi fejedelemséget sújtó hadjáratok után következett be. Bár 
ez a kérdés nem erdészettörténeti probléma, de ismét utalunk a táj és a 
nép kölcsönhatására. A lakosság mentalitását, erdőhöz való viszonyát 
ugyan sem túl-, sem alulértékelni nem akarjuk, de el kell fogadnunk 
MAKKAI Gergely fejtegetését; a mezőségi táj alapvető változása a 
román etnikum számszerű növekedésével hozható összefüggésbe.

A magyarok és a szászok ugyanis a „makkos erdőkben” voltak 
érdekeltek. Ezek a parasztközösségek évszázados fáradozásai nyomán 
maradtak fenn. Az erdőket tavasszal, nyáron, sőt ősz elején szarvasmar
hákkal legeltették, majd makkérés után a disznók felhízlalására 
használták. A XVIII. század eleji népességpusztulást követően betelepü
lő románság azonban eltérő anyagi kultúrát, gazdasági mentalitást képvi
selt. A kevésbé munkaigényes juh- és kecsketartást részesítette előnyben. 
A juhtartás pedig -  mivel ez az állat metszőfogaival valósággal lemetszi 
a füvet, és így a pusztán maradt talajt könnyen lemossa az eső, a hóié -  
közvetlen forrása volt (és maradt napjainkig) az elkopárosodásnak 63

MAKKAI Gergely GYÖRFFY György művei alapján XIV. századi 
erdőrekonstrukciós térképet szerkesztett, amely mellé megalkotta a 
XVIII. század végi állapotot tükröző, az első katonai felmérés adatait 
mutató térképet is. (Lásd a 3-4. fényképmellékleteket.) A rajzok 
egyértelműen mutatják az elerdőtlenedést, s ezzel párhuzamosan a 
mezőgazdasági területek növekedését. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet 
a peremvidékek nagyobb erdősültségére. Ez részben a már említett 
kedvezőbb ökológiai adottságokból, részben pedig az eltérő etnikumból 
adódik. Az általános tendencia mellett azonban egy-egy település, birto
kosság elöljárósága, főleg pedig egy-egy földbirtokos sokat tehetett az 
adott vidék fás növényzetéért. S mindez majd érvényes lesz a XIX. 
század végi, XX. század eleji erdőtelepítési munkákra is.
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3.3 Az első fásítások, tervek és egyesületi kezdeményezések
A Mezőségről rendelkezésünkre álló első erdőtelepítési híradás 

1683-ban kelt. Teleki Mihály gróf az uzdiszentpéteri (Kolozs m.) 
tiszttartójának küldött egyik levelében a fahiányról is megemlékezett. 
„Mivel a fa igen szűk ebben az helyben -  írta Teleki - , szükséges 
fűzfákat szaporítani.” Ezért a „gátak” mellé fűzkarók leverését rendelte 
el, s azok kisarjadására számított.64

BOLYAI Farkas a volt erdélyi gubernátor, Bánffy György gróf 
(16607-1708) atyjáról emlékezik meg, akihez a mezőörmény esi (Kolozs 
m.) erdő telepítését kötik. „Az atya -  írta BOLYAI -  diktálta ősszel 
örményesi tisztjéhez intézett levélben, hogy bizonyos láb földet jó 
maggal vettessenek bé s az íródeák nem magyar lévén a maggal helyett 
makkalt írt s mikor a következő nyár felé jószágát megtekintette, aratás 
helyett kicsírázott erdőt találván, meghagyta s innen az örményesi szép 
erdő a mezőségen.”65

Az erdélyi országgyűlés a XVIII. század végén egy megfelelő 
erdőrendtartás kidolgozására küldött ki bizottságot. (Bár Erdélyre is 
kiterjesztették 1781-ben az 1769. évi, Mária Terézia-féle erdőrendtartást, 
amelynek voltak kimondottak erdőtelepítési rendelkezései is.66) Az 
elkészült javaslatot 1795-ben „De ordine sylvestri” cím alatt nyújtották 
be, s a III. „sectio” intézkedett az erdőtelepítésekről: „non aliter quam 
per novellarum silvarum plantationem et edicationem subveniri potest” 
[a másra nem, csak erdők ültetésére és nevelésére használható területek 
erdei fák magvaival vetessenek be] 67

Marosszék az erdők hathatósabb védelméről 1800-ban készített 
javaslatot, amelyet az erdélyi főkormányszékhez terjesztett fel. Ebben 
szó van az erdők „számának szaporításáról”, különösen a Mezőségen, 
ahol a határok „tágasok és igen jók” Ezek „makkal béplántáltatnának, az 
arra alkalmas vizes, teres helyek pedig füzes berkekké tétetnének, vagy 
legalább fűzfákkal körülvétetnének, mely fűzfáknak a legnagyobb 
mértékben lehető szaporíttatások nem csak a mezőségeken, hanem az 
egész hazában a teres és vizenyős helyeken nagy segedelmére és 
marasztására volna az erdőknek.”68

Az 1812. évi XXXIV erdélyi törvénycikk, amely „az erdőlés 
rendjéről” intézkedett, több helyen foglalkozott az erdők megóvásával, s 
ezzel kapcsolatban az erdők telepítésével is. A 12. pontjában külön kitért 
a Mezőségre: „mivel az erdőknek fogyatkozása nevezetesen a mezősége
ken sokkal nagyobb, erre nézve a földes urak, tulajdon hasznok forogván 
fenn, kötelesek lesznek gondoskodni, hogy a határból bizonyos, a vetésre
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avagy szénatermésre nem alkalmatos hely szakasztassék ki és a magok 
embereik által fák magvaival vetessék be, míg a fák felnevelkednek, 
illendőleg őriztessék, hogy abban új erdők nőjjenek.” Ahogyan a korábbi 
törvény, az 1791. évi (XXX. te., ill. XCV. te.) az erdők tulajdon- és 
rendelkezési jogát egyértelműen a földesurak számára tartotta fenn, ez 
már az erdők létesíttetését is az ő feladatukká tette. A rendelkezést be 
nem tartókat 9 forinttal büntették, míg a jobbágyokat 12 „pálczaütéssel”.69

Az erdélyi főkormányszék 1819-ben újabb rendelettel szorgalmazta 
a faültetést, főleg a fűzfákét és az akácét. Nemcsak az évenkénti 10 fa 
elültetését, hanem annak gondozását is a 15-20 esztendős „ifjak” köte
lességévé tette.70

Külön meg kell említenünk KISS József Torda vármegyei erdőfelü
gyelő tevékenységét. O a kor modem erdészeti elvei alapján már 18ló
ban „plántaiskolák” (csemetekertek) létesítését javasolta.71 Az 1825-ben 
készített levelében pedig „külön-külön minden vármegyékben egy-egy 
comissiónak felállítását [javasolja], még pedig oly hazafiakból, akik nem 
az önnön haszonkeresés vagy interessatió bélyege által, hanem a közjó 
előmozdítása szeretete által lettek ismeretessé.” Ezek a „commissiók” 
aztán „az oly vármegyékben, melyekben a Mezőségnek nagy része 
fekszik, tartoznak /.../ minden faluban a helység közönséges helyeit az 
erdőinspektorok által felméretni és azok béplántáltatása végett szabad 
dispositiójok alá bocsájtani.”72 KISS József ezen javaslatainak megvaló
sítása azonban váratott magára.

Hogy a fásítási kezdeményezéseknek mégis volt némi eredménye, 
arról WASS Samu 1845. évi beszámolója tudósít. Úgy látta, hogy a 
Mezőségen az akác- és a „kőrizsfa” sikerrel ültethető. Külön is kiemelte 
Béldi Ferenc gróf Kolozs megyei uradalmát, ahol „a sok ezerre menő 
[eperfa]csemeték, s a több éves termő fiatalok is igen jól tenyésznek. /.../ 
Ha reményeinknek a kezdemény meg fog felelni: a mezőségi selyemfa- 
tenyésztés egykoron hazánk státusgazdaságára nézve fényes eredményű 
lehet.”73

Egy-egy birtokos, vagy egy-egy uradalom kezdeményezése 
többnyire meg is maradt a saját települése vagy birtoka határain belül. 
Általános, az egész Mezőségre jellemző, táji jellegű gazdálkodás 
azonban sem a selyemhernyó-tenyésztésben, sem más, netalán 
intenzívebb művelésben (például a szőlőtermesztésben74) nem alakult ki. 
Ennek okait vizsgálni nem lehet a feladatunk, de újra utalunk a táj és a 
nép kölcsönhatására. S a nép úgy általában nem volt kapható semmiféle 
belterjesebb mezőgazdasági művelésre.
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Az 1848 utáni időkben az ültetett erdőkről szóló beszámolók, az 
egyes birtokosok kezdeményezését méltató híradások újra felbukkannak. 
Magyarország természeti viszonyaival foglalkozó első átfogó mű szerző
je, HUNFALVY János arról tudósított, hogy a Mezőségen található 
„erdőligetek” „többnyire ültetett kis erdőcskék tölgy-, juhar-, hárs-, de 
főleg fűzfákból állanak.”75 HERMÁN Ottó Mezőzáh (Torda-Aranyos 
m.) környékén szintén a füzes ligeteket, az utakat szegélyező 
„mesgyék”-et, a jegenyéket, sőt a „kis ákáczost” említette meg. „A 
Burszána völgyecske -  írta továbbá -  megmutatja nekünk, mire alkalmas 
a Mezőség talaja. Az Ugrón család e völgyecskéből egy valóban szép, 
vonzó helyet alkotott. Egy majdnem teljes arborétum, szőlő és 
gyümölcsös, végiben egy életerős tölgyes, a legcsinosabb vadparkot 
alkotják meg.”76

Külön ki kell emelnünk TISZA Lászlót, aki mező(nagy)csányi 
(Torda-Aranyos m.) birtokán az 1850-es évek elejétől foglalkozott erdő
ültetéssel,77 Az 1865-ben közzétett ismertetése szerint erdőt a Mezősé
gen tulajdonképpen mindenhol lehet nevelni, az esetleges sikertelen
ségnek csak a rossz fafaj megválasztás, illetve a rosszakaratú, kárt tevő 
emberek lehetnek az okai. TISZA mind az őshonos, mind az idegenföldi 
fafajokkal kapcsolatos tapasztalatait leírta. Úgy találta, hogy a birto
kosok szükségletét a fűz- és a nyárfélék (itt csak a kanadait és a jegenyét 
említette használhatónak) minden tekintetbe kielégíthetik, de a leginkább 
felhasználhatónak mégis az akácot ítélte. Gyors növekedése, kemény, 
mindenre használható fája és könnyű megtelepíthetősége a Mezőség 
legfontosabb fafajává teszi. Az akácerdősítésre egyébként a mezőgazda- 
sági közteshasználatot ajánlotta, a felújításokra pedig a gyökérsarjaz- 
tatást. TISZA abban reménykedett, hogy ha más nem, a Mezőség-szerte 
meglévő fahiány a birtokosokat előbb-utóbb az ő példája, kísérletei 
követésére ösztönzi.

Erről a birtokról még egy tudósítást idézünk.78 Az 1.873-ban kelt 
híradás szerint a facsemetéket a környékbeli lakosság lopja. Ez ugyan a 
birtokosra nézve sajnálatos -  írta az Erdélyi Gazda levelezője -, a fásítás 
ügye szempontjából viszont örvendetes, mert az ellopott fácskákat 
feltehetően elültetik.

Összességében ahogyan az erdőmegóvások, úgy a faültetések, 
kisebb fásítások is évtizedekig csak sejtszerű, egymástól távoli 
kezdeményezések maradtak. Az osztrák-magyar kiegyezést követő 
alkotmányos korszakban azonban az elszigetelten élők, gazdálkodók, 
netalán fásítók összefogására egyre inkább az egyesületek váltak
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alkalmassá. A Bach-korszak passzív rezisztenciáját felváltotta a lázas 
tenniakarás, amelynek egyik fórumát a gazdasági jellegű, gazdasági 
kérdésekkel is foglalkozó egyesületek adták. Közülük rögtön 
megemlítjük az Erdélyi Gazdasági Egyesületet, amely egy, a Mezőség 
befásításáról szóló mű megírására már 1870-ben pályázatot hirdetett,79 
A pályázat beadási határidejének az év végét jelölték meg, de időközben 
a kérdés megtárgyalására, esetleges megoldására egy másik egyesület is 
jelentkezett.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1870-ben az évente szokásos 
vándorgyűlését Kolozsvárra tervezte. A város meghívását, illetve a 
meghívást elfogadó egyesületi választmányi ülést 1870. április 3-án 
tartották, ahol meghatározták a vándorgyűlésen megtárgyalandó kérdése
ket is. E szerint „a Kolozsvár városa által és más szakértők részéről 
kitűzni ajánlt kérdések” között hetedikként a „Mi módon lenne a 
mezőség vidékének kopár és sovány legelőt is alig szolgáltató talaja a 
legczélszerűbben beerdősíthető?” szerepelt.80

Az OEE kolozsvári rendezvénye azonban elmaradt, amit az 
ugyanazon év decemberében Pesten tartott rendkívüli közgyűlésen a 
nagyvárad-kolozsvári vasútvonal átadásával kapcsolatos aggodalmakkal 
és a kitört porosz-francia háborúval indokoltak.81 Ugyanakkor továbbra 
is tervezték a következő összejövetelek egyikét Erdélyben megtartani, 
így „provokálták ki” 1872-re Torda város meghívását.82 A már két 
évvel korábban meghatározott tárgyalandó kérdéseket azonban 
megtartották, így a Mezőségre vonatkozót is.83

Az 1872 augusztusában Tordára utazók már a közgyűlés előtt, az 
úton megállapították: a vidék „melyet mezőségnek neveznek, melynek 
talaja televénydús, gazdag termő, hajdan valószínűleg terjedelmes erdők 
által boríttatott, jelenleg azonban ezek annyira kipusztultak, hogy 
mérföldekre nem lát a szem fát.”84 A vendéglátók közül az Erdélyi 
Gazdasági Egyesület küldötte, TISZA László pedig ezzel fogadta őket: 
„hazánknak alig van része, melynek az erdészeti egyesület működésére 
nagyobb szüksége volna, mint ép[p]en e vidéknek, mint ép[p]en a 
Tordával kapcsolatos mezőségnek.”85

A Mezőség fásítására vonatkozó kérdés előadója ILLÉS Nándor 
volt.86 Már bevezetőjében leszögezte, hogy a Mezőség befásítása „mi 
reánk, erdészekre nézve nem nyújt semmi különöst; nem szükséges ott 
egyéb, mint egy ügyes erdőtenyésztőt kiküldeni s kellő pénzt és 
munkaerőt adni rendelkezésére, s ha ekkor mégis eredményre nem jut,
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igen ros[s]z bizonyítványt állít ki magáról.” A gyakorlati kivitelt pedig
-  hasonlóan például a pusztavacsi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) homokfá
sításokhoz -  akácfasorok ültetésében látta. Az akác mellett még a 
bálványfát is ajánlotta, ezt is hasonlóan a homokfásításhoz. Ezek széltörő 
hatása, védelme alatt lehet azután -  vélte -  az őshonos kőris-, szil- és 
tölgyfajokat megtelepíteni, miközben a szintén idegenföldi fenyőkkel, az 
erdei- és feketefenyővel is kísérletezni kell. A Mezőség fásítását egyéb
ként az uralkodó szélirányra merőleges sorok telepítésével kezdené, tehát 
itt is a homokfásítási tapasztalatokat elevenítette fel. (Megjegyezzük: 
ILLÉS ebben az időben homokfásítási tervezetet is közzétett.87) A 
homokkal kapcsolatos párhuzamot a mezőségi talajok széllel szembeni 
érzékenysége is alátámasztotta. Egy következő évi, 1873-as tudósításban 
olvashatjuk: „A ki nem lakik a Mezőségen -  írta ÉBNER Sándor 
Mező(nagy)csánból (Torda-Aranyos m.) -  és nem látja mint hordja a 
mártiusi szél azt a kötött agyagot, soha senki el nem hiteti vele annak 
lehetőségét; kecskeméti homoknak is becsületére válnék.”88 Tehát az 
ILLÉS által hangsúlyozott szélmegtörésnek itt is volt jelentősége, bár a 
fásítás szempontjából majd inkább a kitettséget, a dombok oldalának 
tájoltságát tartották fontosnak.

ILLÉS előadásához nem magán a közgyűlésen, hanem később, az 
Erdélyi Gazda és az Erdészeti Lapok hasábjain SZÉKELY Mihály, 
kolozsmonostori „erdészeti tanár” -  abból kiindulva, hogy az egyesület 
„a kérdést nem is megoldani, hanem ezúttal csak szellőztetni akarta” -  
szólt hozzá.89 ILLÉS javaslatát túlságosan egyszerűnek és elnagyoltnak 
találta. Külön is felhívta a figyelmet a már elkopárosodott, lepusztult 
hegyoldalakra, amelyek a Mszőségen szép számmal fordulnak elő, s 
ahová előbb nem fákat, hanem valamilyen lágyszárú vegetációt kell 
visszavinni. A legeltetést -  amit egyébként ILLÉS is megemlített -  pedig 
feltétlenül tilalmazná, a fafajok közül pedig az erdeifenyőt mint 
„legalkalmasabb” fafajt jelölte meg. Kettejük között komoly vita 
fejlődött ki, amely a személyeskedésektől sem volt mentes.90 Számunkra 
ILLÉS állásfoglalása a lényeges: „Véleményemet /.../ fön[n]tartom, 
hogy ti. a mezőség befásítása nehézséggel nincs összekötve; hogy 
legfőbb súly fektetendő a tagok segélyezésére fasorok és fapásztákkal, 
mely czélra a jobb helyeken gyümölcsfák, a rosszabbakon ákácz, 
bálványfa, nyárjak stb. és a közperesznye [erdeifenyő] választandók; 
hogy a déli lejtőkön előbb eldöntendő kérdés, nem lesz-e célszerűbb ott 
szőlőt művelni; és végre a kopár és sovány legelőt alig szolgáltató 
területeket mindenekelőtt beültetni ákáczczal, bálványfával, nyárral,
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közperesznyével, szóval gyors növésű és használható fanemekkel, 
nagyterjedelmű területeket pedig, melyek birtokosai várhatnak, bármely 
nemes fanemmel ”91

Vissza kell térnünk a tordai közgyűlés eseményeire, ahol ILLÉS 
előadását a házigazdák közül TISZA László felszólalása követte.92 Az ő 
mező(nagy)csányi tapasztalatai jórészt cáfolták ILLÉS azon állítását, 
hogy a Mezőség befásítása egyszerű lenne. Az akáccal kapcsolatosan 
mutatott rá, hogy az -  miként mostanában tapasztalta -  a dombok északi 
és nyugati oldalain gyakran kifagy. Ugyancsak ellene szól -  mondta 
TISZA -, hogy gyökérsarjaival a szomszédos, művelt területek felé 
terjeszkedik,.ezért fasorok ültetése esetén erre mindenképpen tekintettel 
kell lenni.

A telepítés módját illetően pedig Kemény Domokos báró 
vajdakamarási (Kolozs m.) eljárását említette meg. Nála az akácfaso
rokat 10 ölre (19 m-re) ültették (vetették), s a gyökérsarjak idővel a 
köztük lévő távolságot benőtték, ott felverődtek. TISZA úgy tapasztalta, 
hogy a sorokat nem 10, hanem 5 ölre (9,5 m-re) célszerű vetni, s a 
köztük lévő területet hét évig köztessel (kukoricával) művelni. Ezek után 
a sorokat tőre metszette -  csak néhány fát hagyott meg „irányjelzőnek” -, 
aminek következtében a gyökérsarjak az egész területet „úgy benőtték, 
mint a kender.”

A fenyőkkel végzett kísérletei nem sok sikert hoztak, míg a rezgő 
nyárra külön is felhívta a figyelmet. Hiszen a Mezőségen -  miként azt 
ILLÉS is mondta -  nemcsak erdőt kell telepíteni, hanem a gazdáknak 
minél előbb fát kell adni. Ahhoz viszont gyorsan növő fafajok szüksé
gesek. A sövényekbe gyertyánt ajánlott. Külön is kitért az őszi ültetés 
fontosságára.

TISZA előadásában a fafajokon kívül hangsúlyosan szólt a Mezőség 
befásításának országos ügyéről. Ennek alapján óvott a kényszerítő 
intézkedésektől -  mert azok a korábbi időszakokban sem váltak be -, 
helyette a birtokosok társulását, és két országos intézkedést látott 
célszerűnek. Az egyik a fásítással érintett területek adómentessé tétele, a 
másik pedig a „buzdító jutalmak kitűzése”. Ezzel -  vélte -  két birtokos
kategóriát, részben a nagyobb, részben pedig a kisbirtokosokat ösztö
nöznék megfelelő nagyságú és minőségű fásítás elvégzésére.

Később -  miként már láttuk az 1879. évi erdőtörvényben valóban 
gondoskodtak az adómentességről, azután pedig az erdősítési jutalmak 
intézményét is megteremtették. (Az első ilyen fásítási jutalmakat egyéb
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ként, még a Bach-rendszer idején, a magashegységi erdősítések ügyében 
tűzték ki.93)

A közgyűlésen FLIEGEL Nándor topánfalvi (Torda-Aranyos m.) 
kincstári erdész is szót kért.94 O ugyan hangsúlyozta, hogy neki tény
leges helyi tapasztalatai nincsenek, s csak mint utas járt a Mezőségben, 
de számára mégis az akácfa és a tölgy tűnik a leghasználhatóbb fafajnak. 
A tölgyek közül pedig a csert ajánlaná, amely az ottani szélsőséges 
viszonyokat talán a legjobban bírja. S nem idegenkedne az akác és a cser 
elegyítésétől sem. így mind a tűzifa-, mind a mezőgazdasági szerfa- 
(szőlőkaró-), mind az épületfaigényeket ki lehetne elégíteni. Hozzászólá
sának leglényegesebb eleme mégis a mezőségi fásítások mikénti kivite
lére vonatkozott. O nem elégedett meg a Tisza László-féle ösztönzőkkel, 
az önkéntes fásításokkal, hanem egyesületi bizottság kiküldését javasol
ta. A bizottság nemcsak a befásítandó helyeket járná végig, hanem a 
fásítást vállaló birtokosokat is összeírná. Az egyesület aztán mindezt 
összegezné, és a kormány segítségével a tényleges munkát is el lehetne 
kezdeni.

FLIEGEL indítványát a közgyűlés nem fogadta el, mivel az egyesü
let nem látta magát elég erősnek és szervezettnek arra, hogy azt végre
hajtsa. Sokkal inkább a Tisza László-féle önkéntes fásítások buzdító 
hatásában bízott. Ugyanakkor várták az Erdélyi Gazdasági Egyesület 
már két ízben kitűzött, a Mezőség befásítása megoldási javaslatait. Végül 
pedig bíztak -  miként arra többször utaltak -  a hamarosan meghozandó 
új erdőtörvény kopárfásítási intézkedéseiben.

Az Erdélyi Gazdasági Egylet ismételten 1872-ben írta ki a pályázatát 
olyan munkára, amely „arról [szól], miként lehetne hazánk Királyhágón 
inneni részének, különösen a Mezőségnek említést alig érdemlő, sovány 
legelőnél egyebet nem nyújtó, meredek kopárait szintúgy a déli, mint az 
északi oldalakon befásitani.” A műben a termőhelyi viszonyok feltárása 
alapján nemcsak a fafajokról, hanem azok csemetéi megneveléséről, 
ültetéséről, ápolásáról is szólni kellett. 1873 elejére érkezett be egy 
dolgozat, amelyet azonban a bíráló bizottság nem tartott alkalmasnak 
sem a jutalmul kitűzött 50 arany elnyerésére, sem a közzétételre.95 Az 
„Ültess, ültess és ismét csak ültess” jeligéjű pályamű szerzője -  írta a 
bizottság -  jórészt ILLÉS „Erdőtenyésztéstan”-ából96 merített, de a 
mezőségi viszonyokat felületesen ismerte. Ugyanakkor nem ügyelt a 
közérthetőségre, s elvetette -  miként az a jeligéből is kitűnik -  az egyéb
ként már több helyen bevált vetéssel történő erdőtelepítést. Érdekes 
viszont, hogy a kivitel szervezetére önálló, a Mezőség befásítását
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irányító szakértő erdészt kívánt alkalmazni, aki a fásítók számára 
szükséges utasításokat a helyszínen adná meg.

Ezek után írták ki -  1874. április 30-ai határidővel -  azt az új pályá
zatot,97 amelyről az említett OEE közgyűlésen is megemlékeztek, s 
amely végre sikeres volt. FEKETE Lajos selmeci tanár -  talán tordai 
születése révén,98 de bizonyára volt tanártársa, ILLÉS Nándor buzdítá
sára is -  nagy, összefoglaló művet állított össze, amely 1876-ban „A 
Mezőség kopárainak befásítása” címmel, az Erdélyi Gazdasági Egylet 
kiadásában, Kolozsvárt könyv alakban is megjelent.

FEKETE művében először a Mezőség termőhelyi viszonyait 
tekintette át, majd meghatározta azon fanemeket, amelyek a termőhely
nek legjobban megfelelnek. Külön kiemelte a kitettséget, amelyek alap
ján a következő fafajok megtelepítését javasolta:
1. A dombok déli, délkeleti és délnyugati oldalára a feketefenyő, kísér

letképpen pedig az erdeifenyő, az akác, a bálványfa, később, a talaj 
fokozatos megjavulásakor, ültethetők a tölgyek és a cser;

2. A dombok északi, északkeleti és északnyugati oldalára az erdei- és a 
feketefenyő, továbbá a gyertyán és a bükk;

3. A keleti és nyugati oldalakra az előző, 2. pontban említett fákon 
kívül az akác, illetve a mélyebb részeken a tölgyfélék, a magasabb 
helyeken pedig a bükk.

A továbbiakban pedig -  tanítandó a fásítást vállaló gazdákat -  ezek
nek a fafajoknak a csemetekerti kezelésével, ültetésével és ápolásával 
foglalkozott. FEKETE ezzel a művével ugyan a befásítás kérdését nem 
oldotta meg, de legalább rámutatott arra a körre, ahonnan a fásítás 
fafajait venni lehet.

Magáról a tényleges kiviteli munkáról keveset írt, de a fásításokról, 
erdőtelepítésekről úgy általában megállapította: „Nagyobb területek 
beerdősítése több évet, sőt évtizedeket vesz igénybe, mert eltekintve oly 
nagyobbszerű vállalatoktól, melyek azonnal való kivitele a munkabért 
felette felrugtatná: a legtöbb esetben a birtokos jövedelmei sem engedik 
ily nagy kiadásoknak azonnal való befektetését, annyival is inkább, hogy 
ezek nagyobbára oly áldozatok, melyeket a jelen nemzedék a jövőnek 
tesz.” Mind a hathatósabb szakmai (netalán anyagi) támogatást, mind a 
szervezeti kereteket a meghozandó új erdőtörvénytől várta. Igaz, ezzel 
kapcsolatban nem voltak illúziói. Olvassuk csak! „Míg az erdőtörvény 
végrehajtása olyan lesz, mint a magyar birodalomban jelenleg, addig a 
Mezőség beerdősítéséhez kár volna hozzá fogni.”99
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3.4 Az 1879. évi erdőtörvény hatása
Az 1879. évi erdőtörvény a kopárok kezelésében alapvető változást 

hozott. Előbb azonban az erdészeti szervezetben és az erdészeti művele
tek tervezésében és ellenőrzésében történtekre mutatunk rá.

Mivel a Mezőség nem alkotott egyetlen közigazgatási egységet, 
ezért a különböző megyék eltérő erdőfelügyelőségekhez tartoztak. A 
beszterce-naszódi, szolnok-dobokai és kolozsiak a kolozsvárihoz, a 
maros-tordaiak a marosvásárhelyihez, a torda-aranyosiak pedig a 
nagyszebenihez. Ebből következett, hogy az államerdészeti szervezet 
kiépítése különböző időben valósult meg, bár egyedül a Kolozs megyei 
erdők és kopárok nem kerültek az 1880-as, 90-es években önkéntes 
állami kezelés alá, csak az 1898. évi XIX. te. nyomán.

A széttagoltság természetesen nemcsak a kopárfásításokra, hanem 
mindenféle műveletre rányomta a bélyegét. A kérdéssel foglalkozók 
ebben a helyzetben legalább a kopárfásítások összefogására központi 
(állami) erdészeti hivatal felállítását javasolták. A Maros-Torda Várme
gyei Gazdasági Egyesület az 1893-ban a földművelésügyi miniszternek 
eljuttatott felterjesztésében Mezőbánd (Maros-Torda m.) székhellyel 
kért „Mezőség-fásító” erdőhivatalt alapítani. Levelére nem kapott ked
vező választ. A Mezőbándon létesítendő hivatal ötletét egyébként a 
Kolozs és Torda-Aranyos vármegyei közigazgatási bizottságok sem 
támogatták. Úgy látták, hogy Mezőbánd nem eléggé központi fekvésű 
mezőségi helység.100 Bár a vélekedés mögött esetleg az a félelmük is 
meghúzódhatott, hogy Maros-Torda egy ott létesülő állami erdőhivatallal 
előnyösebb helyzetbe kerülne.

Később, 1907-ben CSEGEZY Pál a Torda-Aranyos megyében lévő, 
az Aranyos folyó partját övező kopárok ügyében vette fel legalább egy 
„kirendeltség” létesítésének szükségességét,101 de erre akkor sem került 
sor. A Mezőség befásításának összefogó szerve nem alakult ki, mint 
ahogyan kimondottan csak ezen tájegység fásításával foglalkozó 
„biztost” (miként arról még 1873-ban az egyesületek tárgyaltak) sem 
küldtek ki.

3.4.1 Űzemtervek és a birtokosságok szerveződése
Az 1879. és az 1898. évi erdőtörvények közül az első a kötött 

birtoknak számító erdők üzemtervezését (17. §), a második pedig a 
beerdősítendő kopárok üzemtervbe történő felvételét, továbbá a volt 
úrbéres birtokosok szervezésének kötelességét és módját írta elő. Ezek 
mezőségi megvalósítását néhány példán keresztül mutatjuk be.
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Az egyik, Mezőséget ismertető leirásban még 1901-ben is igye
keztek cáfolni azt az állítást, hogy ott sem erdő, sem fa nincsen. „Igaz 
ugyan -  írta BEDŐHÁZI János Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban 
és képben című munkában hogy a Mezőség déli és nyugati részein 
csak imitt-amott van egy-egy fiatal kőris- vagy akáczerdőcske, de éj szaki 
és keleti részeiben az erdő egyáltalán nem ritkaság. Ott sincsenek ugyan 
rengeteg őserdők; de vannak 300 holdnyi területű tölgyerdők is és egyes 
helyeken nemcsak az akácz és fűzfa zöldéi, hanem nagyobb csoportok
ban a bükk és a gyertyán is.”102 Ezen erdők minőségére utal egy-két 
fennmaradt erdőgazdasági üzemterv.

Legelőször Szászpéntek (Kolozs m.) község 1886-ban jóváhagyott 
ideiglenes üzemtervét említjük meg.103 A birtokosnak 297 kh (171 ha) 
tölgyese volt, amelyre 30 éves vágásfordulóval kezelt sarjerdő üzemet 
írtak elő. Az egyszerű térszakozás elvei szerint évente mintegy 10 kh-t 
(kb. 6 hektárt) vághattak le.

A következő példánkban azt láthatjuk, hogy a birtokosság az egykori 
tölgyes erdejét miként egészítette ki új telepítéssel, akácossal.

A mezőpaniti (Maros-Torda m.) székely közbirtokosságnak104 9,84 
kh (5,66 ha) tölgyese volt, amelyre 1899-ben állítottak össze üzemtervet. 
E szerint az előírás szerint a tölgyest 10 éves (!) fordában, sarjerdő 
üzemben kezelték úgy, hogy minden második évben végeztek fakiterme
lést. Az üzemterv szerint „holdankint 20 drb szépnövésű tölgytörzs 
túltartandó önvetényülés czéljából.” Tehát erről a feszített, talaj- és 
fazsaroló használatról idővel akár szálerdő üzemre is át lehetett volna 
témi. A későbbi üzemtervi bejegyzések azonban azt mutatják, hogy a 
háború idején, 1916-ban a kitermelést még tovább gyorsították, mert a 
faínség még nagyobb volt.

A tölgyes mellett viszont 1915-ben -  „B” üzemosztályként -  6 kh 
(3,5 ha) akácosra is készítettek üzemtervet. Ez része volt a 26 kh 1347 
□öles (15,42 ha) legelőnek, s 1912-13-ban ültették, 100 %-ban akáccal. 
Az erdő „15 éves vágásfordulóval kezelendő, sarjerdő üzemben úgy, 
hogy minden 15-ik évben az egész erdő egyszerre fog kihasználtatni, mit 
14 évi szünetelés követ.”

Térjünk azonban még vissza az egykori (tölgy)erdőmaradványok 
üzemtervezésére.

Mezőszabad (Maros-Torda m.) község105 erdejére rendszeres gaz
dasági tervet 1898-ban készítettek. Akkor az erdőbirtokot 15,53 kh-nak 
(8,94 ha) írták le. A tölgyet 10 éves (sarjerdő) fordában kívánták kezelni, 
egyszerre történő letermeléssel. Itt is rámutathatunk a talaj- és növény
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zsarolásra, az előbb-utóbb összeomláshoz vezető gazdálkodásra. Ehhez 
járult még a helyenként igen kicsi erdőterület is. Például Marosszent- 
annán (Maros-Torda m.) 1904-ben 0,4 kh-ra (0,2 ha) készítettek üzem
tervet, ahol a vágásforduló szintén 10 év volt.106

Olykor a község faszükségét más falu határában vett erdőből kívánta 
fedezni. Példaként Mezőfelét (Maros-Torda m.) említhetjük meg. A 
település 1904-ben Mezőménes (Maros-Torda m.) határában vett meg 
egy 1,80 kh-nyi (1,04 ha) területű erdőt.107

Komolyabb erdőgazdálkodás lehetőségéről tudósít a vaj ólai (Kolozs 
m.) közbirtokosság 1913-ban jóváhagyott üzemterve.108

Az „A”-, legelőerdő üzemosztályban 603,95 kh (347,5 ha) erdősült 
terület, míg 148,33 kh (85,36 ha) mint „erdőhöz tartozó legelő” 
szerepelt. A „B”-ben pedig 228,64 kh (131,58 ha), amelyből 222,29 kh 
(127,93 ha) volt az erdő, a többi pedig rét. Ez utóbbival kapcsolatban 
írták: „állandó mezőgazdasági használatra tényleg alkalmas s e területre 
előírt erdősítés alól [a birtokos] csak úgy mentesülhet, ha annak a 
hozamterületből való kivonását szabályszerűen felszerelt kérvény alap
ján a m. kir. földmívelésügyi minister úrtól kérelmezni fogja.”

A többnyire tölgyesek (amelyek ráadásul feltétlen erdőtalajon vol
tak!109) mezőgazdasági területté történő fokozatos átalakításának tehát 
az üzemtervezés sem tudott, akart útjába állni. Mindez utal az országos 
tendenciára: miközben az elkopárosodást óriási erőfeszítésekkel próbál
ták meggátolni, illetve a kopárokat újrafásítani, addig a legeltetési és 
egyéb mezőgazdasági igények miatt újabb és újabb erdőterületeket 
kívántak átalakítani. Ugyanakkor felvetődött olyan javaslat, amely 
szerint a befásítással szerte a Mezőségen eleve legelőerdőket kellene 
létrehozni.110

Az üzemtervbe felvett kopárfásítási kötelezettségre Mezőbodon 
(Torda-Aranyos m.) példáját idézzük.111 A község nevén álló, az 1899. 
évi üzemtervben 9,75 kh-nak (5,61 ha) feltüntetett birtokon csak 1,0 kh- 
nyi (0,6 ha) tölgyerdő volt, míg a többi kopár. Az üzemtervben azután 
nemcsak az erdősítési kötelezettséget, hanem azt is feltüntették, hogy a 
község a fásítást majd állami segéllyel fogja végrehajtani. Ezt a kitételt 
azonban a minisztériumi jóváhagyás során kifogásolták. Mondván: az 
állam támogatási kötelezettséget üzemtervi bejegyzéssel ne vállaljon, 
hanem csak a birtokosra rójanak terhet. így: a község az erdősítéshez 
szükséges csemeték kiutalását -  állt az üzemtervben -  esetről esetre 
kérelmezni fogja.
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Ahogyan a kopárokat feltárták, összeírták, úgy terjesztették ki rájuk 
az állami erdőkezelést. Példaként a Maros-Torda vármegyei közigazga
tási bizottság erdészeti albizottsága 1902. április 28-ai jegyzőkönyvéből 
idézzük, hogy az 1898:XIX. te. 1. §. g/ pontja alapján állami kezelésbe 
vették

-  a mezősámsondi görög katolikus egyház 2,27 kh (1,3 ha)
-  a marosvásárhelyi református egyház

Hagymásbodon község határában lévő 12,93 kh (7,4 ha)
-  a mezőbándi református egyház 20,00 kh (11,51 ha) 

kopár területét.112
Hadd jegyezzük meg, hogy az ügy előzményét képezi a marosvásár

helyi erdőhivatal egyik 1901. évi jelentése: „Mező Sámsond község 
határában 2 hold 436 Dől kopár területet 1899. és 1900. év tavaszán az 
ottani g. kath. egyház akáccal beerdősített, hasonlóan a mezőbándi ev. 
ref. egyház Mező Bánd községben 1900. év tavaszán 10 hold kopáro- 
sodásnak indult szántóját beültette.”113 Tehát a sikeres erdősítést előbb 
az államerdészeti adminisztráció regisztrálta, majd a vármegyei bizottság 
a területet a törvényben előírt hivatalos eljárás során állami kezelésbe 
vette (amely befásítására egyébként addig is az államerdészet ügyelt).

Természetesen a mezőségi erdőbirtokosokra ugyanúgy érvényesek 
voltak a szervezésre vonatkozó előírások, az 1898. évi törvényben 
megfogalmazott követelések, mint a többi vidékre. Példaképpen a 
mezőpaniti (Maros-Torda m.) székely közbirtokosság ügyviteli szabály
zatát idézzük.114

Az alakuló (ős-)gyűlést 1905. november 3-án a főszolgabíró 
elnökletével tartották meg. A birtok összes területe 19,34 kh-t (11,13 ha) 
tett ki, amelyből -  miként az előbb láttuk -  mintegy 10 kh (kb. 6 ha) volt 
az erdő, míg a többi kopár. A jogosultak összes száma 378 fő, de mivel 
még 1905-ben sem történt meg az arányosítás, a szavazás fejenként, 
egyenlő mértékben történt. A gyűlés 100 fő (szavazat) esetén volt 
érvényes, míg a napirendi pontok felvételéhez elég volt 48 szavazat. 
Érdekeségként említhetjük meg a hagyományos faosztás továbbélését: „a 
kiosztás az elnök és a kiküldött bizottság által a helyszínen a gyűlés által 
meghatározott módon, sorshúzás útján történik.”

A szabályzatot a miniszter 1908-ban hagyta jóvá azzal, hogy a 
közösség az erdőből való részesedés arányát egy éven belül köteles 
meghatározni.

A mezőrücsi (Maros-Torda m.) volt úrbéres közbirtokosság115 az 
1873. évi úrbéri egyezség alapján 255 kh 512 oöl (146,98 ha) közös
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legelőt kapott. Akkor 82 birtokost tartottak nyilván, de 1911-ben már 
csak 228 kh 413 möl (131,44 ha) arányrészét tudták megállapítani, 27 kh 
99 aölét (15,53 ha) nem. Az erdészeti igazgatás a közlegelőből 56,1 kh-t 
(32,3 ha) kopárnak írt le, amelyet államerdészeti kezelésbe vettek. Ebből 
következően az 1898. évi törvény szerint erre a területre, illetve a birto
kosságra is szabályzatot kellett alkotni.

A szolgabíró elnöklete alatt 1911. február 24-én megtartott alakuló 
(ős-)gyűlésen a névjegyzékbe 211 jogosultat vettek fel, akik az említett 
228 kh 413 aöllel (131,36 ha) rendelkeztek. Ennek alapján a szavazat- 
számot a következőképpen határozták meg:

1-400 Dől (3,5-1438,6 m2) = 1 szavazat;
401-800 Dől (1438,6-2877,3 m2) = 2 szavazat.

A napirendbe felveendő indítványokhoz 150 szavazat kellett, míg a 
gyűlés 400 szavazat esetén volt érvényes.

Nagyon fontos, hogy az említett, megszervezendő birtokosság ugyan 
csak a kopárra vonatkozó határozatokban volt autonóm testület, de az 
egész legelőnek így mégis valamiféle szervezete volt. (A legeltetési 
társulatokat majd csak az 1913. évi X. te. alapján, tehát később kellett 
megalakítani.) Ezt erősíti, hogy az ügyviteli szabályzat mellékletét 
képezte az egész terület legeltetési rendtartása is. (Utóbbiból kiemeljük, 
hogy a legelőre megfelelő pásztorolás mellett, csak közösen lehetett 
jószágot bocsátani.) A kopár terület legeltetéséhez a kezelő erdőgond
nokság véleményét is meg kellett hallgatni. Azaz a birtokosság 
autonómiája csak megfelelő erdészeti kontroll mellett érvényesülhetett. 
A fásításra kijelölt, de még be nem erdősített kopárok tehát legalább 
ennyiben különböztek az erdészeti látókörbe még be nem került 
területektől.

Hasonló szabályzata maradt fenn a száltelki (Maros-Torda m.) volt 
úrbéreseknek is.116 Ott az összes legelő 112 kh 737 döI (64,74 ha) volt, 
amelyből 14,18 kh-t (8,16 ha) nyilvánítottak kopárrá. A jogosultak 
számát pedig 92 személyben határozták meg.

Összefoglalásként ismét arra utalunk, hogy a mezőségi erdő- és 
kopárterület-birtokosok az erdőtörvényekben meghatározott előírásokat 
ugyanúgy végrehajtották, mint az ország több részén. A kis, apró, 
egymástól gyakran elszigetelten álló erdők a vidék általános fahiányából 
következően intenzív, többször az ésszerű erdészeti szempontokat is 
semmibe vevő gazdálkodást voltak kénytelenek elszenvedni.
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3.4.2 A csemetetermesztés és a fafajok kérdése
Az erdőtörvény 1880. évi életbelépése után az állam által kilátásba 

helyezett intézkedések közül a mezőségi kopárokat illetően a legelső 
helyen a fásításokhoz szükséges facsemeték biztosítását említjük meg. 
Természetesen ez nem ment máról holnapra, mert az ekkor rendel
kezésre álló kincstári csemetekertek még a kincstár szükségletét sem 
fedezték. Jellemző példa lehet a kolozsvári erdőigazgatóság 1881. évi 
jelentése.117 E szerint a lucfenyőmagot ők is Körmöcbányáról (Bars m.) 
szerzik be, míg a görgényi uradalom Mocsár-erdejében az ott lévő két 
csemetekert csak 1 kh (0,6 ha) terjedelmű. Bennük tölgycsemetéket 
nevelnek, s egyelőre nem is gondolnak a környező birtokosok cseme
tékkel történő megsegítésére. Indoklásuk: „az itteni kincstári erdőkerület 
közelében eddigi tudomásunk szerint vagy éppen nem, vagy csak 
jelentéktelen kiterjedésben fordulnak elő oly magánosok tulajdonát 
képező birtokrészek, melyek az 1879. évi XXXI. tcz. 177. §-a értelmé
ben mint kopár területek beerdősítendők volnának, s állami segélykép[p] 
erdei famagvak és csemetékre igényt támaszthatnának.” Pedig ha az 
erdőigazgatóság munkatársai hivatalos utazásaik során Kolozsvárról 
csak a Görgény völgyébe mentek, nem kerülhették el a Mezőséget, ahol 
láthattak éppen elég kopárt. Itt egyértelműen tetten érhető a feladat alóli 
kibújás szándéka, illetve igyekeztek az egészet az erdőfelügyelőkre 
áthárítani.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, TISZA Lajos az 1882. évi 
tátrafüredi (Szepes m.) közgyűlése alkalmával mind a földművelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez, mind a vallás- és közoktatás- 
ügyihez egy-egy levelet küldött.118 Az előbbitől az állami csemetekerti 
hálózat -  akár kincstári területeken kívüli -  bővítését, az utóbbitól pedig 
a népiskolai „faiskolák” erdei csemeték nevelésére való alkalmassá 
tételét, felhasználását kérte. TISZA leveleiben hangsúlyozta, hogy a 
csemetéket általában olyan vidékeken kell előállítani, ahol kopárok 
vannak. Következésképpen a népnek nem sok fogalma van sem a 
csemeték neveléséről, sem azok elültetéséről. Ezért különösen fontos az 
államerdészeti segítségnyújtás, s a népiskolák környékén pedig az erdei 
fákkal kapcsolatos ismeretek terjesztése. (Az 1894. évi XII. te.-ben aztán 
intézkedtek a községi, illetve iskolai faiskolák létesítéséről /43. §/, 
amelyek legalább a belterületi fásításokhoz biztosították a 
szaporítóanyagot.)

Az 1880-as évek azonban még jórészt a csemetehiány jegyében 
teltek el. Jellemző példája ennek SÁRKÖZI Miksa Szolnok-Doboka

41



megyei járási főerdész 1885. évi beszámolója.119 A megye által beadott 
csemeteigénylésre a miniszter 5000 db (!) erdeifenyőt „kegyesen ajándé
kozott”, de azt sem kapták meg, „mert az [körmöcbányai m. kir.] erdő
gondnokság értesítése szerint a csemeték mind kipállottak s így a 
szállításra nem voltak alkalmasak.” Szintén ő írta, hogy Bethlen Pál gróf 
saját költségén hozatott feketefenyő-csemetéket, amellyel 1 kh-nyi (0,6 
ha) területet ültettek be. A 3000 db kétéves csemete tavaszi ültetés utáni 
megeredését jónak találták.

A Mezőség másik, Torda-Aranyos megyéhez tartozó részében 
1889-ben mind a nagyszebeni erdő felügyelő, mind a megyei közigaz
gatási bizottság erdészeti albizottsága az állami csemeték kiutalását 
sürgette. „Habár a Torda-Aranyos megyei »Mezőségen« -  írta az 
erdőfelügyelő -  alig lehet oly területet találni, melynek talaja az erdő
törvény 4. §-ában [tudniillik a nem feltétlen erdőtalaj] körülírt másnemű 
gazdasági művelésre nem volna alkalmas, mindazonáltal ki a Mezőségen 
utazott, bőven meggyőződhetett arról, hogy hegyomlások, vízmosások 
miatt a homokos talaj pusztulóban van, és mennyit szenved az ottani nép 
fa hiányában [ezért a fásításhoz csemetét kémek].”120

A vármegyei határozatról beszámoló tordai (állami) erdőgondnok 
pedig arról írt, hogy a megye évente 2000 frt-ot hajlandó az Aranyos 
folyó partján lévő kopárok fásítására áldozni -  ha az állam a megyét 
hasonló nagyságú segélyben részesíti. A pénzből csemetekertet létesí
tettek volna, és kopárfásításban járatos erdőőröket szerettek volna 
alkalmazni.121

Az 1890-es években a csemetehiány az egész vidéken mérséklődött, 
ami elsősorban az állami erdőkezelés meghonosításának volt köszön
hető. A tordai erdőgondnok az 1894. évi jelentésében már arról számolt 
be, hogy félmillió 3 éves csemete (feltehetően akác-) áll rendelkezésre, 
amelyből 125 kh-t (72 ha) lehet beerdősíteni. Ha ilyen ütemben halad az 
erdősítés -  vélte -  az összeírt kopárok 10-12 év alatt beerdősíthetők. 
Panaszkodott azonban a közmunkára kirendelt lakosok munkavégzésére, 
aminek következtében a megmaradási százalék gyenge. Ugyanebben az 
évben a marosvásárhelyi erdőgondnok arról írt, hogy a közmunkások 
tevékenységére jótékonyan hatott a négy erdőőri szakiskolai „növendék” 
jelenléte, útmutatása.122

Itt hadd említsük meg, hogy kezdetben mindenhol községi közmun
kára hagyatkoztak. PÉCH Dezső 1885-ben egyenesen ezt írta: „Rendel
tessék ki a község apraja-nagyja a kopár területek beerdősítéséhez, mint 
azt az utak jó karban tartásánál szokták tenni.”123 Idővel azonban
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kénytelenek voltak belátni, hogy lelkiismeretes munkát csak napszámo
soktól lehet (úgy-ahogy) megkövetelni. Ezért a századforduló éveiben, 
főleg pedig a XX. században minden tervezésnél, költségkalkulációban 
bérmunkával számoltak.

A kolozsvári erdőfelügyelő 1893-ban írta:124 „Tekintettel /.../ a 
»Mezőség« szerfelett ros[s]z közlekedési viszonyaira, valamint arra, 
hogy a »Mezőség« szegényebb birtokosai a szükséges csemete mennyi
séghez minél hamarabb s minél kisebb költséggel -  s tekintettel a helyi 
climára -  mindenkor a kellő időben is hozzájuthassanak, az eziránt tett 
javaslatomra a Mezőségen egy központi csemetekert berendezése 
határoztatott el.” (Tehát ha már központi erdőtelepítő erdészeti egység 
nincsen, legalább csemetekert legyen.) Erre a célra Bánffy György gróf 
nagycégi (Kolozs m.) birtokán 4 kh-t (2,3 ha) biztosított. A csemetekert 
út és vasút mellett feküdt, úgyhogy a fásítási anyagot onnan minden 
időben el lehetett szállítani. Az erdőfelügyelő a kert fenntartására évi 200 
frt-ot kért, amit a földművelésügyi miniszter kezdetben meg is adott,125 s 
a vármegye (vármegyék?) is ugyanennyi összeggel járultak hozzá. (A 
gróf a területet ingyen bocsátotta rendelkezésre, azért nem kellett bérleti 
díjat fizetni.) A csemetekert későbbi történetéről azonban nincsenek 
ismereteink.

Az erdősítésekhez szükséges csemeték megnevelésében a Maros- 
Torda Vármegyei Gazdasági Egyesület szintén példát mutatott. A 
Marosvásárhely belterülete mellett lévő kertjéből az 1891-gyei záródó 
három év alatt 47 birtokosnak 387 525 db 38-féle facsemetét adott ki 
ingyen. Ebből 109 kh és 500 Dölnyi (63,0 ha) kopárt erdősítettek be.126 
A századfordulóra mindenesetre elérték: az itteni fásításokat a csemete
hiány már nem hátráltathatta. S ez érvényes volt minden mezőségi 
területtel rendelkező megyére.

Az egyesület későbbi, XX. századi beszámolóiban is jelentős meny- 
nyiségű csemete megtermelése szerepel.127 A gyümölcsféléken128 kívül 
elsősorban akácot (ez volt a megyei közutak fásításának fafaja is) és 
tölgyet neveltek. S itt visszajutottunk újra a Mezőség fásítása kérdés 
fafajokkal kapcsolatos problémájához.

PÉCH Dezső 1890-ben javasolta, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület vándorgyűlését ismét ezen a vidéken tartsa. Maros-Tordában 
ugyanis lenne elég tanulmányozandó: „ott a mezőségi kopárok és 
vízmosások, melyek e kies vármegye testén sebhelyeket képeznek. E 
sebhelyeknek begyógyítása a magyar erdészetnek egyik legszebb 
vívmányát képezné.”129 Az OEE ugyan a kopárfásítások szorgalmazá
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sában továbbra is jelentős szerepet vállalt, de kimondottan a Mezőséggel 
már nem foglalkoztak.

A Mezőség fásításának addigi eredményeit, tapasztalatait tudomá
nyos igénnyel 1894-ben szintén PECH Dezső foglalta össze.130 O már 
egyértelműen leszögezte: „az ákácz a Mezőség fája”. Az addigi ültetések 
ugyanis bebizonyították, hogy az akác sokoldalú fafaj. Bírja mind a déli, 
mind az északi domboldalak éghajlatát, ugyanakkor nagyon alkalmas a 
vízmosások megkötésére is. Ehhez járul még a viszonylag könnyű 
csemetekerti nevelhetősége, ültethetősége és ápolása is. „A Mezőségen 
már mindenütt találkozunk ákáczfákkal -  írta PECH. -  Kivált a nagyobb 
birtokosok földei vannak ákáczfákkal körülszegélyezve. Az ákáczfát a 
Mezőségen jóformán mindenre használják, leginkább azonban szőlőka
rónak és tűzifának. Mint szőlőkaró megbecsülhetetlen, mint tűzifát pedig 
különösen azért kedvelik, mert akármilyen, még nyers állapotban is, 
kitűnően -  mint a zsír, úgy ég.”

A völgyekbe, a mélyebb talajú helyekre PÉCH nagyon ígéretesnek 
tartotta az amerikai (fekete) diót. A kezdeti eredmények akkor még nem 
utaltak rá, hogy a fekete dió a fagyzugos, hideg völgyeket nem bírja.

PÉCH a fehér epret és a zöld juhart a déli kitettségű helyekre 
ajánlotta, szintúgy a gyümölcsfákat. Ugyancsak a déli lejtőre kerültek 
volna az ostorfák is, míg a korábban annyira ajánlott bálványfával 
kapcsolatosan óvatosságra intett. A fiatal egyedek fagyérzékenysége és a 
fa szűk felhasználási lehetősége a vele kísérletező mezőségi gazdákat 
elkedvetlenítette.

A hazai fafajok közül PÉCH a szilféléknek szánt volna nagyobb 
szerepet, míg a tölgyeket, juharokat csak kisebb mértékben ítélte 
kultiválható fafajoknak. Az első kísérletek után jelentős felismerés volt, 
hogy a FEKETE Lajos által is ajánlott fenyőfélék a Mezőség déli 
kitettségű kopárait nem bírják. PÉCH úgy látta, hogy az északi oldalakon 
ugyan a fekete- és a vörösfenyő tenyészik, de „a jövő kísérletezésnek 
marad fen[n]tartva a Mezőség fenyőfáját előkutatni.” PÉCH ezen tapasz
talatait azután a szabédi kísérleti telepen szerzett ismeretek megerő
sítették.

3.4.3 A szabédi kísérleti telep
Az erdészettudomány kibontakozása közvetlenül kapcsolódik a 

természeti jelenségek megfigyeléséhez. A végbemenő folyamatokat 
aztán különböző módon lehet befolyásolni, azaz kísérleteket végezni. A 
kísérletek vezethetnek el azokhoz a gyakorlati eredményekhez, ame
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lyeket a kísérleti területeken kívül is lehet/ajánlott alkalmazni.131 
Érdekes, hogy a hazai erdészeti kísérletügy egyik legelső bázisa éppen a 
Mezőség fásításához kötődik.

A Maros-Torda Vármegyei Gazdasági Egyesület ebben is 
meghatározó szerepet játszott. Az erdészeti kísérleteket a már meglévő 
állami (kincstári) egységekben kezdték el, elsősorban az erdőőri 
szakiskolákban. A most vizsgált vidékhez legközelebb eső iskolát, a 
görgényszentimreit (Maros-Torda m.) már több éve készültek meg
nyitni, amikor ezzel együtt a mezőségi kísérleti terület létesítése is 
felmerült, s mindkét intézmény működését ténylegesen 1893-ban kezdte 
meg.132

Mivel a kincstárnak a Mezőségen kísérletre alkalmas földterülete 
nem volt, bérelni kellett. Bethlen András gróf földművelésügyi miniszter 
ebben az ügyben a marosvásárhelyi erdőfelügyelőhöz fordult, továbbá a 
befásítást szorgalmazó Maros-Torda Vármegyei Gazdasági Egyesület
hez.133 Az egyesület erre a célra Szabédot (Maros-Torda m.) javasolta, 
amit az erdőfelügyelő is pártolt, „mivel a Marostorda vármegye mező
ségi részének közepén fekszik, a mezőségi kopár területek tulajdon
ságaival bír, közelében csemetekertnek alkalmas terület is található és 
Marosvásárhellyel jó karban levő úttal van összekötve.” A miniszter erre 
írta: „abból a czélból, hogy a különböző fanemek nevelésével és erdő
sítésével kísérletek tétetvén, a kopár területek tulajdonosainak az okszerű 
erdősítési módokra, s az eljárásra nézve útmutató példát nyújtsak, a 
nevezett vármegye területén erdészeti kísérleti telep létesítését határoz
tam el, s intézkedtem az iránt, hogy e végből az államerdészet által egy 
megfelelő kopárterület kibéreltessék.” Ennek alapján aztán kijelölték a 
telep helyét és elkezdődtek a kísérletek.

A 40 kh-as (23 ha) terület kelet-nyugati kitettségű, 352 m tengerszint 
feletti magasságú, 30-35 fokos lejtésű hegyoldalban terült el (lásd a 6. 
fényképmellékletet). A mélyebben fekvő részeken a termőréteg vastag
sága elérte az egy métert, míg a felső, meredekebb részeken csak a 20-30 
centimétert. Itt alatta közvetlenül a sárga agyagpala tűnt elő. Mind 
kitettségben, mind a talajviszonyokat illetően tehát tipikusan mezőségi 
területnek számított, főleg ha tudjuk, hogy a hegyoldalban kisebb 
vízmosások is voltak.

A telephez a későbbiekben a felette elterülő községi legelő beerdő- 
sítése is kapcsolódott. (A kísérlet céljára bérelt terület a hegyoldal 
mintegy kétharmadáig hatolt fel.) Később pedig felvetődött a kísérleti 
terület megvásárlása. A szabédi kísérletek ugyanis 1900-tól az 1898-ban
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megalakult, Selmecbányái székhelyű Központi Erdészeti Kísérleti Állo
más szervezetében folytak. A telep a görgényszentimrei erdőőri szakis
kola, mint külső kísérleti állomás, kötelékébe tartozott. A szabédi telep 
40 kh-os részét eredetileg 20 évre vették bérbe, amelyért évi 120 forintot 
(240 koronát) fizettek. 1907-ben a község felajánlotta, hogy a telepet és a 
szomszédos területeket, összesen 120 kh-t (69 ha), eladja az államnak. 
Némi huzavona után a területet valóban meg is vették, 1913-ban pedig 
azt a telket is, ahol az erdőőri lak állt.

Egy 1908-ban készült kimutatás szerint a szabédi telep berende
zésére és a kísérletre addig összesen 61 494,80 koronát költöttek. (A 
telep szűkebben vett évi költségvetése a XX. században az 5000 K-t 
általában nem haladta meg.) A megvásárlással a kísérletek feltételeit 
hosszú távra biztosították.134

Melyek voltak a kísérleti célkitűzések?
A szabédi munkák legfőbb célját legelőször a telep első vezetője, 

PÉCH Dezső foglalta össze.135 Ezek szerint a következő kérdésekre 
kívántak választ adni:
1. Melyek egy itt létesített csemetekertben a leghelyesebb művelési 

módok;
2. Miként lehet a vízmosásokat a legegyszerűbben és legjobban meg

kötni;
3. Milyen művelési módokat lehet a mezőségi kopárokon, déli kitettsé

gű hegyoldalakon legjobb eredménnyel alkalmazni;
4. Melyek a legsikeresebben ültethető fafajok;
5. Hogyan kell a kiültetett csemetéket ápolni.

A kísérletektől természetesen nem vártak azonnali és megfellebbez
hetetlen állásfoglalást, mert tudták, hogy az eredményeket az erdei fák 
hosszú élete alatt számtalan tényező befolyásolhatja. Mégis igyekeztek 
az első megfigyeléseket is minél előbb közzétenni, megismertetni, mivel 
a Mezőség fásítása közben -  kisebb-nagyobb mértékben -  folyt. így a 
részeredményeket máshol is ki lehetett próbálni, arról véleményt alkotni.

Az elsőre, a csemetekertre vonatkozó kérdésre a Szabédon létesített, 
a hegyoldal alsó, keleti részén kijelölt csemetekertben végzett munkák
kal igyekeztek megfelelni. Az intenzív talaj művelést és a trágyázást 
elengedhetetlennek tartották minden, de legfőképpen az akáccsemeték 
nevelésében. A vízmosások megkötését fűzkerítésekkel és akáccsemeték
kel végezték. A kerítésekbe rakott fűzvesszők egy része megeredt, ezek, 
továbbá a sűrűn ültetett akáccsemeték biztosították a talaj beámyéko- 
lását, a záporesők verő, lemosó hatásainak mérséklését. A kertelést
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ősszel, míg az akáccsemeték elültetését tavasszal végezték. (Szabédon 
kedvezőbbnek találták a tavaszi ültetést.)

A harmadik kérdésre adott válaszban PÉCH az őszi szántás utáni 
gödrös ültetést tartotta a legjobbnak. Itt azonban jelentős költségek is 
felmerültek, mivel igás napszámmal is számolni kellett.136 A csak kapá
val megmunkált, porhanyított talajban ugyanis a csemeték nem mutattak 
kellő növekedést.

Miként a korábbi, elsősorban elméleti vélekedésekből láttuk, a 
legnagyobb, legizgatóbb kérdést a fafajok alkalmazhatósága jelentette. 
Az első 4-5 év növekedési, egyáltalán megmaradási viszonyait figyelve 
PÉCH elsősorban az akácot, majd a mezei szilt, a fekete diót és az epret, 
végül a zöld juhart ajánlotta ültetésre. Különösen meglepte őt az erdei- 
és a feketefenyő nehéz nevelhetése és a tölgy félék alkalmazhatatlansága. 
Tehát a korábbi, elsősorban a fafajok termőhelyi igényén alapuló 
„fafajajánlat” némileg módosult.

Később, az 1900-as évek elején, amikor ROTH Gyula vette át a 
kísérletek ismertetését (részben irányítását is), ez a fenyőkkel kapcso
latos eredménytelenség kis mértékben változott. ROTH úgy vélte, hogy a 
feketefenyőt mindenképpen ültetni kell, ráadásul az akáccal elegyesen. 
Bár mindkettő fényigényes fafaj, de 2x2 soros elegyítéssel egymást 
segíteni fogják. Az akác talaj lerontó tulajdonságát ugyanis a fenyő 
ellensúlyozza, s a befásított területek talaja majd fokozatosan megjavul. 
Néhány évtized múltán pedig -  vélte ROTH -  az így megjavított területre 
akár az őshonos kocsányos tölgyet is vissza lehet hozni. (Ma már tudjuk, 
hogy a szélsőséges termőhelyeken -  homok-, szik- és kopártalajokon -  a 
talaj, így a termőhely javulása nem ilyen egyértelmű folyamat.) ROTH 
még a vadkörte és a vadalma megtelepíthetőségét, ezeken az alanyokon 
pedig gyümölcsös létesítését is elképzelhetőnek tartotta.

Az utolsó, ötödik kérdésre, a kiültetett csemeték ápolására vonatko
zóan már az első kísérletek lényegében ma is helytálló választ adtak. 
Mivel a rendszeres, teljes kapálás a talaj lehordását okozhatja, a cseme
ték körül csak a tányéros kapálást ajánlották. Az évente 3-4(-5) alka
lommal elvégzett munka mindenképpen szükséges volt ahhoz, hogy a 
csemetéket a gyomok el ne nyomják. (A telepen, de főleg a kísérleteken 
kívüli, tényleges fásítások kivitelezésére ROTH ajánlotta a mezőgazda- 
sági közteshasználatot. Ezt -  szerinte -  Szabéd környékén nem eléggé, 
illetve egyáltalán nem ismerik.)

A PÉCH Dezső által előbb vázolt feladatok később ROTH Gyula, 
majd VÉSSEI Mihály idejében is megmaradtak, de a kísérletezés, a
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kutatás irányai némileg módosultak. ROTH például nagy hangsúlyt 
fektetett az akkor már 10-12 éves fák növekedésének, dendrometriai 
jellemzőinek vizsgálatára. Ugyancsak ő kezdett műtrágyázási kísérlete
ket is. A talajművelési módokban is többféle eljárást próbáltak ki.137

Szabédon elkezdték a lágyszárú növényzet felvételét, térképen törté
nő ábrázolását is, hogy ennek alapján ismereteket kapjanak a befásítandó 
terület talaj- és vízviszonyairól. Mindezek segítették volna a helyes 
fafajmegválasztást.138 Tehát megindították azt a munkát, amelyet a 
homok-, később a szikvidékeken sikerrel alkalmaztak. Az ez irányú 
megfigyeléseket azonban -  az erdőtiszt betegsége, majd a szabédi állás 
betöltetlensége miatt -  teljes részletességgel nem sikerült összesíteni és 
közzétenni.

VADAS Jenő a kísérleti terület egyéb jelentőségére is felhívta a 
figyelmet. „A szabédi telep ma már -  írta 1907-ben -  nemcsak a 
Mezőség kopárainak befásítására ad útmutatást, hanem /.../ az erdészeti 
kísérletügynek sok más ágazatát is felöleli, továbbá, hogy a telep 
meteorológiai állomása a Mezőség sajátságos klimatikus viszonyainak 
egyedüli megfigyelő állomása s mint ilyen legutóbb az országos 
csapadékmérő hálózatba is már be lett vonva; végül hogy a telep ama 
kapcsolata révén, a mely a külső erdészeti kísérleti állomások és az 
erdőőri szakiskolák között fennáll, az utóbbiak munkakörébe eső gyü
mölcstenyésztést és méhészetet is meghonosította, úgyhogy mindezekkel 
együtt /.../ a vidék lakosságának minden, a körébe vonható téren 
útmutatásul szolgálhat.”139

A kísérleti terület -  Görgényszentimrével együtt -  szerepelt a 
nemzetközi növényfenológiai megfigyelési hálózatban is. Igaz, ebből a 
témából csak néhány év adatait ismerjük.140

Végül még egy, 1955-ben értékelt, megfogalmazott szempontra 
hívjuk fel a figyelmet, a honosítási kísérletekre. „Szabédon -  írták a 
romániai mezőgazdasági fásítások lehetőségeiről szóló könyvben 1955- 
ben -  a kopárfásítási kísérletek során a múlt század végén 132-féle fát és 
cserjét telepítettek, amelyek közül 129 faj napjainkban is megtalálható. 
A szabédi példa bizonyítja, hogy sok külföldi fa meghonosítható a 
mezőségi, elég mostoha viszonyok között is.”141

Összefoglalásként hangsúlyoznunk kell, hogy a Mezőség fásításának 
problémája a magyar erdészettudomány egyik alapvető kérdését adta. A 
helyes fafajmegválasztás, a telepítési műveletek megtervezése, sőt az 
őshonos lágyszárú növényzet és az ültethető fafajok összefüggése 
kezdeti eredményei lehetőséget adtak arra, hogy a fásítási tervek
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összeállítása és azok kivitelezése a tudomány fegyverével is felvértezve 
indulhasson, illetve nagy lendülettel folytatódhasson.

3.4.4 Erdősítési tervek és megvalósításuk
Az 1879. évi erdőtörvény természetesen nemcsak a csemeteellátás 

biztosításában, hanem a kopárfásítás általános megszervezésében, illetve 
számonkérésében is alapvető változást hozott. Az erdőfelügyelők 
látókörébe legelőször a legkirívóbb esetek, -helyek kerültek be. így a 
Szamos jobb partján, Kisiklódtól Szamosújvárig (Szolnok-Doboka m.) 
terjedő kopárok befásítását a kolozsvári erdőfelügyelő már 1883-ban 
tervbe vette.142 Ennek megfelelően Kisiklód és Kis(Szamos-)jenő 
községek 140 kh-nyi (81 ha) kopár legelőjét állami költségen kezdték el 
beerdősíteni. A miniszter erre a célra évről évre, a munkák haladásának 
megfelelően, bizonyos összeget utalványozott.143 Tehát az első, 
csaknem országos jelentőséget is kapott kopárfásítás számottevő állami 
tehervállalással járt. Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy ilyen 
ütemben, illetve ilyen módon nem tudnak minden egyes mezőségi 
településen segíteni. Főleg pedig úgy nem, hogy nem is tudják az összes 
befásítandó terület kiterjedését, illetve nem ismerik a birtokosok anyagi 
lehetőségeit. Az összeírási munkák ugyan meghaladták az erdőfelügye
lőségek kapacitását, de már utaltunk rá, hogy az államerdészeti kezelést 
a leginkább érdekelt megyékben az 1890-es évek elejére megvalósí
tották.

Az állami erdőkezeléssel érintett Maros-Torda megyei területek 
1889. évi erdősítési tervét itt közöljük.144 A három erdőgondnokság 
adatai nem csak mezőségi községeket érintenek, de látható, hogy 
kezdetben milyen egyszerű kimutatásokkal dolgoztak.

Birtokos terület fafaj csemete
darab

térfo
gat

idő
pontkh (ha)

1. Kásvai volt 
úrbéresek

10,0 5,8 erdeifenyő
feketefenyő
akác

15 000 
20 000 

5 000

1889.
tavasz

2. Mezősámsond
Jeney Lajos

10,0 5,8 juhar
tölgy
akác

5 000 
10 000 
19 000

1889.
tavasz

3. Mezőgalambod
község

3,0 1,7 akác 10 000 1889.
tavasz
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4. Csejd község 2,0 1,2 akác
juhar
bálványfa

10 000 
1 000 

500

1889.
tavasz

5. Udvarfalvi refor
mátus egyház

2,0 1,2 tölgy
feketefenyő

6 000 
2 000

1889.
tavasz

6. Bazéd község 10,0 5,8 kocsányos 
tölgy makk

— 20 hl 1889.
tavasz

1-6. A marosvásárhe
lyi erdőgondnokság 
területén

37,0 21,3 99 500 20 hl

7. Liget község 10,0 5,8 akác 30 000 1889.
tavasz

8. Maroskövesd
község

10,0 5,8 akác 20 000 1889.
tavasz

9. Vaj óla község 
(pótlás)

erdeifenyő
lucfenyő

10 000 
5 000

1889.
tavasz

7-9.Aszászrégeni erdő- 
gondnokság területén

20,0 11,5 65 000

10. Szentgerice
község

2,0 1,2 erdeifenyő 8 000 1889.
tavasz

11. Mezőkövesdi re
formátus egyház

0,4 0,2 tölgy 2 000 1889.
tavasz

12. Havadtő község 0,7 0,4 ? 3 000 1889.
tavasz

13, Bede község 1,0 0,6 akác 4 000 1889.
tavasz

14. Vadasd község 5,0 2,9 tölgy
erdeifenyő

5 000 
15 000

1889.
tavasz

15. Sellyei reformá
tus egyház

17,9 10,3 lucfenyő 72 000 1889.
tavasz

16. Mezőkölpényi
református egyház

2,9 1,7 tölgy 11 600 1889.
tavasz

10-16. A nyárádszere- 
dai erdőgondnokság 
területén

29,9 17,2 120 600

Összesen 86,9 50,0 285 100 20 hl
Megjegyzés: csak a vastagon szedett települések tartoznak az általunk 
vizsgált területbe.

A mezőségi erdőtelepítéseknek újabb lendületet a Maros-Torda 
Vármegyei Gazdasági Egyesület 1893 májusában kelt levele adott.145 Az 
egyesület -  korábbi, visszhang nélkül maradt felterjesztését megismé
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telve -  szerint a Mezőség befásítása „égető szükséggé vált” A földmű
velésügyi miniszter figyelmét arra irányították, hogy a fásítás három 
szempontból is elodázhatatlan:
„1. A nagy kiterjedésű hasznavehetetlen területek productiwá tétele 

mind közgazdasági, mind állami szempontból kívánatos, miután ez a 
befásítás feltétlenül a nép vagyonosodását és így adózó 
képességének emelkedését vonná maga után.

2. A Mezőség közegészségügyi viszonyai okvetlenül megkívánják a 
befásítás keresztülvitelét. A majdnem teljesen fátlan vidék, a rossz 
ivóvíz, a nagyszámú posványos helyek lázaknak -  a maláriának -  
fészkévé teszi az ország[nak] ezt a részét. Az erdősítés pedig 
gyökeresen segítene ezeken a bajokon.

Végül
3. A székelységnek, a magyarság ez őseredeti fajának szerzünk a 

fásítás által települő helyet. A székely csak ott marad meg, hol erdő 
van. /.../ A székelység, ha a Mezőség kopár helyei befásíttatnak, s 
így közelébe kapja azokat a feltételeket és viszonyokat, mikhez kis 
bérezés hazájában hozzászokott, nem fog többet idegen népek közé, 
idegen hazába vándorolni.”

Az egyesület ezen indokok alapján kérte a minisztert, hogy a 
befásítandó „kopárosokat” vegye állami kezelésbe.

Az említett egyesület felteljesztését követően a miniszter rádörren- 
tett a marosvásárhelyi erdőfelügyelőre: hogyan áll az erdőtörvény 165. 
§-ában szereplő kopárok összeírásával? Az erdőfelügyelő sok feladatára 
és a mezőségi járhatatlan utak okozta közlekedési nehézségekre 
hivatkozott, de ígérte, hogy az összeírást mielőbb elkezdi. Egy jelentés 
szerint ezen első, 1893-ban összegzett adatok alapján Maros-Tordában 
1400 kh (806 ha) kopárral számoltak.146

A kopárok pontosabb összeírását az érintett erdőfelügyelőségek 
1895-96-ban végezték el. Ebből az összeírásból fennmaradt a nagysze
beni erdőfelügyelőség Torda-Aranyos megyét illető, a Marosludasi 
járásra kiterjedő összesítése. Ezek szerint ott 847,8 kh-t (487,9 ha) írtak 
elő fásításra. Ugyanekkor a marosvásárhelyi erdőfelügyelő a Maros- 
Torda megyébe eső mezőségi kopárokat pontosan 1398,85 kh-nak 
(805,04 ha) találta.147 Ezt az értéket azonban a továbbiakban még 
finomította, valamint a tulajdonosok névsorát és a fásítás költségeit 
(összhangban a 43.587/1896. FM. rendelettel) is összeállította.
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Az 1897-ben elkészült községhatáros terv szerint 171 birtokosnak 
összesen 1408,41 kh-nyi (810,54 ha) területén kell elvégezni az 
erdősítést.148 Ennek a költségigényét a 22 158,69 frt-ban állapították 
meg. (A teljes tervet -  mint a legteljesebb mezőségi fásítási dokumen
tumot -  a 2. számú mellékletben közöljük.) Ez kát. holdanként 15,73 
frt-ot (31,47 K/kh), azaz hektáronként 54,68 frt-ot (109,36 K/ha) 
jelentett. Az értékek mindenesetre mutatják, hogy a Mezőség befásítása 
egyáltalán nem lesz olcsó -  pedig ennél a tényleges erdősítési költségek 
magasabbak voltak. A több mint 22 ezer forintos költség egy részét, 
8151 forintot az illető birtokosok állami segélyből kívántak fedezni. A 
vármegye közigazgatási bizottsága az erdőfelügyelő javaslatát azzal 
fogadta el és ajánlotta a földművelésügyi miniszter figyelmébe, „hogy az 
erdősítési munkálatok vezetésével a marosvásárhelyi és nyárádszeredai 
m. kir. erdőgondnokságok lennének megbízandók, és évenként az erdő
sítési időszak alatt a görgényszentimrei m. kir. erdőőri szakiskolából 
megfelelő számú növendék volna kisegítőül a m. kir. erdőgondnokságok 
rendelkezésére bocsátandó, miáltal a növendékek a kopár területek 
beerdősítésénél követendő eljárásokra nézve gyakorlati képzést is 
nyernének.”

Válaszában a földművelésügyi miniszter azt írta, hogy a fenti, 10 
évre szóló tervet így, egyben nem tudja támogatni. Mind a kilátásba 
helyezett ingyencsemetékről, mind pedig a pénzsegélyekről évenként fog 
dönteni. Az ország költségvetése ugyanis egy ilyen hosszú távú 
elkötelezettséget nem enged meg.

Az események további nyomon követése előtt hadd térjünk ki a 
fásítási költségekre. A fenti tervezéskor igen-igen alacsony bekerülési 
összeggel számoltak, mivel a 110 K/ha körüli ár messze elmarad például 
a gyergyói magashegységi fásítások 233 K/ha-jától,149 illetve az állandó 
példának, viszonyítási alapnak tekintett karsztfásítási 230 K/ha költség
től.150 A Karsztot azért is említjük meg, mert SZÉKELY Mihály már 
1873-ban kijelentette: az ottani fásításokhoz képest a Mezőség befásítása 
„most még csak gyerekjáték volna.”151 A „szélsőséges” viszonyokat 
szintén a Karszthoz hasonlította Josef ORNSTEIN is, aki a Mezőség 
megismertetéséért a német nyelvű irodalomban tett sokat.152 Végül 
utalunk rá, hogy a szabédi kísérleti telep költségadatai nem igazolták az 
előbb említett, tervezett számokat, annál magasabb értékek jöttek ki.153 
Az árak kérdésére azonban még visszatérünk.

A kopárfásítások kivitelezésében az állami erdőhivatalok, illetve 
-erdőgondnokságok játszották a meghatározó szerepet. Ha önálló,
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kizárólag a Mezőség fásításával foglalkozó erdőhivatal nem is létesült, 
az itt működő államerdészeti szervek fontos feladatát képezte az 
erdősítések elősegítése, a munkák anyagi (csemete, fásítási segély, stb. 
juttatása) és szakmai feltételeinek biztosítása. A marosvásárhelyi 
erdőgondnokság vezetője az 1898. évről szóló tevékenységi jelentésben 
írta:154 „A mezőségi kopárok befásítása ez évben is nemcsak szép 
eredménnyel haladott, hanem az eddig állami kezelésbe adott ily 
birtokok beerdősítése már be is fejeztetett”(!). Majd így folytatta: „Ezen 
befásítások közül főleg a mezősámsondi református egyház közel 50 kh 
/.../ befásított kopár területét, hol az ültetés ez évben lett teljesen 
befejezve, külön is érdemesnek találom a felemlítésre, nemcsak azért, 
mert azt a szegény egyház elismerésre méltó erőmegfeszítéssel, tisztán 
saját erejéből, a tisztelettel alólírott hosszas rábeszélése folytán, 5 év 
alatt ritka szép eredménnyel teljes zárlatig beerdősítette, de azért is, mert 
ezen erdősítés a marostordai megyei Mezőség közepén lévén, már eddig 
is igazán buzdító például szolgált a birtokosoknak, kik közül évről évre 
többen -  látva a szép eredményt -  fordulnak a kir. erdőfelügyelőséghez 
díjmentesen adandó csemetékért, létesült már több, kisebb-nagyobb ily 
fásítás.”

A „buzdító példát” feltétlenül ki kell emelnünk. Egy-egy birtokos, 
netalán az erdészeti igazgatás buzgó személye az erdősítési kedvre 
kimondottan jótékonyan hathatott. Mezősámsond esetében Jeney Lajost 
említhetjük meg, aki már 1891-ben erdősítési jutalmat kapott, míg az 
idézett mezősámsondi református egyház 1899-ben. (Jeney egyébként 
magánbirtokos létére önként adta állami kezelésbe erdejét.155)

Itt közöljük az 1891-től 1913-ig terjedő időszakban erről a tájról 
valamilyen pénzbeli erdősítési jutalomban részesítettek jegyzékét.156
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Község Birtokos Jutalom éve minősége A terület kiterjedése (neve) részletes leírása
1 . Mezősámsond Jeney Lajos 1891 ül. rendű 

nagyjutalom
11,5 + 10,4 kh (6,6 + 6,0 ha) Teljesen kopár, kiélt és vízmosásos 

területen akác-, kőris-, szil-, juhar-, 
tölgy-, erdei-, fekete- és vörösfenyő- 
csemetékkel történő erdősítés.

2. Bazéd község 1896 II. rendű elis
merő jutalom

ll,6kh  (6,7 ha) Meredek, vízmosásos terület erdősí
tése, mely által „a közvetlen alatta 
fekvő belsőségek, községi lakóházak, 
templom, mezőgazdasági földek, sőt 
ember és állatélet is megvédettek.”

3. Mezőkövesd református
egyház

1897 Hl. rendű 
nagyjutalom

28 kh (16 ha) 
„Nagyerdő”

4. Torda város 1897 I. rendű elis
merő jutalom

18,9 kh (10,9 ha) 
„Sóbánya-dűlő”

5. Mezőmadaras község 1897 ül. rendű elis
merő jutalom

10,99 kh (6,32 ha) 
„Boíjútilalmas”

6. Mezőerked Putnoky
Domokos

1898 I. rendű 
nagyj utalom

45,50 kh (26,18 ha) 
„Putnoky kútja”

7. Mezősámsond református
egyház

1899 ül. rendű 
nagyi utalom

37,5 kh (21,6 ha)

8. Mezőbánd id. Nagy Pál 1902 H rendű elis
merő jutalom

14,36 kh (8,26 ha)

9. Gerendkeresztúr Tiboldi
Dénes

1903 ül. rendű elis
merő jutalom

12 kh (7 ha)

10. Mezőcsávás Jeney József 1903 ül. rendű elis
merő jutalom

10 kh (6 ha)

11. Teke község 1905 500 koronás el
ismerő jutalom

18 kh (10 ha)

12. Mezőbergenye Nagy Dénes 1907 600 koronás 
nagyjutalom

30 kh (17 ha)

13. Mezőbergenye Nagy Dénes 1908 400 koronás 
H. rendű elis
merő jutalom

14 kh (8 ha)



A táblázatból látható, hogy az általunk most vizsgált területről csak 
13-an kaptak valamilyen pénzdíjat. Összehasonlításul: a fenti időben az 
országban összesen 237 pénzjutalmat adtak ki, amelyből 142 esett 
Erdélyre. Tehát ebben a támogatási rendszerben a Mezőség egyáltalán 
nem volt „túlreprezentált” Ennek csak egy oka lehetett: nem készültek 
olyan erdőtelepítések, amelyekkel az említett pályázatokon részt lehetett 
volna venni.

1899-ben a fásítási jutalmakat és segélyeket elemezte Gegesi KISS 
Ernő is, aki a Mezőség befásításának egyik legnagyobb propagandistája 
volt. Erről a kérdésről a Maros-Torda Vármegyei Gazdasági Egyesület 
szervezésében előadássorozatot tartott, amely nyomtatásban is 
megjelent.157

Szerinte Maros-Tordában az erdőgazdálkodásnak három fontos 
feladata van:
1. Az „Ősi Marosszék” tulajdonában lévő bükkerdők értékes tölgyesek

ké, illetve fenyvesekké történő átalakítása;
2. A Maros völgyében, főleg pedig a Mezőségen lévő erdők, erdőfoltok 

helyrehozása, kiegészítése úgy, hogy oda nagyobb fatermőképességű 
fafajok kerüljenek.

3. „A kisebb-nagyobb kiterjedésben az egész vármegye területén 
előforduló, de főleg a Mezőségen lévő nagykiteijedésű kopárok, 
vízmosások befásítása és megkötése s ezáltal nem csak az eddig 
haszontalanul heverő területek hasznosítása; de az alattunk elterülő 
mezőgazdasági földek, közlekedési utak, sőt sok helyütt belsőségek
nek is a zivatarok, s hó olvadáskor kő és agyag görgeteggel való 
elbontásától való megvédése.”
Ha ma már a bükkösök átalakítását nem is tartjuk helyes célnak, de a 

mezőségi erdők javítását, kiegészítését, oda akár idegenhonos fafajok 
(elsősorban az akác) bevitelét feltétlenül el kell fogadnunk. Az üzemter
vezési példákból láthattuk, hogy bizony a meglévő erdők is igen-igen 
rossz állapotban voltak. De sokkal jobban érdekel minket a harmadik 
pontban vázolt feladat.

KISS Ernő az ültethető fafajok tulajdonságait, sőt csemetekerti 
megnevelésüket is -  külön előadásokban -  részletezte, majd pontos, 
általa mért, kipróbált költségkalkulációt is közölt. Szerinte egy kát. hold 
terület erdősítése úgy, hogy a csemetéket a birtokos az államtól kapja 
(akácot, s holdanként 8000 db-bal -  13 900 db/ha -  számolva), a követ
kező összegbe kerül:
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-  talaj előkészítés
-  legfeljebb 10 vízmosáskötő kerítés

5,00 frt

készítése (anyaggal együtt)
-  első ültetés
-  kétszeri pótlás, kapálás és

4,00 írt 
9,60 frt

tőremetszés 6.00 frt
Összesen 24,60 frt.

Ez koronában számolva 49,20-at jelentett holdanként, s hektáronként 
85,50 koronát. Láthatjuk, hogy KISS tervezési számai jóval elmaradtak a 
korábban idézett források adataitól. Nem feltételezzük, hogy a jeles 
erdész és szakíró a birtokosokat meg akarta volna téveszteni, netalán az 
általa végzett erdősítések adatait rosszul vette volna fel. Sokkal inkább 
arra mutatunk rá, hogy ő megfelelő, az erdőtelepítésnek ideális talaj- és 
kitettségi viszonyokkal, ráadásul szinte korlátlanul rendelkezésre álló 
munkaerővel (férfi-, asszony- és gyermeknapszám) számolt. Ez pedig 
legfeljebb helyenként és időnként lehetett így, de a Mezőség nagy 
átlagában nem volt érvényes.

KISS a fásítási költségekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az arra 
érdemes birtokosok holdanként 4-10 frt (8-20 K) (14-35 K/ha) 
államsegélyt is kaphatnak, így a fásításra fordítandó saját forrás csekély. 
Ráadásul az akácot akár már 5 éves korában lehet szőlőkarónak vágni, 
amely gazdaságilag kifizetődő. Tehát a mezőségi fásítás még 
jövedelmező is. Ezen túlmenően a befásítást közegészségügyi szempon
tokból is szorgalmazta. „Fásítsuk be e területeket /.../, a Mezőségen azért 
is -  írta -, hogy ezzel a bizony gyenge egészségi viszonyokon segítsünk, 
melynek oka a rossz víz, s a trágyával való tüzelés, lévén előbbinek oka 
az erdők s utóbbinak a tüzelő anyag hiánya, melyen mindkettőn az 
ültetéssel segíthetünk, anélkül, hogy magunk károsodnánk ”

Amint látjuk, KISS is eljutott addig, hogy a mezőségi viszonyok 
javítása csak a gazdálkodási mód megváltoztatásával, például a legelte
tés visszaszorításával oldható meg. S ebből megérthetjük, hogy az általa 
és a megyei gazdasági egyesület, illetve az erdészeti adminisztráció által 
szorgalmazott fásítás miért haladt lassan; a mezőségi nép gondolkodását, 
életfelfogását nem sikerült megváltoztatni. Sem ekkor, sem a későbbi 
évtizedekben.

Az előbb említett, a mezőségi kopárokat jórészt befogó, az 1896-98. 
évi tervezési előírásoknak megfelelő tervek 1900-ig lényegében 
elkészültek. Az erdőfelügyelőségek minden év elején áttekintették azon
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birtokosok jegyzékét, akiknek kopárfásítási kötelezettségük volt.158 
Közülük kiírták azokat, akik a beerdősítés költségét önerejükből képtele
nek voltak fedezni, illetve nyilvánvaló volt, hogy a fásításra fordított 
munka és pénz a birtokosnak soha nem térül meg. Ezeket a kopárterület
tulajdonosokat az állam pénzsegéllyel támogatta. Általában úgy, hogy 
tavasszal számukra nemcsak ingyencsemetét utalványoztak, hanem a 
pénzbeli támogatást is kilátásba helyezték. Amikor aztán az előírt 
munkát kifogástalanul elvégezték, a megígért pénzsegélyt kiutalták.

A kopárfásítás ilyen feltételek melletti megvalósítása sem volt 
azonban problémáktól mentes. Az előírt fásítási kötelezettséget a mező
ségi falvak lakói sem fogadták -  hasonlóan Erdély más vidékei lakossá
gához -  egyértelmű lelkesedéssel. Erről a marosvásárhelyi erdőhivatal 
vezetője 1900-ban így írt: „a kopárterületek befásításának már most 
erélyesebb és szabatosabb menete a birtokosok értelmiségi foka szerint 
vegyes érzelmekkel találkozik, s míg egynehány birtokos kérve kéri a 
más művelési ágban kezelt, de hasznot alig hajtó birtokának befásítását, 
addig különösen az úrbéri kapcsolatból fennmaradt silány legelők 
közbirtokosai abban legelőjük elvételét látják és fájlalják.”159

A beerdősítésre kijelölt kopárterületek birtokosai helyenként és 
időnként felmentést kértek. Például Dégenfeld Lajos gróf marosdátosi 
(Torda-Aranyos m.) lakos 1899-ben 48 kh 1030 nöl (28,00 ha) kopárte
rületének befásítási kötelezettségét kérte elengedni.160 A minisztériumba 
eljuttatott levelét a nagyszebeni erdőfelügyelőnek küldték vissza, aki 
helyszíni szemlét tartott. Általánosságban megállapította, hogy az erdősí
tés „nincs oly akadályokkal és nehézségekkel egybekötve, melyeket 
legyőzni elviselhetetlen áldozatok nélkül nem lehetne.” Ezt még azzal is 
alátámasztotta, hogy a szomszédos, „szegénysorsú” birtokosok is köte
lezve lettek, akik a befásítást sikerrel elvégezték. Például „Marosbogát 
község volt úrbéresei az erdősítést akáccal, zöldjuharral és kőrissel a 
tordai m. kir. járási erdőgondnokság vezetése és útmutatásai mellett már 
is jó eredménnyel és sikerrel megkezdették, illetve több holdon 
teljesítették, ezenkívül más és nemkevésbé rossz fekvésű kopárok, éppen 
a Maros folyó jobb partja felett szintén sikerrel lettek erdősítve a 
legutóbbi 2 év alatt.” így az erdőfelügyelő egyértelműen leszögezte: a 
gróffal a befásítást végre kell hajtatni. Ennek alapján aztán a miniszter a 
felmentésre vonatkozó kérvényt valóban el is utasította.

A Mezőség fásításának tényleges eredményeiről nincsen pontos 
adatsorunk. Az erdőfelügyelőségek legfeljebb éves összesítéseket készí
tettek -  a kiadott csemete mennyiségéből kiindulva. Ugyancsak nem
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ismerjük azokat a számokat sem, amelyeket a kiindulási állapotnak 
tekintett kopárfásítási összeírások értékeihez hozzá vethetnénk. Az újabb 
és újabb kopárfásítási (országos) rendeletekre ugyanis újabb és újabb 
összeírások készültek, tehát a kiindulási helyzet is változott. Egy maros- 
tordai adat szerint a megyében (tehát nem csak a Mezőségen) összesen 
4462 kh (2568 ha) kopárt jelöltek ki, amelyből 1903 végéig 954 kh-t 
(549 ha) fásítottak be.161

Idézzük a marosvásárhelyi erdőfelügyelő 1913. évi, szintén a 
Maros-Torda megyei eredményekről szóló beszámolóját.162 „A kopár
területek befásítására -  írta -  az elmúlt évben összesen 447 410 drb 
csemete adatott ki, összesen 46 birtokosnak, kik ezen csemete meny- 
nyiséggel 100,85 kh kopárterületet ültettek be mintegy 85 %-os sikerrel. 
A sikeresen eszközölt erdősítések után az elmúlt évben összesen 18 
birtokosnak 64,2 kh erdősítés után kilátásba helyezve lett 2523 korona 
pénzsegély, melynek a kifizetése azonban csak az 1913. év tavaszán fog 
eszközöltetni.”

Érdemes ezt összevetni az 1899. évi értékekkel. Az akkori erdő
felügyelői beszámoló szerint163 a megyében 556 500 drb ingyencsemetét 
osztottak ki, s a birtokosok száma 32 volt. A csemetékkel 115 kh-t (66 
ha) ültettek be, mintegy 77 %-os sikerrel. 30 birtokosnak összesen 1470 
korona pénzsegélyt adtak. Látható, hogy az erdősítési mutatók -  talán az 
egy pénzsegély összegétől eltekintve -  alapvetően nem változtak. Ez a 
stagnáló fásítási kedvre utal, amit pedig újabb és újabb akciókkal 
igyekeztek ösztönözni.

Meg kell emlékeznünk az 1904-1905-ös aszályos évekről, amelyek a 
Mezőségen is komoly gondot okoztak. A kormány ínségkukoricát 
osztott, s ezzel egyidejűleg a helyi sajtóban felvetették a régi témát; az 
elerdőtlenedés és az aszály összefüggését.164 Külön is kiemelték a kutak 
kiapadása és a fátlanság ok-okozati viszonyát. A földművelésügyi 
miniszter az aszály, illetve a vízhiány kárainak felmérésére.a Mezőségre 
szakembereket küldött, akik ma is helytálló módon állapították meg: 
„Tudvalevőleg az erdő a csapadékvizet sokkal egyenletesebben engedi le 
a talajba, mint a kopár terület. Ily módon az erdőség mintegy vízgyűjtője 
a forrásoknak s a szárazságban is egyaránt táplálja azokat.”165 Az erdők 
viszont a Mezőségen hiányoznak, sőt az egykori tavak helyén is művelt 
földeket lehet látni. Ezen a helyzeten csak az erdőtelepítés, a mind 
kiterjedtebb faültetés segíthet.

A mezőségi fásítások szorgalmazásában a XX. században is az 
egyesületek jártak az élen. A Szolnok-Doboka Vármegyei Gazdasági
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Egyesület 1913-ban a kormányhoz fordult.166 Kérte, hogy az állami 
erdőkezelést végző erdőhivatalok sürgősen fásítsák be a kopárokat; a 
vízmosások keletkezésének, illetve továbbterjedésének kitett völgyeket. 
A munkát úgy képzelték, hogy az egész országban megtermelt csemetét 
egy-egy vidékre (esetünkben természetesen Szolnok-Dobokába) szállít
ják és a tömegesen munkát vállaló helyi lakosokkal elül tettetik. Ezzel 
nemcsak látványos eredményt érnek el, hanem az adott megyében 
komoly -  államilag finanszírozott -  munkaalkalmat is teremtenek.

Érdekes, hogy az 1910-es évek elején a politikai tényezők is -  nem 
ritkán az állami költségvetés, máskor meg a legeltetés és az erdészeti 
érdekek ütközése kapcsán -  egyre többször vetették fel a kopárfásítási 
kérdést. Az egyik 1911. évi képviselőházi ülésen Miháli Tivadar azt 
követelte, hogy az erdélyi kopárokat ne akácfával (mert azt 
„egyáltalában semmire sem használják; a nép még csak nem is tüzeli /.../ 
mert nagy lángja van”), hanem gyümölcsfákkal végezzék. Ez utóbbiak 
ültetését „magastörzsű” állapotban és védőkorlátok között képzelte, sőt 
kijelentette: „Én /.../ azt hiszem, hogy igazán Magyarország második 
alapítója lenne az, aki keresztül vinné, hogy mindezek a kopár területek 
és közlegelők gyümölcsfákkal ültettessenek be.”167

A legelőkre, illetve a kopárokra a gyümölcsfaültetés a Szászföldön 
bevált.168 A mezőségi szilvafák -  mint az ott lakók által leginkább ülte
tett gyümölcsfa169 -  is mutatták, hogy a kopárokon akár belteijesebb 
kultúrát is meg lehetne honosítani. Ennek érdekében az említett Szolnok- 
Doboka megyei egyesület,170 majd a magyar kormány is tett lépéseket 
(ez utóbbi 1909 tavaszán Désen 12 kh-nyi -  7 ha -  gyümölcsfaiskolát 
létesített171), de a legkirívóbb, vízmosásos, lepusztult kopár területeken 
ez a program nem volt megvalósítható. Az őrzési, legeltetési nehézsé
gekről akkor pedig még nem is szóltunk. Mindez inkább valamiféle 
maximalista elvárásnak tűnhet, de azért nem szabad róla elfeledkezni.

Térjünk vissza a tényleges eseményekhez, főleg a tervezésekhez. Az 
1911-ben megjelent összeírási, kijelölési rendelet kapcsán célszerű 
idézni egy teljes községhatáros tervet. Erre példának Teke (Kolozs m.) 
kínálkozik.172

A kolozsvári erdőfelügyelő, GYÖNGYÖSSY Béla 1913. augusztus 
29-ére hívta össze mindazokat az érdekelteket, akiknek területén, illetve 
hivatalában kopárfásítással kapcsolatban teendők voltak. így a községi 
bírót, az evangélikus egyház képviselőjét és egy magángazdát. A 
bizottság végül is a községi másodbíróból, a tekevidéki m. kir. járási 
erdőgondnokból (ZAVITSA József) és természetesen az erdőfelügyelő-
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bői állt össze, tehát az esetleg érintett birtokosokat a községi elöljáróság 
képviselte.

A falu (korábban mezőváros) határát dűlőnként járták be. Ennek 
során összesen hat olyan kopár és vízmosásos területet találtak, amelyet 
az 1894. évi XII. te. 13. §-a alapján meg kellett kötni, illetve be kellett 
fásítani. Ezeket részletesen leírták, sőt a vízmosáskötésre, illetve fásítás
ra is tettek (fafajokig terjedő) javaslatot, de számunkra most csak az a 
lényeges, hogy közülük mindössze egy volt magántulajdonú, míg a többi 
a községé.

Mivel Tekén az 1894. évi törvény alapján kellett kopárfásítási 
feladatot meghatározni, a további lépéseket már a Tekei járás főszolga
bírója tette meg. Mielőtt azonban ő újabb hivatalos tárgyalást tűzött 
volna ki, az erdőgondnok már részletes fásítási tervet és költségvetést 
állított össze; ötöt a községnek, egyet pedig Rehner Márton és Katalin 
magánbirtokosoknak.

A járási „eljáró szolgabíró”, Farkas Kálmán az újabb helyszíni 
tárgyalást, illetve a határozathozatal időpontját 1914. július 11-re jelölte 
ki. Erre az erdészeti hivatalnokokon kívül a kultúrmérnöki hivatal, a 
gazdasági felügyelőség, a járási mezőgazdasági bizottság és természete
sen a községi elöljáróság képviselőit hívta meg. Ez utóbbiakat kérte, 
hogy a fásításban érdekelt birtokosok értesítéséről ők gondoskodjanak. 
Ennek ellenére Rehnerék nem jelentek meg, s a kultúrmérnöki hivatal 
kiküldötte sem érkezett meg.

A tárgyalás során már helyszíni bejárást nem tartottak, hanem csak 
az összeállított terveket tekintették át. A községet képviselő bíró és 
községi főjegyző a kötelezettségeket elfogadhatónak és teljesíthetőnek 
tartották, de kérték, hogy a vízmosáskötést -  mivel az „viczinális utat” 
véd -  az állam segéllyel támogassa. Szintén belegyeztek a legeltetési 
tilalomba is, továbbá a szükséges határbiztosítási munkák elvégzésébe. 
(A tilalmat a gazdasági felügyelőség képviselője is szorgalmazta.) Ennek 
alapján született meg a szolgabírói döntés: „Teke községet a /.../ község 
határán bátosi bereg dűlőben /.../ legelőterületen helyszíni bejárás 
rendjén kijelölt 1400 möl vízmosásnak, Nikcs erdő dűlőben /.../ legelő
területén helyszíni bejárás rendjén kijelölt összesen 1550 Dől kiterjedésű
3 vízmosásnak, Burtelészka dűlőben /.../ ároknak a Nikcs erdő alsó 
szélétől lefele 300 öl hosszban, valamint ezen ároknak alsó szakaszán a 
belsőségektől felfelé 80 öl hosszban, nemkülönben ezen árok kopár 
oldalainak, vagyis összesen 1 hold 1100 Dől területnek akácz, amerikai 
kőris csemetékkel és fűz dugványokkal 1915. és 1916. években való
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befásítására, továbbá kötelezem fenti vízmosásokba 57 drb, összesen 284 
folyóméter kettősfonású rőzsegátnak létesítésére.”

A községre rótt kötelezettség mellett a magánbirtokosokra 150 möl 
(540 m2) kiterjedésű vízmosás fűzdugványokkal és 7 db, összesen 7 
folyóméter hosszú rőzsefonás elvégzését vetették ki. A Köles-dűlőben 
lévő, összesen 2 kh 1030 döI (1,50 ha) legelőjüket ugyan továbbra is 
használhatták, de a vízmosás közvetlen környékén értelemszerűen nem 
legeltethettek. Ugyanakkor ők is ingyen kaphatták a fűzdugványokat, 
továbbá a rőzsegát készítésére segélyként folyóméterenként 2,20 koro
nát, összesen 15,40 koronát igényelhettek.

A 3. számú mellékletben közöljük a „Nikcs erdő” dűlőben lévő 
kopárok fásítására vonatkozó részletes tervet és költség-előirányzatot, 
továbbá a hozzájuk tartozó térképet. S itt mindjárt meg is jegyezzük, 
hogy amíg az állami támogatást a minisztériumban nem hagyták jóvá, 
addig a helyi hatóságok a fásítási határozatot hiába hozták meg. Ebből 
következően a Teke határára összeállított, letárgyalt fásítási terv -  a 
közbejött háború miatt -  nem került megvalósításra. így a véghatározat 
1914. október 5-én -  mivel ellene fellebbezést nem adtak be -  hiába 
lépett életbe, a munkák kivitelezését nem kezdték el.

Az egész községhatárt átfogó tervhez szakmai szempontból hadd 
tegyünk még hozzá valamit. Látható, hogy csak a leginkább megron
gálódott részeket vonták fásítás, javítás alá. A munkák így is jelentős, 
összesen 706,60 koronás állami támogatást feltételeztek. (Az összes 
bekerülési költséget -  a megemelt számok alapján -  3690,80 koronában 
határozták meg.) Tehát az az igény, hogy a kopárfásítást, -javítást esetleg 
gyümölcsfaültetvény létesítésével kapcsolják össze, ebben az esetben 
megvalósíthatatlan volt. Az olyan rendezett, belterjes gazdálkodást 
feltételezett volna, amelyre a Mezőség legtöbb településében nem volt 
lehetőség. így maradtak a közvetlen vízmosáskötésben használható 
fafajok; a fűz, az amerikai (vörös) kőris és az akác.

A következő példánkban mindazokat a nehézségeket megtaláljuk, 
amelyekkel a tervkészítéstől a fásítás megvalósulásáig szembe kellett 
nézni. Ráadásul a birtokosság nem megfelelő hozzáállása még a kopár 
helyzetén is rontott, így időközben a feladatok, s ezzel együtt a birtokos
ság kötelezettségei nőttek. Példának a Maros bal partján fekvő, így a 
közölt községsoros kimutatásban nem szereplő falu, Marosnagylak 
(Alsó-Fehér m.) volt úrbéreseinek kopárfásítási tervét és annak fogadta
tását választottuk.173 (Itt megjegyezzük, hogy a település VOFKORI
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László értelmezése szerint mezőséginek számít, de megismételjük: a 
Maros bal partján található.)

A marosnagylaki volt úrbéresek közös birtokára az 1894. évi XII. te. 
13. §-a alapján már 1903-ban készítettek egy kopárfásítási tervet, amely
15.5 kh (8,9 ha) terület befásítását írta elő. A kérdésben sok eredmény 
nem születhetett, mert az 1911-ben elhatározott kopárfásítási „gyorsítás” 
során, 1914-ben a nagyenyedi erdőgondnok, HORVÁTH Viktor újabb 
javaslatot állított össze.

Az új kopárfásítási terv szerint a birtokosság 147,98 kh-nyi (85,16 
ha) legelőjén („Farkasverem”) 57,1 kh (32,9 ha) kiterjedésű területet kell 
239 ezer csemete elültetésével, 6 év alatt befásítani. Számunkra érdekes, 
hogy HORVÁTH kát. holdanként 5000 csemetével számolt (amit az 
erdőhivatal vezetője írt be, mert a csemeteszám eredetileg 8000 volt)
-  ez hektáronként 8688 db - , s 40 holdon (23 ha) akácot, 7 holdon (4 ha) 
amerikai és virágos kőrist, 10,1 holdon (5,8 ha) fűzsuhángot írt elő. A
2.5 m magas, 8 cm vastagságú suhángokból kát. holdanként 400 darabot 
(hektáronként 695 db-ot) kívánt elültettetni. A nyugat-északnyugati, 15- 
35 fokos lejtésű legelőrész ugyanis lecsúszott, s a hordalék nemcsak az 
alatta elterülő szántókat, hanem a marosújvár-magyarforrói utat is 
veszélyeztette. Az erdőgondnok a fásítás helyét, kiterjedését térképen is 
bejelölte (lásd a 4. számú mellékletet), továbbá összeállította a munká
latok költségvetését. A fásításokra 2830 K-t, míg a terület szükséges 
bekerítésére 7700 K-t, összesen 10 530 K-t irányzott elő. Ehhez állami 
segély igénybe vételét javasolta, s egyben a terület államerdészeti 
kezelését -  mivel az az erdőtörvény 17. §-a alá tartozik -  is elrendelni 
kívánta.

Az előírt ügymenet szerint a nagyszebeni erdőfelügyelőség értesí
tette a Marosújvári járás főszolgabíróját, hogy az a terv helyszíni 
tárgyalásának időpontját tűzze ki, továbbá erről a meghívandókat értesít
se. A június 8-án megtartott tárgyaláson azonban a legfőbb érdekelt, a 
birtokosság képviselője (ifj. Bartha Ferenc, az elnökük) nem jelent meg. 
A tárgyalást és bejárást azonban ettől függetlenül is megtartották. A 
vidék gazdasági felügyelője, továbbá az erdőfelügyelőség, illetve a járási 
erdőgondnok egy részről, míg a közigazgatás részéről a szolgabíró és a 
falusi bíró a teljes bekerülési költséget némileg módosította (10 606 K- 
ra), továbbá a földcsuszamlásos terület alatti szántók tulajdonosait is 
hozzájárulásra kötelezte. „A kopár, vízmosásos terület -  írták -  jelenben 
semmi hasznot nem hajt, megjavítása esetén azonban a haszon 
holdanként 5 koronára becsülhető; a szántók mai haszonbére holdanként
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15 koronára tehető, a csuszamlások folytán létrejövő rongálások követ
keztében alig 10 koronára volna becsülhető. Ezen becslések szerint tehát 
a megkötésből folyó haszon, úgy a szántóknál, mint a kopároknál, 
egyenlő lévén, az érdekeltségi arány is egyforma.”

A továbbiakban pontosították, hogy a megcsúszott terület alatt fekvő 
szántókon a 25 tulajdonos milyen arányban osztozik, s így a kopárfásí
tási hozzájárulást milyen mértékben terhelheti őket. Ezt követően a 
Marosújvári járás főszolgabírója 1914. december 22-én meghozta a 
kopárfásítás elsőfokú határozatát: a korábban kijelölt 15,5 kh (8,9 ha) 
mellé még 41,6 kh-t (23,9 ha) kell befásítani úgy, hogy a volt úrbéresek 
birtokközössége az összes költség 70 %-át, míg a szántóterület tulajdo
nosai 30 %-át állják.

A véghatározat kézbesítése (és megmagyarázása, mert a kézbesí
tőnek ezt is feladatává tették) egészen 1915 március közepéig elhúzó
dott. Ezért a határozat elleni fellebbezés 15 napos határidejét ki kellett 
tolni. A volt úrbéres közösség nevében ifj. Bartha Ferenc vezetésével a 
főszolgabírónak be is adtak egy fellebbezést. A költségek és a háborús 
nehézségek mellett leginkább azzal érveltek, hogy a kopárfásítással 
éppen a legelő területe kisebbedik, amire pedig igen-igen rá vannak 
utalva („megélhetésünk a községi legelő fenntartásában leli legfőbb 
erejét, mi a nélkül földönfutóvá válunk”). Azt javasolták, hogy a háború 
után új eljárást kezdjenek, „midőn a lakosság és érdekeltek az ügy 
keresztülvitelét megfontolás tárgyává tehetik.”

A 34.209/1911. FM. számú rendelet 51. §-a szerint az elsőfokú 
határozat elleni fellebbezés után a kopárfásítási ügy a vármegyei 
közigazgatási bizottság elnöke, az alispán elé került. Az újabb döntés 
előtt azonban az erdőfelügyelőség véleményét is kikérték. K. BOGDÁN 
Géza nagyszebeni erdőfelügyelő utalt rá, hogy a birtokosság korábbi, 
kisebb fásítást elrendelő tervének a végrehajtása is huzavona tárgya (erre 
visszatérünk!), így itt már tényleg nem lehet engedni. Természetesen az 
állami segítség, továbbá a háborús nehézségek kérdése újabb tárgyalás 
témája lehet, de magának a kijelölési tervnek a törvényerőre emelése 
fontos. A háború után ugyanis egy jogerős határozat alapján a végrehaj
tást azonnal el lehet kezdeni. A szakmai, illetve gazdaságpolitikai 
kifogásokra meg egyszerűen azt írta, hogy a területen jelenleg legfeljebb 
5-10 marha talál legelőt, s ennek érdekében kár lenne a kijelölt, illetve az 
alatta fekvő területeket tönkretenni.

Mánffy Kálmán alispán az 1915. június 7-én hozott határozatával a 
birtokosság fellebbezését elutasította. Érvei között leginkább az erdő
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felügyelői véleményben kifejtettek szerepelnek. Külön is kiemelte, hogy 
amennyiben a birtokosság az eredetileg kijelölt 15 kh-nyi kopárt időben 
befásította volna, akkor a kopárosodás, csuszamlás nem nőtt volna meg a 
most kimutatott nagyságra, s a továbbterjedés veszélye nem állna fenn.

A másodfokú határozat kézbesítése ismét elhúzódott (a községi 
kézbesítőt katonai felülvizsgálatra hívták be, amely több napig eltartott), 
így a fellebbezési határidő kezdetét csak július elejétől számolhatták. A 
volt úrbéresek birtokközössége végül július 12-én keltezte azt a levelet, 
amellyel már a harmadfokú hatóságot, a Földművelésügyi Minisztériu
mot kereste meg. Előbb azonban az ügyet a vármegyei közigazgatási 
bizottság is tárgyalta és véleményezte. (Az eljárási rend szerint ugyanis 
az alispán mellett ennek a testületnek is véleményt kellett mondania.) Ott 
is fenntartották az alispáni határozatban foglaltakat, s a döntésüket az 
előírt 14 napos közszemlére ki tették. A közbirtokosság ekkor élhetett 
újra a szabályszerű fellebbezéssel a minisztérium felé.

A fellebbezésben ismét rámutattak: nincs pénzük, ráadásul a község 
férfilakosságának zöme hadba vonult. Tehát most sem a kerítésépítés 
költségeit, sem a fásítási közmunka végrehajtását nem tudják biztosítani. 
Sőt újabb érvet is felhoztak: „mert idővel történt sül[l]yedések és 
csuszamlások folytán a munkát teljesen a vázrajztól eltérőleg kellene 
teljesíteni, ezért mi a munkához újabbi helyes kijelölés nélkül nem is 
tudnánk hozzáfogni, ha éppen a megfelelő munkaerő volna.” Tehát 
bekövetkezett az, amitől az erdőgondnok már a terv elkészítése során 
félt: a földcsuszamlás továbbterjedt.

A minisztériumból kérték mind az erdészeti véleményeket, mind a 
közigazgatási igazolásokat az ismételt értesítésekről, illetve a valós 
helyzetről. A nagyenyedi m. kir. állami erdőhivatal vezetője, DEZSŐ 
Zsigmond véleményét 1917. november 2-án fogalmazta meg. Az 
erdőtanácsos főleg azt kifogásolta, hogy a munkálatok elkezdését a 
megváltozott terepviszonyokra hivatkozva odázzák el. Holott -  írta -  „a 
kezelő járási erdőgondnok a kopár [új] határait azonnal kijelöli és a 
teendőkre nézve is minden utasítást megad, sőt az ültetések vezetésére a 
járási erdőőrt is kirendeli.” Tehát csak el kell kezdem -  akár 1918 
tavaszán -  a munkát. Azt viszont elismerte, hogy a férfiak jelentős része 
katona, de a mezőgazdasági termékek háború alatti áremelkedésében 
fedezetet látott arra, hogy az érdekeltektől anyagi hozzájárulást szedje
nek, azon pedig napszámosok fogadását oldják meg. (Itt feltehetően 
elsősorban asszony- és gyermeknapszámra gondolt, mert ha férfiak nem 
voltak közmunkára, akkor napszámra se igen.)
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A minisztériumban az erdőhivatal jelentését elfogadták, sőt az állami 
kezelésbe vételt is előírták volna, de a határozat már nem ment ki, mert 
időközben a terület „ellenséges megszállás alá került”

A kijelölési terv jóváhagyásával párhuzamosan folyt a marosnagy
lakiak erdőrendészeti áthágást ügye is. 1913. július 28-án ugyanis 
HORVÁTH Viktor a birtokosságot feljelentette, mert az

-  az üzemtervbe is felvett 15,5 kh-nyi (8,9 ha) terület befásítását 
nem kezdte el;

-  a terület legeltetését nem tilalmazta, sőt a tilalmi táblákat sem 
helyezte el;

-  az üzemtervben előírt határbiztosításokat nem végezte el;
-  az erdő, illetve kopár őrzéséről nem gondoskodott.
A járási főszolgabírónak címzett jelentésében utalt arra is, hogy a 

birtokosság kopárfásítási ügye már 10 éve húzódik (mert az 1903-ban 
készített tervet nem hajtották végre), amiért két ízben, először 20, majd 
60 korona büntetést fizettek. A marosújvári szolgabíró a tárgyalás 
kitűzése előtt a nagyszebeni erdőfelügyelőségtől is hasonló feljelentést 
kapott, így a tárgyalást 1914. február 4-én megtartotta.

A közigazgatási és erdészeti szervek képviselőivel szemben a 
birtokosság elnöke és egy marosújvári ügyvéd jelent meg. Az ügyvéd a 
feljelentésben leírtakat ugyan elismerte, de arra hivatkozott, hogy a 
fásítási terv ellen fellebbezést adtak be. A tilalmi táblákat pedig azért 
nem helyezték ki, mert amíg nincsen fásítás, a legeltetést sincs értelme 
tilalmazni. HORVÁTH Viktor az időközben növekvő földcsuszamlásos 
területre hívta fel a figyelmet, sőt a legelőből -  mondta -  valaki mintegy 
5 kh-at (kb. 3 ha) felszántott. SZILÁGYI Lajos járási erdőőr pedig a 
határhalmokat hiányolta, amellyel a birtokosságnak a hatósági rendele
tekkel szembeni ellenállását kívánta alátámasztani.

A tárgyalás után a megyei gazdasági bizottság 570 K pénzbírságot és 
23,70 K eljárásidíj-térítést állapított meg. Számunkra érdekes lehet a 
részletezés is:

-  310 K a fásítás elmulasztásáért (erdőtörvény 48. §);
-  10 K a legeltetés tiltásának, illetve a tilalmi jelek elhelyezésének 

megtagadásáért (erdőtörvény 51. §);
-  50 K a határbiztosítás elmulasztásáért (erdőtörvény 53. §);
-  200 K az erdőőrzés elmulasztásáért (erdőtörvény 50. §).
Az  erdőrendészeti áthágás fenti díjtételei mellett szigorúan kikötöt

ték: „meghagyatik, hogy a területet befásítsák, tilalmazzák s a még 
hozzászakadt csuszamlásokkal együtt körülhatárolják.” Az indoklásban
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pedig arra utaltak, hogy a fásítási tervek ellen a birtokosság hiába adott 
be fellebbezést, mert az 1909-ben jóváhagyott üzemtervben (az eredeti 
területen) a fásítást már korábban elrendelték. Tehát itt tipikusan az 
üzemtervi rendelkezések be nem tartásáról van szó, ami ráadásul csak 
„eszkalálódott”

A kézbesítés után 1914. szeptember 15-én tartottak birtokossági 
gyűlést, ahol az előbb idézett határozatot „jogtalan, igazságtalan és 
méltánytalan”-nak nyilvánították. Utaltak rá, hogy ebben az ügyben a 
főispánhoz, sőt az ország miniszterelnökéhez is elmentek (ez utóbbi 
személyesen nem fogadta őket), de csak annyit értek el, hogy a fásítási 
terv végül is nem emelkedett törvényerőre. S az elrendelt legelőfásítást a 
földművelésügyi miniszterhez eljuttatandó fellebbezésükben is csak így 
értékelték: „Egyáltalában az egész befásítási ügy kiindulópontjai csak a 
nagyenyedi erdőgondnokság és a nagyszebeni erdőfelügyelőség referen
seinek értelem nélküli forszírozásai; ezen hatóságok nem akarják belátni 
azt, hogy marha és juh állomány nélkül a birtokosság kis földjeit nem 
mívelheti, következőleg nem akarják belátni azt sem, hogy egyáltalában 
e kisbirtokosok marha és juh állomány nélkül nem élhetnek, nem akarják 
belátni, hogy miután legelőjük nincs, e birtokosok közül legtöbben 
kénytelenek lesznek kivándorolni Romániába vagy Amerikába, mert 
ép[p]en e miatt már is egynehányan kivándoroltak, hanem mint egy 
alkalommal kinyilvánította egy erdőfelügyelőségi referens úr, hogy 
utolsó esetben karhatalommal fásíttatja be a legelőt.”

Fellebbezésükben kérték mind a büntetés elengedését, mint „az 
értelem nélküli befásítás” kötelezettségének eltörlését. A háborús időkre 
való tekintettel (a birtokossági családok már 120 hadkötelest adtak a 
háborúba) a pénzbüntetést megfízethetetlennek, míg a fásítás végrehaj
tását kivitelezhetetlennek tartották. Végső esetben még azt is kilátásba 
helyezték, hogy „inkább ott hagyjuk a legelőnket”, azaz a tulajdonjogról 
is lemondanak.

A két szálon futó események a minisztériumban értek össze. S ebből 
érthető, hogy a fásítási tervek jogerőre emelése miért késett. Marosnagy
lak kopárfásítása mintegy „állatorvosi ló”-nak fogható fel, de feltételez
hetjük, hogy az itteni nehézségek más mezőségi községekben szintén 
együttesen is jelentkezhettek. Az erdészeti „referensek” „túlbuzgósága” 
tehát nemcsak gazdasági, hanem ebből következően szociális érdekeket 
is érintett. Az ökológiai szempontokból helyes tervek társadalmi 
elfogadtatása azonban nem egyedül az erdészeken múlott.
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3.4.5 A Mezőség dualizmus kori befásításának mérlege
A mezőségi kopárok fásításának kérdését NAGY Zoltán 1913-ban 

tekintette át174 és kénytelen volt megállapítani: „A mezőségi kopárok 
befásítása ezidőszerint még nincs, és úgy az állam, mint egyes 
birtokosok /.../ által eszközölt fásítások csak kísérleteknek tekinthetők.” 
Mindezek előrebocsátásával az erdélyi római katolikus status radnóti 
alapítványi uradalma Maroslekence és Marosorbó községek (Torda- 
Aranyos m.) határában végzett fásítási tapasztalatairól számolt be.

NAGY leírta, hogy a 300-400 m magasan fekvő, réteges palás 
talaj szerkezettel és 20-30 cm talajmélységgel rendelkező terület befásí- 
tásával az uradalom már az 1880-as évek óta kísérletezik. „Az erdősítési 
kísérletek azonban nem jártak kellő sikerrel, úgy hogy néhány év óta, a 
kopár alatti szép és eredményes ültetéseket megvédendő, inkább a 
vízmosások és árkok megkötésére fordíttatik nagyobb gond, sikerült 
azonban a kopár területből is néhány kisebb területet befásítani.” A 
fásítást -  a korábbi ajánlatoknak megfelelően -  akáccal, továbbá fekete- 
és erdeifenyővel kezdték. Ezekkel azonban nem értek el eredményt. 
NAGY különösen az akácerdősítés sikertelenségét emelte ki. Az 
ültetésre előkészített talajon ugyanis különböző sóvegyületek váltak ki, 
amelyek a csemetéket megölték. Sikerrel ültették viszont az amerikai és 
a virágos kőrist, így az akácot legfeljebb a vízmosások megkötésére 
használták.

NAGY végül beszámolt a költségekről is. A mintegy 150 kh-os (kb. 
85 ha) területre az uradalom kát. holdanként 78 koronát költött (135,53 
K/ha). Ha a beerdősült területet 50-60 kh-nak veszi (29-35 ha), akkor a 
fásítás költsége 195 K/kh (339 K/ha), azaz nagyon sok. Ennek alapján az 
uradalom el is határozta, hogy a területet ingyen felajánlja az államnak -  
kísérletezzék az tovább a Mezőség befásításával. Tehát visszajutottunk 
1913-ban is oda, ahol 1873-ban tartottak: még mindig hiányoztak a 
megfelelő módszerek?

Az erdészek és a tudomány egyéb képviselőinek mentségére el kell 
azonban néhány dolgot mondanunk. Az egyik mindjárt az, hogy általá
nos, az egész Mezőségre alkalmazható recept nem létezett, nem létezhe
tett. Mint ahogyan a Nagyalföld befásítása is számtalan, a termőhelyi 
viszonyoktól függő tényező figyelembevételével történhetett, itt is szinte 
községhatáronként eltérő adottságokkal kellett számolni. Ezek felméré
sére, netalán helyi kísérletek vezetésére azonban az erdészeti adminiszt
ráció kevés volt. Ugyancsak figyelembe kell vennünk, hogy a fásítás 
egy, évszázadok alatt kialakult gazdálkodási rendet, a legeltetést
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igyekezett korlátozni. így a sikertelenség részben a fásításokkal szem
beni ellenszenvből és az ebből következő hanyag munkából,175 tiltott 
legeltetésből is fakadhatott. Végül pedig látnunk kell, hogy egy ilyen 
költséges munka elvégzésében a kopárok tulajdonosai anyagilag nem 
voltak érdekelve. Az adómentesség és a fásítási segély nem volt eléggé 
csábító ahhoz, hogy a hektáronként mintegy 150-250 koronába kerülő 
munkába belefogjanak. így a Mezőség befásítása ugyan elkezdődött, de 
a vidék természeti képét nem sikerült megváltoztatni. Ma is kopár, 
legeltetett domboldalakat láthatunk mindenfelé, szerte a Mezőségen.

Mindezek ellenére a Mezőség fásításának kérdése a magyar erdőgaz
dálkodás további fejlődése szempontjából több jelentős tanulságot szol
gáltatott:
1. Az egyiket az egyesületek jelentették. Azt, hogy fontos, szakmai és 

közgazdasági szempontból jelentős témákat, feladatokat érdekvédel
mi szervezetek, szakmai szövetségek is felvethetnek. Ezek azután a 
kormányzat, az államapparátus révén valódi programmá, a központi 
költségvetésből is támogatott feladattá terebélyesedhetnek.

2. A fásítási programhoz feltétlenül szükségesek az állam által 
fenntartott csemetekertek, erdészeti szervezetek és kísérletek. A 
Mezőségen csemetekerteket létesítettek és kísérleti telepet is. Önálló, 
csak fásítási kérdésekkel foglalkozó államerdészeti szervezetek 
viszont nem jöttek létre, bár az a Mezőségen lévő erdőgondnokságok 
fontos feladatát képezte.

3. A szabédi kísérleti telep nem adott, nem tudott minden mezőségi 
kérdésre megnyugtató választ adni, létrehozása mégis óriási 
jelentőségű. Bebizonyította, hogy a korábbi elméleti vélekedéseket 
csak a helyszínen végzett, beható kísérletek után lehet, szabad a 
gyakorlatban alkalmazni. Ehhez kell a kutatási célokat helyesen 
meghatározni.

4. A korábban legeltetett, ezáltal tönkretett területek rekultivációja 
komoly gazdasági, sőt szociális problémákat vetett fel. Megoldásuk 
egyedül a vidék általános viszonyai javításával együtt kezdődhetett 
volna el. Ez pedig meghaladta az erdészet lehetőségeit.

Végül hadd idézzünk még egy kimutatást. SZABÓ Miklós az 1895. 
évi mezőgazdasági adatok alapján a Mezőségen 76 603 kh (44 085 ha) 
erdőt és 30 724 kh (17 682 ha) kopár, terméketlen területet számolt.176 
Tehát a kopárok az erdőterületnek csaknem a felét érték fel. így azok 
teljes befásítása nagyon jelentős feladatot adott, még akkor is, ha tudjuk,
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illetve Teke példáján láttuk, hogy csak a leginkább lepusztult, vízmosá
sokkal legjobban megszaggatott területeket vették erdészeti meliorizáció 
alá. Ehhez az erdészek megfelelő műszaki és biológiai ismeretekkel 
rendelkeztek, a pénzügyi forrásokat viszont csak központi, állami forrá
sokból lehetett előteremteni.

3.5 További tervek a mezőségi viszonyok javítására
„Egy darab Kánaán és egy darab puszta sivatagtáj -  ebből áll a 

Mezőség.” Ezt még PÉCH Dezső állapította meg a XIX. században,177 s 
ezen a XX. században sem sikerült sokat változtatni. SZABÓ Miklós 
idézi Victor PRECUP erdőfelügyelőt, aki 1927-ben a kolozsvári mező- 
gazdasági kamara nevében szorgalmazta az erdősítést: „Istennel előre! 
Erdősítsünk!”178 Ezen érzelemre ható felhívásnak sem lehetett azonban 
komoly eredménye, mert a mezőségi gazdálkodást alapvetően nem tud
ták megváltoztatni. Ráadásul a fásításban korábban aktívabb uradalmak 
szerepe a román földreform után csökkent.

A második bécsi döntést követően (1940) a Mezőség északi része 
visszakerült Magyarországhoz. így a mezőségi falvakra is kiteijesztették 
az 1935. évi erdőtörvény közérdekű erdőtelepítésekkel kapcsolatos 
fejezetét. (Erre még vissza fogunk térni.) Ebben az időszakban végezte el 
SOÓ Rezső az elöljáróban említett, a mezőségi eredeti növénytakaróra 
vonatkozó terepi munkáit, megfigyeléseit.

1945 után a Mezőség általános helyzete jelentősen megváltozott. 
Ebből csak az erdők államosítását és a mezőgazdaság kollektivizálását 
emeljük ki. A szabédi kísérleti terület megmaradt állami kísérleti bázis
nak, míg a mező(nagy)csányi, egykori Tisza-birtokon a tudományos 
akadémia kezdett erdősávtelepítési kísérleteket. Romániában is meghir
dették -  miként 1949-ben Magyarországon -  az országfásítás nagy tervét, 
amely szerint összesen 7,5 millió hektár mezőgazdasági és egyéb 
művelésű területen mintegy 667 ezer hektár erdőt és erdősávot, fasort 
kívántak telepíteni.179 Hogy ebből mennyi jutott volna a Mezőségre, 
nem tudjuk, de a vidékkel kapcsolatos fásítási tervek mindenesetre napi
renden maradtak.

CSŰRÖS István 1973-ban közzétett könyvében „A növénytársu
lások jelző értéke a területrendezés és a mezőgazdasági termelés ésszerű 
megszervezése szempontjából” címszó alatt foglalta össze mindazt, 
amellyel a botanika tudománya tud az általános viszonyok javításához 
hozzájárulni.180 Hogy pedig a mezőségi általános, ezen belül gazdasági 
helyzetén javítani kell, az a szocializmus időszakában is nyilvánvaló
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volt. A mezőségi viszonyok változtatásának szükségességét a magyar 
olvasók talán legjobban Sütő András mezőségi tudósításaiból ismerhet
ték meg. Újra a tüzelőhiány, újra a hiábavaló szőlőtelepítés, újra a 
hagyományos mezőgazdálkodás nagyüzemben is érvényesülő (sőt itt-ott 
hatványozódó) nehézségei,181 és közben a Mezőség népességváltásának 
szinte végérvényes befejeződése.

Vajon ebben a helyzetben van-e még lehetőség a maradék magyar és 
az összes mezőségi lakos gazdasági, netalán kulturális viszonyait javító 
tervekre, változtatásokra? MAKKAI Gergely többször idézett műve 
bizonyság arra, hogy igen.

MAKKAI Gergely új színt jelent, mivel a Mezőség általános ökoló
giai és kulturális viszonyait együttesen szeretné megjavítani. Könyvéből 
a fásításokra vonatkozó részt emeljük ki.182 A fás növényzet helyreállí
tását a következő részfeladatok megvalósításától várja:

-  erdőtelepítési terv
-  az őshonos fafajok előnyben részesítése
- zöldfolyosó-rendszer kialakítása
-  legelőfásítások tervezése
-  élősövények visszatelepítése
-  a természetes flóra termékeinek helyi ipari feldolgozása.
Tehát újra kell tervezni a Mezőség táj- és gazdaságrehabilitációját, 

hogy magát a mezőségi embert is fel lehessen emelni. A mezőségi ember 
kapcsán viszont visszajutottunk Wass Albert figyelmeztetéséhez: „A 
Mezőségen nem okosság akarni. Olyasmit főleg, ami nem lehetséges. 
Hogy pedig mi lehetséges ott, s mi nem, azt nem emberek döntik el. 
Hanem a dombok . . . 83
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4 FÁSÍTÁSI TERVEK ÉS -KEZDEMÉNYEZÉSEK 
AZ ALFÖLDÖN

„Befásítom a nagy magyar sztyeppét, oázist teremtek a nagy 
Szaharában, ez lesz a világ legszebb nemzeti parkja, Európa veteményes 
kertje, ott lesz a Dunamedence éléskamrája és a kamra gazdái büszke, 
dolgos magyar parasztok lesznek.”184 Széchenyi István gróf ezen 
gondolata a kortársakat talán ugyanúgy megmosolyogtatta, mint „Stefi 
gróf’ egyéb ideái. Mégis, amikor a másik, szintén Széchenyi által is 
megálmodott gondolat, az alföldi lecsapolások és vízrendezések befeje
ződtek, s azok hatása az egész térségen érezhetővé vált, egyre többször 
idézték a „legnagyobb magyar” előbbi gondolatait is. Különösen így volt 
ez Trianon után, amikor az ország összterületéből az Alföld a korábbinál 
jelentősebb részt foglalt el.

1923-ban a nemzetgyűlésben hangzott el a jeles gazdaságpolitikus, 
Czettler Jenő felszólalása, aki szerint a dualista állam „térségi-”, sőt 
nemzetiségi politikája nem volt megfelelő.185 Az első világháború 
végéig ugyanis a fejlesztések főleg az ország erdős peremvidékeire 
irányultak, ahol ráadásul többnyire nem is magyarok laktak. Közben a 
„törzsökös magyarság” legfőbb „fészkét” jelentő Alföld nem kapott elég 
kormánytámogatást. Sőt ezt az elméletet még azzal is lehetett tetézni, 
hogy a nemzetiségi vidékeken képviselőnek általában kormánypárti 
politikust választottak, míg az Alföld jelentős része megmaradt a 48-as 
alapokon. Ebből aztán érthető, hogy a fejlesztéseket is a kormánypárti 
vidékekre juttatták. A témába itt ugyan nem tudunk részletesebben 
belemenni, de mégis szükséges az ország középső vidéke birtokszerkeze
tére is utalni. Nem véletlen, hogy egyes politikusok a „mozdíthatatlan” 
latifundiumokat szerették volna az ország szélső, kevésbé sűrűn lakott 
vidékeire áthelyezni, hogy ezzel a magyarság szálláshelyén lehessen az 
egészségesebb, a gazdasági és szociális viszonyok emelkedését szolgáló 
birtokszerkezetet kialakítani.186

Ahhoz azonban, hogy ezek a felismerések parancsoló szükségként 
vetődjenek fel, kellett egy Trianon. S ha az első világháború előtti alföldi 
fásításokat ebben a közegben vizsgáljuk, talán érthető, hogy miért 
elsősorban csak tervekről és nem pedig eredményekről beszélhetünk.

Befejezésül hadd utaljunk még KAÁN Károly személyére, aki a XX. 
századi magyar erdészeti politika meghatározója volt. Ő maga is az 
utakkal jól ellátott hegyvidéki, jegenyefenyővel elegyes bükkösöket
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tartotta a magyar erdészek „ideális közegének”, működési területének. 
Majd Trianon után döbbent rá: „Boldogulásunk alapja a magyar róna.” S 
ezzel a felismeréssel vitte tovább Széchenyi bevezetőben idézett gondo
latát, s lett „az alföldfásítás nagy apostola.”187

4.1 A táj határai, természeti viszonyok
A vizsgálat alá vont mintegy 25 ezer km2-nyi terület északon a 

Tiszától, délen a Dunáig terjed. A romániai földrajzi könyvekben a 
Nagyalföld keleti-délkeleti peremvidékét „Nyugati-alföldnek”,188 illetve 
„Tiszai Alföldnek” (Cimpia Tisei)189 nevezik. Az Alföld vizsgálat alá 
vont szélén a Szatmár(i)-(beregi-)síkság, az Érmellék, a Körös-vidék és a 
Temesköz kisebb tájait tudjuk itt elkülöníteni. Ha pedig a két szélső 
hegyvidéket kellene megneveznünk, akkor északon az Avas, délen pedig 
a Verseci-hegység lehet a határ. A síkság keleti, délkeleti elhatárolása 
nehezebb, de úgy általában elfogadhatjuk, hogy a hegyek, dombok 
lábáig, mintegy 250-300 m tengerszint feletti magasságig terjed.

A vízrajzi viszonyokat a hegyekből a Tisza felé igyekvő folyók 
határozzák meg, amely közül a Szamost, a Krasznát, az Ért, a Berettyót, 
a Körösöket, a Marost sorolhatjuk fel. Ezek a Tisza bal parti mellék
folyói, míg a Temes már közvetlenül a Dunába igyekszik. A vidéken 
több, ma már mesterségesen kialakított, -karbantartott tó is található. 
Közülük legjellemzőbbként a Bihar megyei (halas)tavakat említjük meg.

Itt a Nagyalföld minden talaja előfordul. Az Alföld jelentős részét 
mezőségi és réti talajok alkotják, s mint ilyenek, elsősorban mezőgazda- 
sági művelésre alkalmasak.

A vidék éghajlata az egész Alföldre érvényesen kontinentális, talán 
azzal a kiegészítéssel, hogy ezt a közeli hegyek némileg módosítják. 
Következésképpen nem annyira szélsőséges, mint a Kárpát-medence 
középső részét jelentő, a Közép-Tisza-vidékre jellemző szélsőségesen 
száraz klíma.

Az éghajlat meghatározza a természetes növénytakarót. Az egész 
Alföldre érvényes erdőssztyeppel (lásd a 8. fényképmellékletet) kapcso
latban azonban hadd jegyezzünk meg két dolgot. Az egyik attól az Anton 
KERNER osztrák botanikustól származik, akinek az először 1863-ban 
megjelent, Das Pflanzenleben dér Donaulánder című könyve évtizedekig 
meghatározta a hazai botanikusok Alföld-szemléletét. Ő úgy látta, hogy 
az általunk most vizsgált vidékről, az Alföld keleti „erdős peremétől 
nyelvszerű, keskeny erdősávok húzódnak előre a Tisza bal parti 
mellékfolyói, a Körös és a Maros mentén, az erdőtlen sztyepp közepe
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felé.”190 Ezt a jelenséget a közeli hegyvidék klíma-kiegyenlítő hatásának, 
többek között a levegő jelentősebb páratartalmának tulajdonította. 
(KERNER az Alföld középső részét sztyeppnek tekintette.)

A másik a SOÓ Rezső által megfogalmazott erdőssztyepp-elmélet 
„pusztásodást” is magába foglaló mondata: „Alföldünkön az utolsó 
természetes kép az erdőkkel, lápokkal, mocsarakkal, kisebb lösz- és 
homokpuszta-foltokkal tarkított táj, az erdőssztyepp, amelyet a rajta 
átzúduló népek irtásai, a középkori települések, a török hódoltság, végül
-  az utolsó két évszázadban -  a mesterséges kiszárítás tettek mai kultúr- 
pusztává.”191 Ennek a folyamatnak vidékünket érintő dokumentumait a 
maguk teljességében természetesen nem tudtuk felkutatni, bemutatni, de 
egyértelmű, hogy az elfátlanodás a peremvidékeket is érintette, mint 
ahogyan az itt bővebben tárgyalandó alföldfásítási próbálkozások is.

A most vizsgált terület közigazgatásilag Ugocsa, Szatmár, Szilágy, 
Bihar, Arad, Csanád, Temes, Krassó-Szörény és Torontál megyék 
kisebb-nagyobb részét foglalja magába.

4.2 Az eredeti fás növényzet pusztulása
A természettudomány a XX. század közepére tisztázta, hogy az 

Alföld egykori természetes növénytakarójában a fás vegetáció mintegy 
harmad részt foglalhatott el. A különböző tudományágak művelői között 
azonban sokáig vita tárgya volt mind az említett időpont előtt, mind 
utána, hogy ez a természetesnek tekinthető fás vegetáció mikortól kez
dett el pusztulni, s lett a fátlanság az egész Alföldre jellemző.192 Jelen 
munka keretei között ezzel a tudománytörténeti kérdéssel nem foglal
kozhatunk, csak az elfátlanodás néhány állomására, jellemzőjére utalunk.

Kétségtelen, hogy az alföldi erdőssztyepp a honfoglaló magyarság 
életfeltételeinek kiválóan megfelelt.193 S az is kétségtelen, hogy az 
állandó letelepedés, a középkori értelemben vett modem állam megalapí
tása és működése folyamatosan befolyásolta és így átalakította a környe
zetet. A csanádi püspökség vagy Várad kiépítése a hegyvidék és a síkság 
találkozásánál történt, s feltételezhetjük, hogy az építkezésekhez nemcsak 
a hegyvidékek, hanem a könnyebben megközelíthető, -szállítható alföldi 
erdők faanyagát is érintették.

A tatárjárás utáni újjáépítés, majd a XIV. századra megszilárduló 
feudális berendezkedés, Magyarország virágkora szintén építkezésekkel, 
fafelhasználásokkal, következésképpen a fás vegetáció visszaszorulásá
val járhatott. A Temes-vidéket mind az első török háborúk, -hadjáratok,
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mind pedig a Dózsa-felkelés háborúi közvetlenül érintették. A korabeli 
hadviselés pedig elképzelhetetlen volt fa nélkül.

Mindez fokozatosan érvényes a török hódoltság korára. A XVI- 
XVII. századot az Alföld szempontjából kettős folyamattal jellemezhet
jük. Az egyik a pusztásodás, mocsarasodás. Ez utóbbi alatt az egykori 
virágzó fokgazdálkodás megszűnését, a szabályozatlan „mocsárvilág” 
kiterjedését értjük.194 Magyarul: a táj elvadulását. A pusztásodás pedig a 
törökök itt-tartózkodásával (fűtés), illetve az állandó hadakozással van 
összefüggésben. Jellemző példája lehet ennek Temesvár, ahol az 1660- 
as években a vár megerősítéséhez -  miként egy kortárs beszámolójában 
olvashatjuk -  állandóan 70 falu hordta a fát.195 Ok pedig az építőanyagot 
valószínűleg a legközelebbi, legalkalmasabb vidékről vitték. Szintén a 
pusztásodással függ össze a balkáni, kis kérődzőket tenyésztő népek 
megjelenése az Alföldön. Ezek az állatok aztán nemcsak a füvet, hanem 
a fákat, cserjéket is lelegelték, sőt felújulni sem hagyták. Szintén ekkor 
teljesedett ki az alföldi mezővárosok (rideg) marhatartása, -exportja. A 
rideg gulyákat általában -  amíg voltak -  a meglévő tölgyesekben telel
tették, ami már önmagában is az erdők romlásához vezetett.196

A másik irányú változás a népesség fogyásával és szintén a táj 
elvadulásával van kapcsolatban. Az arra alkalmas területeken, például a 
legtovább török uralom alatt lévő Bánságban, a fás vegetáció regene
rálódott. így a török háborúk után oda betelepülő, betelepített lakosság 
kezdte el az erdőirtásokat. „A vidék vadságát -  írta SZENTKLARAY 
Jenő 1879-ben -, a szertelen sűrű erdőségek és a beláthatlan mocsarak, 
posványok s vízáradások okozták /. . ./  a német bevándorlók több százra 
menő új falvai /.../ építéséhez a kincstári erdők szolgáltatták az összes 
faanyagot. Temesvár, Lúgos, Vercecz és Fehértemplom körül egész 
messzeterjedő vidékek fosztattak meg ez által rengeteg erdőségeiktől.” 
Temesvár és Facsád (Krassó-Szörény m.) között faúsztató csatornát is 
építettek, amellyel a Bánság központját, illetve az egész környéket tudták 
fával ellátni.197

Arad megyéből írják, hogy nagy erdőségeket a XVIII. században 
betelepülő lakosság irtotta. Ebben a tekintetben nem voltak figyelemmel 
a kincstár érdekeire sem. 1785-ben a Maros menti erdőket vizsgálták 
meg, mert azok pusztításáról számtalan jelentés érkezett. Összességében 
azonban a hegyek lábánál még összefüggő, kiterjedt erdők voltak, mert a 
mezőgazdasági termelés a hegyek előterét csak fokozatosan vette birtok
ba. Egy forrás szerint „Sikula még a XIX. század első felében is a 90 km 
hosszú Lunka-erdő tövében feküdt.”198
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A síksági, előhegységi tölgyerdők ugyan értékes makkoltató-, 
legeltetőhelyeknek számítottak, de a faanyag iránti kereslet a fát, a 
kivágott fát is egyre jobban felértékelte. S még nem is beszéltünk a 
XVIII-XIX. század fordulójának nagy gabonakonjukturájáról, amely 
viszont a szántóföldek kitérjesztését követelte meg. Műszaki szempont
ból ekkor még sokkal egyszerűbb és könnyebb volt az erdők kiirtása, 
helyük felszántása, mint a lecsapolással való bajlódás (ami majd csak a 
XIX. század második felében válik jellemzővé). Nem is beszélve az 
erdők helyén lévő talajok, a termőföld minőségéről.

A fafajokkal kapcsolatban hadd jegyezzük meg, hogy a bükk az I. 
katonai felmérés idején (a XVIII-XIX. század fordulóján) a Körösök és a 
Maros alsóbb részein, kimondottan sík vidéken is előfordult. Az ártéri 
fás vegetáció pedig mindig a keményfás ligetek felszakadozásával, meg
semmisítésével kezdődött, s a puhafásokra csak azután került sor.199 
Ráadásul ez utóbbiak könnyebben is regenerálódtak, mert helyüket majd 
csak a nagy folyószabályozásokkal, lecsapolásokkal foglalta el a 
legeltetés, illetve a szántóföldi művelés. A leginkább a vízrendezésekkel 
jellemezhető ökológiai viszonyok megváltozása aztán a (vissza)tele- 
píthető fafajok körét is módosította, amely kérdést a későbbiekben 
részletesen fogjuk tárgyalni.

A török kor, illetve a XVIII. századi újratelepülés természetesen az 
etnikai viszonyokat is megváltoztatta. Erre csak egyetlen egy példát 
idézünk. Az 1760-as években készített tanúvallomási jegyzőkönyvben 
vallja egy 1680 körül született öreg: „Bihar vármegyébe, Tóti nevű 
hellységbe születtem, mely faluba akkor kálvinista magyarok laktak, egy 
sem volt oláh, hanem a pusztulás [ti. az 1691-92. évi váradi ostrom] után 
ülték meg az oláhok.”200

A nem magyar népesség előretörése a Nagyalföld keleti és déli 
peremén ugyan nem mutatható ki olyan egyértelmű gazdaságváltással, 
mint azt a különböző szerzők a Mezőséggel kapcsolatban tették, de maga 
a jelenség kétségtelenül létezett. Az állattenyésztés-történet erre az 
időszakra teszi a különböző, etnikumokhoz kötődő háziállatfajták 
„etnikum- és fajtaközi” keveredését. Ide egyetlen példát, a szerb sumadia 
sertést hozzuk, amelyet magyar tenyésztők alakítottak a ma ismert 
mangalicává 201 A belterjesebb fajtákkal aztán a takarmánytermesztés is 
egyre fontosabbá vált (gondoljunk csak a finomgyapjas merinó juhokra), 
ami ismét a mezőgazdasági-, gyakran a szántóterületek növelését 
követelte -  s ezért is irtották az erdőket.
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A vizsgált terület déli részére jellemző újratelepülés mellett nem 
szabad elfeledkeznünk a Bihar, Szatmár és Ugocsa megyei viszo
nyokról sem. A klasszikus értelemben vett feudalizmus, a jobbágy
földesúri viszony közepette a népesség növekedése újabb és újabb 
jobbágytelkek (esetleg „telken kívüli” földterületek) kialakítását teszi 
szükségessé, illetve az allodiális gazdálkodás jövedelmezőbbé tétele is 
újabb földek művelésbe vonásával valósítható meg. Tehát a földesúr 
általában ösztönzi a jobbágyok erdőirtását\ azért különféle kedvezmé
nyeket ad.202 Ennek természetesen nem mond ellent az sem, hogy a 
földesurak időnként és helyenként igyekeztek -  a maguk jól felfogott 
érdekük miatt -  az erdők túlhasználatát, netalán azok túlságos irtását 
megakadályozni.

Ugocsa megyében egy 1797-ben felvett úriszéki jegyzőkönyvben 
találunk ilyen, az erdők nem megfelelő használatára vonatkozó ada
tokat.203 A Haller grófok uradalmához tartozó települések, Kökényesei, 
Halmi, Kisbátony, Tamásváralja és Turc határában a földesúr tilalmas 
erdőket jelölt ki, mert „az Uradalom erdei majd csak nem végső 
pusztulásra jutottak.” A kijelölt erdőkbe a jobbágyoknak bemenni sem 
volt szabad, míg máshol a faizási és a legeltetési lehetőségüket 
korlátozták. Ez utóbbiról íiják: „Tapasztaltatott az, hogy Télben és 
Tavaszkor Szarvas Marháikat a5 Szegénység az erdőbe hajtván, az 
épületekre meg kívántató Sugáron nőit, eleven, és bőven termő 
tölgyfákat, nem csak, hogy Szarvas Marháj oknak tápláltatások végett, le 
nyesik, sőt azokat a’ Közönség és a’ Földes Uraság tetemes kárával 
tövestől ki vágni merészelnek, e’ mellett találtatnak ollyas Csonka 
eleven Tölgy fák, mellyeknek ágait, mivel könnyű levagdalni, egészszen 
le szokták nyesegetni a fa vágók, holott az illyetén jövések még 
bővebben szokták a’ Mák termést hozni.”

A korábban már említett téli erdőbeni teleltetés tehát az erdők igen
igen nagy kárára volt, mivel a marha nem elégedett meg a fák között 
található száraz fűvel -  főleg ha a fák pusztításához pásztori segítséget is 
kapott.

Mindezek után várható volt, hogy a polgári földtulajdoni viszonyok 
megteremtésekor, azaz a jobbágyfelszabadítást követően mindenki 
nagyobb gonddal, igazi tulajdonosi szemlélettel kezdi a neki juttatott 
erdőt használni. Ez azonban nem egyszerre, illetve nem így következett 
be. Hiszen évek teltek el addig, amíg a volt földesurak és a volt 
úrbéresek (jobbágyok) erdejét megfelelő, jogilag érvényes módon 
elkülönítették. Addig pedig mindenki igyekezett a még közösből, a még
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rendezetlenből a lehető legtöbbet kivenni. Ugyanakkor a már birtokba 
adott erdők mezőgazdasági területté történő átalakítása is minden 
korábbinál nagyobb lendülettel folyt. GALGÓCZY Károly becslése 
szerint Magyarországon az 1877-et megelőző 30 évben az erdők összes 
fogyása 2 398 890 kh-at (1 380 560 hektárt) tett ki,204 s akkor a még 
erdőnek tekinthető területek faállománya minőségi romlását, netalán az 
adott „erdő” területen lévő fák mennyiségi fogyását nem is vette 
figyelembe. Kétségtelen, hogy -  miként GALGÓCZY maga is írja -  ez 
nem egzakt felméréseken alapuló adat, de a felgyorsult ütemben folyó 
erdőpusztítást akkor is jól jelzi.

Az erdőpusztítás általános tendenciájával szemben a jobbágyi 
faizásoktól, netalán irtásoktól most már megszabadult uradalmak helye
ként komoly erdőgazdálkodásba kezdtek. Közülük a kisjenői (Arad m.) 
főhercegi uradalmat említjük meg, amely ennek a vidéknek mintagaz
daságává fejlődött. Mint ilyenben az erdőgazdálkodásra is nagy gondot 
fordítottak. Az erdőket (például a Fekete-Körös mellett fekvőket) 100 
holdas (1100 Döles = 40 ha) erdőrészletekre osztották, s gondoskodtak a 
kopár foltok beültetéséről is.205

Sokkal jellemzőbb azonban az az Arad megyei tudósítás, amely a 
Maros menti erdőket írta le. A különböző birtokosok az erdőt ugyan 
többé-kevésbé megtartották -  mert az ártéren nem tudtak biztonsággal 
gabonát termeszteni - , de az erdő mégis „pusztuló” volt. A „százados fák
-  írták 1877-ben -, középkorú és fiatal sarjak rend nélkül és szakadozott 
csoportokban s befásítatlan tisztásokkal vegyesen fordulnak elő ”206 
Itt tehát a közösségeknek juttatott erdőket egységes kezelés, átfogó 
hozamszabályozási elveknek megfelelően kell -  a meghozandó erdőtör
vény alapján -  berendezni.

Az alkotmányos viszonyok helyreállítását követően, 1867 után a 
hatóságok egy-egy erdőirtási kérelem elbírálásakor már sokkal körülte
kintőbben jártak el, mint korábban (amikor nem is volt jellemző a 
tudatos vármegyei beavatkozás). Jellemző példaként idézünk egy 
erdőháti (a Maros és a Béga folyók közötti dombvidék) erdőirtást, 
művelésiág-változtatást.

Bunya község (Krassó-Szörény m.) határában 1872-ben mintegy 
210 kh (121 ha) erdő kitermelését engedélyezték.207 Az eljárás onnan 
indult, hogy Constantin Cadarin és társai 2050 kh-nyi (1180 ha) birtokot 
vásároltak meg Sívó Gyula és Paczolay Albert uraktól. A vételárat 
azonban nem tudták kifizetni, így a birtok egy részén álló erdőt 
odaígérték Löwi Lipót lugosi fakereskedőnek. A vételár hiányzó részét a
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fakereskedő által a 210 kh erdőért fizetendő pénz fedezte volna. A 
területileg illetékes Krassó vármegye elöljárósága azonban nem engedte 
a Bunya község határában lévő erdőt kivágni. Döntésüket azzal 
indokolták, hogy így tulajdonképpen minden birtokot el lehetne adni, a 
rajta lévő erdő faállománya -  mint legnagyobb érték -  a vételárat 
kiegyenlítené. A fellebbezés után az ügy a Földművelés-, Ipar- és Keres
kedelemügyi Minisztériumba került, ahonnan az ügy véleményezésére 
szakértőket kértek fel. A minisztériumi erdészek a kérdést alaposan 
megvizsgálták. Jelentésükben kitértek az erdő kitettségére, tulajdonvi
szonyaira, sőt arra is, hogy a fa kitermelése után a községet nem érik 
romboló szelek. Rámutattak, hogy ugyan Bunyának saját erdeje nincsen, 
de faszükségletét a közeli kincstári erdőkből fedezni tudja. Az pedig, ha 
egy jó fekvésű területet mezőgazdasági területté alakítanak át -  legyen 
az akár magánkézben is - , a községnek csak hasznára válik. Tehát 
javasolták az irtás engedélyezését. így a miniszter Constantin Cadarin és 
társai számára kedvező döntést hozott.

Az erdészeti szempontok némi módosulását majd az 1879. évi 
erdőtörvény jelentette, de abban sem tudták/akarták a mezőgazdaság, 
különösen a szántóföldi művelés térnyerését akadályozni. Legfeljebb a 
helyzetet regisztrálták. Például az egyik Arad megyei tudósításban: „A 
hegyekről patakként leömlő víztömegek több helyen az alantabb fekvő 
termőföldeket vastag iszapréteggel lepték el, megsemmisítve a fáradsá
gos munkával létrehozott termést, s intő jelként szolgálván a lakosság
nak, hogy az erdők kiirtásának eredményei igen szomorúak.”208

A vizsgált terület északi részén, Szatmárban hasonló erdőleromlás, 
illetve -letárolás folyt. A közlekedési utak közelében mind a volt 
jobbágyok, mind a volt földesurak igyekeztek az értékes tölgyeseket 
eladni. Ennek lett az eredménye, „hogy a legszebb, legértékesebb erdők 
/.../ pusztultak, s ma [ti. 1911-ben] a gyönyörű őstölgyesek helyén 
elszegényedett talajon csenevész tölgyesek /.../ tenyésznek, az értékes 
faállományok helyét kevésbé értékes és a tenyésztés tárgyát tulaj don- 
kép[p]en nem képező faállományok foglalták el.” Ha pedig az erdők 
„gyérítéséhez”, illetve letárolásához legeltetés is járult (mint a legtöbb 
helyen), akkor ott kopárok, vízmosásos területek keletkeztek.209

Hogy a mezőgazdasági területek kiterjesztése nagyon sok alföldi 
faluban az erdők rovására is történt, arra Bors (Bihar m.) lehet a példa. A 
határ „emelkedett” részén -  miként arról az 1870-es években írták -, 
„mint az az itteni bokrok után ma is megítélhető, hajdan erdő volt.”210
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Az erdőirtások helyén megvalósított mezőgazdasági termelés pedig 
igen-igen gazdag terméssel fizetett -  kezdetben. Olvassuk csak! „A 
gazdag vetések -  írták Illye (Bihar m.) vidékéről -  felvilágosítanak arról, 
hogy miért igyekeznek a földtulajdonosok minél több erdőt kiirtani, mert 
hiszen az irtás, a századokon át heverő föld adja a leggazdagabb termést, 
ezen gazdagság ugyan az utódok rovására vétetik el a földtől, kiknek 
részére még csak épülethez való fa sem marad, de bizony azzal mi nem 
sokat törődünk .. .”211

Az erdőirtások számszerű mértékére egyetlen megye, Temes adatait 
idézzük 1886-ból, az első erdőstatisztikai adatokból, és 1910-14-ből. 
Igaz, Trianonnal nem az egész megye került Romániához, de a táblá
zatokból a tendencia így is lemérhető.

Az erdőterület 1885(-6). évi adatai:212
véderdő 151 kh (87 ha)
futóhomokon álló erdő 15 124 kh (8 704 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 62 395 kh (35 908 ha)

77 816 kh
Összesen 155 500 kh (89 492 ha)

Fafajok szerint:
tölgy 125 327 kh (72 126 ha)
bükk és más lombfa 30 167 kh (17 361 ha)

Tulajdonosok szerint:
állami 68 231 kh (39 267 ha)
törvényhatósági és községi 6 783 kh (3 904 ha)
egyházi 7 436 kh (4 279 ha)
közalapítványi 14 700 kh (8 460 ha)
részvénytársulati 94 kh (54 ha)
magán 58 240 kh (35 517 ha)

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok: 213
véderdő 14 ha
futóhomokon álló erdő 7 548 ha
feltétlen erdőtalajon álló erdő 36 037 ha
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 23 909 ha
Összesen 67 508 ha
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Fafajok szerint:
tölgy 48 748 ha
bükk és más lombfa 18 678 ha
fenyő 82 ha

Tulajdonosok szerint:
17. § alá tartozók 40 445 ha
magán 27 063 ha
Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.

Mintegy 30 év alatt a megyében tehát 21 982 hektárral (25 %-kal) 
fogyott az erdő, miközben például a Delibláti-homokpuszta erdősítése 
teljes erővel f o l y t é  Az is látható, hogy a csökkenés kimondottan a 
tölgyeseket, tehát a mezőgazdasági művelésre jól hasznosítható régiót 
érintette. Az erdőtörvény jótékony hatását viszont elsősorban az mutatja, 
hogy az erdőirtásoknak főleg a nem feltétlen erdőtalajon állók estek 
áldozatul.

Végül összefoglalásként hadd ismételjük meg: a síkvidéki erdők a 
mezőgazdasági művelés kiterjesztése igényének útjában álltak. Az erdők 
ezen „tartalékföld szerepe” a XX. században sem szűnt meg. Követke
zésképpen az Alföld keleti pereme is egyre inkább elfátlanodott.

4.3 Az első fásítások, tervek és egyesületi kezdeményezések
A vidékről az első fennmaradt fásítási próbálkozás emléke közvetle

nül kapcsolódik a törökökhöz. Oglár bég 1665-ben Solymos vára (Arad 
m.) parancsnokához, Kiss Istvánhoz intézett egy levelet.215 A Sikuláról 
(Arad m.) küldött értesítésben többek között arról ír, hogy nála a 
keresztény foglyokat búzavetésre és faültetésre kötelezik. A fogoly 
harminc, illetve ötven fa elültetése után érdemesíti magát arra, hogy a 
kiszabadításáról (kiváltásáról) egyáltalán tárgyaljanak. A keresztények 
adófizetési kötelezettségét is meg lehetett -  bizonyos feltételek mellett -  
faültetéssel váltani, mivel -  írja Oglár bég -  „hitünk, hogy a ki életében 
ötven fát ültet, azt Allah megáldja.” Ezért aztán külön is felhívta a 
magyarok figyelmét a haza termőföldjének művelésére. „A nemzetek 
nem azért mennek tönkre -  írja -, mint ha nem volna helyük, hanem 
mert hanyagságból elfajulnak.” Oglár bég intelmeit mindenesetre nagy 
faültetési felbuzdulás nem követhette, mert maga a lakosság is fogyott, 
amit az ekkor kezdődő felszabadító háborúk pusztításai csak tetéztek.
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A következő fásítási emlék szintén a török háborúkkal kapcsolatos. 
Mivel a Temesköz még a XVIII. század elején is török kézen volt, 
biztosítani kellett, hogy onnan Magyarország déli része ellen ne tudjanak 
felvonulni. Ezzel függ össze a temesi bánsági (katonai) erdőhivatal 
működése, amelyet a Temesköz 1716. évi visszafoglalása után, de 
Belgrád ismételt elvesztését követően, 1742-ben alapítottak. A hivatalve
zető erdőmester, WALTDORTFNER Ferenc József 1743-ban készített 
egy javaslatot. Ebben a fafajok bánsági ültethetőségét, nevelhetőségét, 
sőt katonai érdekekből való nélkülözhetetlenségét is részletezte. Minde
zek alapján a főhaditanács 1746-ban el is rendelte a Tisza mentének 
beültetését, amellyel a várható török támadással szembeni védekezést 
kívánta elősegíteni. A fák, fasorok, fapászták mind a védők rejtőzködé
sét, állásaik kiépítését, mind az ott táborozó katonák tűzifaigényét 
biztosították volna. Az 1747 tavaszán elkezdett fásítások (amelynek 
során főleg füzféléket ültettek) azonban nem részesültek kellő gondo
zásban, s 1766 után a bánsági erdőhivatal is megszűnt.216

A következő fásítási dokumentum Mária Terézia 1769. évi erdő
rendtartása lehet,217 amely szerint minden ház lakosa évente 20 fát 
tartozik ültetni. A szükséges csemeték megtermeléséről -  csemetekertek 
létesítésével -  a vármegyék kötelesek gondoskodni. A rendtartás kiemel
ten foglalkozott a „szederfák” (eperfák) és a vizenyős helyeket illetően a 
füzek ültetésével (48-50. pont). A füzekkel a vízállásos helyek 
hasznosításán kívül a gátak védelmét is szerették volna biztosítani, míg 
az eperfák a szorgalmazott selyemhernyó-tenyésztéssel voltak összefüg
gésben. Ez utóbbi ugyan csak áttételesen szolgálta az alföldfásítást, de 
mindenképpen a fás vegetáció (újra történő) megtelepítésével hozható 
kapcsolatba.

Maga SZÉCHENYI István az 1840-ben megjelent könyvében 
honfitársait kárhoztatja, mert azok az elmúlt évtizedekben nem ültettek 
„kiirthatatlan mennyiségben” szederfákat, illetve az elültetetteket sem 
gondozták. Pedig -  miként írta -  Magyarország területe még évszáza
dokig elsősorban „birkalegelőként” fog a legnagyobb hasznot hajtani. 
Ebből következik: „Roppant legelőink, valamint tág gabonás mezeink 
igen nagy fogyatkozása azonban, a minden árnyék nélküli, s igen is nyílt 
lét; fák ültetése tehát részint legelőink javítására, részint mezeink 
oltalmazására a nagy szelektül ha valahol, valójában nálunk áll 
napirenden, úgyhogy ha létez valahol szederfák ültetésére elégséges hely 
/.../, az bizonyosan Magyarország határai közt találtatik bőségesen.”218
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A füzek ültetéséről először 1755-ben adtak ki helytartótanácsi 
rendeletet, amelyet 1780-ban részletes útmutatóval, a füzek kezelésére 
vonatkozó tanításokkal egészítettek ki.219 Ezt a fafajt elsősorban gyors 
növekedése miatt kívánták elterjeszteni, amivel a helyi faszükségletet 
lehetett volna fedezni. Az 1780. évi rendeletben szorgalmazták az ún. 
botoló üzemet, amely egészen a legutóbbi időkig az Alföld jellegzetes 
művelési módjának tekinthető.220

Természetesen sem a fák ültetése, sem pedig azok megvédése nem a 
központi akaratnak megfelelően történt. Ha mindezt leszűkítjük az 
általunk most vizsgált vidékre, a Nagyalföld keleti peremére, akkor 
ismételten utalhatunk az előző alfejezetben kifejtettekre: a természetes 
fás vegetáció pusztítása ugyan hatalmas ütemben folyt, de a vízállásos, 
nedves helyek csak idővel kerültek sorra. Ezért érthető például Arad 
vármegye tiltakozása az 1775-ben szóba került fűzültetések ellen, mond
ván, nekik még van elég fájuk.221 Ennek ellenére az ottani kincstári 
erdők helyzetét többször megvizsgálták, sőt II. József rendeletére később 
itt dolgozott a nevezetes erdőmester, VIZNER Ferenc is.222

Ha már a vidékhez kötődő jeles erdészeknél tartunk, leginkább 
HUBENY Józsefet kell kiemelnünk. Ő kincstári alkalmazottként, de a 
kisjenői (Arad m.) uradalom „Forstsystematora”-ként is többször foglal
kozott az itteni erdők helyzetével.223 Szakirodalmi munkásságából pedig 
a homokkötésre vonatkozó könyvét említjük meg.224 HUBENY nemcsak 
a homokfásítás térbeli rendjére adott ma is használható szempontokat 
(tudniillik a fásítást az uralkodó szélirányra merőleges sorokkal kell 
elkezdeni), hanem legelőször (1835-ben) ő hívta fel a figyelmet az erdei- 
és feketefenyő homoki alkalmazhatóságára. Itt hadd mutassunk rá: a 
XIX. elejére nyilvánvalóvá vált, hogy ezeken a szélsőséges termőhelye
ken a fafajok megválasztását nem azok faanyagának majdani felhasznál
hatósága, hanem a klíma- és talajtűrése határozza meg. Tehát aki fát akar 
ültetni, az elsősorban a területet vegye figyelembe, s ahhoz keressen akár 
hazai, akár idegenhonos fafajokat. Arra viszont ekkor még nem tudtak 
egyértelmű választ adni, hogy a szóbajöhető fajok milyen mértékű 
szélsőségeket viselnek el.

A homok megkötése, lehetőség szerinti hasznosítása egyébként a 
XIX. század első fele gazdaságfejlesztési törekvéseinek egyik fő területét 
jelentette. Az országgyűlés a kérdéssel 1807-ben (XX. te.) és 1844-ben 
(X. te.) foglalkozott. Ez utóbbi szerint, ha „a folyó homoknak faülte
téssel vagy más módon való elfojtása az érdekelt birtokosok által 
barátságos egyesülés által nem eszközöltetett”, akkor azt a törvényha
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tóság részéről kiküldött bizottság megvizsgálja, s a munkálatokat 
végrehajtatja. A homokkötés költségeit pedig a birtokosok közösen 
viselik. (Ebben a kitételben nem nehéz felfedezni a későbbi kopárfásítási 
rendeletek csíráját.)

A homokfásítás gyakorlati kivitelezéséhez készült művek közül 
kiemeljük WITSCH Rudolfét, aki már 1809-ben a nyárfélék, így a 
„canadai” nyár és a jegenyenyár ültetését szorgalmazta.225 A legössze- 
foglalóbb müvet pedig PLOETZ (ÉRKÖVY) Adolf jelentette meg 1846- 
ban.226 Ő továbbra sem az egész homokvidék ftefásítását, hanem csak 
egy-egy adott terület tó'rw/fásítását javasolta. Az általa készített 
vázlatban az őshonos (fűz és nyár) fafajok mellett már az idegenhonosak, 
így az akác és a fenyőfélék is szerepelnek.

Az elméletileg kidolgozott módszerek ellenére azonban amíg egy- 
egy város vagy uradalom nem állt a munkák élére, addig a fásítási tervek 
tényleg csak tervek maradtak. S ebben a szabadságharc utáni abszolút 
kormányzási időszak sem hozott változást. Az 1860-as években mégis 
történt valami, amely az alföldi erdőkre, illetve az alföldi erdőtlenségre a 
figyelmet ismét ráirányította. Ez pedig az 1863. évi nagy aszály, amely 
leginkább a Tiszántúl középső, legfátlanabb és éppen lecsapolás alatt 
álló vidékén (a Nagykunságban és környékén) pusztított.227

Az aszállyal kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy a lecsapolások 
és folyószabályozások, továbbá az erdőirtások hogyan változtatták meg 
az Alföld klímáját, miként tették azt szárazabbá. A lecsapolások követ
kezményeit általában a KERNER által vallott nézetekkel -  aki egyébként 
az Alföld középső részének erdősíthetőségét megkérdőjelezte -  foglalták 
össze: „A nagy mocsárterületek lecsapolása nemcsak a hőmérséklet 
szélsőségeit növeli, hanem az esőmennyiséget is csökkenti, a nyár dere
kának a szárazságát pedig fokozza, és ezáltal összhatásában a növény
zetre igen káros következménnyel lesz.”228 így megfelelő vízvissza
juttatásról, öntözésről kellene gondoskodni. Ezzel mindenki egyetértett.

Annál nagyobb vita alakult ki az erdők hatásáról, illetve az elerdőt- 
lenedés és a klímaváltozás összefüggéséről. A kérdésről a Magyar 
Tudományos Akadémián is előadások hangzottak el, de magát az erdő és 
a klíma nagy térségekben is érvényesülő összefüggését nem sikerült 
kimutatni 229 így a vitára visszapillantva 1873-ban is csak azt állapíthat
ták meg, hogy annak semmilyen gyakorlati haszna nem volt.230

Ha az elméleti pro és kontra érvek nem is hoztak megnyugtató 
eredményt, egy-két gyakorlati lépést mégis az 1863. évi aszálynak 
köszönhetünk. Az alföldi erdőtelepítések ügyében az Országos Magyar
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Gazdasági Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület a Helytartóta
nácshoz fordult felterjesztéssel. Levelükben az erdők éghajlatra gyako
rolt jótékony hatását emlegették, következésképpen erdőtelepítésektől 
remélték az alföldi klíma „megszelídítését”.231 A Helytartótanács 1864- 
ben el is határozta a legfátlanabb megyékben az ún. közültetvényi 
felügyelőségék felállítását. Ezek munkájáról ugyan nem sokat tudunk, de 
érdemes a számukra kiadott utasításból idézni: „Különös figyelmet 
fordítand -  írták -  a közültetvényi felügyelő járásában az eperfatenyész- 
tés és selyemtermelés lehető előmozdítására, mire nézve a népet 
mindenütt azon nagyszerű királyi jutalmakra buzdítólag fogja emlékez
tetni, melyek a legnagyobb mérvű eperfa-tenyésztésekért és selyemter
melésekért, melyek 1860-tól számítva egyesek által létesítettek, 1866-ik 
évben ki fognak osztattatni.”232 Tehát a jutalmazás már itt felbukkan, 
igaz, a meg-megújuló erővel propagált eperfaültetések kapcsán.

Az alföldfásítás addig felmerült általános kérdései, leginkább pedig 
legfőbb irányainak összefoglalója lehet Hutirai LUKÁCSY Sándor 
1864-ben megjelent könyve.233 A szerző azon túl, hogy a különböző 
termőhelyekre megfelelő hazai és idegenhonos fafajokat ajánlott, 
megfogalmazta az alföldi fásítások irányait is. Ezek:

-  futóhomokkötések;
-  árvízvédelmi fásítások;
-  széltörő pászták telepítése;
-  delelőerdők létesítése;
-  a települések és közvetlen környékük egészségügyi és tűzvédelmi 

célú befásítása.
LUKÁCSY Sándor -  ma is helytállóan -  úgy vélte, hogy mindezzel 

az alföldi aszályosság ellen hathatós védelmet nyújthatnak. A fásítást 
aztán az alföldi csatornahálózat kiépítésével kell teljessé tenni. Sőt „a 
hideg és szárító szelek ellen védő kárpátbástyánk beerdősítésével” a 
„magyarkánaán” lakói az elmúlt idők természetromboló munkáját 
helyrehozzák, és semmilyen tekintetben sem lesznek a szomszédos 
tartományokra utalva. A Kárpát-medence természeti egysége (amelyet az 
említett munkákkal megjavítanak) ugyanis mindenféle fejlődésnek 
megfelelő alapot adhat.

Térjünk azonban vissza az egyesületi kezdeményezésekhez, amelyek 
az 1867. évi kiegyezés után a korábbiaknál kedvezőbb körülmények 
között, következésképpen nagyralátóbb módon születhettek meg. 
GARTNER Elek kaposvári (Somogy m.) kertész 1870-ben az OMGE 
közlönyében, a Gazdasági Lapokban felhívást tett közzé.234 Szerinte „az
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elemi csapások elhárítása, s égalji viszonyaink javítása tekintetéből” 
Magyarországot a lehető leggyorsabban be kell fásítani, továbbá az 
öntözést csatornák létesítésével kell megoldani. A fásításhoz községi 
faiskolákat létesítenének, amelynek anyagi alapját az „ültetvényi 
pénztár” jelentené. Ide a községi birtokosok holdanként néhány krajcárt 
fizetnének, amely összeggel azonban nem a község, hanem a minisz
térium rendelkezne. Ezzel mintegy kényszerítenék a „magas kormányt” 
arra, hogy a megyei „közültetvényi felügyelők” útján „a befásítás ügye a 
lehető leggyorsabban haladjon.”

GARTNER javaslatához többen pártolólag szóltak hozzá,235 az 
OMGE őszi igazgató-választmányi ülésén az ötletet mégis elvetették. A 
kérdés megvizsgálására kiküldött bizottság ugyanis kiszámolta, hogy az 
„ültetvényi pénztár” finanszírozása országosan évi 2 millió írt adótöbb
letet jelentene. Ezt pedig az országgyűlés nemigen fogadná el, tehát a 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztert csak arra kérték, 
hogy a homokterületek fásítására vállalkozók adókedvezményét szorgal
mazza.236 (Ez a kérés meghallgatást talált. Lásd az 1875:VII. te. 6. §- 
ának c/ pontját, amely a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek 
ideiglenes adómentességét biztosította.)

Az OMGE keretein belül zajló vita az OEE fórumain is figyelmet 
kapott. ILLÉS Nándor 1870-ben szintén indítványt adott be „a magyar 
Alföld erdősítése tárgyában”.237 O kimondottan csak a futóhomok- 
területek fásítását szorgalmazta, mert úgy gondolta, hogy „a többi 
területek befásítására valószínűleg elég ingerrel fog bírni a befásított 
területek adómentesítése /.../ és az erdősítés módjainak tanítása.” Ebben 
ugyan tévedett, de lássuk a homokfásítási tervét.

ILLÉS abból indult ki, hogy eddig jobbára idegen, még a magyar 
nyelvet sem beszélő erdészek ügyködtek az Alföldön is, akik a néppel az 
eddigi tapasztalatokat nem tudták megbeszélni. Következésképpen most 
már magyar erdészekkel, akik megfelelő hely- és nyelvismeretekkel 
rendelkeznek, kell a magyar pusztát bejáratni. Ok az alkalmazható 
fanemekről elsősorban az eddigi erdőtelepítések, sőt a különféle kertek, 
kastélyparkok tanulmányozása során tájékozódhatnának.

A másik feladat pedig -  vélte ILLÉS -  „az Alföld szívében” megfe
lelő kísérleti állomás létesítése lenne. Az állomás egy nagy csemete
kerttel is összeköttetésben állna, „honnét szükség esetén az egész Alföld 
ültönezöket kaphatna” Mind a kísérleti állomás vezetője, mind a -  
kertészekhez és a mezőgazdákhoz hasonlóan működő -  vándortanítók 
aztán az egész alföldi homokvidék fokozatos befásítását segítenék elő.
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ILLÉS javaslatát az OEE közgyűlése így nem fogadta el, mondván, 
ha a fásítást az OMGE sem látja azonnal elkezdhetőnek, megvalósít
hatónak, akkor az erdészek is várják meg legalább a készülő erdőtörvény 
erre vonatkozó rendelkezéseit. Az erdőtörvényre azonban még várni 
kellett (akkor nem gondolták, hogy csaknem tíz évet). ILLÉS minden
esetre az először 1871-ben megjelenő „Erdőtenyésztéstan”-ában külön is 
foglalkozott a homokterület fásításával.238 Ebben a kísérletekre tett 
javaslatait megismételte, míg a fafajokra és a futóhomok megkötésére 
vonatkozóan elsősorban Anton KERNER ajánlásaira támaszkodott. 
KERNER pedig a homok megkötése érdekében előbb lágyszárú és helyi 
fás szárú növények elvetését (eldugványozását) tartotta a legfontosabb
nak.239 Majd ezek védelmében lehet azután komolyabb fatermést adó 
tölgyet, szilt, kőrist, gyertyánt és hársakat ültetni, vetni.

KERNER egyébként nem csak a homokvidékek fásításával foglal
kozott. Az általános alföldfásítás (amelyből a „központi erdőtlen siva
t a g i t  kivette) fafajainak kérdését a füzekre és nyárakra redukálta. Úgy 
látta ugyanis, hogy az Alföld erdősebb peremvidékeiről a központ felé 
valameddig a kocsányos tölgy, azután pedig már csak az említett lágy 
lombosok „merészkednek be” Következésképpen a mesterséges erdőül
tetést is ezekkel a fákkal kell kezdeni. Az idegenföldiek közül az akácot 
úgy jellemezte, mint amelyik „az alföldi száraz éghajlatot pompásan 
elviseli”, de az erdeifenyő ültetését nem javasolta.240

Az egzótákkal való kísérletezést mind a kincstári birtokon, 
Mezőhegyesen, mind Debrecen környékén kiterjedten, már a XIX. 
század közepétől elkezdték. Ezek eredményeként a kanadai nyárat és az 
akácot kimondottan a magyar Alföldre való fának találták,241 s ezt a 
vonalat yitte tovább KERNER is. Meg kell még említenünk a bálványfát, 
amelyet valameddig a homokfásítás „csodafájának” tartottak.242 Mindezt 
az első fásítási kísérletekre alapozták, de a bálványfa mégis megmaradt a 
települések belterületi fásítása fafajának, ma pedig mint özönnövény 
okoz gondot.243 (Az említett fafajt -  mint a homokfásítás egyik gyorsan 
növő, alkalmas fáját -  BEDŐ már 1864-ben ajánlotta.244) Összességé
ben azonban az alföldi, különböző talajú, -termőhelyi adottságú vidékek 
fásításra használható fafajainak kérdése nem tisztázódott. Az erdészettu
domány mentségére legyen mondva, hogy nemcsak a kísérletek időbeli 
igénye (tulajdonképpen évtizedekről van szó), hanem az eltérő 
adottságok, sőt az eltérő fafajpolitikai célok is újabb és újabb kérdéseket 
vetettek fel. Az érthetőség kedvéért mindegyikre egy-egy példát 
mondunk.
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ILLÉS Nándor előbb idézett könyvében „a nedves, mocsáros vagy 
áradásnak kitett talajok” erdősítésénél a nyárfa papíripari felhaszná
lásának növekedését külön is hangsúlyozta. Ugyanakkor ezeken a 
területeken az ültetések fafaja ekkor még főleg a fűz volt (elsősorban 
könnyű, dugványról való szaporítása, illetve a már említett botolás 
miatt), míg az utak mellé jegenyenyárakat ültettek, ami viszont nem való 
papírfának.

A homokfásítási kísérleteknek tekinthető delibláti fásítások245 
eredményei (például az egzóta fenyőfélék ültetése) az egész Alföldre 
nem voltak érvényesek. Tehát több kísérletre, illetve az addigi 
eredmények megfelelő közzétételére lett volna szükség.

Végül a termőhelyi viszonyok eltérő volta időben is változott. Ekkor 
zajlottak ugyanis a nagy vízrendezések, amelyek nemcsak a felszíni-, 
hanem a talajvizeket is érintették. A század közepén még nem is 
gondolhatták (bár például KERNER is utalt rá), hogy az Alföld 
kiszárítása, -száradása az őshonos lassan növő fákra (tölgyek, szilek stb.) 
végzetes lehet. így az addig csak próbálgatott idegenhonosak első számú, 
sőt egyetlen lehetőséggé léphetnek elő. Mindezek fényében válik 
érthetővé AJTAY Sándor évtizedekkel későbbi, 1903. évi gondolata: 
„Nem elég tudni azt, hogy hogyan kell ültetni a csemetét. Hiszen ha csak 
ez lenne a kérdés, 10 év alatt be tudnók ültetni Magyarország összes 
kopárait. De a különböző kopárterületeknek mások és mások a 
természeti viszonyai, melyeknek titkai sokszor csak hosszas tanulmá
nyozás és kísérletezés útján tanulhatók ki.”246

Az erdőtörvényt megelőző időszakkal kapcsolatban utalnunk kell 
még egy, vidékünket közelebbről is érintő műre. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1874-ben a Vitéz Korizmics-féle pályajutalomra az erdők 
gazdasági, éghajlati és egészségügyi szempontokból való jelentőségének 
tárgyalását tűzte ki, amely pályázat még tartalmazta: jelöltessenek ki 
azon intézkedések és teendők, melyeket az erdők s a gazdasági faterme
léssel szemben, hazánkban az országnak, községeknek és egyeseknek 
tenniök czélszerű, sőt szükséges volna.” A pályadíjat GALGÓCZY 
Károly nyerte, akinek művét könyv alakban is megjelentették.247

GALGÓCZY mintegy összefoglalta az erdő éghajlat-változtató 
hatásáról korábban zajló vitákat, s a tudomány által ma is vallott nézetet 
képviselte: a kitérjedt erdőirtások némi hőmérséklet-növekedést, főleg 
pedig csapadékszegényedést idéznek elő. Azt azonban, hogy ezt milyen 
nagyságú területeken lehet érzékelni, maga nem tudta meghatározni. 
Mikroklimatikus mérésekkel még nem rendelkeztek, abban a
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következtetésben pedig, hogy az Alföld erdőtlensége és kontinentális 
éghajlata milyen ok-okozati összefüggésben van, nem tudott egyértel
műen állást foglalni. Tárgyunk szempontjából azonban egy nagyon 
fontos tényre mutatott rá. Ez pedig az Eszakkeleti-(Erdős-)Kárpátok, a 
Vihorlát és a Keleti-Beszkidek viszonylag keskeny volta, amelyeken az 
erdők gyakran esnek szélviharok áldozatául. GALGÓCZY azt látta, 
hogy a „szarmacziai” síksággal való eme közvetlen kapcsolat az alföldi 
és mezőségi (mert ő a mezőségi viszonyokat az alföldiekkel rokonította) 
éghajlati helyzetet nagyban befolyásolja, annak szélsőségeit okozza. 
Következésképpen az Északkeleti-Kárpátok erdőtakaróját meg kell 
őrizni, s az Alföld keleti vidékét fokozott mértékben kell befásítani. Tehát 
amíg a korábbi vélekedések, tervek elsősorban a Duna-Tisza közi 
fásításokra, illetve a jellemző északnyugati szél megtörésére gondoltak, 
GALGÓCZY mind az erdélyi Mezőség, mind az Alföld éghajlati 
problémáját a Szarmata-síkság (Kelet-európai-síkság) felőli szélsőségek 
mérséklésében látta megoldhatónak. Ráadásul az Alföld keleti („túl a 
tiszai”) részének erdősítése csak akkor sikerülhet, ha a fás vegetáció 
visszatelepítését a (védő) hegyekben kezdik. A hegyvidéki kopárok 
befásítása -  írta -  jótékonyan fog hatni a széljárásra, amit a síkvidéki 
erdőtelepítések csak fokoznak. GALGÓCZY ezen elméletéből azután a 
Kemer-féle tétel cáfolata is következett; az Alföld középső része is 
erdősíthető. Ehhez -  vélte -  elszánt akaratra, életképes szervezetre és 
megfelelő módszerekre van szükség.

A szerző csemetekertek létesítését és üzemeltetését vállalkozói 
alapon képzelte el. Ugyancsak vállalkozókkal, illetve azok munkásaival 
végeztette volna az erdőültetést is, akik járandóságukat majd az első 
fahasználat hozamából kapták volna meg. Az erdő-, illetve a frissen 
ültetett erdősítések tulajdonosait pedig „közkereseti társaságokba” vagy 
„erdőszövetségekbe” egyesítette volna. így azok közös hozamszabályo
zást, illetve közös erdőkezelést, beleértve az erdőtelepítést, tudtak volna 
megvalósítani. (GALGÓCZY ötletével itt tulajdonképpen saját korát 
előzte meg, mert a szövetkezés majd csak az 1910 körüli években 
vetődik fel újra,248 illetve Romániában az első világháború után.)

Könyvében a homoki, a hegyvidéki és a „túl a tiszai”, síkvidéki 
fásítások módszerére új leírásokat nem hoz, hiszen ő elsősorban elméleti 
szakember volt. Itt is meg kell azonban egy, később kísérletekkel is 
igazolt, véleményét említenünk. Mégpedig, hogy a „legrosszabb kopogó 
sziken” az erdőtelepítést „haszontalan erőlködésnek” tartotta. Ezt majd
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csak a két világháború közötti püspökladányi kísérletek tették nyilván
valóvá,249 de látható, hogy a gondolattal már GALGÓCZY is foglalkozott.

Feltűnő, hogy GALGÓCZY az állami szerepvállalást nem emlegette, 
sokkal inkább a birtokosok önszerveződését. Nem szabad azonban 
elfeledkeznünk a korszak meghatározó erdészetpolitikusának, DIVALD 
Adolfnak a nézeteiről. Ő úgy vélekedett, hogy „az Alföld beerdősítését 
országos költségen, egy- vagy egy pár millió forintnyi összeggel, 
kormányhatalommal községenként vagy expropriatió [kisajátítás] útján, 
semmiféle szempontból igazolhatónak vagy jogosultnak tekinteni 
képesek nem vagyunk.”250 Ebből az alapállásból érthető meg a 2. 
fejezetben említett, 1879-80. évi OMGE-tanácskozás gazdaságpolitikai 
környezete, sőt a XIX. század végének, XX. század elejének törekvései 
is. Az állam szerepének át-, illetve felértékelésére volt szükség, 
amelyhez azonban évtizedek kellettek.

A korszakot az OEE 1880. évi mehádiai (Krassó-Szörény m.) 
közgyűlésével zárhatjuk le, ahol a megvitatandó kérdések közé felvették 
a szikesfásítást is. A tanácskozáson „A szikes talajon tenyésztendő erdei 
fák megtelepítése mi módon teljesítendő, mely fanemek mívelendők, s 
minő tapasztalatok szereztettek eddig a szikes talajok befásítása körül?” 
témában egyetlen mű született, HÓMAN Bálinté, aki dolgozatát Nagy
kovácsiból (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) küldte e l251

Ma is helytálló módon a bakhátas ültetést javasolta, amellyel ezen a 
szélsőségesen nehezen erdősíthető talajon a mikrodomborzati viszonyo
kat javítani lehet. Ugyancsak helyesen látta meg -  még a XVIII. századi 
fásítási próbálkozások példáján -, hogy az erdőtelepítések fafaja legin
kább a vadkörte, majd a vadalma, a szil és a tölgy lehet. Figyelemre 
méltó még, hogy a sziki erdőtelepítésekhez sziken létesített csemetekert
ben nevelt csemetéket ajánlott.

Előadásához az a FLIEG[E]L Nándor szólt elsőként hozzá, akinek 
nevével a Mezőség befásításával kapcsolatban már találkoztunk. A 
„vadszikes” területek fásíthatatlanságát említette meg, míg a másik 
hozzászóló, BALAS Pál a gyakorlati eredmények, kísérletek közzététe
lére hívott fel, amit a közgyűlés is magáévá te tt252

A következő évben, 1881-ben aztán még egy újabb tudósítás érkezett 
be.253 A cikk a kisjenői (Arad m.) szikeseken végzett kísérletekre hívta 
fel a figyelmet. A főhercegi uradalomban HIRSCH Antal főerdész már 
az 1850-es években próbálkozott a szikesek fásításával. Különösen a 
(fa)szénporral megjavított, az előzőleg kiásott ültetőgödrökbe szórt 
,javítóanyag” segítette a kőris megtelepítését. A szerves trágyával és a
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fahamuval végzett kísérletei azonban nem jártak sikerrel, „mert a szik 
kitört és a kísérleti téren kiültetett csemeték valamennyien elvesztek.”

Mire tehát az erdőtörvény 1880-ban életbe lépett, szinte minden 
alföldi termőhelyen voltak már megfigyelések, kisebb kísérletek, s azt is 
tudták, hogy az alföldfásítás (KERNER elméletével szemben) -  a 
legrosszabb szikek kivételével -  megvalósítható. Mindehhez azonban 
megfelelő szervezeti keretet, illetve elégséges anyagi hátteret kellett 
biztosítani.

4.4 Az 1879. évi erdőtörvény hatása
Az Alföld keleti peremén az erdőtörvényt követően ugyanúgy 

kiépült az erdészeti igazgatási rendszer, mint az ország más vidékein. 
Ennek szervezeti részleteit a korábbi kiadványainkban már részletesen 
ismertettük, itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Nagyváradon és 
Temesvárott erdő felügyelőséget létesítettek.

Az erdőtörvény hírére -  miként azt az ország más területein, így 
például a Nagykunságban is kimutattuk254 -  az erdőtulajdonosok erdőki
termeléseket végeztek -  megelőzendő a törvény szerinti kezelés „kelle
metlenségeit”. Példának Nagyváradot hozhatjuk.

A város határában lévőkből az erdőfelügyelő még 1882-ben és 1883- 
ban is 65 kh-nyi (37 ha) magánerdőt írt le: „ezek a Sebes Körös partján 
elterülő, és szétszaggatott részleteket képező füzesekből állanak és 
magántulajdont képeznek és inkább a partok védelmére szolgálnak, csak 
szálalás útján használtatnak ki.” Az 1884. évi beszámolójában azonban 
már csak egyházi erdőkről írt, mert „másféle erdők nincsenek.”255 (A 
város határában az 1885. évi erdőtörzskönyvi adatok szerint is csak 
egyházi erdők állanak.256) Tehát a tulajdonosok az erdővel kapcsolatos 
kötelezettségeket úgy kerülték ki, hogy azokat egyszerűen kitermelték.

A vidékre jellemző mezőgazdasági térhódítás, így az erdők vissza
szorulása az üzemtervezett állományokra is vonatkozott, illetve azokat is 
egyértelműen érintette. Erre két kincstári erdőgondnokság példáját 
idézhetjük, amelyek a lippai főerdőhivatal keretei között működtek.

A csálai erdőgondnokság 1906. évi üzemátvizsgálási munkálatai
ban257 az „A” üzemosztállyal (Opécska -  Arad m. -  község határában) 
kapcsolatban találunk ilyen bejegyzéseket: a tag területe „Maros elmosás 
és vontatóút kihasítás folytán kevesbedett”; „nyiladék kivágás folytán 
kevesbedett” Máshol: a tag „porondolás folytán nagyobbodott”, azaz a 
víz partromboló és partépítő munkája -  hasonlóan a többi folyó 
hullámteréhez -  az erdők kiterjedését állandóan változtatta. Ugyanakkor
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például a 27. tagból 1905-ben miniszteri engedéllyel szántóföldet alakí
tottak ki, míg a 28.-ból szőlőtelepet és csemetekertet. (A 27. tagban 37,8 
kh -  21,8 ha -  volt az erdősült, míg a többit már korábban is tisztásnak 
írták le.) Tehát a Maros gazdag ártere mindenképpen belterjesebb műve
lésre adott lehetőséget, amelynek még kincstári területeken is teret 
engedtek.

Ugyanez volt a helyzet a pécskai erdőgondnokság „B” gazdasági 
osztályában (Magyarpécska és Ópécska -  Arad m. -  határában).258 Itt 
az 1901-ben jóváhagyott üzemtervvel ellentétben 1907-ben már az egész 
területen -  257,23 kh (148,04 ha) -  „állandó mezőgazdasági használatra 
kivont” részt találtak. S mindez még csak a szántóföldi művelés térhódí
tását jelzi, az ugyancsak erdőirtással, erdőátalakítással járó legeltetési 
kérdést még nem is említették. A szerteágazó téma miatt erre célszerű 
külön alfejezetben kitérnünk.

4.4.1 Fás legelő, ligetes legelő, legelőerdő üzem
Példának ismét a csálai erdőgondnokság Maros menti erdőtömbjét 

hozzuk.259 A vidék ártéri-hullámtéri erdei az egykori, az alföldi kemény
fás ligeterdők többé-kevésbé már megbontott állományaira emlékez
tettek. A megbontás mértéke a pillanatnyi faszükségleten kívül általában 
a szállíthatósággal függött össze. Ezért a mélyebben fekvő, netalán a 
vízpartra kifutó tagok megmaradtak, helyesebben letermelésük után is 
erdészeti kezelésben voltak, s azokat felújították. így maradt meg 
Aradtól nyugatra, a Maros folyó partján álló Csálai-erdő jó néhány tagja 
is. Sőt ezeket a részeket igyekeztek némi védelem alá vonni. Például a 
csálai „korcsma” körül -  mint az aradiak kirándulóhelyén -  1896-ban 
Darányi Ignác miniszteri rendeletével mintegy 30 kh-nyi (kb. 17 ha) 
parkerdőt alakítottak ki. Ugyancsak a Csálai-erdő védelmét, legeltetéstől 
való kíméletét jelentett volna a földművelésügyi miniszter 1906-ban kelt 
rendelete. Darányi Csálát vadászati (őz- és apróvad-vadászati) mintaterü
letté akarta fejleszteni. Ezzel pedig semmiféle legeltetés nem fért össze. 
(A terület nagyon alkalmas volt egy ilyen vadrezervátum kialakítására, 
mert a Holt- és az élő Maros fogta közre.)

Darányi 1896. és 1906. évi rendeletét az aradi elöljáróság már 1909- 
ben, főleg pedig a miniszter lemondása (1910. január) után egyre inkább 
támadta. Arra hivatkoztak, hogy a legértékesebb városi legelőt, a Birkást, 
a katonaság állandó gyakorlatozása mind silányabb állapotba juttatja. 
Ezért nekik új legelőt kell keresniük. A Belügyminisztériumot is megjárt, 
ismételt kérvényükre aztán a bérletbe adáshoz a Földművelésügyi
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Minisztérium (TÉGLÁS Károly helyszíni szemléjét követően) hozzájá
rult. Számunkra ebből a legérdekesebb a csálai kocsma melletti -  1911- 
ben már csak 15 kh-nyi (9 ha) -  parkerdő sorsa. A bérlet szerint a város 
azt ugyan nem vághatta ki, de „delelőerdő”-ként hasznosíthatta. Mond
hatnánk azt is, hogy „porba rántotta” -  s ezzel legelője ligetes legelőnek 
számított.

Ahhoz, hogy az alföldi legeltetés és az erdők kapcsolatát (amely 
természetesen nem független a hegyvidékitől) megvizsgálhassuk, és az 
említett ligetes legelőt érthessük, az OEE 1879. évi székesfehérvári 
(Fejér m.) közgyűlését kell felidéznünk. Az ott megtárgyalandó kérdések 
között szerepelt: „Mely üzemmódok lehetnek legcélszerűbbek a magyar 
síkföldön, melyek vannak ott gyakorlatban és milyen eredménnyel. A 
magyar Alföld legelőin és gazdasági tagjai körül tömör erdők, fasorok, 
avagy facsoportok telepítése lehet-e célszerűbb?”260

A téma előadója ILLÉS Nándor volt,261 aki -  elsősorban a német 
„mesterek” munkássága alapján -  a különböző erdőalakokat hosszasan 
fejtegette. Felhívta a figyelmet, hogy az Alföldön a figyelembe veendő 
gazdaság nem a német vidékekre jellemző középerdő üzem, hanem az 
„erdős legelő” Ez a hegyvidéken szokásos erdei legelőtől abban külön
bözik, hogy a legfőbb cél nem a fatermesztés, hanem a legelőgazdál
kodás, s azt a fák legfeljebb csak segítik.

A kibontakozó vitában -  amelyre a későbbiekben még vissza fogunk 
térni -  elsősorban a fasorok, fapászták, illetve a zárttömbű erdők célsze
rűségét, alkalmazhatóságát elemezgették.262 Abban értettek egyet, hogy 
„az Alföldön csak a mezőgazdasági termelés számára alkalmatlan 
területet foglalhatjuk le az erdészet számára.” (SZÉCSI /NIKEL/ 
Zsigmond megfogalmazása.) Ebből az elvből kiindulva aztán BEDŐ 
Albert foglalta össze: a közgyűlés „bármely művelt határnak terméketlen 
részein, valamint kisebb tagulatokat képező vizenyős részeken, vagy 
száraz dombos részeken s a legelők soványabb terein a facsoportok 
telepítését kívánatosnak tartja, úgyszintén a legelő térületek delelő 
helyein is, hol a fű növését nem akadályozzák.”

A kérdés ilyetén, közgyűlési határozattal történő megoldása azonban 
nem volt elegendő sem a sík-, sem a hegyvidéki legelők, illetve erdők 
berendezéséhez. Annál is inkább nem, mert az erdőtörvényt követő, 
1880. évi üzemtervezési utasítás (23.374/1880. FIK.) az említett 
erdőalakra semmiféle utalást nem tartalmazott.263 BEDŐ Albert viszont 
1885-ben, az erdőstatisztikai adatok közzétételekor felhívta a figyelmet 
az ország óriási szarvasmarha-állományára. Ennek érdekében -  vélte -  a

92



tölgyesek övében az „ erdősült legelőterületeket" úgy kellene legelőnek 
használni, hogy azon a fák zárlata a 0,3-0,4-es értékig fennmaradjon. Ez 
biztosítaná a talaj termőképességének megóvását, míg a fák közötti füves 
térség a legeltetés lehetőségét.264 BEDŐ később ezen tételét többször is 
kifejtette.265 Általában azzal megtoldva, hogy elsősorban majd nem az 
erdészek ritkítanak ki erdőt legelőnek, hanem „a mostani legelőterüle
teken erdőt is kell kezelni.” (Tudjuk, ez általában nem így valósult meg.)

Az elméletek tisztázását végezte el a jeles erdőrendező, BELHÁZY 
Emil, aki már 1888-ban megfogalmazta: ,JLegelőerdő alatt oly erdőt 
értünk, melynek főczélja a legeltetés, s a melyben a fák nem annyira a 
fatermelés kedvéért, mint inkább a végett tenyésztetnek, hogy általuk a 
talaj termőképessége megóvassék. A legeltetésnek lehető kiterjedt mér
tékben való gyakorolhatása a fáknak bizonyos gyér állását tételezi fel, 
mely a legelőerdőnek saját kép[p]eni jellege ”266 (Lásd a 7. fénykép
mellékletet.) Ennek érdekében a fák megfelelő gondozását, 0,4-0,7 
zárlatban való állandó (tehát kezelt) fenntartását javasolta, illetve az 
1895-ben megjelent, az erdészek nemzedékeit tanító „Erdőrendezéstan”- 
ában előírta.267 Ugyancsak tőle származik a fás legelő meghatározása is. 
BELHÁZY szerint a fás legelők faállományát (függetlenül azok záródá
sától) egyáltalán nem kezelik, így ott a fák nem képezik az erdőgazdál
kodás tárgyát. Az erdőrendező BELHÁZY már nem hitt a jobbára lege
lőkből kialakítandó legelőerdőkben, hanem még a feltétlen erdőtalajon 
álló erdőkben is elképzelhetőnek tartotta (gyérítéssel) a legelőerdő üzem 
megvalósítását.

Miközben a hegyvidéki területeken egyre nagyobb gond volt a legel
tetéssel, illetve az erdei legeltetés korlátozásával, a legelőerdő-kérdés 
még további elméleti tisztázásokat is követelt. Az OEE erre -  BEDŐ 
Albert javaslatát elfogadva -  1890-ben pályázatot írt ki.268 Az ügyet 
annál is inkább fontosnak tartották, mert erről sem a külföldi szakiroda- 
lomban, sem pedig az erdőtörvényt megelőző időszakban nem volt szó. 
Tehát gyakorlati alkalmazhatósága -  ami egyébként már folyt -  további 
vizsgálódásokat, illetve azok eredményeinek összefoglalását kívánta.

A pályázatra minden tekintetben elfogadható munka az első alka
lommal ugyan nem érkezett, de a téma további tisztázását segítette a 
bíráló bizottság véleménye.269 Az ország vezető erdészei, BEDŐ Albert, 
HORVÁTH Sándor és TAVI Gusztáv 1892-ben a legelőerdők létesítését 
három szempontból látták szükségesnek:
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1. A birtokosok nagy legelőigénye az erdők megbontását kívánja. így 
azonban a tulajdonos nem fátlan, hanem részben fákkal fedett legelőt 
alakít ki, mert a talaj termőerejének megvédését csak a fennálló fák 
biztosítják;

2. Az eddig legelőként használt terület annyira leromlott, hogy ott a 
talaj megkötése, illetve a legelő javítása csak faültetéssel valósítható 
meg;

3. Az alföldi területeken mind a legelő leromlása, mind a birtokos 
faszükséglete megköveteli a legelők részbeni befásítását.

A pályázatra beérkező négy dolgozatot ennek fényében bírálták el. 
Közülük a FÖLDES Jánosét és MÁRTON Sándorét tartották olyannak, 
amelyek egymást kiegészítve a hazai legelőerdő-kérdés minden részletét 
tárgyalják. (A bizottság a kitűzött díjat 1894-ben MÁRTON Sándornak 
ítélte oda.)270 A későbbiekben mindkettőjük munkája könyv alakban is 
megjelent, s a századfordulón felvetődő újabb és újabb kérdésekre is ők 
próbáltak meg válaszolni. Mi itt elsősorban a síkvidéki legelőerdőkkel 
kapcsolatos nézeteikből idézünk egy-két gondolatot.

FÖLDES János, akinek könyvét már 1895-ben kiadták, hangsúlyo
san foglalkozott az alföldi (ártéri, homoki és sziki) legelőerdőkkel. A 
sziki gazdálkodásra Tomka Emil nagylaki (Csanád m.) öntözéses 
legelőjavítását hozta példának,271 míg a sziki erdőkkel kapcsolatban a 
sajátját: „van kezelésem alatt [a lippai főerdőhivatal munkatársa volt] 
egy 1100 holdas szikes erdő, mely kétharmadrészben csádésokkal, közte 
laposokkal át van szelve, melyeken a tölgy már meg nem él, míg a csak 
valamennyire kiemelkedett földduzzadásokon elég szép szálfává 
növekszik.”272 Emlékezzünk: a szikesek bakhátas művelését pontosan 
ezen tapasztalatok alapján ajánlották.

FÖLDES a homoki legelőerdők kérdésével is foglalkozott, s megál
lapításaiból talán csak egyet emelhetnénk ki. Ez pedig a homoki, mérsé
kelt legeltetésnek kitett „fás” legelők, amelyek természetes záródását 0,2 
körülinek tartja.273 Ezt véli szaporítani részben az őshonos fekete- és 
fehér nyárral, illetve akáccal, esetleg fenyőfélékkel. Azzal a megjegy
zéssel, hogy a homokbuckákoni kitettség egységes fafaj választást nem 
tesz lehetővé, mint ahogyan ott a lágyszárú növényzet is eltérő.

MÁRTON Sándor 1897-ben kiadott könyvében az alföldi legelő
erdők leírását -  lévén maga hegyvidéki ember -  FÖLDES János művét 
idézve adja. Érdekes pótlása viszont a „selyemtermelésre berendezett 
legelő-erdők”, amely a korábbi eperfaültetési próbálkozásoknak is mint
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egy kiegészítője lehet. Az eperfákat botoló üzemben kívánta kezelni, 
amivel nemcsak lombnyerési, hanem például ínséges időkben állatta
karmányozási céljai is voltak.274 Ez az elképzelése feltehetően csak 
irodalmi érdekesség, míg egy általa készített, legelőerdőre összeállított 
„mintaüzemterv” fennmaradt (igaz, az nem a most vizsgált vidékre 
vonatkozik) 275

Mielőtt a legelőerdő-elméletek további fejlődését vázolnánk, hadd 
utaljunk az 1898. évi XIX. te. 1/c. §-ára. E szerint a volt úrbéreseknek 
legelőilletőség fejében juttatott erdőket -  ha azok a véderdők-, futó
homokon állók-, illetve feltétlen erdőtalajon állóknak minősülnek -  
állami kezelésbe kellett venni. A legeltetési igényeket pedig (feltétlen 
erdőtalaj esetében) legelőerdő üzem létesítésével próbálták meg kielé
gíteni. Azaz a korábban idézett három szemponthoz még ez a negyedik, 
tulajdonképpen jogi indíttatás is járult.276 S a legelőerdők berende
zésének ez adott igazi lendületet.

Az elméleti tisztázás tehát a XX. század első éveire megtörtént, 
illetve azt az üzemtervezési gyakorlat bevezette, s így az erdők 
legeltetésével kapcsolatos kívánságok részben a legelőerdők szaporítása 
köré csoportosultak. S ekkor jött BERENDY Béla, aki nyugat-európai 
tanulmányújáról hazatérve kimondta: az alpesi országokban a legelőer- 
dö fogalmát azért nem ismerik, mert az „theoria szülte »erdészeti 
tévedés«” 277 Bizonyságul példákat hozott fel, amelyek szerint egy 
legelő befásítása -  akár akáccsemetékkel is -  évtizedeket vesz igénybe, 
ameddig ott nem lehet legeltetni. Továbbá -  érvelt -  a kívánt 0,3-0,7-es 
zárlat fenntartása állandó erdészeti kezelést igényel, amire a gazdák nem 
vállalkoznak. Azaz az erdőtelepítés oldaláról induló legelőerdő létre- 
hozhatatlan.

Ha pedig a meglévő hegyvidéki erdőt gyérítik ki -  mint ahogyan arra 
a készülő üzemtervek lehetőséget adnak a fennmaradó fák potenciális 
vízmosások keletkezési helyei. A fák gyökere, tuskója, sőt árnyékhatása 
ugyanis a víz lefolyását megváltoztatja. így kisebb vízerek keletkeznek, 
amelyek csak nőnek, mert a legelő állatok azokat feljárják, letapossák 
stb. Tehát a legelőerdőnek ebből a szempontból sincs létjogosultsága.

BERENDY megoldásként a kiterjedt legelőjavítást ajánlotta. A 
megjavított legelőket pedig „ligetes módon” körül-, illetve be kell 
erdősíteni úgy, hogy azt a szárító szelektől fapászták védjék, netalán az 
egész legelőt kulisszásan rendezzék be. A Berendy-féle ligetes legelő 
tehát elsősorban legelő, amelynek a fák csak tartozékai, a fű, illetve a 
legelő állatok védelmezői. Ennek megfelelően művelési ága is „legelő”
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BERENDY elméletét vitte tovább a jeles gyakorlati legelőjavítási 
szakember, BÍRÓ János is. Szerinte a ,jövő legelőgazdaság képe” a 
„ ligetes fás legelő”.278 Ennek érdekében a BERENDY által említett 
módon kell védőpásztákat kiképezni, akár ültetéssel, akár pedig a zárt 
erdők megbontásával. Ez utóbbi esetben azonban a meghagyott pászták 
között kialakítandó legelőn néhány hagyásfa megmaradhat addig, amíg a 
terület megfelelő módon be nem gyepesedik. Összességében azonban a 
fák, az erdőpászták mintegy passzív védő szerepet játszanak, azaz 
bennük nem folytatnak (eltérően a „legelőerdő üzem”-től) „tervszerű” 
erdőgazdálkodást.

FÖLDES János egy későbbi, 1911-ben megjelent munkájában 
„erdőszerű legelőerdő”-ről és „ligetes legelőerdő”-ről ír. Az elsőben „a 
fák az egész területen egyenletesen vannak elosztva és 0,3-0,5, ritkán 0,7 
záródású”-ak, míg a ligetes legelőerdőben „a lankásabb füves területek a 
meredek fekvésű erdőfoltokkal váltakoznak s ez utóbbiak rendes 
erdőként kezeltetnek.”279

Emlékezzünk rá: BELHÁZY szerint a fás legelőn a faállományt nem 
kezelték; BERENDY és BÍRÓ a ligetes legelő faállományával szintén 
nem kívánt erdészeti szempontból foglalkozni. Igen ám, de a kopárok 
befásítása, illetve a kopárokon lévő vízmosásmegkötések, illetve egyéb 
fásítások erdészeti üzemtervek alapján történtek. Sőt a keletkezett erdők, 
erdőpászták a véderdők kategóriájába kerültek. Ezért nem lehetett elte
kinteni a „ligetes legelőerdő” alak esetén az erdészeti üzemtervezéstől, - 
kezeléstől. így tulajdonképpen az elméleti út eddig, FÖLDES kategori
zálásáig vezetett el. Azzal a megjegyzéssel, hogy a továbbiakban fás 
legelőnek általában csak a 0,2-es záródásnál gyérebb állású fákkal 
borított, erdészeti teendőket nem igénylő „igazi” legelőt nevezték.280

Ezen „igazi” legelőket azonban a fásításokon kívül is javítani kellett. 
A téma jelen vizsgálódásunktól ugyan elvezet, de egy-két szempontra 
mégis felhívnánk a figyelmet. Az első a minisztérium „hegyvidéki kiren
deltségei”, amelyek ezt a munkát a legjobban szorgalmazták, s amelyek 
működési körébe a törvényhatóságok síkvidéki területei is beletartoz
tak.281 A legelőjavítás segélyezésére példaként Szatmár megyét idézzük.

Az aranyosmeggyesi körjegyző 1911-ben arról írt, hogy az ottani 
közbirtokosság a legelőjavításhoz sertéstrágyát kapott.282 A trágyát 
azonban nem szántották be. Sőt a birtokosság kijelentette, hogy „a 
további feljavítási munkálatot nem óhajtja” „Ilyen közönnyel szemben
-  írta a körjegyző -, bár ennek eloszlatására mindent elkövettem, nem
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tartom megérdemeltnek a további támogatást.” Kérte az addig folyósított 
államsegély beszüntetését.

A másik a törvényekkel és rendeletekkel ösztönzött legelőjavítás, 
amelybe beletartozott például a részletes legelőrendtartás elkészítése 
(1908:XLIII. te.),283 továbbá a birtokosság megfelelő szervezeti kereté
nek megteremtése (1913:X. te.). Mindez azonban sem az állami admi
nisztráció segítségével, sem pedig anyagi áldozatvállalásával -  miként az 
előbbi példa mutatja -  nem úgy haladt, ahogyan azt az ország gazdasági 
vezetői szerették volna.

Egy-egy vidéken azonban a helyi politikai vezetés, illetve az arra 
hivatott egyesületek érhettek el sikereket. 1908-ban példaként emle
gették a Temes Vármegyei Gazdasági Egyesület kezdeményezését.284 
Abból kiindulva, hogy a legelőkérdés nemcsak gazdasági, hanem 
szociális probléma is, megyei legelőrendtartásban mondták ki: a 
közlegelőre minden községi lakos jogosult állatot kihajtani. Ezzel 
nemcsak a zuglegeltetést kívánták visszaszorítani, hanem a szegényebb, 
legelővel nem bíró lakosság falusi „emancipációját” is elkezdték. A 
fííbér tekintetében ugyanis a legelőtulajdonosok maguk is hasonló 
elbírálás alá estek (természetesen a jogosultságukon felüli állatlétszám 
esetén), mint a résztulajdonnal nem bírók. így a díjakat csak ésszerű 
korlátok között emelhették, mert az a saját zsebükre is ment. A hosszabb 
távú megoldást pedig az egyesület, illetve a vármegyei közigazgatási 
bizottság a közbirtokossági (volt úrbéres birtokossági stb.) legelők 
községi megváltásában, megvételében látta. (Ez később országosan is 
megfogalmazódott.)

Temes megye ilyen irányú példáját az erdészeti szaksajtóban is 
örömmel üdvözölték, de a legelőkérdés országos bajait a gazdasági 
szakemberek és a politikusok minduntalanul az erdők legeltethetőségére 
vezették vissza. így mi is a legelőerdők kérdését vesszük újra elő, s 
FOGASSY Gyulát idézzük: „Hosszú időre teijedő praxisom alatt -  írta 
1904-ben -  alkalmam volt nem ugyan legelő-erdőt, de akárhány jól és 
rosszul kezelt erdőt látni. /.../ Találtam itt különféle záródásokat 0,2-0,3- 
tól 0,6-0,8 záródásig, de olyant, mely a kettős célnak, ti. a 
fatenyésztésnek és a fűtermelésnek megfelelt volna, nem találtam.” 
Mivel a legeltetés a talaj elszegényedését okozza, úgy látta, hogy 
legelőerdőt csak „rendkívül erőteljes áradvány-talajokon” lehetne, 
szabadna kialakítani.285

Ilyenre példát vidékünket illetően Temesvár-Vadászerdőn találunk.
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Az ottani erdőőri szakiskolát 1885-ben alapították, s székhelyéül az 
egykori temesvári hadtestparancsnokság épületét, illetve területét jelölték 
ki 286 a z eredetileg 3200 ha kiterjedésű vadászerdei pagony fáit 
korábban rendszertelenül szálalták, s többnyire a különféle erődítési 
munkákra használták fel. Amikor az erdő az 1880-as években a 
földművelésügyi kormányzathoz került, belőle 2500 hektárt kiirtottak, és 
Újszentes telepes községet hozták létre. A maradék 704,62 hektárnyi 
erdőterületet 1889-ben az erdőőri szakiskola céljaira adták át. Az 
erdőben 7 gazdasági osztályt alakítottak ki, a cserhántó üzemtől a 
legelőerdőig.

A „G” gazdasági osztály -  „legelőerdő szálaló vágással” -  területe 
34,78 ha volt. A fennálló tölgyfákat 140 éves vágásfordulóban kívánták 
kezelni. A tanulmányi célokon kívül az („erőteljes áradvány talajon” 
álló) erdő kísérleti területnek is számított.287 Ezen kísérletekről azonban 
bővebb adatok nem állnak rendelkezésünkre, mivel sem a fatermési, sem 
az esetleges fűtermési vizsgálódásokat (ha voltak ilyenek) nem tették 
közzé.

Összességében a későbbi értékelések is úgy látták, hogy a legelőerdő 
üzem mind a hegy-, mind a síkvidéken egyféle szakmai zsákutcának 
bizonyult 288 Helyettük már a XX. század első évtizedében a ligetes 
legelőket szorgalmazták, amelyek kialakítására -  éppen a szélsőséges 
éghajlati viszonyok miatt -  az alföldi területeken fokozottan szükség lett 
volna.

4.4.2 Erdőn kívüli fásítások
A már említett, 1879. évi székesfehérvári erdészeti egyesületi 

közgyűléssel kell kezdenünk. ILLÉS Nándor ott amellett foglalt állást, 
hogy az Alföldön „csak nagy uraknak és jó gazdáknak lesznek még zárt, 
nagykorú tömör erdőségei.” „Nagy uraknak -  folytatta -, kik firól-firól 
örökölve a vagyont, örökölve a szép és magasztos szeretetét, a nagyszerű 
és imposáns öreg erdőt, melynek árnyas süijeseiben vadásztak őseik, 
pillanatnyi nyereség kedvéért elpusztítani nem képesek, sőt ellenkezőleg, 
büszkék arra, hogy szép, jól kezelt erdők urai.”289 A jó gazdák viszont 
gazdasági megfontolásokból telepítenek, tartanak fenn kiterjedtebb 
erdőségeket. Ők tudják ugyanis -  vélte ILLÉS -, hogy csak a változatos 
gazdálkodás -  így az erdővel kiegészített mezőgazdaság -  hozhat állandó 
és biztos jövedelmet.

A vitában BEDŐ Albert kijelentette: „véleményem szerint tömör 
erdő telepítése már túlhaladott álláspont”.290 A zárttömbű erdők
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létrehozását csak a futóhomokos és más gazdasági művelésre nem 
alkalmas területeken képzelte el. Ez az erdészeti vélekedés aztán az 
alföldi erdőtelepítésekre évtizedekig rányomta a bélyegét. Ráadásul a 
mezőgazdálkodásra kevésbé alkalmas földek meghatározása nagyon 
relatív fogalom volt.291 Megismételjük: az erdő, az erdészeti művelési ág 
a síkföldön folyamatosan adta át helyét a belterjesebb művelést biztosító 
mezőgazdaságnak. Ebben a helyzetben az alföldi erdők telepítése tényleg 
csak kivételes lehetőség volt, illetve arra elvétve akadt vállalkozó. A már 
többször idézett kisjenői uradalomban is elsősorban a meglévő erdők 
tisztásait, netalán az évtizedekkel korábban kiirtott foltjait erdősítették 
be 292 Majd csak a századforduló éveiben kezdtek Alföld-szerte máskép
pen gondolkodni, amikor az egész alföldi gazdálkodás problémája került 
napirendre.

Más volt a helyzet a fasorokkal, facsoportokkal. ILLÉS Nándor 
székesfehérvári előadásában a kérdést azzal intézte el, hogy a mezőgaz
dászok döntsék el, vajon mely fasorokra, fapásztákra vagy facsoportokra 
van szükségük. Annál is inkább -  vélte ILLÉS mivel ezek a fák 
óhatatlanul a mezőgazdasági termelés zavarásával (árnyékhatás, gyökér
konkurencia stb.) járnak.293

A kibontakozó vitában294 FEKETE Lajos a fapászták mellett foglalt 
állást. Mondván, a több sorból álló pásztákat mindenféle károsítástól 
könnyebben lehet megvédeni, mint az egyes fasorokat. Ezzel ellentétben 
BEDŐ inkább a fasorok ültetését szorgalmazta. A mezőgazdák nevében 
felszólaló MADAY Izidor viszont elégedetlenségének adott hangot. 
Kifogásolta, hogy az erdészek sem az egyik, sem a másik mellett nem 
állnak ki. Holott ha ők nem tudják, hogy az alföldi gazdának melyik 
forma hozza az annyira nélkülözött fából a legtöbbet, akkor a gazdasági 
egyesületek sem tudják, hogy melyiket propagálják.

A székesfehérvári tanácskozáson egyértelműen kiderült, hogy az 
utak és egyéb vonalas létesítmények fásítását az erdészek nem tartják 
erdészeti feladatnak 295 A mai fogalmaink szerinti erdőn kívüli fásítások 
azonban az alföldi fás vegetáció szempontjából csöppet sem nélkülöz
hetők, ezért az ezekkel kapcsolatos legfőbb eseményeket itt vázoljuk.

Míg korábban, így még a Bach-rendszerben is, az erdőn áthaladó 
utak mellett 10 ölnyire (19 m-re) a fákat kivágatták,296 a kiegyezés után 
egyre inkább az utak mentének fásítását szorgalmazták. Erről intézkedett 
például az 1890. évi I. te. 132. és 138. §-a (lásd a 16. fénykép- 
mellékletet), de útfásítási előírásokat tartalmazott az 1894. évi XII. te. 
49. §-a is. A különböző vonalas létesítmények fasorokkal történő
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szegélyezése azonban nemcsak tulajdoni (hiszen fát az út tulajdonosa 
csak a saját területére ültethetett), hanem gazdasági és termőhelyi 
kérdéseket is felvetett. Ehhez pedig nélkülözhetetlen volt a szakismeret; 
a fák és a talaj, az időjárás stb. ismerete, sőt a fásítás módjának, 
eljárásának tudása is.

Az 1894. évi XII. te. községi faiskolákról, illetve fásításokról szóló 
rendelete végrehajtását egyesek a selyemhernyó-tenyésztés fellendíté
sével vélték összekapcsolhatónak. Az általunk vizsgált kelet-alföldi 
részen Krassó-Szörény, Temes és Torontál megyékben a selyemte
nyésztési felügyelőség jól működött, ebből következően az eperfák is 
némi védelemben részesültek. Egy 1895-ben kidolgozott (országos) 
szabályrendelet-tervezet szerint297 az említett törvény végrehajtását 
elsősorban az eperfacsemeték nevelésével kívánták biztosítani. Minden 
községi faiskolában legalább kétharmad részben eperfákat neveltek 
volna, amelyeket elsősorban az utca- és útfelekre szándékoztak ültetni. A 
korábbi kudarcok okát részben abban látták, hogy nem megfelelő 
nagyságú fákat ültettek, amelyeket aztán mind a legelő állatok, mind az 
út menti földművelés hamar károsított. Tehát a községi faiskolákból 
méretes (a föld fölött egy méterrel legalább 4 cm átmérőjű) suhángokat 
kívántak kiültetni. Az eperfa mellett szólt még a lefelé törekvő, szív 
alakú gyökérzete, amely a szomszédos termőföldek felé nem terjed, nem 
hoz sarjhajtásokat (ellentétben például az akáccal vagy a nyárfélékkel). 
Szintén mellette szólt az időnkénti nyeséssel „karbantartott” koronája. 
Ezzel nemcsak a lombfejlődést segítették elő, hanem a gyümölcstermést 
is akadályozták. Következésképpen az „eprésző” gyerekek a környező 
mezőgazdasági területekben nem tettek kárt. Csak amikor már Alföld- 
szerte elegendő mennyiségű eperfát nevelnek -  írták a javaslat készítői 
akkor lehet gondolni más gyümölcsfákra, illetve az erdei fák ültetésére.

A tervezet így nem valósult meg, bár egyes elemeit a későbbi 
végrehajtási rendeletbe (48.000/1894. FM.) és a vármegyei szabályren
deletekbe beleépítették. Nagyon lényeges viszont, hogy a faiskolák, 
illetve erdőn kívüli fásítások ügyét nem szakmai szervezetekre, hanem a 
politikai hatóságokra bízták. Ennek nem mond ellent, hogy országos 
szinten két miniszteri biztos is tevékenykedett.

A fafajmegválasztás szakszerűségét évtizedekig Rudinai MOLNÁR 
István „országos gyümölcsészeti és fatenyésztési miniszteri biztos” és 
BEZERÉDJ Pál selyemtenyésztési miniszteri biztos igyekezett megvaló
sítani. Ők általában eper-, illetve gyümölcsfák telepítését szorgalmazták, 
a nedves, „vadvizes” területeken viszont nyár-, fűz-, éger- és kőrisfákét.
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MOLNÁR István még azt is meghatározta, hogy az egyes megyékben az 
illető gyümölcsből melyik fajtákat célszerű ültetni, illetve a vad 
alanyokra oltani.298 Magát az állami utak befásítását -  kereskedelemügyi 
miniszteri rendeletek alapján -  az állami építészeti hivatal tervezte meg, 
s az útmesterek irányításával az útkaparók végezték. Ez utóbbiak 
gondoskodtak az elültetett fák védelméről is, illetve az esetleges 
pótlásokról. Fontosnak tartották a fákat karókkal, szúrós ágakkal, esetleg 
kerékvetőkkel körülvenni. A legelő állatoktól, illetve a forgalomtól csak 
így lehetett némi oltalmat biztosítani. Ugyanakkor szorgalmazták a 
frissen ültetett fák öntözését is.

A vármegyei szabályrendeletek összeállításához, illetve az említett 
megyei és községi feladatok tényleges megoldásához mind az országos 
gyümölcsészeti, mind a selyemtenyésztési felügyelő segítséget adott. 
Példaképpen Krassó-Szörény megyét említjük meg, ahová BEZERÉDJ 
a közutak mellé került eperfák védelmére 1902-ben karókat utalt ki. 
Ennek alapján az alispán rendeletben intézkedett a fákat védő karók 
megfelelő elhelyezéséről.299

Az említett vármegyei szabályrendeletekben gondoskodtak a járási 
faiskolai felügyelői rendszer kiépítéséről. Ok a községi faiskolákban 
folyó munka révén figyelemmel voltak a fafaj megválasztásra is. Szilágy 
megyében például előírták azt, ami korábban csak kívánságként fogal
mazódott meg: a csemetekertekben kétharmad részben eperfákat kell 
nevelni.300 Krassó-Szörényben pedig a községen átvonuló közutakat 
feltétlenül eperfákkal kellett beültetni, de a többi utcát is addig, amíg az 
összes eperfával szegélyezett úthossz az 5 km-t el nem érte.301

A megyékben -- az állami építészeti hivatal és az említett két fásítási 
biztos közbejöttével -  évenkénti, netalán idényenkénti bontású fásítási 
terveket készítettek. Igaz, Szilágy megyében 1903-ban egyszerűen 
kimondták: a szabályrendelet életbelépése után úgy kell elkezdeni a 
munkát, hogy az összes belterületi és törvényhatósági út 10 éven belül be 
legyen fásítva.302 Temes megyében viszont lehetővé tették, hogy az 
utakra „odaszögelő földek birtokosai” is fásíthatnak -  hátha azok 
eredményesebben és jobban védik a saját maguk által elültetett fákat.303 
Egyébként pedig mind az ültetés kivitelezésére, mind az esetleges 
ápolásokra a községi közmunka volt a jellemző.

A jogilag, a „papíron” rendezett viszonyok azonban a sikerhez 
önmagukban nem voltak elegendők. FÖLDES János 1910-ben elrettentő 
példaként említette a Lippa-Sistarovác közötti megyei utat, amelyiket 
„már 28 év előtt kezdették beültettetni, de ott máig sincs egy élő fa
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sem.304 Az Arad-Körös-völgyi vasútvonal fásítottsága viszont mintasze
rűen sikerült.305 Igaz, ott a vasúttársaság gondoskodott mind a fák elül
tetéséről, mind azok neveléséről és védelméről.

Összességében az 1894. évi XII. te. ezen rendelkezéseiből a községi, 
illetve törvényhatósági csemetekertek, faiskolák megteremtését, műkö
dését feltétlenül pozitív eredményként kell értékelnünk. (Temesvár a 
maga 70 kh -  40 ha -  faiskola-területével Budapest után második volt 
az országban.306) Ugyanakkor az út- és belterületi fásítások országszerte 
történő, szervezett megindítása is egy modem államban szokásos rend 
szerint folyt. Ehhez megfelelő szakmai és szervezeti hátteret biztosítot
tak. Az eperfák, illetve a selyemhernyó-tenyésztés a három déli megyé
ben, Temesben, Krassó-Szörényben és Torontálban a lakosságot 
számottevő jövedelemhez juttatták.307 Az eredmények mellett azonban 
látnunk kell, hogy sem az út-, sem a belterületi fásítás nem volt, nem 
lehetett a századforduló jelentős mező(vagy erdő-)gazdasági eseménye. 
Megmaradt többnyire az állam által szorgalmazott, és kénytelen
kelletlen végrehajtott kötelességnek.

Hadd jegyezzük még meg, hogy az utak befásítása nem volt öncélú. 
A szederfákon kívül a gyümölcsfákból is vártak annyi hasznot -  külföldi 
példák alapján amelyből az útfenntartás költségeit fedezni lehet308 
(Ez meglehetősen nagyralátó elképzelésnek mondható.) Végül pedig: 
„Ha a közutak be lesznek fásítva -  írta RITTER Gusztáv, kolozsmonos- 
tori (Kolozs m.) főkertész -  a fáradt utas nemcsak fáradtságát pihenheti 
ki a fák árnyékában, hanem hófúvások alkalmával az utat sem tévesztheti 
el.”309 A ma általános szél- és hófúvás elleni védelemre akkor még nem 
gondoltak, amelyre egyébként a fasorok nem is alkalmasak. Az úttól 
távolabb, néhány tíz méterre elhelyezett fapásztákra viszont azért nem 
volt lehetőség, mert az utak céljára általában csak a legszükségesebb, 
legkeskenyebb részt sajátították ki.

A századforduló fásítási eseményei tárgyalásakor nem feledkezhe
tünk meg a millennium és az Erzsébet királyné emlékére létesített 
ültetvényekről sem. Ehhez a kormányzat az ültetési anyagot ingyen 
biztosította (14.702/1-1. §. 1896. FM.). Tárgyunk szempontjából mindez 
azért fontos, mert benne a korábbi fásítási kezdeményezések újabb len
dületet kaptak. Az ezeréves ünnepségek és az Erzsébet királyné emlékére 
ültetett fák ugyanakkor a legtöbb alföldi településen az első közpar
koknak, fásított utaknak, netalán „mulatóhelyeknek” számítottak. S nem
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utolsósorban elvezettek a modem természetvédelmi összeírásokhoz, sőt 
magához a védelemhez is.310

A millenniumi faültetésekkel kapcsolatban egy megyét, Temest 
idézzük.311

Temesillésden a község főutcáján az újonnan létesített járda mellett 
kívántak két sorban 277 db akácfát elültetni, amelynek „Milleniumi 
fasor” nevet adtak. A képviselő-testület indítványa -  szól a jelentés -  
„nagy lelkesedéssel és egyhangúlag elfogadtatik és elhatároztatik, 
miszerint tekintettel arra, hogy ős idők óta dívó kegyeletes szokás, hogy 
egyes nemzeti ünnepek emléke élő emlékfák kiültetése által megöröki- 
tessék, és hazánk ezredéves fennállásának küszöbén álló megünneplése 
nemzeti történetünknek oly lélekemelő és magasló mozzanata, miszerint 
emlékének hosszabb időre való megőrzése és az utókornak való átadása 
a hazafíúi kegyeletnek bizonyára méltó tárgyát képezi ”

Ugyanilyen megfontolásokból Bégaszentmihályon a görögkeleti 
templom udvarán, a „modem iskola” mellett és a községháza elé ültettek 
dió- és tölgyfákat. Temesmórán szintén a templom mellett hoztak létre 
„millenniumi park”-ot. Nagyzsámon a vasútállomás mentén emlékliget 
létesítését határozták el, míg az iskola és a „kisdedóvó” udvarán 
emlékhársakat és -tölgyeket ültettek. Vingán a községi faiskolából 200 
nyárdugványt hoztak a közpark megnagyobbítására, míg Temesrékáson 
„impozáns népünnepély” keretében szentelték be a piactérre ültetett 
millenniumi fákat.

Erzsébet királyné emlékének megörökítésére Darányi Ignác földmű
velésügyi miniszter 1898-ban külön rendeletben (71.544/I/l-a/1898. 
FM.) hívta fel a figyelmet. A fásításokról később emlékalbumot is 
megjelentettek,312 amelyből most néhány, az általunk vizsgált területen 
lévő települést -  megyénkénti felsorolásban -  idézünk.

Ugocsa megyében Túrterebes község elöljárósága 56 akác- és 34 
hársfát ültettetett.

Szatmárnémetiben több helyen is létesítettek emlékhelyet. Például a 
„m. kir. méntelep-osztály a laktanya előtti jártató hely jobb oldalán 500 
drb hárs-, fenyő- és ákáczfát ültetett, melyet Erzsébet királyné emlékére 
1898 felírású táblával jelölt meg.” A megyében Györkefalván 100 
hársat és 100 barkócafát ültettek.

Szilágy megyéből Nyírsidet említhetjük meg, ahol a Bálta-dűlőben 
1000 fenyő- és tölgyfát ültettek el, amivel egy ligetet létesítettek.

A Bihar Vármegyei Gazdasági Egyesület a nagyváradi egyesületi 
faiskolából 1400 nölet (0,9 ha) ligetté alakított, „melyet a közönség
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rendelkezésére bocsájtott.” A létesítményt megfelelő, Erzsébet királyné 
emlékére utaló táblával is ellátta. Biharpüspöki elöljárósága „a közte
reken” 1200 fát ültettetett el, míg Tenkén 250 (vad)gesztenye, 100 
juhar-, 100 hárs- és 50 jegenyenyárfából álló Erzsébet teret létesítettek.

Aradon ekkor ültették a 3,296 kh-as (1,897 ha) Erzsébet-ligetzt. A 
megyéből pedig Konop 20 platánfa- és Mácsa 7600 különböző fajú fa 
ültetését említjük meg. Ez utóbbit Erzsébet fasornak nevezték el. Csanád 
megyében az általunk vizsgált területből Nagylakon ültettek 300 nyárfát.

Torontál megyében Kisősz község 3000 fenyőből és 2000 akácból 
álló ligetet létesített. Gyertyámoson 155 eperfát ültettek el, míg a 
perjámosi méhészegylet 200 hársfát.

Krassó-Szörény megyében Facsád község elöljárósága 0,5 kh (0,3 
ha) területen hárs- és juharfákból Erzsébet sétányt létesített, továbbá egy 
hársfasort is ültetett. Lúgoson a város az egykori katolikus temető 
helyén Erzsébet-ligetet létesített. (Lásd a 9. fényképmellékletet.) 
Lugoshelyen 28 gömbakácot, míg Zsidovinon 1 jegenyenyárat ültettek 
Erzsébet királyné emlékére.

Temes megyében Csernegyház a vasúthoz vezető úton Erzsébet 
sétányt létesített, míg Niczkyfalván és Temesújnépen eperfákat (az 
előbbiben 42-őt, az utóbbiban 100-at) ültettek. Gátalja a községben 200 
emlékfát, továbbá a Szigetfaluba vezető út mellé 296 vadgesztenyét 
ültetett, s ez utóbbit Erzsébet útnak nevezték el. Csák Erzsébet-ligetet 
létesített, amelyben elhelyezték a királyné szobrát is. Dorgos a községi 
utak mellé 165 tölgy-és hársfát ültetett.

Nem ünneprontásnak, de hadd idézzük FÖLDES Jánost: Dorgos 
jegyzője az ültetés utáni „harmadnap panaszkodva mutatta /.../ a fák 
roncsait, jóllehet nagyobb biztonság okából karóhoz kötötte. Itt csak 
szigorú megdorgálás segít.”313

Bár a miniszteri rendelet szerint törekedni kellett a „leboruló 
koronájú” („szomorú”) fák, továbbá a hosszú életű, illetve a királyné 
kedvencének számító tölgyek és fenyők ültetésére, az alföldi telepü
léseken ezt általában nem tudták tartani. Az emlékültetvényekbe kerülő 
fafajokat nemcsak a célszerűség (lásd a méhészegylet hársfáit), hanem 
minden bizonnyal a rendelkezésre álló csemeték is behatárolták. Ugyan
akkor megjelentek olyan kertészeti változatok, például a gömbakác, 
amelyeket utcafásításokra Alföld-szerte ma is szívesen használnak.

Az alföldi erdőn kívüli fásítások dualizmus kori áttekintését talán 
legjobban két vélekedéssel, a téma „realista” és „idealista” megközelíté
sével zárhatjuk. Az alföldi gazdák sok helyen úgy vélekedtek, hogy azért
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nem ültetnek fát, mert az „árnyakat vet és veréb tanyáz [így!] rajta.” Az 
ideális elképzelés szerint pedig a gyümölcs- és „gazdasági” fák ülteté
sével az Alföld akár már tíz év múlva „egy gyönyörű nagy kert képét 
mutathatná.”314 Hogy aztán az „idealista” és a „realista” szemlélet 
hogyan küzd napjainkig egymással, az egy másik, bizonyára tanulságos, 
tanulmány témája lehet.

4.4.3 A kopárfásítási törvények, rendeletek alföldi érvényesülése
Korábban láttuk, hogy az 1879. évi erdőtörvény a futóhomokon álló 

erdőkre külön kategóriát állított fel. Természetesen mindez érvényes volt 
az ilyen talajon létesítendő ültetvényekre is, amelyek elsősorban a Duna- 
Tisza közére és a Nyírségbe kerültek volna. Különleges szerepet kapott 
Deliblát, ahol a kincstár a XVIII-XIX. század fordulóján megkezdett 
munkát minden korábbinál nagyobb lendülettel folytatta. Ugyanakkor az 
1879. évi székesfehérvári erdészgyűlés az egyéb alföldi vidékek 
zárttömbű erdőtelepítését általában a birtokosok gazdasági érdekeire 
bízta, azt külön nem szorgalmazta. BEDŐ Albert egyenesen úgy vélte, 
hogy az alföldi birtokosok legfeljebb a cserkéreg-termelés miatt fognak 
majd nagyobb erdőket telepíteni, mert abból hamar és jelentős haszonra
tehetnek s z e r t .-3 15

Ezen elgondolások mögött nemcsak a mezőgazdaság extenzív 
fejlődését, hanem a közlekedési hálózat korábban elképzelhetetlennek 
tartott bővülését is látnunk kell. Az ország vezető erdészeti elsősorban a 
vasút „mindenhatóságában” bíztak, amely révén a domb- és hegyvidéki 
fa az alföldi fogyasztókhoz, korlátlan mennyiségben juthat el.

A vasútitarifa-politika, de még inkább a faanyag szállítás szempont
jából különleges tulajdonsága (tudniillik nagy térfogatú, de viszonylag 
kis súlyú) ezt a számítást jórészt megkérdőjelezte. A szállításhoz jött 
még a tűzifára különösen jellemző lánckereskedelem, s egyre inkább a 
kőszén mind jelentősebb versenye. így csak az épületfát, legfeljebb bizo
nyos helyekre és esetekben a mezőgazdasági szerfát (például a szőlő
karót) volt érdemes az Alföldre szállítani, illetve az alföldiek ezeket tud
ták megfizetni, míg a többi fáról lehetőleg helyben kellett gondoskodni.

A vázolt folyamat, illetve az ezzel kapcsolatos felismerések termé
szetesen több évtizedet vettek igénybe. Itt azért említjük meg, mert 
mindezek ott voltak a háttérben akkor, amikor a székesfehérvári gyűlés 
határozatainak megvalósítását, az ott elfogadott nézetek érvényesülését 
keressük. S ha az erdőtörvény kopárfásítási rendelkezéseit is ideidézzük, 
arra kell utalnunk, hogy az erdészek örültek volna, ha annak legalább a
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domb- és hegyvidékeken érvényt szereznek, így az Alföld kikerült a „fő
csapás” irányából.

Mindezektől függetlenül természetesen itt is gondoskodni kellett az 
esetleges csemeteigények kielégítéséről. Ebben alapvető szerepük a 
kincstári erdészeti egységeknek volt. A fennmaradt dokumentumok alap
ján -  hasonlóan a Mezőséghez -  nyomon követhetjük a kezdeti időszak 
szaporítóanyag-termelését.

Ahogyan a Mezőségen érdekelt állami erdőigazgatóság esetében már 
láttuk, a csemetebiztosítást az általunk most vizsgált vidék kincstári 
egységei is igyekeztek elszabotálni.316 1881-ben Máramarosszigetről 
(Máramaros m.) azt jelentették, hogy a vidékükön állami segélyben 
(ingyencsemetében) részesítendő birtokosok nincsenek. Nagybányán 
(Szatmár m.) nem volt kincstári csemetekert, Lippán (Temes m.) pedig 
akkor hívták fel az erdőgondnokságokat csemetekert-létesítésre. Az 
egyelőre Temesvárott elhelyezett lugosi (Krassó-Szörény m.) erdőigaz
gatóság szerint „a lugosi kerületben és annak szomszédságában feltétlen 
erdőtalajt képező kopár területek nincsenek” A különböző, a kincstár 
tulajdonában lévő tisztásokra viszont mesterséges erdősítést terveznek, 
amire két csemetekertet tartanak fenn. Az egyikben fenyőféléket, míg a 
másikban magyar tölgyet nevelnek, mely „fanem kopár területek beerdő- 
sítésére is igen alkalmasnak mutatkozik.”

Később, 1884-ben a temesvári erdőfelügyelő arról számolhatott be, 
hogy Krassó-Szörény megyében az 1882-83. évben annyi csemetekertet 
létesítettek, mint azt megelőzően „évtizedeken át”.317 Természetesen itt 
is a kincstár volt a meghatározó, ahol „a facseti, bagyesti és facset-bikisi, 
továbbá a bálinczi pagonyokban” kocsányos tölgy termesztésére alkal
mas „veténykerteket” alakítottak ki -  érthetően és természetesen a kincs
tári csemeteszükségletek fedezésére. Ugyanebből a jelentésből rendelke
zésünkre áll a Temes megyében lévő csemetekertek kimutatása is. (Lásd 
a 10-15. fényképmellékletetket.)
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Erdőbirtokos Pagony Erdőrészlet 1880 előtt 1880 1881 1882 1883 1884 Összesen Fafaj
1. Lugosi Vadászerdő Tómba 5 kh — 5 kh 5 kh - 10 kh tölgy

m. kir. erdő- (3 ha) (3 ha) (3 ha) (6 ha)
2. igazgatóság Denta Szentgyörgy - 2,5 kh 2,5 kh tölgy

(1,4 haj (1,4 ha)
3. Mosnica Zabrán lk h lk h tölgy

(0,6 ha) (0,6 ha)
4. Rékás Kurasica- 3,5 kh - 3,5 kh tölgy

Susanovec (2,0 ha) (2,0 ha)
5. Kiszetó Babsa - 5 kh - 5 kh tölgy

(3 ha) (3 ha)
6. Lippai Lippa- Alois - 1 kh - lk h tölgy

Sistarovec (0,6 ha) (0,6 ha) kőris
7. m. kir. V. Sobos - 0,25 kh - 0,25 kh erdei- és

(0,14 ha) (0,14 ha) feketefenyő
8. főerdőhivatal Bikics — 0,5 kh szil

(0,3 ha) 2,5 kh akác
9. Csákóvá - 0,75 kh (1,44 ha) juhar

(0,43 ha)
10. Pécska- Nszt. — lkh lk h

Dorgos Péter (0,6 ha) . (0,6 ha)
11. M. kir. közala Nagykövé- II. üo. 0,7 kh 2,5 kh 1 kh — — tölgy, szelíd

pítvány csákovai res n. tag (0,4 ha) (1,4 ha) (0,6 ha) gesztenye, a-
uradalma merikai dió,

12. Liget Andreán 2 kh 1,12 kh 1,06 kh — 5,58 kh kőris, akác
(1 ha) (0,64 ha) (0,58 ha) (3,21 ha)

13. Csanádi káp Stancsova Paratz 2 kh ~ — 1 kh - ~ lk h tölgy
talan (1 ha) (0,6 ha) (0,6 ha)



Ahogyan az 1880-as években a csemetekerti hálózat bővült, a birto
kosok (elsősorban a kincstár) mesterséges tölgyfelújítása a megtermelt 
csemetéket „felszívta” Évtizedekig nincs adatunk arra, hogy kopár
vagy homokfásítási céllal alföldi területre adtak volna ki csemetét. Újra 
utalnunk kell rá, hogy ez az időszak elsősorban az erdőterület-csökkenés 
ideje, a használható, vágható korú tölgyesek letermelésének főszezonja. 
Ráadásul az állami erdőkezelés 1898 utáni kötelező bevetése sem az 
Alföldön látta a legsürgősebb teendőket. Ennek ellenére egy-két példát 
hadd idézzünk.

A zilahi és a szilágysomlyói (Szilágy m.) erdőgondnokság vezetője 
1898-ban arról tudósított,318 hogy az erdőbirtokosok szegénységük miatt 
nemhogy csemetetermesztésre, de még erdőfelújításra sem tudnak vállal
kozni. így az erdőket inkább nem vágják, hanem szükségletüket a kiter
melésre kerülő magánerdők hulladékfájából elégítik ki. Változást a 
Zilahon létesített, 1,5 kh (0,9 ha) kiterjedésű állami csemetekerttől 
remélhetnek. Ettől az említett felújítások elvégzését, megkönnyítését 
várják, mert -  miként azt Zilahról írták -  ott „kopár nincs” Itt ismét 
tetten érhetjük az állami -  és már nem kincstári! -  erdészek egyfajta 
„önvédelmét” Amíg kopár nincs, azzal nem kell foglalkozni. A korábbi 
nézeteket majd csak az 1911. évi rendeletek után vizsgálták felül, s az 
1913. évi nagyváradi erdőfelügyelői jelentésben már ez szerepel: „Az 
1879. évi XXXI. te. 165. §-a, valamint az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §- 
ai alapján kijelölendő kopár- és vízmosásos területek ügye Szilágy 
vármegyében meglehetősen el volt hanyagolva.”319

Az erdőgondnokok a jobb anyagi helyzetben lévő Arad megyei 
birtokosokról írták, hogy azok az erdőfelújításokat igyekeznek elszabo
tálni.320 Ezért Marosborsa és Kovászi község volt úrbéreseit 1898-ban 
erdőrendészeti áthágásban marasztalták el. Emiatt Arad megyében is 
inkább nem vágtak erdőt, nehogy a felújítással kelljen „kínlódni” Hogy 
erdősítés még a biztosított csemete mellett is tényleg kínlódás volt, arról 
egy Borossebesről küldött beszámoló tanúskodik. A közbirtokossági 
vezetők által elrendelt munkákban -  írták -  nincs köszönet. A tagok 
„szándékkal dolgoznak rosszul és keveset, úgyhogy néhány holdnak /.../ 
csemetékkel történő beerdősítése esetén minden házra kétszer-háromszor 
is reá kerül a sor, hogy napszámost állítson elő, és egy erdőőmek hetekig 
kell a faluban tartózkodni, míg a néhány ezer csemetét kiülteti. S ha az 
erdősítés nem sikerül, ami ilyen kényszermunka mellett gyakran megtör
ténik, kész az elégedetlenség, talán az öröm is afelett, hogy az erdősíté
sek további folytatása alól kibújni van már egy okuk.”
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Ilyen körülmények között nem lehetett csodálkozni, hogy a kopárfá
sításokat maguk a „tő melletti” erdészek sem szorgalmazták. Ennek 
ellenére az idő haladt, és ha az 1904. évi rendeletek nem, de az 1911. 
éviek már elérték az alföldi részeket is.

A kopárfásítások gyorsításáról, egységessé tételéről szóló 1911. évi 
miniszteri intézkedés hatását Bihar megyében kísérhetjük figyelemmel. 
A nagyváradi erdőfelügyelőség 1913. évi jelentése szerint az összeíráso
kat már az 1911. évben elkezdték.321 A megyében ekkor összesen 1360 
kh (783 ha) kopár, futóhomokos és vízmosásos terület ,jutott [az 
erdőfelügyelőség] tudomására” A helyszíni bejárásokat azután a követ
kező évben, 1912-ben kezdték el, s úgy látták, hogy a részletes felvételek 
során még további kopárokat is találnak. Az első bejárás eredményét, a 
következő 11 község határában talált kopárokat a részletes tervezés 
érdekében az erdőgondnokságoknak adták ki:

Községhatár a kopár kitelj edése

Látható, hogy a kimutatásba -  Létavértes kivételével, amely homok
területen található -  a Sebes- és a Fekete-Körös völgyében lévő köz
ségek egyikét-másikát vették fel. A további bejárást addig, amíg ezek 
részletes tervei el nem készülnek, az erdőfelügyelő nem tartotta célsze
rűnek. Ugyanakkor arra is utalt, hogy Nagyléta és Almosd határában, 
szintén homokon, önkéntes alapon kezdődtek el az erdősítések. Ehhez 
ingyencsemetét, továbbá államsegélyt is kértek. A csemetéket megkap
ták, míg a segélyezési kérvényüket az erdőfelügyelő „előjegyezte” (A 
két község egyébként a jelenlegi kutatási területünkön kívül esik.) A 
megye helyzetéből következett, hogy az előbbi kimutatásban az alföldi 
homokvidékek fásításán kívül a „klasszikus” hegyvidéki kopárok is

1. Élesdlok
2. Remetelórév
3. Kisősi
4. Pontoskő
5. Köröstárkány
6. Barátka
7. Körösbánlak
8. Sólyomkőpestes
9. Mérág

10. Henkeres
11. ILétalVértes

40 kh (23 ha)
5 lk h  (30 ha)
60 kh (35 ha)
15 kh (9 ha)
10 kh (6 ha)
18 kh (10 ha)
83 kh (48 ha)
20 kh (12 ha)
38 kh (22 ha)
50 kh (29 ha)
55 kh (32 ha)

Összesen 440 kh (253 ha).
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szerepelnek. Természetesen mindkettő külön, részletesebb tervezést is 
igényelt.

A következőkben két alföldi birtokos részletes kopárfásítási tervét 
tekintjük át.

A világosi (Arad m.) volt úrbéresek és a község területén a kijelölési 
munkálatokat 1909-ben az 1894. évi XII. te. 13. §-a alapján indították 
meg.322 Mivel a vízmosásos területek utakat is érintettek, a Világosi 
járás főszolgabírója az ehhez szükséges adatokat a kultúrmérnöki 
hivataltól csak a következő évben kapta meg, s így a helyszíni tárgya
lások elhúzódtak. Különösen a költségvetés nem felelt meg az 1911. évi, 
új kijelölési rendnek, ezért az 1912. évi főszolgabírói, elsőfokú, illetve az
1913. évi vármegyei, másodfokú határozatot a minisztériumban nem 
hagyták jóvá. Annál is inkább nem, mert a birtokosság a fásítási tervek 
ellen fellebbezett.

A minisztériumban utaltak rá, hogy a 34.209/1911. FM. számú 
rendelet 75. §-a alapján az eljárást fel kellett volna függeszteni, s az 
iratokat a területileg illetékes erdőfelügyelőségnek átadni. így az új 
eljárásra -  1914 nyarán-új határidőt, 1915. június 1 -j ét j elölték ki. Első
sorban a részletes költségvetést, illetve a munkák megfelelő ütemezését 
várták, amihez egy minisztériumi helyszíni szemle (feltehetően az 
ügyosztály vezetője, RAPPENSBERGER Andor) is segítséget adott.

A korábban kijelölt 66 (!) fásítási helyből az első tízet kiváltották. 
Mondván, „a felettünk elterülő Kiskút dűlőben 10,0 kát. hold kopár 
beerdősítendő.” Tehát nem az egyes vízmosásokat, hanem a hegyoldalt 
kívánták -  az erdőtörvény 165. §-a alapján -  erdősítés alá vonni. A 
további helyeket szintén újraminősítették: „A Valea de Face vízmosás 
biztosítva van, csak a felette elterülő legelők, Face Világos, Gyálu lung, 
Gyálu lipitor legelők, befásítandók.”A 48-54. számú területek erdősítését 
„csak igen kis mérvben” látták szükségesnek, míg az 55-66. számúaknái 
is csak kisebb műveleteket írtak elő. Összességében tehát a legelső 
kijelöléshez képest a tervet egyszerűsítették és mérsékelték. Hogy ebben 
milyen mértékben játszott szerepet a birtokosság hozzáállása, illetve a 
költségek ésszerű csökkentése, netalán a feladat egyszerűsítésének 
igénye, azt nem tudjuk.

A kitört háború miatt azonban maga a tervezés is elakadt. Többszöri 
minisztériumi sürgetésre a vármegyei alispán 1918 elején arról számolt 
be, hogy 1914 második felétől a területileg illetékes aradi erdőgondnoki 
állás „kevés megszakítással állandóan üresedésben volt és van jelenleg 
is.” A feladatokat az aradi erdőhivatal vezetője látná el, de az nem ér rá
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helyszíni bejárásra, tervrajzok készítésére, netalán költségkalkulációkra, 
mivel idejét a mindennapi teendők teljesen lefoglalják.

A másik oldalról pedig az esetleges tárgyaláskor hiányoznának az 
érintettek, mert azok jórészt hadba vonultak. Ha pedig mégis lenne 
jogerős kopárfásítási terv, akkor sem lehetne végrehajtatni, mivel a 
birtokosok sem saját pénzforrással, sem munkaerővel nem rendelkeznek. 
Ezért az alispán kérte a tervkészítés elhalasztását „a békésebb idők 
beálltáig, mikor a viszonyok minden vonalon való rohamos megválto
zása remélhető.” A minisztériumban a kérést méltányolták, s a terv 
összeállítását a háború befejezésétől számított hatodik hónap végéig 
elhalasztották.

A következő példánkban szintén a háborús évek nehézségei 
jelentkeznek.

Érkörtvélyes (Szatmár m.) község határában az 1894. évi XII. te. 
14. §-a alapján jelöltek ki befásítandó területet, amelyet „részint termé
ketlen minőségénél, részint futóhomokos voltánál fogva mezőgazdasági 
állandó használatra egyáltalában nem” tartottak alkalmasnak.323 Lássuk 
ezen tervkészítés, kijelölés lépéseit!

Az előírások szerint ebben az esetben az elsőfokú határozatot a 
vármegyei közigazgatási bizottság hozta meg, amire 1918 márciusában 
került sor. Az „Úrbéri birtok III. forduló” dűlőben befásításra összesen 
21,9 kát. hold (12,6 ha) területet jelöltek ki. Ennek előzményeként 9,3 
kh-on (5,4 ha) már korábban elkezdték a fásítást, amelyet a terv szerint 
magaskőris- és akáccsemetékkel kellett pótolni. A vármegyei elöljáróság 
kérte a szükséges csemeték ingyen történő biztosítását, továbbá az ülte- 
ésben dolgozó napszámosok fizetését állami pénzsegélyből előirányozni.

Mivel az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nem nyújtottak be, a 
fásítási tervet a minisztériumban 1918 nyarán hagyták jóvá. A 
végrehajtásra 1777,80 koronát számoltak, amelyből a csemeték ingyen 
történő biztosítását, továbbá a kát. holdankénti 30 K (52 K/ha), összesen 
657 koronát az állam vállalt, míg a többi a birtokosokat terhelte. 
Megjegyezzük, hogy a község, illetve a vármegye az ültetést végző 
napszámosok fizetésére 1422 koronát kért, de annak csak mintegy felét 
kapta. Ez abból következett, hogy az állami segélyt normatívák alapján 
adták, s ez a háború éveiben sem haladta meg a 30 K/kh összeget. Végül 
hadd utaljunk rá, hogy a munka határidejeként „a háború befejezésétől 
számított három évet” jelölték meg. Erre, továbbá az erdőtörzskönyvi 
adatok megfelelő módosítására mind a debreceni erdőfelügyelőséget,
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mind a munkák közvetlen irányításával, illetve az államsegély kezelé
sével megbízott nagykárolyi erdőhivatalt utasították.

Az idézett két részletesebb példa egyértelművé teszi: a meglévő 
kopárfásítási rendeletekkel az Alföld keleti szegélyén is el lehetett 
kezdeni, illetve meg lehetett gyorsítani mind a tervezést, mind a 
tényleges fásításokat. Az adminisztratív feladatok végzését, a szükséges 
anyagi forrásokat, végül pedig a tényleges kivitelezéseket azonban a 
háború okozta nehézségek egyelőre hátráltatták, illetve teljesen 
megakasztották.

4.4.4 Erdőt az Alföldre!
Az 1904. és 1905. évi alföldi aszályok a közvélemény figyelmét 

ismét az alföldi gazdálkodás felé irányították. FORSTER Géza -  aki 
korábban az OMGE igazgatója volt -  1907-ben az alföldi viszonyok 
javítását az alföldi erdőtelepítések kiterjedt és radikális megoldása nélkül 
elképzelhetetlennek tartotta.324 Mind a tűzifahiányt, mind a klimatikus 
viszonyokat érvként hozta fel annak alátámasztására, hogy az Alföld 
fásításáról törvényben kell gondoskodni. Szerinte a törvényben

-  a vonalas létesítmények (utak, csatornák stb.) tulajdonosait;
-  a háztulajdonosokat, akik annyi gyümölcsfát kötelesek ültetni, 

ahány lakrészből áll a házuk;
-  „a földtulajdonosok minden hold föld után az első 5 évben 5 fát, a 

második 5 évben ugyanannyi haszonfát, lehet gyümölcsfa vagy 
ákácz, nyár, kőris, fűz stb. fanem, kötelesek kiültetni

FORSTER javaslatai, „normái” erősen emlékeztetnek a XVIII. 
századi, feudális viszonyok között megfogalmazott előírására. S ha 
ehhez még a fák rongálóira kiszabandó botbüntetést is hozzátesszük, 
tényleg úgy tűnik, hogy a javaslattevő ebben a kérdésben az idő kerekét 
visszafelé akarta forgatni. Indulatát az mentheti, hogy a liberális állam 
liberális gazdaságpolitikája az alföldi viszonyok javításában nem tudott 
igazán számottevő eredményt felmutatni. S az Alföld jövőjéért aggódok 
száma az erdészek körében is egyre nőtt.

A XX. század első éveiben tettek kísérleteket arra, hogy az alföldi 
állatállomány egy részét nyáron hegyvidéki, sőt havasi legelőkre 
tereljék.325 Elképzelhető, hogy ezzel milyen gondokat okoztak a szűkeb
ben vett erdőterületeken is. Gondoljunk például a hajtóutak kitűzésére, a 
pásztorszállások faszükséglete biztosítására stb. S akkor még nem is 
említettük a hegyvidéki legeltetés általános, szintén megoldás után kiáltó
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problémáit. így érthető például CRAUS Géza Aladár 1909. évi vélemé
nye: „az alföldi legeltetés kérdésének megoldási kulcsa részben az alföld 
gyorsított fásításában is feküdhetnék.326 Azaz az alföldi problémákat ne 
próbálják meg a hegyvidékekre „exportálni”, mivel ott is megvannak a 
sajátságos feladatok, s megoldásra váró erdő- és mezőgazdasági tervek.

Hadd említsünk még meg egy másik mezőgazdát, CSERHÁTI 
Sándort, aki 1907-ben az Alföld mezőgazdasági viszonyai javításáról írt. 
Ő szintén a fásítások mellett állt ki, amitől a klimatikus adottságok 
javulását várta. Ennek érdekében az utak, vasutak, sőt a tanyák fásítását 
szorgalmazta.327 Tehát a termelést kevésbé zavaró, a már meglévő 
objektumok körüli faültetéseket.

Az erdő, illetve a fák és az éghajlat közötti összefüggés kérdése 
egyébként a századforduló éveiben is napirenden volt, még akkor is, ha 
nem vetődött fel olyan élesen, mint a korábbi évtizedekben. Továbbra is 
elsősorban a külföldi mérések, példák álltak a középpontban.328 A mete
orológus LIEBERMANN Leó szintén külföldi példák alapján mutatott 
rá, hogy a síkvidéken erdőpásztákkal, fasorokkal is lehet némi éghajlati 
változást elérni.329

Az OMGE 1908-ban tartott, az alföldi gazdálkodással foglalkozó 
tanácskozásán szintén az alföldi faültetések nagyobb arányú felkarolását 
szorgalmazták. Ettől várták például a szárító szelek hatásának mérsék
lését, azaz a termőhelyi viszonyok javulását.330

Az 1879. évi erdőtörvénytől remélt egyik hatás, tudniillik a 
különböző művelési ágak optimális elrendeződése nem következett be. 
Igaz, a feltétlen erdőtalaj, továbbá a véderdő fogalma némileg mérsékel
te, korlátozta az erdők rovására történő művelésiág-változtatást. A legel
tetési problémák, az alföldi területeken pedig a földművelés is újabb és 
újabb erdőirtásokat követelt. Erre ismét a már idézett Temes megyei 
példát hozzuk fel.

A vármegye közgazdasági előadója 1896-ban a következőre hívta fel 
a figyelmet.331 Míg 1880-ban a megyében -  a Delibláti-homokpuszta 
kivételével -  20 051 kh (11 539 ha) erdőt tartottak nyilván, 15 év múlva 
már csak 5567 kh-t (3204 ha). Közben nemcsak a hegyvidéki területekre, 
hanem a síkvidékre is jellemző volt a mezőgazdaság (elsősorban a 
legeltetés) által túlhasznált részek térnyerése. Az időről időre meginduló 
alföldfásítási kezdeményezésekkel elsősorban ezeket a földeket kívánták 
beerdősíteni.

Itt kell megemlítenünk az ELEK István által alkotott fogalmat, az 
örök erdőbirtokot.332 ELEK minden, az egyes községek határában lévő

113



erdőt minimum 500 kh-as (290 ha), de legalább akkora, amekkora a 
községi legelők, tagokba egyesített volna. Ehhez nemcsak a 
közbirtokosságok, illetve volt úrbéres birtokközösségek, hanem akár a 
magánosok erdei -  állami támogatással történő -  községi kisajátítását 
írta volna elő. Úgy gondolta ugyanis, hogy 500 kh-on már lehet terv
szerű, jövedelmező erdőgazdálkodást folytatni, amely a falu lakossága 
megélhetéséhez is hozzájárulna. Tárgyunk szempontjából fontos még, 
hogy az örök erdőbirtoknak kiszemelt terület lehetőséget adna a követke
zőkre is: „A mezőgazdasági mívelésre nem alkalmas szántók, legelők és 
az erdők erőteljes erdőgazdaságokká egyesíttetvén, megszűnnének az 
árvízveszedelmek, a rétek elposványosodása és eliszaposodása. Azonkí
vül kizsarolt, most már hasznavehetetlen területeket állíthatnának ismét 
az általános termelés szolgálatába. A községi erdők képzésével a birto
kos osztály faszükséglete állandóan kielégíthető volna.”

Az ELEK által így elképzelt ideális határbeosztás természetesen a 
fennálló tulajdonviszonyokon bukott meg. A községek kisajátítási mun
kájához ugyanis állami szerepvállalás kellett volna. Nem is beszélve 
olyan helyzetekről, amikor valakinek kisebb, 30-40 kh-nyi (17-23 ha) 
erdeje volt, amelyet így elvesztett, a község javára arról -  a megfelelő 
kárpótlás ellenében -  le kellett mondania. Maga az eszme azonban, hogy 
tudniillik az alföldi határbeosztást is meg lehet változtatni, ott erdőknek 
helyet adni, az alföldfásítás olyan szorgalmazóit, amilyen például 
FÖLDES János volt, megragadta.333

FÖLDES egyébként a Forster-féle javaslatot nemcsak propagálta, 
hanem továbbfejlesztette. 1910-ben meghatározta azt a 32 (nagy- és 
kisalföldi) megyét, ahol alföldfásítási munkát kell végezni. Az alföldfá
sítást összefogó erdőhivatal székhelyéül pedig az Alföld közepét, Kecs
kemétet vagy Szolnokot javasolta. Számunkra érdekes FÖLDES azon 
javaslata is, amelyben a befásítandó részeket sorolta fel:
1. Mocsaras, szikes és ártéri területek a korábban kifejtett ligetes 

módon fásítandók be;
2. A mezőgazdasági táblák szélein, dűlőutak mellett fasorok 

létesítendők, míg a nagyobb uradalmakban ezeket a táblák sarkában 
vadvédő csenderesekkel kell kiegészíteni;

3. A belterületen az utcák és az udvarok fásítandók;
4. A vasutak mente, továbbá az anyaggödrök helye fával ültetendők be;
5. A tanyák fákkal körülszegélyezendők;
6. „Minden felesleges parlag hely rendszeresen befásítandó és szabály

szerűen kihasználandó.”
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Ez utóbbi kitétellel nemcsak az említett Elek-féle tervhez csatla
kozott, hanem állást foglalt abban is, hogy a fásításokra ugyanúgy kiter- 
jesztendők az erdőtörvény rendelkezései, mint az erdőkre.

Itt kell még megemlékeznünk egy addig nem kellően méltányolt, bár 
időnként már felbukkanó szempontra, az esztétikaira. A fásításokat az 
alföldi egyhangúság oldására, a síkság szebbé tételére is alkalmasnak 
találták. „Hány, de hány -  írták -  festői facsoportozatot lehetne /.../ 
alföldünk rónáin felséges esztétikai keretként létesíteni a jövő nemzedék 
számára /.../, mely aztán köteles és hivatott lesz abból az esztétikailag is 
szépet kitelhetőleg nemcsak fenntartani, hanem egyben gyarapítani és 
továbbfejleszteni.”334

Az alföldi viszonyok tanulmányozásában nagy szerepe volt a 
Magyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának. Ez a testület szorgal
mazta például a növényfenológiai megfigyeléseket,335 s úgy általában az 
alföldi növényzet leírását. BERNÁTSKY Jenő, RAPAICS Raymund és 
TUZSON János az 1910-es évek elején ebben a témában alapvető 
tanulmányokat tett közzé.336 Az alföldi fás növényzet tanulmányozását, 
a gyakorlat számára használható tanácsok megismertetését továbbra is 
két szélsőséges termőhelyre, a homokvidékekre és a szikesekre vezették 
vissza. S a gyakorlati erdészeti kísérletek is elsősorban erre a két 
talaj féleségre próbáltak meg módszereket találni, majd másoknak is 
ajánlani.

A homokvidékek fásítását ILLÉS Nándor már 1885-ben külön 
könyvben elemezte.337 ILLÉS öt évig (1874-79) működött Nagykároly
ban (Szatmár m.), s úgy gondolta, hogy az ottani, továbbá a Delibláton 
és a Szeged környékén szerzett tapasztalatai valamennyi hazai homokon 
alkalmazható módszerhez elegendőek. A századforduló éveiben azonban 
az akácpajzstetű nagyarányú pusztítása éppen a korábbi, elsősorban a 
lombfákra, főleg az akácra vonatkozó terveket kérdőjelezte meg.338 
ILLÉS Nándornak azonban nagyon lényeges szerepe volt annak 
felismerésében, hogy az eredeti lágyszárú növényzet útmutatását kell 
keresni.339 S ezen növényzet segítségével lehet aztán az adott homokvi
déken, sőt azon belül a kitettségi és egyéb, a fák további fejlődése 
szempontjából cseppet sem elhanyagolható jellemzők figyelembevéte
lével az ott eredményesen telepíthető fafajt meghatározni. Az ILLÉS 
által felvetett kérdésre teljesen kielégítő választ majd KISS Ferenc tudott 
1913-ban adni, de az elsősorban a Duna-Tisza közi homokvidékekre 
vonatkozik, így jelen vizsgálódásunkon kívül esik 340
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A szikesfásítás Kisjenőn kezdődő kísérletei a századforduló éveiben 
is folytak. A befásítandó területen 2-3 évig zabot termesztettek, majd 
ősszel 1,5-2 m-es sorokba tölgy- és csermakkot, továbbá vadkörtemagot 
vetettek. Az esetleges hiányokat kőrissel pótolták. Alkalmaztak ültetéssel 
történő telepítést is. Ilyen esetben az ültetőgödröket ősszel ásták ki, s a 
tavaszi ültetés alkalmával három éves kőrist tettek bele. Legjobban 
egyébként a vadkörte vált be. Ugyanakkor az állomány gyors záródása 
miatt utóbb a 1,5 m-es sortávolságot alkalmazták. Az erdőtelepítéseket 
leginkább a pocok és egyes években a nyúl és az őz károsította. Az 
uradalom költségadatokat nem tett közzé, de azt megjegyezte, hogy a 
kapálást bérmunkában végeztette.341

Területünkön a vadászerdei erdőőri szakiskola is végzett, kezdett 
szikesfásítási kísérleteket. Egy rövid tudósításban olvashatjuk, hogy a 
szikes „hasznosítását különféle trágyanemek alkalmazásával kísérlettük 
meg, de hasztalanul, mert a fiatalos csak azokon a részeken fejlődik, 
amelyek eredetileg is kevésbé voltak szikesek.”342

Az egyes szakemberek által kifejtett alföldfásítási nézetek, továbbá 
az itt-ott már folyó kísérletek nem keltettek országos érdeklődést. Még 
akkor sem, amikor éppen ebben a kérdésben a mezőgazdászok és az 
erdészek együttműködése körvonalazódott. Az áttörés csak akkor 
következett be, amikor az ügyet az egyesületek is felkarolták.

Az Arad-Temes-Déva-Lugos-vidéki Erdészeti Egyesület343 1909. 
novemberi választmányi ülésén két, tárgyunk szempontjából különösen 
fontos kérdést tűzött napirendre.344 Az egyesületi titkár, AJTAY Sándor 
a kopárok terjedésének megakadályozásában, továbbá az alföldfásítás 
ügyében a nagyobb állami szerepvállalást szorgalmazta. A kopárokat, 
illetve a kopárosodásnak kitett helyeket -  vélte -  az államnak meg 
kellene vásárolni és azt mielőbb befásítani. AJTAY ezen ötletét a 
választmány nem fogadta el, hanem helyette FÖLDES János javaslatát 
támogatta: az erdőtörvény(ek) tökéletesítése során a fakitermelést úgy 
kell engedélyhez kötni, hogy az azonnali felújítás és így a kopár keletke
zése megelőzhető legyen. (Később, a háború éveiben a fakitermelést 
valóban engedélyhez kötötték, de akkor ebben már a háborús nehézségek 
játszhattak szerepet.)

AJTAY az alföldfásítást törvényhozási úton látta megoldhatónak. 
Ennek érdekében egy központi alföldi erdőhivatalt kellene alapítani -  
vélte -, „melynek feladatához tartoznék az alföldi erdőkről, facsoportok
ról, fasorokról statisztikát összeállítani s a rendszeres befásításokat 
vezetni.” A kérdéshez hozzászólók féltek a túlzott állami beavatkozás,
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szerepvállalás -  elvi és gyakorlati (pénzügyi) -  fogadtatásától. Ugyanak
kor elismerték: a mezőgazdák által is szorgalmazott alföldi erdőtelepíté
sek elől nem lehet kitérni. Ezért a választmány a tervezett földmívelési 
kamarák támogatására számított, míg AJTAY Sándort az alföldfásítási 
javaslat részletesebb kidolgozására utasította.

AJTAY a javaslatot előbb az alföldfásítási hivatal teendőinek részle
tes meghatározásával egészítette ki.345 Ezek:
1. Az alföldi településekről részletes statisztika összeállítása. A kimuta

tások nemcsak a művelési ágakat tartalmaznák, hanem a fasorokat is, 
továbbá a határ talajművelési viszonyait;

2. A leírásokhoz térképeket készítenének, amelyeken a leendő fásítások 
helyét is fel kell tüntetni;

3. A kimutatások alapján teljes fásítási tervek készítése. Ehhez 
természetesen a földtulajdonosok kívánságait, igényeit is meg kell 
hallgatni, illetve azokat a terveknek -  amelyekben a legmeghatá
rozóbb szempont a másra nem használható részek erdősítése -  meg 
kell nyerni;

4. Az elkészített tervek kivitelezésében való közreműködés.

A hivatal működése, illetve az alföldfásítás mielőbbi, nagyarányú 
megindítását AJTAY két okból látta indokoltnak. Az egyik a közgaz
dasági szempont, amely az Alföld sajátos helyzetével függ össze. A nagy 
kiterjedésű hegyvidéki erdők az alföldi fogyasztóktól távol vannak, 
ráadásul fogynak. A mind drágább faanyag beszerzési nehézségeit pedig 
úgy lehet megelőzni, ha már most gondoskodnak a helyben történő 
faanyag-előállításról. A másik indoka a klímával függött össze: „Szintén 
nagyon előnyös volna az Alföldnek rendszeres területelosztás szerinti 
befásítása. Bővebb csapadékot, az esőzések egyenletesebb elosztását 
vonná maga után. Nagyobb szárazságokat, erősebb viharokat mérsé
kelne. Jótékonyan hatna a föld termőerejére, s általában az emberi 
egészségre.”

Ez utóbbi indoklásban láthatjuk, hogy AJTAY nem esett túlzásokba. 
Az alföldi erdők rendszeres eloszlásától a helyi, a mikroklimatikus 
viszonyok javulását várja, amit a tudomány -  elsősorban a németországi 
mikroklimatikus mérések alapján -  akkorra már tisztázott, elfogadott.

Az így, részletesebben kidolgozott indítvánnyal az Arad-Temes- 
Déva-Lugos-vidéki Erdészeti Egyesület 1910. szeptember 11-én Déván 
tartott közgyűlésén foglalkozott. AJTAY javaslatát elfogadta, de azzal, 
hogy nem önálló alföldfásító erdőhivatalt, hanem csak (alföldfásítási)
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„erdészeti vándortanárok” működését látja megvalósíthatónak. Ehhez a 
javaslatához kérte a „nagyobb testvér”, az Országos Erdészeti Egyesület 
támogatását. Javaslatuk szerint az üggyel mielőbb a földművelésügyi 
miniszterhez kell fordulni, mert a mezőgazdaság igényei mielőbbi 
megoldást sürgetnek.346

Az indítványokról az OEE igazgató-választmánya 1911 áprilisában 
tárgyalt. Döntés előtt véleményezés céljából azt egy bizottságnak adta ki, 
amely bizottságot (Nemeskéri-)KISS Pál, KISS Ferenc és CZILLINGER 
János alkották. Az ügyre jó egy év múlva, 1912 közepén tértek vissza 347 
Az említett három tagú bizottság sem az önálló, csak alföldfásítási 
kérdésekkel foglalkozó erdőhivatal felállítását, sem a vándortanári 
intézmény meghonosítását nem javasolta. A kitűzött alföldfásítási célok 
eléréséhez a meglévő államerdészeti szervezetet, továbbá a kopárfásítá
sokkal kapcsolatban 1911-ben kiadott miniszteri rendelet következetes 
végrehajtását elegendő eszköznek tartotta. Ugyanakkor -  hasonlóan az 
1879. évi székesfehérvári közgyűlés határozatához -  hangsúlyozta: „A 
legsürgősebb tennivalók e téren leginkább az utak és dűlőutak szegélye
zése, szélfogók, delelőhelyek, a legelőkön alkalmazandó pászták létesí
tésére vonatkoznak.”

Az igazgató-választmány -  amelynek tagjai között ott volt KAAN 
Károly is -  mégis úgy határozott, hogy a földművelésügyi minisztertől 
feliratban kéri:
1. Az alföldi erdők kitermelésének korlátozását;
2. Az Alföldön lévő kincstári erdők mintaszerű kezelését;
3. Az alföldi- és legelőfásítások lehető legnagyobb támogatását és 

jutalmazását;
4. Az alföldfásításhoz szükséges állami csemetekertek hálózatának 

kiépítését;
5. A szikesek fásítására vonatkozó kísérletek kiterjesztését;
6. A fásításokban érdemeket szerzett birtokosok és falusi elöljáróságok 

jutalmazását.

Láthatjuk, hogy a határozatok a korábbi kopárfásítási rendeletek, 
módszerek továbbfejlesztését, alföldi alkalmazását kívánták. Ilyen szem
pontból tehát egyáltalán nem túlzók. Mégis a földművelésügyi kormány
zat válaszára, a javaslat kedvező fogadtatására éveket kellett várni -  
amikor aztán egészen más okok sürgették a kérdés napirendre tűzését.

Hadd jegyezzük még meg, hogy az alföldfásítás ügye 1911-ben a 
képviselőházban is téma volt. Latinovics Pál határozottan követelte,
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hogy a földművelésügyi kormányzat a témát „nagyobb gyorsasággal és 
erélyesebben karolja föl.” Latinovics főleg az akácültetéseket szorgal
mazta.348

A korszakot KAÁN Károly „Erdőt az Alföldre!” című, a Köztelek 
(az OMGE lapja) 1919. karácsonyi számában megjelent (később önálló 
röpiratként is terjesztett) művével kell zárnunk.349

KAÁN abból indult ki, hogy Magyarország bármilyen békekötésre is 
kényszerül, az ország középső részének fejlesztésére a korábbiaknál 
sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. így az erdőgazdálkodás 
feladatai is kibővülnek, az alföldfásítással növekednek. KAÁN az 
AJTAY által korábban megfogalmazott indokok mellé felsorakoztatta a 
jelentős erdővel, erdőtelepítéssel rendelkező, így jó példát mutató 
városokat, Szegedet, Szabadkát és Kecskemétet. Ezek ellentétei pedig a 
nagyhatárú, de csaknem teljesen fátlan alföldi városok, Hódmezővásár
hely, Kiskunfélegyháza, Mezőtúr stb. KAAN végső következtetése: 
„Törvényhozási úton kell gondoskodnunk arról, hogy az Alföld minden 
vármegyéjében a terület arányában erdőt telepítsenek!”

4.4.5 Az első világháború után
A korszak erdészeti eseményei megértéséhez mind a trianoni 

Magyarország, mind Nagy-Románia erdőgazdaságában bekövetkezett 
változásokat -  legalább egy-két gondolat erejéig -  vázolnunk kell.

Magyarország erdőterületének zöme az utódállamokhoz került. 
Ráadásul ebben a csökkenésben a legnagyobb nehézséget az értékes ipari 
fát adó fenyőerdők, illetve a korszerűen berendezett kincstári erdők 
elvesztése okozta.350 A megmaradt, az ország közepén elhelyezkedő 
erdős területek korábban elsősorban a legeltetést és a vadászatot 
szolgálták, és többnyire csak tűzifát adtak. A korábban évtizedekig fát 
exportáló magyar gazdaság importra szorult, azaz a hivatalosan is 
ellenségnek tekintett utódállamokból történő behozatalra kényszerült. A 
faimport évente a gabonaexport értékével azonos összegű valutát emész
tett fel.351 Ebben a helyzetben új erdőgazdasági politikára volt szükség, 
amelynek kidolgozása KAÁN Károly nevéhez fűződik.352 Míg a világ
háborúig a legfőbb erdészetpolitikai cél a fatermékek piacra juttatásában 
fejeződött ki, addig Trianon után elsődlegessé az erdők fenntartása és 
fatermőképességük növelése vált. Továbbá a háború előtt az erdészek 
nem, vagy alig állták útját a mezőgazdasági művelés erdők rovására 
történő terjeszkedésének (lásd: nem feltétlen erdőtalaj), addig KAÁN 
Károly koncepciója ezen passzivitás feladásán, sőt aktív módon, az
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erdőterületek kiterjesztésén, akár a mezőgazdasági területek fával történő 
beültetésén alapult.

Az erdőterület növelésére ugyan az 1879. és 1894. évi törvények 
vonatkozó cikkelyei elegendőnek mutatkozhattak, de KAÁN önálló, az 
alföldi vidékek -  a Dunától keletre eső síkvidéki törvényhatóságok -  
fásításáról intézkedő törvényt készített elő. A szakmailag kidolgozott, 
„az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról” szóló 1923. évi XIX. tc.- 
et a nemzetgyűlés elfogadta, s annak 1925-ben megjelent a végrehajtási 
utasítása is (7444/1925. FM.). A törvénnyel nemcsak az alföldi (és orszá
gos) fahiányon, hanem az Alföld általános, klimatikus, közegészségügyi 
stb. viszonyain is javítani kívántak. Azaz mindazokat a követelményeket 
teljesíteni, amelyek a korábbi alföldfásítási javaslatokban szerepeltek.

Az erdő és az éghajlat kapcsolata egyébként ekkor is vitára adott 
okot. A meteorológus RÉTHLY Antal kifogásolta, hogy az alföldfásítási 
törvényben, illetve annak indoklásában miért szerepeltették az alföldi 
klimatikus viszonyok javítását. Erre KAÁN Károly ma is helytálló 
érvekkel adott magyarázatot:353 a mikro- és a makroklíma változását, 
erdősávokkal, erdőkkel történő módosítását el kell különíteni. S az 
alföldfásítás esetében mikroklíma-javításról van szó.

Az alföldfásítási törvény értelmében az 50 kh (29 ha) szántóval vagy 
legalább 20 kh (12 ha) réttel, legelővel rendelkező birtokosok számára a 
fásítást kötelezően előírták. Azt, hogy ezeket hol és milyen fafajokkal 
kell elvégezni, az összeírási és kijelölési munka során az erdészek 
határozták meg. Tehát az erdészek azt a XDC. századi elzárkózásukat, 
hogy az erdőn kívüli területekkel ne foglalkozzanak, feladták. A 
„magyar rónát” erdészek, erdőőrök, erdőmémökök járták be, akik a 
meglévő és leendő fasorok, fapászták, gazdasági fásítások táblázatokba 
foglalását és térképen történő rögzítését végezték. Ez az óriási helyszíni 
és irodai adminisztráció (továbbá a tervek elfogadtatása, végrehajtásának 
ellenőrzése stb.) kétségtelenül nemcsak a fátlanság felszámolását, hanem 
az erdészeti közép- és felsőfokú képzettséggel rendelkező emberek 
foglalkoztatottságát is szolgálta. Az utódállamokból (önként vagy kény- 
szerűségből) repatriáló erdészeti személyzetnek -  mai fogalmaink szerint 
közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek -  ugyanis munkát kellett 
biztosítani.

Az 1923. évi alföldfásítási törvény hatálya alá mintegy 4,3 millió 
hektár mező- és erdőgazdasági terület tartozott, ennyire kellett az 
összeírást és kijelölést elkészíteni. 1935-ben, amikor a IV törvény
cikkben („az erdőkről és a természetvédelemről”) az alföldfásítási
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rendeleteket kiterjesztették, és a „közérdekű erdőtelepítésekről” intéz
kedtek, a törvény hatálya alá tartozó terület 5,9 millió hektárra rúgott. A 
növekedés jórészt az országrész-visszacsatolásokból származott, a 
Felvidék egy részéből, Kárpátaljából és Észak-Erdélyből.

Az említett adminisztrációs munkákkal az időszak végére, azaz 1944 
nyaráig 50-70 %-ban készültek el, míg az összes erdőtelepítés és erdőn 
kívüli fásítás 104 ezer hektárt tett ki. Hadd jegyezzük azonban meg, 
hogy az említett munkák nem egyenletesen, hanem az államháztartás 
adta lehetőségeken belül, évenként eltérő módon folytak. Ezekre a 
célokra a legtöbbet -  összhangban a gazdasági fellendüléssel -  a DL 
világháború első éveiben tudták fordítani.354

KAAN Károly 1920 januárjában írta: „a leszakított országrészek új 
tulajdonosai a nekik jutott új országrészek fokozott mérvű gazdasági 
kihasználását tűzik majd célul, s ennek során a Kárpátkoszorú nekik 
jutott részén az eddig fontos államérdekből a lehetőségig konzervált 
erdőállományok értékesítését és letárolását határozzák el és még korlát
lan legeltetését is megengedik .. ,”355

Hogy ez az aggodalom Erdélyt, illetve a Romániához jutott részeket 
illetően mennyiben volt jogos, arra egzakt számokkal nem, csak 
legfeljebb -  óhatatlanul is elfogult -  utalásokkal rendelkezünk. Magyar- 
országtól eltérően Románia ugyanis Európa egyik legnagyobb faexpor
táló országává lépett elő.356 Kivitelének egyharmadát a fa és fatermékek 
tették ki, míg egy másik jellemző szám lehet, hogy az ország összes 
munkavállalójának 15 %-a a fafeldolgozó iparban talált megélhetést. 
Mindebből érthető, hogy az ország erdeit minden korábbinál nagyobb 
mértékben igyekeztek kihasználni. Különösen érvényes volt ez a 
közlekedési eszközökkel jól feltárt vidékekre, illetve a faipari vállalatok 
„hatósugarába” esőkre.

Az erdélyi erdőket az 1921. évi földreform és az ebből következő 
„házi”, falusi fahasználat, főleg pedig az egyre nehezebben kordában 
tartható legeltetés is terhelte. S akkor még nem is szóltunk a más, a 
korábbi magyar gyakorlattól eltérő politikai és erdészeti közigazgatásról. 
Ezek egyikéről-másikáról az előző erdélyi köteteinkben már megemlé
keztünk. Itt elsősorban arra a legfőbb fórumra igyekszünk összpon
tosítani, ahol az egykori, a magyar, és a mai, a román fél megpróbálta 
nézeteit kifejteni, illetve a másik felet álláspontjában (netalán gyakor
latában) némileg megváltoztatni.

A trianoni békeszerződés 293. §-a szerint a Duna és mellékfolyói 
vízrendszerében bekövetkező változások nyomon követésére Dunai
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Állandó Vízügyi Műszaki Bizottságot (Commission Technique Perma- 
nente de Régime des Eaux du Danube = CRED) kellett létrehozni.357 
Ebben mind Magyarországot, mind Csehszlovákiát, Romániát és 
Jugoszláviát egy-egy küldött képviselte, míg az elnököt a Nemzetek 
Szövetsége adta. Ez utóbbi tisztet legtovább olasz diplomata töltötte be. 
A CRED megalakulása (1920), működése ugyan nem biztosította a 
magyar érdekek teljes érvényesítését, hiszen mindegyik ország egy-egy 
szavazattal rendelkezett, de legalább volt lehetőség mind az aggodalmak, 
mind a magyar kívánságok nemzetközi fórumon történő kifejtésére. így 
az évenként sorra kerülő CRED-ülések az erdőgazdaság ügyében is sok 
dokumentum megfogalmazását, netalán értékelését tették lehetővé. 
Hazánkat évekig Sachsenfeldi DIETRICH Alfréd miniszteri rangú követ 
képviselte, míg erdészeti szakértőnk DE POTTERE Gerard volt.

A CRED-ülésekre készülve DE POTTERE Gerard nagyon precíz, 
pontos adatokat kért mind az érintett erdőigazgatóságoktól, mind a 
minisztériumtól. Mondván, „ha ugyanis sikerül az utódállamoktól a 
trianoni határmenti vízmedencékre vonatkozólag hasonló értelemben 
összeállítandó adatokat kapni, módunkban lesz a határon túli erdőgaz
dálkodásra, illetőleg az ott foganatosítandó fahasználatokról következ
tetést [le]vonni és alkalmunk lesz erre vonatkozó esetleges észrevétele
inket illetékes helyen megtenni, mely lehetőség ez idő szerint [1928] 
teljességgel nincsen meg.”358

Magyarország évi erdészeti adatait két részben, az előző évben 
elvégzett munkákra, továbbá a következőkre vonatkozó tervekre bontva 
adta meg. A teljesítettekben a következő fejezetek szerepeltek: az 
erdősítések általában; a kopárok befásítása; az alföldi erdőtelepítések; az 
erdőkitermelések. A magyar beszámolókban külön is kitértek a trianoni 
határ közvetlen közelében (30 km-en belül) foganatosított munkákra. Ez 
különösen az Alföldön, a Romániához tartozó részeken volt jelentős, 
mivel ott már az 1920-as évek elejétől (feltehetően még KAAN Károly 
helyettes államtitkári idejéből) kérték mind a meglévő, mind a frissen 
létesített erdőkről szóló erdőigazgatósági jelentéseket. A „bizalmas” 
forma, illetve a meglévő erdők térképen történő feltüntetése a fásítá
sokat, illetve az erdőket óhatatlanul is a honvédelemmel hozza össze
függésbe, de erre vonatkozó rendelet még a „bizalmas” anyagokban sem 
maradt fenn. Később pedig -  mint utaltunk rá -  az új erdők adatai a 
szomszédos országoknak átadott anyagokban is szerepeltek. (Lásd az 5. 
számú mellékletet.)359 Szintén ide tartozik, hogy az Alföld délkeleti 
szélén lévő, a hegyvidéki fától határral elválasztott helységek tényleg
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nagy fahiánnyal küzdöttek, amely megindokolja az átlagot meghaladó 
fásítási kedvet. Példaképpen (Csonka-)Bihar megyét említhetjük meg, 
ahol egyértelműen felismerték: „minthogy a trianoni határ miatt e 
községek tűzi- és épületfával való ellátása nehezebbé vált, a fásításnak itt 
fokozottabb jelentősége van ”3(>0

A példamutató magyar adatszolgáltatást ugyan nem követte az 
utódállamok hasonló, az erdészet egészét átfogó jelentése, de kisebb- 
nagyobb eredményeket azért lehetett elérni. A CRED kebelén belül 
megkötött magyar-román megállapodás alapján a határ román oldalán 
meghatározták azokat a vízmedencéket (a határtól legfeljebb 100 km-re), 
amely erdő- és mezőgazdasági művelési viszonyait a magyar küldöttek is 
figyelemmel kísérhették. Ehhez több alkalommal -  vegyes bizottsági 
formában -  helyszíni szemlét tartottak.

Közülük az 1927 júliusában sorra kerülőt emelhetjük ki. Az 1925 
karácsonyán bekövetkezett, a Fehér-Körös mentén pusztító árvíz okainak 
vizsgálata során egyértelművé vált: a vízgyűjtő nem megfelelő gazdál
kodása (a hegyek tetejéig terjedő mezőgazdasági művelés) és az elha
nyagolt vízmosáskötés és kopárfásítás a kialakult helyzetért legalább 
olyan mértékben felelős, amint a magas hóra hirtelen jött eső. Ennek 
kapcsán aztán a magyar szakértők elsősorban a vízmosáskötéseket és 
kopárfásításokat szorgalmazták, miközben a töltésépítési munkákat sem 
lehetett tovább halogatni.361

Az utódállamok, így Románia erdészeti adatszolgáltatását időnként 
és helyenként mind a CRED-üléseken, mind a szaksajtó hasábjain 
megkérdőjelezték, de a tételes cáfolatokra nagyon kevés lehetőség volt. 
A helyi tervek végrehajtását -  például az előbb említett Fehér-Körös- 
völgyben -  viszont a vegyes bizottság a helyszínen tudta ellenőrizni. így 
ha általános, egész Erdélyre, illetve a 100 km-es határkörzetre kiterjedő 
kép nem is, de egy-egy vidékre vonatkozó kialakulhatott.

A hivatalos adatszolgáltatásokon kívül a minisztérium az erdőigaz
gatóságoktól „bizalmas” utasításban kérte az utódállamokban, így a 
Romániában tapasztalható, látható erdészeti műveletekről szóló jelenté
seket. Ezekből példaképpen egyet-kettőt idézünk.

A nyírbaktai (baktalórántházi) (Szabolcs m.) erdőgondnok, 
SZONTAGH Ferenc 1927. évi jelentésében a következő „értesülésekre” 
tért ki:362
1. Két nyírbaktai fakereskedő fát vásárolni volt Erdélyben, akik 

Nagyváradtól Kolozsvár felé vasúton utaztak. Ők úgy látták, hogy a 
Sebes-Körös völgyében a Bihar-hegységig „az összes idősebb korú
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állományok ki vannak irtva. Helyüket kopár vagy kopárosodásnak 
indult hegyoldalak jelzik. A vágható korban még nem levő fiatal 
állományok annyira meg vannak gyérítve, hogy ez is inkább a kiter
melés, mint gyérítés jellegével bír”

2. Hasonló helyzettel találkoztak a Maros felső folyása, illetve a 
Nyárád mentén. A két fakereskedő úgy látta -  írja SZONTAGH -, 
hogy a vasútvonalak, illetve a szállításra alkalmas folyók mellett már 
alig található vágható korú erdő. Ezt súlyosbítja a mindenhol űzött 
legeltetés és az elhanyagolt vízmosáskötés, kopárfásítás.

3. A másik „adatközlő”, (SZEDERJEI-)OSTADÁL Jenő, aki a gróf 
Károlyi Lajos-féle uradalom erdődi erdőmestere volt, szintén hason
ló tapasztalatokról számolt be. Az Avas hegységben és környékén 
tételesen sorolta fel mindazokat a helyeket, amelyeken nagyobb 
erdőkitermelések történtek, illetve ő is megemlítette mind az erdő- 
felújítások, mind a kopárfásítások elhanyagolását.

4. OSTADAL a felújításokról írja: „A kitermelést vállalkozók végzik, 
munkájukért a kitermelt famennyiség bizonyos hányadát kapják, s 
kötelességük a kiirtott területek felújítása is, amit a kitermelés után 5 
év alatt kell elvégezniük kát. holdankint 100 leuért. Természetes, 
hogy ily csekély összegből az el nem végezhető, amiért is meg van 
nekik engedve a területnek legelőként való bérbe adása. A vállal
kozók a mesterséges erdősítést a lehető legkisebb területre redu
kálják, azután az egészet legelőként bérbe adják, miáltal a természe
tes felújítást teljesen meggátolják és tönkreteszik.”

5. A kopárfásítások elmaradását az erdőhivatalok egyszerűen csak a 
pénzhiánnyal indokolják.

6. A vízi szállítóberendezések karbantartásával, netalán felújításával a 
fakereskedők nem törődnek.

7. OSTADÁL erdőtanácsos nagy hibának tartja az általa „gyérítésnek” 
nevezett rendszert is, amelynek során kát. holdanként legfeljebb 30 
db fát hagynak állva (52 fa/ha). Mi itt hadd jegyezzük meg, hogy ez 
tulajdonképpen egy felújítási mód, amelyet a románok francia 
példák alapján alkalmaztak. A kitermelés során minden 80 fa ledön
tése után egyet meghagytak, amely hivatott volt a környéket maggal 
ellátni, a felújulást biztosítani. (A német -  így a magyar -  „erdészeti 
iskola” ezt nem ismerte, így OSTADAL Jenő „gyérítésnek” vélte.)

8. Az erdőtanácsost az uradalom erdeinek állami kezelésbe vétele után 
állásából elbocsátották, így alkalma volt nemcsak a trianoni határhoz
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közelebb fekvő területeket, hanem Erdély jelentős részét is bejárni, s 
mindenütt hasonló jelenségeket tapasztalt.

Még egy másik, 1928-ból származó jelentést idézünk, ezúttal a 
kopárfásításokkal kapcsolatban.

A békéscsabai (Békés m.) erdőhivatalból írták:363 „Schillinger Béla 
okleveles erdőmémök újabb információja alapján román megszállt 
területen Arad várm. máriaradnai járáshoz tartozó Tótvárad, Áldásos, 
Vám, Soborsin, Kujás, Tok, Iltyó községek határában /.../ az aradi 
román erdőigazgatóság ákáczcsemetével részben kopár, részben vízmo
sásos területeken végzett erdősítést. A folyó évi nagy szárazság követ
keztében az ültetések helyenként kiszáradtak. A csemetéket az állami és 
nagyobb községekben telepített csemetekertekből fedezik.”

A minisztériumban, illetve a CRED-delegátusok természetesen 
necsak az utódállamok adatszolgáltatását, hanem a fenti, informális 
csatornákon beszerzett értesüléseket sem vehették készpénznek. Mégis 
egyféle tájékoztatást, „muníciót” jelentett, jelenthetett. S akkor még nem 
szabad elfeledkeznünk egy harmadik, a magyar erdőtisztikar gondolko
dását befolyásoló érzelmi háttérről sem. Ennek jellemzésére BODOR 
Gyulát, az évtizedekig Erdélyben szolgáló erdőmémököt, erdészeti 
szakírót, később debreceni erdőigazgatót364 és gazdasági akadémiai 
tanárt idézzük. „Az 1914-18. évi szerencsétlen világháború -  írta 1925- 
ben -, melybe akaratunk ellenére, a nemzeti létünk és fejlődésünk 
hagyományos ellenségének (osztrák diplomácia és hadvezetőség) 
mindenkori balkezűsége sodort, előidézte rettenetes katasztrófánkat és 
megfosztott a fejlődés útjára terelt erdőgazdaságunk legfőbb alapjától. 
Erdőségeinknek és erdőgazdasági szervezetünknek csak 12,7 %-nyi 
roncsai maradtak birtokunkban: a többi 87,3 % az emberieden vad 
indulatokkal telített ellenségeink imperiuma alá jutott, akik csonka 
hazánkat elszigetelték, imperiumuk alá jutott erdőtiszti karunk tagjainak 
nagy részét pedig kiutasították, vagy existentiájuktól megfosztották.”365 

A magyar diplomáciának mindezekkel számolni kellett akkor, 
amikor az ország érdekeit képviselte, illetve álláspontját megpróbálta 
érvényesíteni.

A CRED-fórumokon az erdészet, főleg a magyar-román ellentét 
legélesebben talán 1929-ben, a lussinpiccolói XI. ülésszakon vetődött 
fel.366 A magyar delegátus, DIETRICH Alfréd követ elmondta az erdő- 
felújításokkal, a kopárfásításokkal, az alföldi erdőtelepítésekkel és az 
erdőkitermelésekkel kapcsolatos, szokásos évi adatsorokkal alátámasz
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tott beszámolóját. Végül kiemelte, hogy az alföldfásítás 1928-ban 
történő, az 1923. évi törvényen alapuló megindítása az országtól óriási 
áldozatokat követel, de rá van utalva mind közgazdasági szempontból 
(fahiány), mind éghajlati szempontból. Ettől várja ugyanis, hogy a Duna 
és a Tisza mentén „a bioklimatológiai viszonyok” kedvező változását. S 
ezt válaszul szánta a román delegáció korábban felvetett, a magyar 
erdészeti igazgatás egykori erdélyi kopárfásítási törekvéseit bíráló 
gondolataira.

A román delegátus, Popescu követ természetesen „felvette a kesz
tyűt” Bizonygatta, hogy a magyar uralom alatt megkötött fakitermelési 
szerződések egyike-másika még mindig él, amit a román kormány -  még 
ha az ellenkezik is a nézeteivel -  kénytelen tiszteletben tartani.

Az egykori kopárfásítási próbálkozások sikertelenségét bizonyítandó 
pedig Serényi Béla gróf 1911. évi rendeletének bevezető sorait (hogy 
tudniillik addig mind a kopárfásítások, mind az időről időre elrendelt 
kijelölések csak „ötletszerűen” történtek), illetve az 1916. évi, Horváth 
Sándor-féle erdőtörvény-tervezet indoklását idézte. Ugyanakkor cáfolta 
mind a legeltetésekkel kapcsolatos, a román impérium óta meglévő 
„engedékenységet”, mind az egykori magyar alkalmazottak tömeges 
elbocsátását. Kimutatása szerint, aki Romániában akar élni, azokat az 
állam alkalmazza, bár ez egész Romániának „igen nehéz anyagi terhet 
jelent” (112 erdőmémökről, 4 vezető erdészről”, 115 főerdészről, 335 
erdőőrről és 37 „igazgatási alkalmazottéról volt szó.) Külön is kitért a 
Krassó-Szörény megyei viszonyokra, a Szvinja Mare-patak, -vízmosás 
sikertelen megfékezésére.367 A vasútvonal mellett épített betongát és a 
felette végzett vízmosáskötés -  miként azt 1924-ben a temesvári műszaki 
szakértők, illetve egy osztrák erdészeti szakember is megállapította -  a 
célját nem érte el, mert a kőhordalék a vasúti pályát újra elöntötte. Azaz 
a mostani román kopárfásítási-, illetve vízmosáskötési erőfeszítések 
eredményeit meg lehet ugyan kérdőjelezni, de magát a tényt, hogy ezek a 
munkálatok folytatódnak, nem.

Minderre a magyar követ csak azt válaszolta, hogy nem akar tétele
sen semmit sem cáfolni, de az 1927. évi, a magyar műszaki szakemberek 
helyszíni bejárására vonatkozó jegyzőkönyvek stb. rendelkezésre állnak, 
s Magyarország fenntartja a román adatok-, jelentések-, bírálatokkal 
kapcsolatos kétségeit.

Ugyanezen az ülésen a csehszlovák delegátus szintén a magyar 
nagykövetet akarta kellemetlen helyzetbe hozni. A Quartely Journal of 
Forestry 1927. évi októberi számában J. Hunter Blair „Hungárián forest
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policy” címmel írt egy tanulmányt. Ebben kifejtette, hogy Magyarország 
a XIX. században az ország közepén mintegy 8 millió kh (kb. 4,6 millió 
ha) területet csapolt le, tett termékennyé és részben fásított be. Most 
azonban „a régi Magyarországhoz tartozott /.../ erdőket, melyek a 
mostani Magyarország határain kívül esnek, s amelyeket a magyarok az 
ő uralmuk idején nagy gonddal ápolgattak, azokat az utódállamok most 
kipusztítják, kiirtják, s hogy ez máris a Dunának és Tiszának a Nagy 
Magyar Alföldön való kiöntéseit, áradásait idézi elő.” A követ kérte 
magyar kollégáját, hogy J. Hunter Blair állításait cáfolja meg. Ettől mind 
a magyar küldött, mind az (olasz) elnök elzárkózott: a tanulmány nem a 
CRED-del kapcsolatos, egyébként sem azért gyűltek össze, hogy 
újságokat „szemlézzenek” Jobb lenne -  mondta DIETRICH Alfréd - , ha 
a csehszlovák kormány az 1927. évi erdélyihez hasonló helyszíni 
bejárásra adna lehetőséget, ami elől a csehszlovák küldött ismételten 
elzárkózott.

A magyar-román együttműködéshez, vegyes bizottság megalakítá
sához hasonló szervezet kiépítéséhez a csehszlovák fél végig (1938-ig) 
nem járult hozzá. Ezért a magyar küldöttek továbbra is csak a hivatalos 
és az „utazók” által szolgáltatott adatokhoz juthattak hozzá. Továbbá 
maguk is „utazó szemlélőkké” váltak. Erre alkalmat adott például a 
CRED következő, 1930. évi ülése, amelyet Trencsénteplicén (Trencsén 
m.) tartottak. Az ülésre a magyar küldötteket többek között az egykori 
Trencsén megyére jellemző erdészeti viszonyok leírásával, illetve a 
dualizmus idején végzett kopárfásítások részletezésével készítették 
fel.368

A CRED-ülések témái közül még egyet, az erdő és a klíma viszonyát 
említjük meg. A CRED X. ülésén az erdőpusztítások klímaváltoztató, 
illetve a folyók járását befolyásoló hatását vizsgálták meg.369 Leginkább 
a csehszlovák delegátus érezte magát arra hivatottnak, hogy a Kárpát
medence egykori egységes vízügyi igazgatásáért aggódó magyarokat 
megnyugtassa: „a domborzati viszonyok szempontjából Magyarország 
felett fekvő országokban végrehajtott esetleges erdőpusztítások a nagy 
magyar Alföld klímái viszonyaira kedvezőtlen” hatással nincsenek. Ezt 
bizonyítandó kimutatták, hogy
-  az esetleges kopárok megléte, illetve befásítása csak a helyi

viszonyokban okoz változást;
-  az erdő ugyan vízvisszatartó képességgel rendelkezik, de az Alföld

talajvizei ingadozására nincs befolyással -  mert azoktól távol van;



-  az erdőletarolás ugyan elősegíti a hordalékképződést és az alföldi 
vidékek elmocsarasodását, de a fő ok az alföldi folyók kicsi esése, s 
így „az ár gyenge ereje nem elegendő, hogy a hordalékot mozgásban 
tartsa”
Összességében pedig annak a véleményének adott hangot, hogy az 

említett, esetleges káros hatások a csehszlovák állam határain belül 
érvényesülnek, Magyarország ne aggódjék sem a letárolások (amelyek 
tulajdonképpen „alig vannak”), sem az esetleges alföldi károk miatt.

A magyar delegáció hazaérkezve a csehszlovák álláspontot vélemé
nyezésre ROTH Gyula soproni főiskolai tanárnak, a központi erdészeti 
kísérleti állomás vezetőjének adta ki. ROTH kifogásolta az északi szom
széd tudományos állásfoglalását, mondván, hogy nem az erdő klímavál
toztató vagy nem változtató hatásáról van itt szó (azon a tudomány már 
túlhaladt), hanem az egyes éghajlati elemek módosulásáról. így például a 
szél-, a csapadék- vagy a napsugárzási viszonyok megváltozásáról. 
Emellett cáfolta, hogy az erdőtlen területeken tapasztalt gyorsabb 
vízlefolyás csak Csehszlovákia határain belül okozna gondot. Pláne egy 
olyan esetben, amikor Magyarországra minden hegyvidékről egyszerre 
zúdul a víz.

A hiányzó, az éghajlat egyes elemeire vonatkozó, lényegében ma is 
elfogadható hatásokat azután VAGI István, a főiskola termőhelyismereti, 
illetve éghajlattani oktatója foglalta össze:
1. Az erdő véd a nap besugárzása, annak talajra gyakorolt káros hatásai 

ellen;
2. A levegő hőmérsékletére nagyobb távolságokra, így Kárpátok- 

Alföld viszonylatban, nincs hatással;
3. A kárpáti erdők nem hozhatnak létre „figyelemre méltó csapadék

többletet”-
4. Az erdő ugyan a levegő páratartalmát emeli, de az nagyobb távol

ságban nem érvényesül;
5. Az erdő a szél sebességét gyengíti, de ez is csak bizonyos, nem 

távoli környezetben igaz;
6. „Az erdő megléte, illetve hiánya a lehullott csapadékra és a talajvízre 

jelentékeny hatással bír, mivel a kopárokon nem érvényesül a 
lombkorona, az avar és magának az erdőnek a vízvisszatartó, 
hordalékképződést gátló hatása. Következésképpen „ha /.../ a 
Kárpátok övében kipusztítanák az erdőket, akkor évről évre ki lenne 
téve az Alföld a nagy árveszélynek, amelyet a Kárpátokból jövő 
megáradt folyók idéznének elő.”
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A magyar delegátusnak adandó előterjesztést aztán a VÁGI István 
által kifejtettek alapján módosították. ROTH Gyula végső következtetése 
pedig az volt, hogy a hazai erdészeti kísérletügyet, benne a meteoroló
giai megfigyeléseket kell fejleszteni. A külföldi mérések, példák ugyanis 
nem használhatók, mivel „a hazai helyzetnek -  a síkságot majdnem 
körülfogó hegykoszorúnak -  nincs párja, tudomásom szerint az egész 
világon nincs ily kialakulásban /.../, mert nemcsak erdőkoszorú veszi 
körül az Alföldet, hanem egyúttal hegyláncolat is.”

A továbbiakban a magyar küldöttek álláspontjukat fenntartották: 
minden erdei munka a vizek természetes lefolyását, állapotát (a béke- 
szerződés szerint: „régime des eaux”) megváltoztathatja. Ezért a Duna 
vízgyűjtőjében végzett átalakítások igenis magyar ügyek. A kérdés 
megnyugtató megoldását azonban mégsem a CRED-től, hanem a Kárpát
medence politikai egységének a visszaállításától, a korábban működött 
bizottságok munkájának okafogyottá válásától várták.370
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5 A KÖZÉRDEKŰ ERDŐTELEPÍTÉSEK KÉRDÉSE 
1940-44-BEN

A második bécsi döntést követően, 1940 szeptemberében a magyar 
csapatok bevonultak Észak-Erdélybe. A 10 hétig tartó katonai igazgatást 
novemberben polgári váltotta fel, és sorra jelentek meg azok a 
rendeletek, amelyekkel a visszakerült országrész törvényeit, egyáltalán 
működését a korábbi magyarországival összekapcsolták. Ezek közül 
erdészeti szempontból kiemeljük az 1942. évi 84.665/I/B-3/1942. FM. 
rendeletet, amely szerint a visszakerült keleti és erdélyi országrészekben 
a kopárfásítási és vízmosáskötési munkálatokat sürgősen és azonnal meg 
kell kezdeni.371 Mielőtt ennek eredményeire utalnánk, hadd említsük 
meg az új helyzet adta erdészetpolitikai nézeteket.

A jeles alföldfásító, KALLIVODA Andor már 1930-ban kifejtette: 
„Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvény merőben 
igazságtalan, mert csak a földrajzilag meghatározott Alföld birtokosaira 
ró súlyos kötelezettségeket és terheket. / . . . / Az  igazságos törvénynek a 
haza minden polgárára egyformán ki kell terjedni, akárhol van a 
birtoka.”372 Ennek alapján az 1935. évi erdőtörvényben valóban sokkal 
kiterjedtebben határozták meg azt a kört, ahol az alföldfásítási, illetve 
közérdekű erdőtelepítési előírásokat érvényesíteni kell (a törvény 
negyedik címe), azaz a kimondottan síkvidékeken végzett fásításokat 
földraj zilag j elentősen kitelj esztették.

Az ország vezető erdésze, MOLCSÁNY Gábor 1940-ben széles, 
nem csak erdészeti körben bizonygatta: „Meg kell cáfolnom azt a lépten- 
nyomon hallható megjegyzést, illetve megállapítást, hogy az alföldfásí- 
tásra most már nincs szükség, mert kaptunk vissza elég erdőt. Meg kell 
állapítanom, hogy akik ezt hangoztatják, azoknak az alföldfásítás 
közgazdasági jelentőségéről halvány fogalmuk sincs ”373 Ezen jelen
tőség alátámasztására -  még mindig elsősorban külföldi, dániai és 
szovjetunióbeli eredmények alapján -  BÍRÓ Zoltán a mezőgazdasági 
területeken létesített védőpászták termésnövelő hatását fejtegette.374 És 
újra, mintegy a századfordulón zajló viták, nézetegyeztetések folytatása
ként, felvetődött: az alföldfásítást államerdészeti kivitelezéssel, sőt 
állami kisajátításokkal kell elősegíteni.375

Az erdélyi viszonyokat jól ismerő NEMES Károly pedig a hegy
vidéki fásítási feladatokra hívta fel a figyelmet. A kopárok „kiterjedését
-  írta 1943-ban -  százezer holdakkal megnagyobbították az oláh
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megszállás alatt nemzetiségi politikából legelőalakítás címén letarolt 
erdők. Ezeket a nyáj őrző pásztorok felégették, s mint ma már legeltetésre 
sem alkalmas, feltétlen erdőtalajokat minél előbb be kellene erdő
síteni.”376

Tehát egyik oldalon az ország különböző részében élők ugyanazon 
kötelezettségének jogossága, a másikon pedig a sík- és hegyvidéki 
területeken ténylegesen is meglévő feladatok a közérdekű erdőtelepítések 
folytatását, sőt gyorsítását szorgalmazták. Ezt propagálta például az 
OEE titkára, MIHÁLYI Zoltán is.377

A közérdekű erdőtelepítések ügyét természetesen nem „légüres 
térben”, netalán, az 1918-19-ben abbahagyott helyzetből kellett folytatni. 
A román uralom éveiben is születtek fásítások, illetve tervek. Az 
utóbbiak továbbélésére egy Kolozs megyei példát mutatunk be.

A drági volt úrbéresek378 az 1884-ben megtörtént úrbéri elkülönítés 
során id. báró Wesselényi Ferenctől erdejüket és legelőjüket egyben 
kapták ki, amit aztán elkülönítettek. Az erdőre 1888-ban készítettek 
üzemtervet, míg a legeltetési társulat az első világháború idején alakult 
meg. Mivel az 1935. évi erdőtörvény szerint a volt úrbéreseknek is 
erdőbirtokossági társulattá kellett szerveződniük, az erdőfelügyelő és a 
gazdasági felügyelő 1943-ban úgy látta, hogy az egészre, tehát az erdő- 
és legelőterületre alakuljanak meg, s a legelőre csak külön rendtartásban 
utaljanak. Annál is inkább, mert az 1898. évi XIX. te. szerint létrejött 
birtokosság és a legelőbirtokosság vezetősége ugyanaz. Az erdőből ki-ki 
Jussa” szerint kap fát, míg a legelőre az egykori jobbágyok utódain 
kívül -  méltányosságból -  a „szegényebb”, az említett 1884. évi egyez
ség után beköltözött lakosok is hajthatnak szarvasmarhát.

A szervezeten kívül számunkra érdekes, hogy az erdő -  amelyet 
1888-ban 387 kh 256 Dőlnek (222,8 ha) találtak -  három nagyobb tagban 
(„Falu feletti oldal”, „Cigányoldal”, „Őshegy”) terült el, és volt egy 
kisebb, mintegy 1 kh-nyi (kb. 0,6 ha) tisztás is, de az a legújabb időkben 
természetes úton beerdősült.

Sokkal nagyobb gondot jelentett az 515 kh 1429 Dölnyi (296,9 ha) 
legelő, amely 68 parcellában terült el. Ezek egyike-másika teljesen 
elkopárosodott. Emiatt a román erdészeti igazgatás 1939-ben 287 kh-t 
(165 ha) közérdekből beerdősítendőnek írt elő. A fásítást mintegy 39 kh- 
on (kb. 23 ha) még 1940 ősze előtt elvégezték, majd 1941-től 43-ig a 
magyar igazgatás alatt folytatták. így az 1943. májusi területbejárás után 
a kolozsvári erdőfelügyelőség jelenthette „kb. 50 k. hold hiányosan be 
van erdősítve 1-10 éves akáccsemetével, kb. 3 kát. hold terület 3 éves
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feketefenyővel, vizesebb részeken kb. 300 Dől kanadai nyár dugvánnyal. 
A terület 15-25° lejtésű homokos agyagtalaj, mély szakadékokkal, kopá- 
rosodásnak indult meredek oldalakkal, legeltetésre már használhatatlan, 
feltétlen erdőtalaj.” (Hadd jegyezzük meg, hogy az erdők ilyen 
osztályozását az 1935. évi erdőtörvény már eltörölte, de látható, hogy azt 
továbbra is emlegették.)

A hiányok pótlásával a birtokosság a 71 kh 606 Dölnyi (40,9 ha) 
területet vállalt erdősítésre, amihez az állam támogatást adott. Például 
1943-ban 6 kh-nyi (3,5 ha) „köves kopáron” végezték az 50x50 cm 
„szelvényű árok talajának megforgatását”, amelyre kát. holdanként 
(3620 folyóméterrel számolva) 6527,14 P költséget számoltak el 
(1089,73 P hektáronként), összesen 3762,84 pengőt. Az erdőfelügyelő
ség eme kalkulációja azonban túlzó volt, s ténylegesen csak 816,84 
pengőt használtak fel. A közút (Drág-Hídalmás) védelmét is biztosító 
erdősítés tehát kimondottan államköltségen haladt, de a munkák további 
kivitelezésére, azaz a többi terület beerdősítésére a birtokosság nem akart 
vállalkozni. Az említett jegyzőkönyvben ezt ugyan fehéren feketén nem 
jelentették ki, hanem -  miként az erdőfelügyelő megjegyezte -  a 
legeltetési nehézségeiket emlegették. Ráadásul a felajánlott kamatmentes 
állami kölcsön felvétele elől is kitértek. Az erdőfelügyelő a miniszté
riumnak jelezte: a birtokosság fásítási szándéka „igen kétes értékű” 
Ezért meg kellene erősíteni, hogy nem a redukált, eddig elkezdett terület 
beerdősítéséről, hanem az egész, az 1939-ben kijelölt 287 kh (165 ha) 
befásításáról van szó. A minisztériumból a birtokosságot valóban figyel
meztették: az egész területet be kell fásítani. A román erdészeti igazgatás 
közérdekű kopárfásítási rendeletével kapcsolatban tehát sem jogi, sem 
szakmai aggály nem merült fel, azt a magyar szakemberek folytatandó- 
nak, végrehaj tandónak találták.

A kopárfásítással kapcsolatos tervdokumentációk áttekintésével 
néhány érdekességre is fel tudjuk hívni a figyelmet.

A legtöbb terv a nagybányai erdőigazgatóság, illetve a zilahi erdő
felügyelőség kerületéből maradt fent, amelyek kizárólag Szilágy megyé
re vonatkoznak. Feltehető, hogy az említett 1942. évi rendelet nyomán a 
tervkészítést itt kezdték el, s 1943-ban már kész (de még jóvá nem 
hagyott) kopárfásítási tervekkel rendelkeztek. Egy ilyen terv költségve
tési részét, amely Vártelek községre vonatkozik, a 6. számú mellék
letben közöljük.379

A fásítás végrehajtásához az állami segélyt, illetve előleget adott. 
Ennek érvényesülését lássuk néhány birtokos esetében.
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1. A kissebespataki volt úrbéresek tervében a tényleges költséget nem, 
csak a műszaki munkálatokét (vízmosáskötések; gátak építése, -rög
zítése, kerítések stb.) ismerjük. Erre az államnak 20 200 pengőt kel
lett volna költenie. A fásítást magát a birtokosság saját kivitelezés
ben, de az államtól ingyen kapott csemetékkel volt köteles elvégezni.

2. Törökfalu község kopárainak befásítását már a román uralom idején 
elkezdték, ráadásul úgy, hogy minden (általunk nem ismert) költsé
get az állam viselt. A terv szerint ezt a fásítást továbbra is teljes 
állami tehervállalás mellett, de három év alatt be kellett fejezni.

3. Szintén teljesen államköltségen írták elő a felsőszéki volt úrbéresek 
és a Szilágynagyfalu község birtokán lévő vízmosáskötéseket és 
fásításokat.

4. Ehhez hasonló volt a báró Bánffy Albert-féle, de az államkincstár 
nevén álló birtok fásítása azzal, hogy a tulajdonviszonyok még 
tisztázandók, de magát a közérdekű munkát el kell kezdeni.

5. A bogdánházi volt úrbéres birtokosság helyzete az 1. pontban közölt 
kissebespatakihoz volt hasonló, de itt nem tudjuk, hogy az állam 
által vállalt műszaki munkák mekkora összeget tettek ki.

6. Törökfalu határában Kriszte Karácsony és 64 tulajdonostársa a 
tervek szerint a fásítási munkák első évében 1189,89 pengő 
kamatmentes kölcsönt, míg a műszaki feladatok állami teljesítésére 
1648 pengőt kapott.

Az idézett példákból látható, hogy a műszaki munkálatok mindig 
államköltségen, míg a tényleges fásítások hol állami, hol a birtokos 
pénzén voltak tervezve. Ez utóbbi esetben azonban a saját erőből 
elvégzendő fásításokra is lehetett állami kölcsönt igényelni. Ennek 
általános mértékéről és folyósításának ütemezéséről azonban megbízható 
ismereteink nincsenek, csak azt tudjuk, hogy a kölcsön kamatmentes 
volt. Az 1942-43-ban elkészült fásítási, illetve műszaki tervek azonban a 
legjobb szándék ellenére, az erdészek sürgetésére sem kaptak minisz
tériumi megerősítést. Ennek a pénzhiányon kívül jogi akadálya is volt. A 
fásítóknak ugyanis kötelező nyilatkozatot kellett tenniük arra vonat
kozóan, hogy az állam által támogatott (végzett) beruházásokat gondosan 
kezelik, gondozzák és megőrzik. Ezen nyilatkozatok beszerzése viszont 
hónapokat, sőt akár egy évet is igénybe vett.380 így a tervek miniszté
riumi jóváhagyását az előbb felsorolt Szilágy megyei esetekben, példák
ban 1945. január 31-e utánra halasztották. Ebből érthető az is, hogy a 
Bihar megyére vonatkozó, fennmaradt alföldi és közérdekű erdőtelepí
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téseket tartalmazó törzskönyvben (amelyet 1943-ig vezettek) alig talá
lunk bejegyzést.381 Jóváhagyott tervek hiányában legfeljebb az önkéntes 
fásításokra számíthattak, ami azonban nem a visszakerült járásokra, 
településekre volt jellemző.

A közeledő front, illetve a szövetségesek rendszeressé váló 
bombázásával kapcsolatosan hadd térjünk vissza a legelőfásítások 
jelentőségére. A bombázók, illetve az őket kísérő vadászgépek olykor
olykor a legelő jószágokat vették célba. Ezért a földművelésügyi 
miniszter 1944-ben elrendelte, hogy repülők közeledésekor a legelőkről 
az állatokat lehetőleg a szomszédos erdőbe, illetve legalább a legelőkön 
álló fák lombsátra alá hajtsák.382 Tehát a fásítások, így a síkvidékiek is, 
újból honvédelmi, katonai jelentőséget is kaptak.
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6 ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdélyi Mezőség és a Nagyalföld erdőssztyepp klímája a mező
gazdasági művelésnek nyújt kiváló feltételeket. Ezért az erdőfoltok, a 
vízfolyásokat kísérő galériaerdők előbb-utóbb a fejsze áldozatává váltak. 
A gazdasági fejlődés által megkövetelt erdőirtások azonban már a XVIII. 
században felvetették a folyamat megfordítása, a pozitív természetátala
kítás szükségességét is. Előbb csak a síkvidéki-mezőségi fahiány, majd 
pedig a mezőgazdasági termelés igényei erdőket, facsoportokat, fapász- 
tákat (erdősávokat) és fasorokat követeltek.383 Mind a Mezőségen, mind 
a Nagyalföld keleti peremén már az 1879. évi erdőtörvényt megelőző 
időszakban voltak fásítási próbálkozások. Ezek azonban számottevő 
eredményt nem hoztak, mint ahogyan az erdőtörvény utáni időkre is 
leginkább csak a tervezés a jellemző.

Az alföldfásítás két évszázada vajúdó ügye a XIX. század végén, a 
XX. század elején minden korábbinál sürgetőbben vetődött fel. 
Térségünk szakemberei és egyesületei mind a homok-, mind a szik-, 
mind pedig a mezőgazdasági területek általános, a gazdálkodást segítő 
fásítását szorgalmazták. Ezt indokolta egyik oldalról a termőhelyi 
viszonyok látható romlása, míg másik oldalról az ország gazdasági 
fejlődése megteremtette hozzá az anyagi alapokat is. Az állam által 
nyújtott kedvezmények, támogatások mégsem voltak elegendők ahhoz, 
hogy a pozitív természetátalakítás tömeges méretekben induljon meg. 
Pedig ekkorra már az erdészeti tudomány az alföldfásításhoz meglehetős 
biztonsággal módszereket, fafajokat is tudott ajánlati. A magyarországi 
részek fokozott fásításához aztán a trianoni döntés, az erdős részek 
országhatáron kívülre kerülése vezetett el. Ehhez külön törvényt alkot
tak, amely mind az államra, mind a birtokosokra komoly feladatokat rótt, 
s egyben biztosította az erdész szakma fennmaradását, folytonosságát.

A magyarországi alföldfásítási törekvéseknek nemzetközi fórumát, 
az időről időre elért eredmények bemutatását is biztosította a Dunai 
Állandó Műszaki Bizottság, a CRED. Maga a bizottság azonban nem 
volt, nem lehetett elegendő ahhoz, hogy a Kárpát-medence egykori 
egységes vízügyi és erdészeti igazgatása megszüntetéséből származó 
konfliktusokra megfelelő megoldást találjon. Ehhez a kétoldalú, így a 
magyar-román vegyes bizottságok felállítása is kevésnek bizonyult.

Egyes adatok szerint Romániában 1919 és 1938 között 240 ezer 
hektár új erdőt telepítettek.384 Ezek azonban általában nem az általunk
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most vizsgált vidékekre, hanem elsősorban a Román Alföldre, illetve 
Dél-Dobrudzsába kerültek. Mégis kimutatható, hogy az erdélyi részeken 
is készültek fásítási tervek, illetve hozzáfogtak azok megvalósításához.

A második bécsi döntést (1940) követően a Magyarországhoz 
visszakerült észak-erdélyi részeken az 1935. évi erdőtörvény közérdekű 
erdőtelepítésekről rendelkező paragrafusai szerint kezdték el a fásítások 
kijelölését, helyenként pedig tényleges faültetésekre is sor került. 
Ugyanakkor a korábbi, a román adminisztráció terveit is átvették.

Az erdészeti erőfeszítésekkel kapcsolatban hadd utaljunk a 
szomszédos, az anyaországhoz 1939-ben visszakerült Kárpátaljára. A 
Közép-Európa legszegényebb vidékének számító Kárpátalján a moderni
zációt, az ott élő népek felemelését elsősorban az erdőgazdálkodás és az 
ehhez kapcsolódó fafeldolgozás révén látták megvalósíthatónak. így a 
világháborús években a magyar erdészek figyelme kimondottan az ottani 
kiterjedt kincstári erdők felé fordult.385 Észak-Erdélyben a modernizá
ciós elképzelések nem kapcsolódtak közvetlenül az erdőgazdálkodáshoz, 
így az erdészet sem kapott kiemelt figyelmet. Mégis az erdészeten belül 
továbbra is érvényesült az erdők telepítéséhez fűződő szakmai cél. Úgy, 
ahogyan azt PECH Dezső még a XDC. században megfogalmazta: „Az 
erdőtenyésztés az erdészet költészete -  új fákat, új egyedeket teremteni. 
/.../ A kopár helyek nyújtanak alkalmat az erdészembemek, hogy 
bebizonyítsa alkotó erejét.”386

X X X

A Szovjetunióban 1948. október 20-án hatalmas erdősítési prog
ramot hirdettek meg 387 A terv szerint a Szarmata-(„Szovjet”-)síkság 
egészét véderdősávokkal, fő- és mellékpásztákkal kívánták behálózni. A 
„sztálini természetátalakító terv” mind módszerét, mind céljait illetően a 
népi demokratikus országoknak példaként szolgált, s ezért egy-két 
gondolat erejéig érdemes azt felvázolni.

Az orosz történészek, különösen Szolovjov (1820-1879) „az erdő 
harcát a sztyeppével” az orosz nép történetének alapvető motívumaként 
határozta meg.388 Azaz az erdőlakó szláv nép a harcot a sztyeppei 
nomádok ellen csak az erdő védelmében vehette fel, s azokat ezzel a 
„természeti erőforrással” győzhette le. Bár a nagyorosz sovinizmus nem 
volt idegen a szovjet rendszertől sem, a Nagy Honvédő Háború 
tapasztalatai ezt az erdő- és a sztyepp „harcát” még meg is erősítették. A 
háborús események ugyanis megmutatták, hogy az erdővel, fapásztákkal,
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erdősávokkal, sőt akár fasorokkal tagolt terep sokkal jobban védhető, 
mint a fátlan sztyepp. Következésképpen a sztálini terv egy (elkerülhe
tetlennek vélt) újabb háború céljait is szolgálta, miközben természetesen 
hangsúlyozták annak mezőgazdasági termésnövelő, sőt éghajlatváltoz
tató hatását is.

A kivitelezések „szakmai” fundamentumát Micsurintól vették: „nem 
várhatunk kegyet a természettől, el kell vennünk tőle.”389 A természet 
legyőzésének érdekében aztán a Liszenko-i tanítást alkalmazták.390 
Liszenko a fajon belüli harcot tagadta, s úgy vélte, hogy a fák a sztyeppei 
növények elleni küzdelemben egymást támogatják. Következésképpen 
ha például a tölgymakkot fészekbe vetik, több faegyedet nyernek, amely 
fák aztán egymást segítve veszik fel a harcot az „ellenséges” lágyszárú 
növények ellen. Liszenko ugyan nem vetette el, hogy a fák „győzelme” 
után azok között is létrejön az öngyérülés, de elméletének fő célját mégis 
a fák és a lágyszárú növények közötti, a fák javára eldőlő „osztály
harcban” fejtette ki. A nagy sztyeppfásítási terv, továbbá a micsurini- 
liszenkoi elvek alapján történő kivitelezés mind Magyarországon,391 
mind Romániában a korábbi fásításoknak újabb lendületet adott. Ebben 
nemcsak az új társadalmi-gazdasági berendezkedés, hanem az önellátás
ra való törekvés, nevezetesen a faellátás helyi biztosításának igénye is 
segített. A mezőgazdasági üzemek létrejötte, a kollektivizálással járó 
nagytáblás gazdálkodás bevezetése, a népgazdaság oldaláról pedig a 
beruházások erőltetése, a lakosság életszínvonala kárára történő nagyará
nyú fejlesztések biztosítottak a fásításoknak a korábbiaknál sokkal 
kedvezőbb feltételeket.

A romániai országos fásítási program súlypontja ugyan továbbra is a 
Román Alföldön, illetve a Fekete-tenger mellékén volt, mégis egy 
érdekességre, később Magyarországon is alkalmazott fafajra hadd hívjuk 
fel a figyelmet. MAGYAR Pál többször idézett Alföldfásitásá-ban a 
romániai erdősávtelepítések kapcsán már 1960-61-ben kiemelte a 
íurkesztáni szil alkalmazását.392

X X X

Ha ma ránézünk a térképre, a trianoni határ mellett új telepeket, új 
elnevezéseket találunk: Dacia, Decebal (Újtelep), Horea (Karulytelep), 
Traian (Újbagos) stb.393 Ezek egykori mezőgazdasági művelésű terüle
teken lettek alapítva, miközben éppen a mezőgazdasági termelés kiter
jesztése céljából hirdették meg az 1980-as években az úgynevezett „falu
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rombolási programot” Vajon az Alföld keleti széle továbbra is benépe
sülő területnek számít? S mindez milyen összefüggésben van a „tiszai 
fás kultúrával”?394 Azzal a kultúrával, amelynek megteremtése a ma
gyarországi országfásítási célkitűzések egyik fontos területét jelentette, s 
amelynek szükségessége mindkét országban továbbra is erdészeti cél 
lehet. Azért is, hogy Orden minél kevesebb „bűnt” találjon
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7 JEGYZETEK

Rövidítések
AtSz. = Agrártörténeti Szemle
BKML. = Bács-Kiskun Megyei Levéltár (Kecskemét)
Bp. = Budapest
Buc., Bük. = Bukarest 
EG. = Erdélyi Gazda
EK. = Erdészeti Kísérletek
EL. = Erdészeti Lapok
EtK. = Erdészettörténeti Közlemények
FM. jel. = A földmívelésügyi m. kir. ministemek az évi

működéséről a törvényhozás elé térj esztett jelentése 
GL. = Gazdasági Lapok
HBML. = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (Debrecen)
K. = Köztelek
Kvár = Kolozsvár
ME. = Magyar Erdész
MKIKJ. = A Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara

jelentése(i) a z ... év(ek)re 
MMMK. = A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei
MvhALvtár. = Marosvásárhelyi Állami Levéltár (Directia Generalá 

a Archivelor Statului Servicul Műre?)
OL. = Magyar Országos Levéltár
OEE. EtSzK. = Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti 

Szakosztály Közleményei 
OEE-K. = Országos Erdészeti Egyesület Könyvtára (Budapest)
OMMÍK. = Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
SzSzML. = Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Nyíregy

háza)
TKIKJ. = A Temesvári Kereskedelmi és Iparkamara jelenté-

se(i) az ... év(ek)re 
VK. = Vízügyi Közlemények
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25., Uő. A  szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telep felett elterülő, 
erdősítés alá vett kopár legelőre kiültetett csemeték méretei az
1903. év őszén. EK. 1904. 83-86., VÉSSEI Mihály: A szabédi m. 
kir. erdészeti kísérleti telep 1904-ben. EK. 1905. 52-70., Uő. A 
szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telep 1905. évben. EK. 1906. 
162-178., Uő. A  szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telep 1906. 
évben. EK. 1907. 48-63.

138/ Lásd 29/ 142., 181. és 311., továbbá Az erdészeti kísérleti 
állomások 1913. évi tevékenysége és 1914. évi munkaterve EK.
1914. 124. és lásd még a következő műveket is: PÉCH Dezső: 
Adatok az erdélyrészi Mezőség flórájához. EK. 1899. 3-4: 111., 
NYARÁDY Erazmus Gyula: Maros-Vásárhely és környékén élő 
tavaszi és nyáreleji növények meghatározó könyve. (Marosvá
sárhely, 1914.).
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139/ OL. K-184. 1913-B/2-3923. (1907-B/2-61.491.).
140/ SZAKMÁRY Ferenc: Növénytenyészeti megfigyelések Görgény- 

Szt.-Imrén és Szabédon az 1902. évben. EK. 1903. 29-37. és Uő. 
Növénytenyészeti megfigyelések Görgényszentimrén és Szabédon 
az 1903. évben. EK. 1904. 87-92.

141/ SZÖVÉRDI Károly-SPÍRCHEZ, Zeno: Mezőgazdasági fásítás. 
(Bük., 1955.) 77.

142/ OL. K-168. 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések. 
Kolozsvár.

143/ FM. jel. 1892. 480., 1894-95. 474.
144/ OL. K-184. 1890-4-40.
145/ Uo. 1897-4-17.584. (1893-4-7733.)
146/ MKIKJ. 1893. 59.
147/ OL. K-184. 1897-4-17.584. (1896-4-29.730. és 1895-4-27.821.).
148/ Uo. 1897-4-14.581.
149/ OROSZI Sándor: Emlékezés a székely közösségek erdőire. EtK.

XVII. (Bp., 1995.) 109.
150/ OROSZI Sándor: Karsztfásítás az Osztrák-Magyar Monarchiában, 

különös tekintettel a horvát tengermellékre és Fiume városára. 
MMMK. 1986-1987. (Bp., 1986-87.) 486.

151/ SZ.[ÉKELY] M.[ihály]: A Karst és annak befásítása. EG. 1873. 
305.

152/ Lásd pl.: ORNSTEIN, Josef: Die Mezőség. Streffleurs Oester- 
reichische Militárische Zeitschrift 1882. 1:106-111., Uő. Die 
Mezőség. Nachrichten über Geophysik 1894. 93-98. (Uez külön- 
lenyomatként: Szamosújvár, 1901.).

153/ Bár Roth kát. holdankénti vagy hektáronkénti költségeket nem ad, 
csak az egyes műveletek árát közli, s megjegyzi: „Az eddigi 
tapasztalatok mind azt igazolják, hogy a különleges helyi viszo
nyok /.../ a költségeket igen magasra emelik.” ROTH Gyula: A 
szabédi m. kir. erdészeti kísérleti telepen az 1902-ik év folyamán 
végzett és az 1903-ik évre tervbe vett munkákról. EK. 1903. 23.

154/ OL. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
155/ Lásd: 109/IV. 442-443.
156/ Lásd: 15/ 133-162.
157/ (Gegesi)KISS Ernő: Az erdőgazdaságnak Marostordavármegyé- 

ben legsürgősebben megoldandó feladatairól s a kopárok befásítá- 
sáról. (Gazdasági szakelőadások Marosvásárhelyen, 1899. február 
12-én.) (Marosvásárhely, 1899.), a fafajokkal kapcsolatban pedig
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Uő. Az akácz és szil-mag szedése, vetése, s e fanemek nevelése 
csemetekertekben. (Gazdasági szakelőadások Mezőbándon, 1899. 
február 20-án.) (Marosvásárhely, 1899.), Uő. A Marostordavár- 
megyében tenyésztésre érdemes tölgyfajok rövid ismertetése, s 
azok tenyésztéséről általában. (Gazdasági szakelőadások Petelén, 
1899. márczius 4-én.) (Marosvásárhely, 1899.). Gegesi Kiss 
Ernőről lásd még a nekrológot: EL. 1929. 292-293.

158/ OL. K-184. 1899-2-5567.
159/ Uo. 1900-3/a-2268.
160/ Uo. 1899-4-71.
161/ BARABÁS Endre: Maros-Torda vármegye és Maros-Vásárhely 

törvényhatósági joggal felruházott és szabad királyi város 
közgazdasági leírása. (Bp., 1907.) 82.

162/ OL. K-184. 1913-A/l-2939.
163/ MvhÁLvtár. 48. (351.) Maros-Torda vm. erdészeti közig, iratai. 

489/1900.
164/ Változott viszonyok Mezőségi Híradó 1905. júl. 1. 2.
165/ PAPP Károly-PAZÁR István: A Mezőség vízhiányának orvoslá

sa. EG. 1907. 640.
166/ Változott felfogások EL. 1913.813.
167/ Erdőgazdasági kérdések EL. 1911.681.
168/ Lásd: OROSZI Sándor: Az erdélyi szászok erdőgazdálkodása. 

EtK. LXIII. (Bp., 2004.) 68.
169/ Lásd 40/76.
170/ Lásd az említett egyesület kiadásában megjelent: SZEMMÁRY 

Andor: Ültessünk gyümölcsfákat a legelőkre is. (Dés, 1903.).
171/ Három év Magyarország mezőgazdasági politikájában (1906- 

1909) (Bp., 1909.) 50.
172/ OL. K-184. 1918-A/5-32.813.
173/ Uo. 1918-A/1-39.383.
174/ NAGY Zoltán: Az erdélyrészi Mezőség kopárainak befásítása. 

EL. 1913.721-726.
175/ Lásd pl.: CRAUS G.[éza]: Fordított világ. EL. 1907. 1081-1082.
176/ Lásd 50/37. és 39.
177/ Lásd 128/703.
178/ Lásd 50/41.
179/ Lásd 141/5. és 101.
180/ Lásd 47/ 141-150.

148



181/ Talán leginkább a következő műben: SÜTŐ András: Anyám 
könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. (Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Bp., 1981.).

182/ Lásd 38/110-113.
183/ Lásd 41/194.
184/ Idézi: BENKOVITS Károly: Alföldi és közérdekű erdőtelepítési 

tervezet. EL. 1948. 83.
185/ Nemzetgyűlési Értesítő 1923. 108. 284-292.
186/ Lásd részletesebben: OROSZI Sándor: A magyar kormány 

havasgazdálkodási programjának gazdaságpolitikai háttere (1898- 
1918). AtSz. 1989. 26.

187/ Lásd: OROSZI Sándor: Kaán Károly (1867-1940). In: Agrár
történeti életrajzok. Szerk.: FÜR Lajos-PINTÉR János. (Bp.,
1985.) 221-227. és FARKAS Lajos: Az erdők szerelmese. Kaán 
Károly erdőmémök élete és munkássága. (Bp., 1996.).

188/ SAVU, A.: Románia rövid földrajzi ismertetése. (Bük., 1976.) 33.
189/ Lásd pl.: CSŰRÖS István: A Nyugati-Szigethegység élővilágáról. 

(Bük., 1984.) 9. és MÁTYÁS Vilmos: Utazások Erdélyben. (Bp.,
1990.) 11.

190/ KERNER, Anton: A Duna menti országok növényvilága. A 
magyar Alföld és a Bihar-hegység. EtK. LXII. (Bp., 2004.) 40.

191/ SOÓ Rezső: A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növény- 
földrajzi kézikönyve. I. (Bp., 1964.) 90.

192/ Lásd pl.: VÁGI István: Van-e hazánkban ezeréves puszta, vagy 
azt a török hódoltság okozta. Megváltozott-e a Nagy-Alföld 
éghajlata a török hódoltság miatt aszályosabb irányba, továbbá a 
talajok is alig javíthatóan megromlottak-e a valóságban. EL. 1934. 
670-682., 787-801., 1040-1052., 1935. 142-153., SZÁNTÓ István: 
Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás a Kárpátok medencéjében az 
Alföldre való tekintettel. (Sopron, 1940.) és egy mai összefogla
lás: RÉFI OSZKÓ Magdolna: Erdők és vizek változása a Kárpát
medencében. Természet Világa 1984. 390-391.

193/ Lásd pl.: GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza. I. A-CS. Abaújvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, 
Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, Borsod, Brassó, 
Csanád és Csongrád megye. (Bp., 1963.) és Uő. Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza, ül. H-K. Heves, Hont, Keve, 
Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő megye és Kunság. 
(Bp., 1987.).
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194/ Lásd erről a legújabb feldolgozások egyikét: MOLNÁR Géza: A 
Tiszánál. Gondolatok természetről, történelemről (Zalkod, 
2002-2003.).

195/ Evlia Cselebi törtök világutazó magyarországi utazásai. 1660- 
1664 (Bp., 1985.) 28.

196/ PENYIGEY Dénes: Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. 
században és a XIX. század első felében. (Bp., 1980.) 283.

197/ SZENTKLARAY Jenő: Száz év Dél-Magyarország történetéből 
(1779-től napjainkig). Tekintettel a ül. Károly és Mária Terézia 
korabeli viszonyokra. (Temesvár, 1879.) 274. és 417.

198/ MARKI Sándor: Aradvármegye és Arad szabad királyi város 
története. In: Aradvármegye és Arad szabad királyi város 
monographiája. Szerk.: JANCSÓ Benedek. II. kötet. 2. rész. 
(Arad, 1895.) 847.

199/ MOLNÁR Zsolt: A Pitvarosi-puszták és környékük vegetáció- és 
tájtörténete a középkortól napjainkig. Natura Bekesiensis 2. 
(Békéscsaba, 1996.) 66. és 72.

200/ ELEK György: „... tsak bujdosás volt életünk ” Karcag város 
és a Nagykunság a 17. században és a Rákóczi-szabadságharc 
idején. (Karcag, 2004.) 9.

201/ BODÓ Imre: Régi magyar háziállatfajtáink. A genetikai sokféle
ség megőrzése. Magyar Tudomány 2001. 549.

202/ Lásd: TAKACS Lajos: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, 
irtásmódok. (Bp., 1980.) 313-363.

203/ CS. ROJJKÓ Béla (közli): Múlt századbeli „Uri-szék” jegyző
könyve. (Adatok a hazai erdőgazdaság múltjából). EL. 1891. 601- 
611.

204/ GALGÓCZY Károly: Az erdőségek és a befásítás fontossága 
Magyarországon, éghajlati s nemzetgazdasági tekintetben. Teen
dők s azok módozatai. (Bp., 1877.) 44.

205/ A kisjenői uradalom erdőségei EL. 1865. 210. és 212.
206/ MÁR: Szakbeli tudósítás Aradmegyéből. EL. 1877. 621-622.
207/ OL. K-168. 1872-4-1319.
208/ Uo. K-184. 1913-A/1-2939.
209/ FERENTZY Lajos: Szatmár vármegye erdőgazdaságának leírása. 

ME.1911. 381.
210/ OSVÁTH Pál: Bihar vármegye sárréti járása leírása. (Nagyvárad, 

1875.) 292.
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211/ K. NAGY Sándor: Bihar-ország. Útirajzok. I. kötet. (Nagyvárad, 
1884.) 106.

212/ JESZENSZKY Béla: Temes megye gazdasági viszonyai. In: 
Helyrajzi emlékmű a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1886. évi augusztus 22-dikétől 26-dikáig Buziás-Temesvárott 
megtartott XXIII. vándorgyűlésére. Szerk.: BREUER Ármin. 
(Temesvár, 1886.) 499.

213/ Magyarország földmívelésügye az 1914. évben (Bp., 1917.) 40- 
41.

214/ Lásd: OROSZI Sándor: Erdősítések a Delibláti-puszta homokján. 
MMMK. 1988-1989. (Bp., 1989.) 443-469.

215/ A régi törökök mint a fásítás barátai EL. 1903. 168-169.
216/ TAGÁNYI Károly: A modem erdészeti kultúra keletkezése 

hazánkban. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1896. 125-127. és 
LESENYI Ferenc: Erdészeti szakművelődésünk és felsőbb erdé
szeti szakoktatásunk történeti alapjai. (Sopron, 1940.) 24-33.

217/ Lásd 66/ 4-22. Itt kell megemlítenünk az erdőrendtartás alföldi 
erdőkre való káros hatását. Bodor Gyula hívta fel a figyelmet arra, 
hogy az 1769. évi rendtartás 3. pontjában a tölgyre 30-40 éves 
vágásfordulót javasoltak akkor, ha azt tűzifanyerésre használták. 
Ezzel igyekeztek a még sarjadzóképes fákat, tuskókat megújulásra 
serkenteni. A rövid vágásforduló azonban Alföld-szerte -  így 
például Debrecen város erdeiben is -  az erdők és talajuk 
„lesorvadását” eredményezte. A makkvetéssel történő felújítással, 
azaz a szálerdővé való átalakítással ugyanis -  ellentétben a 
rendtartás útmutatásaival -  senki sem törődött. (Bodor Gyula: 
Gazdasági fatermesztés, vagyis erdészeti ismeretek zsebkönyve a 
Magyar Alföld fatelepítési, fanevelési és fatermelési munkála
taihoz. /Debrecen, 1925./ 139.)

218/ SZÉCHENYI István: Selyemrül. (Pest, 1840.) 14. és 24. és lásd 
még: TAKÁTS Rózsa: Adatok a magyar selyemhernyó-tenyésztés 
történetéhez. MMMK. 1992-1994. (Bp., 1994.) 167-172.

219/ A fuz-fák s egyébb serényebben nevelkedő tsemetéknek bé-ültetése 
a nyölésben való szaporítása, s illendő s gondos meg-tartása 
eránt 1780. esztend. ki-adattatott hasznos regulák (Pozsony, 
1780.). Összefoglalót közöl róla: RODICZKY Jenő: Adatok a 
befásítás történetéhez. EL. 1884. 688-689.

220/ „Botfaüzem /.../; a saijerdőüzem egy neme, hol a sarjadzás 
előidézése végett a fát első ízben nem tövin, hanem 8-12 lábnyi
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magasságban vágják le, s a levágási lap körül előtörő hajtásokat 
minden 2-10-ik évben vágják (botolják). Az így használt fáknak 
vége az ismételt vágás beforradás és kihajtás következtében 
megvastagodik, s mintegy fejet, csomót = botkot képez, innen a 
botfa elnevezés.” (DIVALD Adolf-WAGNER Károly: Magyar
német és német-magyar erdészeti műszótár. /Pest, 1868./)

221/ Lásd 198/847.
222/ Vizner személyéről lásd 216/ Lesenyi 69.
223/ Lásd pl.: HUBENY, J.: Forsdienstinstruction für die Erzherzog- 

liche Herrschaft Kiss-Jenő. (Temesvár, 1836.) és Uő. Forstwissen- 
schaftliche Mittheilungen. Eine Zeitschrift in zwanglosen Liefe- 
rungen. Erstes Heft. (Pest, 1835.), Uő. Auf Erfahrungen begrün- 
dete Anweisung zűr schneller Holzerzi ehung. (Pest, 1836.).

224/ HUBENY, J.: Anleitung zűr Bindung und Kultur des Flugsandes 
in Ungam mit Rücksicht auf die Landesverhaltnisse. (Pest, 1835.) 
és lásd 3/H. 30-37.

225/ WITSCH Rudolf: Útmutatás hogyan veheti munkába legköny- 
nyebb móddal a Budán 1807-ben tartatott Ország Gyűlésének 
20dik törvénytzikkelyét, melly A Magyar Országi homokos 
puszták haszonra fordíttatását sürgeti. (Buda, 1809.) 61-62.

226/ PLOETZ (ÉRKÖVY) Adolf: Homok-kötés. (Buda, 1846.).
227/ Lásd részletesebben: GUNST Péter: Az aszályok és a magyar 

állam. AtSz. 1984. 444-449.
228/ Lásd 190/67.
229/ A vitához lásd: KAÁN Károly: A Magyar Tudományos Aka

démia és az erdőgazdasági tudományok. (Bp., 1928.) 18-26. és 
OROSZI Sándor: Nagykunsági erdőtelepítések és fásítások a
XVIII. századtól 1945-ig. AtSz. 1991. 46-47.

230/ HUNFALVY János: Az erdő befolyása az éghajlatra. Budapesti 
Szemle 1873. 323.

231/ LÓNYAI Gábor: A magyarországi erdők fenntartása a községi 
erdők feletti felügyelet, s a faültetések érdekében. EL. 1863. 81- 
89. és A Magyar Erdőszeti Egylet központi Igazgatósága felter
jesztése a m. kir. helytartótanácshoz (Pozsony, 1864. május) EL. 
1864.230-240.

232/ Lásd 53/ III. 683-685.
233/ Hutirai LUKÁCSY Sándor: A magyar Alföld befásítása. (Pest, 

1864.).
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234/ GARTNER Elek: Az ország befásítása ügyében. GL. 1870. 205- 
206.

235/ A faültetés szüksége a gazdaságban GL. 1870. 255. és IVANCSÓ 
Pál: Tájékoztatásul a befásítás tárgyában. GL. 1870. 333-334.

236/ GL. 1870. 646.
237/ Az Országos Erdészeti Egyesület Évkönyve [az] 1870. évre. 

(Buda, 1871.) 31-37.
238/ Lásd 96/328-338.
239/ ERDŐDI (DFVALD) Adolf: A magyar Alföld futóhomokjának 

beerdősítése. EL. 1865. 330-339., 362-369., 375-381.
240/ Lásd 190/49.
241/ Lásd pl.: A kanadai nyár- meg az ákáczfa és Magyarországba 

bevándorolt német köszönő barátsága EL. 1873. 478-481.
242/ Lásd pl. a lelkes tudósítást: TKIKJ. 1882. 43. Későbbi közle

ményekből kiderül, hogy a bálványfa ültetését már a volt határ
őrvidéki parancsnokság is szorgalmazta. Lásd: NAGY Károly: 
Árvízkárok és erdősítési kérdések. EL. 1914. 625.

243/ UDVARDY László: Bálványfa. In: Biológiai inváziók Magyar- 
országon. Özönnövények. Szerk.: MIHÁLY Botond-BOTTKA- 
DUKÁT Zoltán. (Bp., 2004.) 143-160.

244/ BEDŐ Albert: A bál vány gesztről. EL. 1864. 295-299.
245/ Lásd 214/.
246/ AJTAY Sándor: A kopárok erdősítéséről. EL. 1903. 327.
247/ Lásd 204/.
248/ Lásd ELEK István: Erdőgazdaság szociális alapon. (Ungvár, 

1905.).
249/ Lásd: TÓTH Béla (és munkatársai): Szikesek fásítása. Szikesfásí

tási kutatás és gyakorlat Magyarországon. (Bp., 1972.).
250/ ERDŐDI (DIVALD) Adolf: Nézetek az erdőnek a klímára való 

befolyásáról főtekintettel Hideghéthy, Korizmics és Érkövy urak 
lapunk múlt évi folyamában közölt értekezéseire. EL. 1865- 30.

251/ HÓMAN Bálint: A szikes-talaj műveléséről és fatenyészetéről. 
EL. 1880. 925-928.

252/ EL. 1880. 838-8'40.
253/ PROKOPOVICS: Adatok a szikes talajok befásításához. EL. 

1881.795-796.
254/ Lásd OROSZI Sándor: Az 1879. XXXI. te. bevezetése, 

végrehajtása a Nagykunságban. OEE. EtSzK. XV (Bp., 1987.) 
11-13.
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255/ OL. K-168. 1188. kötet. 1882. évi erdőfelügyelői jelentések. 
Nagyvárad, 1190. kötet. 1883. évi erdőfelügyelői jelentések. 
Nagyvárad, 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések. 
Nagyvárad.

256/ Lásd 52/U/l. 434-435.
257/ OL. K -l84. 7761. kötet. Csálai erdőgondnokság üzemterve.
258/ Uo. 7833. kötet. Pécskai erdőgondnokság üzemterve.
259/ Uo. 1915-8/1-21.251.(22.292/1915.).
260/ EL. 1879. 621.
261/ ILLÉS Nándor: Az üzemmódok a magyar síkföldön. EL. 1879. 

456-474.
262/ EL. 1879. 622-632.
263/ Lásd EL. 1881. 80-93., 167-179., 238-251.
264/ Lásd 52/1.34.
265/ BEDŐ Albert: Magyarország erdőségei. EL. 1886. 124., Uő. Az 

erdőmívelés jelentősége hazánkban. EL. 1886. 441-443.
266/ BELHÁZY Emil: A legeltetésre szolgáló erdőkről. EL. 1888. 286.
267/ BELHÁZY Emil: Az erdőrendezéstan kézi könyve. I. rész. (Bp.,

1895.) 284.
268/ EL. 1890. 398-399., 542-543. és 652.
269/ EL. 1893.43-51.
270/ EL. 1894. 1049-1064.
271/ THAISZ Lajos: Az alföldi szikes legelők értékesítése. K. 1893. II. 

félév. 196-197.
272/ FÖLDES János: A legelő-erdők. A legeltetés kérdése Magyaror

szágon, s annak megoldása erdőgazdasági úton. (Bp., 1895.) 146.
273/ Ezekről készült a következő irodalmi leírás: „A kisbokor- 

nyárfások mindig családi életet élnek Éppen úgy, mint a 
pálmacsoportok a sivatagban /.../ Hat-nyolc-tíz fa S a 
figyelmes szemlélő könnyen fölismeri a generációkat ” 
(SZALAY László: Öreg Szuhay. /Bp., 1990./ 271.)

274/ MÁRTON Sándor: A legelő-erdők berendezése, kezelése és 
hasznosítása. (Sátoraljaújhely, 1897.) 185-186.

275/ „Az erdőbényei nemesi és volt úrbéres közbirtokosság közösben 
kezelt legelőerdejének rendszeres gazdasági üzemterve és 
térképe.” (Sátoraljaújhely, 1899.) A mű az 1900. évi párizsi 
világkiállításon szerepelt (lásd: 1900. évi Párizsi Nemzetközi 
Kiállítás. A Magyar Korona Országai erdészeti kiállításának 
részletes katalógusa /Bp., 1900./ 91. és 157.). Az üzemterv
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mostani lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum. (Bp.) 
Könyvtár. A 4193.

276/ VADAS Jenő: Erdőműveléstan. (Bp., 1898.) 144.
277/ BERENDY Béla: A legeltetés kérdése. Közgazdasági tanulmány 

a legelők képzése, a jelenlegi legelő-erdők-nek megszüntetése és a 
jövő gazdálkodás ideális alakzatának, a ligetes-legelő-nek alakí
tása tárgyában. (Bp., 1902.) 28.

278/ BÍRÓ János: Útmutatás a domb- és hegyvidéki legelők megjaví
tásához, gondozásához és rendszeres használatához. (Bp., 1911.) 
20. Biró életéről lásd: EL. 1936. 1114-1115.

279/ FÖLDES János: Az erdő, annak művelése, hasznai, védelme és 
rendezése. (Bp., 1911.) 40.

280/ Hogy az elméleti, nevezéktani dolgok teljesen nem tisztultak le, 
arra az Erdészeti Lapok 1911. évi füzeteinek 526. lapján lévő 
szerkesztőségi megjegyzés is bizonyság lehet. Ők a „ligetes 
legelőt” mindenképpen a „fás legelő” egyik megjelenési formá
jának írták, amelyen „aránylag sok az erdőként fen[n]tartandó 
részlet.” Igaz, itt nem tértek ki arra a lényeges kérdésre, hogy a 
„ligetes legelő” erdeit -  ellentétben a „fás legelővel” -  erdésze- 
tileg kezelik.

281/ Az általunk most vizsgált területek a munkácsi, a nagyváradi és a 
temesvári kirendeltség kerületébe estek.

282/ SzSzML. VI. 211. FM. Hegyvidéki Kirendeltség iratai. 194/1911.
283/ Lásd példaként: BÍRÓ János: Egy községi legelőjavítási tervezet. 

(Az 1908:XLIII. t.-c. alkalmazásáról). (Klny. Erdélyi Gazda 1909. 
évf.-ból.) (Marosvásárhely, 1909.).

284/ A közlegelők EL. 1908. 48-49.
285/ FOGASSY Gyula: A kivándorlás és a legeltetés kérdése. ME.

1904. 84-85.
286/ TÖRÖK Sándor: A vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskola erdő- 

gazdaságának rövid leírása. EL. 1912. 129-132. és 137-139.
287/ TÖRÖK Sándor: A m. kir. külső erdészeti kísérleti állomás 

Vadászerdőn. (Selmecbánya, 1914.) 5.
288/ Lásd 3/ II. 431-433.
289/ Lásd 261/472.
290/ EL. 1879. 631.
291/ ZIVUSKA Jenő (ism.): Mezőgazdasági használatra kevésbé 

alkalmas területek beerdősítése. EL. 1909. 786.
292/ Lásd 205/212.
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293/ Lásd 261/473.
294/ EL. 1879. 622-632.
295/ Ezt később Illés külön is megerősítette. Lásd: ILLÉS Nándor: A 

fasorokról. EL. 1895. 747.
296/ GARTAI János: Vidéki levél. (Az utak melletti nyiladékok.) EL. 

1879.712.
297/ Szabályrendelet tervezet a községi faiskolákról és közutak befásí- 

tásáról azon vármegyék számára, melyekben a selyemtenyésztés 
és selyemipar meghonosítandó (Szekszárd, 1895.).

298/ (Rudinai) MOLNÁR István: A fatenyésztés, különös tekintettel a 
községi faiskolákra és befásításokra. (Bp., 1911.) 222. és 259-289.

299/ ISSEKUTZ Aurél (összegyűjt, és kiad.): Krassó-Szörény várme
gye érvényben levő szabályrendeleteinek gyűjteménye kiegészítve 
a törvényhatósági és közigazgatási bizottság szabályzataival, köz
érdekű határozataival, valamint a vármegye alispánjának általános 
érvényű rendelkezéseivel. (Lúgos, 1906.) 407-408.

300/ SOMOGYI Kálmán (egybegyűjt. és sajtó alá rend.): Szilágy 
vármegye szabályrendeletei és közérdekű határozatai. (Zilah, 
1907.) 334.

301/ Lásd 299/251.
302/ Lásd 300/339.
303/ Temes vármegye szabályrendeletei (Temesvár, 1905.) 249.
304/ FÖLDES János: Az Alföld befásítása. K. 1910.1. 9.
305/ Lásd 298/224.
306/ TKIKJ. 1899. 10.
307/ TKIKJ. 1903. 31-32.
308/ Lásd 298/221.
309/ RITTER Gusztáv: Útmutató az országutak befásításához. Vezér

fonal az országutak fásítását végrehajtó és a fásítást tovább kezelő 
közegek számára. (Bp., 1897.) 3.

310/ OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. (Bp.,
1986.) 32-34.

311/ A millennium Temesvárott és Temes vármegyében (Temesvár,
1896.) 80., 88., 93., 96., 98. és 100.

312/ Erzsébet királyné emlékfái (Bp., 1899.).
313/ Lásd 304/9.
314/ BERGER Károly Lajos: Az Alföld befásítása. K. 1910. I. 123- 

124.
315/ EL. 1879. 630-631.
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316/ OL. K-168. 1882-4/b-32.021. (1881-27-7161.).
317/ Uo. 1189. kötet. 1884. évi erdőfelügyelői jelentések, Temesvár. 
318/ Uo. K-184. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések. 
319/ Uo. 1913-A/1-2939.
320/ Uo. 8172. kötet. 1898. évi erdőgondnoksági jelentések.
321/ Uo. 1913-A/1-2939.
322/ Uo. 1918-A/5-32.813. (38.201/1918.).
323/ Uo. 1918-A/5-32.813. (38.974/1918.).
324/ FORSTER Géza: Javaslatok az alföldi gazdálkodás javítására.

(Bp.,-1907.-) 41-42.
325/ BARTHOS Gyula: Elhagyott Ádámok -  kívül a Paradicsomon. 

Korabeli vázlatok a kárpáti erdőkben dolgozók küzdelmes éle
téről. (Naplójegyzetek alapján, 1907-1919.) EtK. XLVII. (Bp., 
2000.) 124.

326/ CRAUS Géza Aladár: Az erdők fen[n]tartása és a kir. erdőfelü
gyelőségek. ME. 1909. 294.

327/ CSERHÁTI Sándor: Az Alföld mezőgazdasági viszonyainak 
reformja. (Bp., 1907.) 29.

328/ Lásd pl. HORVÁTH Cézár: Az erdő klimatikus fontossága.
(Keszthely, 1898.).

329/ LIEBERMANN Leó: Az erdő befolyása az aszályra. EL. 1894. 
847.

330/ Lásd 304/9.
331/ TKIKJ. 1896. 33-34.
332/ ELEK István: Birtokpolitika. ME. 1909. 274-276. és Uő. Az örök 

erdőbirtok. ME. 1909. 421-425., 1910. 120-122. és POLGÁRDI 
Béla: Az örök erdőbirtok. ME. 1910. 61-63.

333/ Lásd 304/8. és 70.
334/ Természeti kincseink és az erdő esztétikája ME. 1909. 222.
335/ Lásd pl.: Felhívás az alföldi növényzet fejlődésének megfigyelé

sére Az Erdő 1909. 62-65.
336/ Lásd pl.: BERNÁTSKY Jenő: A szikes talajok növényzete, külö

nös tekintettel a befásítás kérdésére. EK. 1913. 93-103., Uő. A 
magyar Alföld fás növényzete. EK. 1914. 129-180. és RAPAICS 
Raymund: A debreceni homokterület növényzeti viszonyai. EK. 
1916. 124-165., Uő. Az Alföld növényföldrajzi jelleme. EK. 
1918. 1-97., 183-247. TUZSON János: Képek a Magyar-Alföld 
növényvilágából. Természettudományi Közlöny 1914. 329-347.
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Uő. A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása. Mathematikai 
és Természettudományi Értesítő 33. köt. (Bp., 1915.).

337/ ILLÉS Nándor: A futóhomok megkötése, befásítása és használata. 
(Bp., 1885.).

338/ IGMÁNDY Zoltán: Az akác fontosabb betegségei és károsítói, 
valamint a védekezés módja. In: Akáctermesztés Magyarorszá
gon. Szerk.: KERESZTESI Béla. (Bp., 1965.) 587-589.

339/ Lásd 337/5.
340/ KISS Ferenc: Az alföldi homokterületek erdősítésénél követendő 

újabb eljárások. In: FEKETE Lajos-BLATTNY Tibor: Az erdé
szeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam terüle
tén. (Selmecbánya, 1913.) I. 747-752.

341/ József főherczeg úr ő császári és királyi fensége uradalmainak 
rövid ismertetése az 1896. évi ezredéves országos kiállítás alkal
mából (Alcsút, 1896.) 64-65.

342/ Lásd 287/ 16.
343/ Az egyesületről lásd: KOLLWENTZ Ödön: Erdészeti egyesületek 

Magyarországon. OEE. EtSzK. XV (Bp., 1987.) 47.
344/ Az Arad- Temesvár-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egyesület választ

mányi ülése EL. 1909. 1130-1132.
345/ A magyar Alföld fásításáról EL. 1910. 134-136., Az Alföld fásítá- 

mM E. 1910. 63-64.
346/ EL. 1911.601-603.
347/ EL. 1912.541-542.
348/ Lásd 167/686.
349/ KAÁN Károly: Erdőt az Alföldre! K. 1919. 368-369.
350/ A számszerű adatokhoz lásd: LESENYI Ferenc: A magyar erdő- 

gazdaság története és mai helyzete. (Bp., 1936.) 18-20.
351/ SERESS László: Magyar agrárreformáció. (Bp., 1931.) 238-239.
352/ KAÁN Károly: Erdőgazdaság-politikai kérdések. (Bp., 1920.).
353/ KAAN Károly: Az Alföld csapadékviszonyai és az alföldi erdő- 

telepítések és fásítások. VK. 1933. 46-58.
354/ Az alföldfásítási törvény hatásáról lásd részletesebben: OROSZI 

Sándor: Az alföldfásítás a két világháború között Magyarorszá
gon. EtK.I. (Bp.-Szolnok, 1990.).

355/ KAÁN Károly: A hegyvidék erdőségei területi integritásunk és a 
gazdasági egység kérdésében. K. 1920. 68.

356/ Lásd részletesebben: RÖSLER, R.: Románia erdészettörténete. 
Összefoglaló áttekintés. EtK. LXV (Bp., 2004.) 73-79.
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357/ A bizottság működéséről lásd: KUN László: Vízügyeink nemzet
közi szempontból nézve. VK. 1937. 3-4.: 345-366., BECKER 
Ádám: A keleti trianoni határ vízügyi viszonyai. VK. 1939. 2.: 
145-174. Itt mondok köszönetét Fejér Lászlónak, aki ezekre a 
tanulmányokra felhívta a figyelmemet. Az erdészeti sajtóban: 
Tudósítás a dunai „Állandó Vízügyi Műszaki Bizottság" meráni 
üléséről EL. 1925.169-170., Trianon vízügyi rendelkezései EL. 
1928. 169-175. és A Nemzetközi Állandó Vízügyi Műszaki 
Bizottság ülése EL. 1930. 500-502.

358/ OL. K-184. 1928-2-143.
359/ Uo. 1939-2-221.832.
360/ HUNYADY Ferenc: A kismarjai kerület községei. (Bp., 1936.) 

149.
361/ Lásd 357/ Becker 148-149.
362/ OL. K-184. 1928-2-143.
363/ Uo. 1929-2-18.926.
364/ SZEMERÉDY Miklós: A Gut-Keled nemzetség és a Guti erdő. 

(Debrecen, 2005.) 152.
365/ Lásd 217/ Bodor 141.
366/ OL. K-184. 1929-2-18.926.
367/ Lásd: OROSZI Sándor: A bánsági volt határőrvidéki közösségek 

(Krassó-Szörény vármegye) erdőgazdálkodása. EtK. LVIII. (Bp., 
2003.) 83-84.

368/ OL. K-184. 1929-2-18.926.
369/ Uo. 1931-2-28.089.
370/ Lásd 357/ Becker 174.
371/ OL. K-184. 1944-A/2-232.423.
372/ BKML. X. 234. b. Duna-Tisza-közi Mezőgazdasági Kamara 

iratai. 1. Alföldi Szakosztály. Jegyzőkönyvek.
373/ MOLCSÁNY Gábor: Magyarország erdőgazdasága. A Magyar 

Mérnök-és Építész-Egylet Közlönye 1940. 131.
374/ BÍRÓ Zoltán: Az erdész és a gazda. EL. 1942. 102-115.
375/ Az erdészet feladatai az átmenetgazdálkodásban EL. 1943. 562.
376/ NEMES Károly: Mezőgazdasági művelésre alkalmatlanná vált 

területek befásítása. EL. 1943. 171.
377/ MIHÁLYI Zoltán: A magyar erdőgazdaság feladatai. EL. 1941. 

653-654.
378/ OL. K-184. 1944-A/2-232.423.
379/ Uo. 1943-B/3-122.131.
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380/ Uo. 1943-B/3-123.925.
381/ HBML. VI. 211/b. 13. Debreceni Erdőigazgatóság. Bihar vm. 

Alföldfásítási törzskönyve, 1943.
382/ PATAKY Iván: A második világháború kevésbé ismert esemé

nyei. IV. A falvak bombázása. Arany Sas 2005. 6: 62.
383/ Ezeket a kategóriákat a nevezéktan tulajdonképpen csak a XX. 

század közepére tisztázta, pontosította. Trauer (Torday) Ervin 
megfogalmazásában: „Erdő alatt a fáknak /.../ kisebb-nagyobb 
területen való szoros együttélését értjük. Az erdő legkisebb 
egysége az elültetett egyes fa. A több csoportosan és pontosan 
meg nem határozott nagyságú területen élő fákat facsoportnak, a 
fáknak olyan nagy csoportját pedig, amelyen már nem láthatunk 
keresztül, erdőnek hívjuk. /.../ Fasor alatt a fáknak egymás 
melletti sorát értjük. Azonban nemcsak az egy sorban ültetett 
fákat nevezzük fasornak, hanem általában a kettő-négy sorból 
állókat is. A négynél több sorból álló fasort már fapásztának 
mondjuk. A fapászta jellegét tehát a keskeny sávban való hosz- 
szanti fekvés adja meg, szélességi határa kb. 10 öl, illetve 20 
méter.” (TRAUER /TORDAY/ Ervin: Erdőgazdasági alapisme
retek. /Bp., 1940./ 65. és 67-68.) Megjegyezzük, hogy a fenti 
elnevezések ma már nem így használatosak, illetve nem ez a 
definíciójuk.

384/ Lásd 356/81.
385/ Lásd erről pl. Szederjei Ákos, Pankotai Gábor, Hibbey Albert és 

Riedl Gyula visszaemlékezését. In: Gyökerek és lombok 
Erdészportrék 3. Szerk.: PÁPAI Gábor. (Bp., 2003.).

386/ Lásd 128/702.
387/ Lásd: A Szovjetunió tizenötéves erdősítési terve (Bp., 1949.).
388/ KRAUSZ Tamás-SZVÁK Gyula: Bevezetés. In: Az orosz törté

nelem egyetemessége és különössége. Szerk.: KRAUSZ Tamás- 
SZVÁK Gyula. (Bp., 1983.) XI.

389/ Idézi pl.: BEZZEGH László: Parasztküldöttségünk a Szovjetunió
ban. EL. 1949. 170. Egy másik fordítás szerint: „Nem várhatunk 
könyöradományt a természettől, magunknak kell elvennünk tőle 
azt, amire szükségünk van.” (JELAGIN, V Álmokból valóság. 
/Bp., 1952./5.).

390/ LISZENKO, T. D.: Kísérletek erdősávok telepítésére fészkes 
eljárással. EL. 1949. 207-210., 222-227.
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391/ Lásd pl.: LADY Géza: Országfásítás. A mező védő erdősávok 
telepítése és egyéb országfásítási feladatok. (Bp., 1951.), TOMA 
Ádám: Erdőgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarorszá
gon. (Bp., 1953.) és DBY (PÁNKOTAI) Gábor: Mezőgazdasági 
fásításunk megoldása a Szovjetunió erdősítési terve nyomán. EL. 
1949. 199-207., VERES Péter-KERESZTESI Béla: Országfásítás 
és legelőgazdálkodás. EL. 1949. 275-280.

392/ Lásd 3/ II. 374.
393/ Itt a magyar nevekhez a következő kiadványt használtuk: SZABÓ 

M. Attila-SZABÓ M. Erzsébet: Erdélyi helységnévszótár. (Kvár, 
2003.).

394/ Lásd: NAGY László: A tiszai fáskultúra. (H.é.n., Klny. a Magyar 
Technika 5. számából.).
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8 MELLÉKLETEK

1. A mezőségi települések jegyzéke. (Makkai Gergely, Szabó Miklós 
és Vofkori László nyomán.)

2. Maros-Torda megyei községhatáros terv a Mezőség fásítására 
(1897). (OL. K-184. 1897-4-14.581.)

3. Teke község (Kolozs m.) kopárfásítási terve. (Részlet, 1914.) 
(OL. K-184. 1918-A/5-32.813.)

4. A marosnagylaki volt úrbéresek (Alsó-Fehér m.) kopárfásítási 
tervének térképmelléklete (1914). (OL. K-184. 1918-A/1-39.383.)

5. Fásítás a trianoni határ mellett. (OL. K-l 84. 1939-2-221.832.)
6. Vártelek község (Szilágy m.) közérdekű erdőtelepítési tervének 

költségvetése (1943). (OL. K-184. 1943-B/3-122.131.)
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1. számú melléklet 
A mezőségi helységek jegyzéke

1. Abafája (Maros-Torda m.)
2. Almásmálom (Szolnok-Doboka m.)
3. Alsódetrehem (Torda-Aranyos m.)
4. Alsóegres (Szolnok-Doboka m.)
5. Alsóoroszfalu (Szolnok-Doboka m.)
6. Alsószovát (Magyarszovát -  Kolozs m.)
7. Apahida (Kolozs m.)
8. Apanagyfalu (Szolnok-Doboka m.)
9. Aranykút (Kolozs m.)

10. Aranyosszentmiklós (Szolnok-Doboka m.)
11. Árokalja (Szolnok-Doboka m.)
12. Árpástó (Szolnok-Doboka m.)
13. Bala (Maros-Torda m.)
14. Báld (Kolozs m.)
15. Bálványosváralja (Szolnok-Doboka m.)
16. Barátfalva (Mezőbarátfalva -  Kolozs m.)
17. Bárdos (Marosbárdos -  Maros-Torda m.)
18. Báré (Kolozs m.)
19. Bátony (Szolnok-Doboka m.)
20. Bátos (Kolozs m.)
21. Bazéd (Maros-Torda m.)
22. Beresztelke (Maros-Torda m.)
23. Berkenyes (Kolozs m.)
24. Bethlen (Szolnok-Doboka m.)
25. Bogács (Kisbogács -  Kolozs m.)
26. Bonchida (Kolozs m.)
27. Boncnyíres (Szolnok-Doboka m.)
28. Bós (Kolozsbós -  Kolozs m.)
29. Botháza (Kolozs m.)
30. Bőd (Szolnok-Doboka m.)
31. Bődön (Szolnok-Doboka m.)
32. Budatelke (Kolozs m.)
33. Budurló (Kolozs m.)
34. Búza (Szolnok-Doboka m.)
35. Cege (Szolnok-Doboka m.)
36. Cente (Szolnok-Doboka m.)
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37. Coptelke (Szolnok-Doboka m.)
38. Csaba (Bálványoscsaba -  Szolnok-Doboka m.)
39. Csabaújfalu (Szolnok-Doboka m.)
40. Császári (Szolnok-Doboka m.)
41. Csehtelke (Kolozs m.)
42. Csittszentiván (Maros-Torda m.)
43. Dedrád (Kolozs m.)
44. Dedrádszéplak (Kolozs m.)
45. Dellőapáti (Szolnok-Doboka m.)
46. Dezmér (Kolozs m.)
47. Dipse (Beszterce-Naszód m.)
48. Egerbegy (Aranyosegerbegy -  Torda-Aranyos m.)
49. Egerszeg (Maros-Torda m.)
50. Erdőszombattelke (Szolnok-Doboka m.)
51. Faragó (Kolozs m.)
52. Fehéregyház (Kisfehéregyház -  Beszterce-Naszód m.)
53. Feketelak (Szolnok-Doboka m.)
54. Felsődetrehem (Torda-Aranyos m.)
55. Felsőegres (Szolnok-Doboka m.)
56. Felsőoroszfalu (Szolnok-Doboka m.)
57. Felsőszovát (Magyarszovát -  Kolozs m.)
58. Füge (Szolnok-Doboka m.)
59. Fűzkút (Kolozs m.)
60. Galacfalva (Beszterce-Naszód m.)
61. Galambod (Maros-Torda m.)
62. Gerendkeresztúr (Torda-Aranyos m.)
63. Göc (Szolnok-Doboka m.)
64. Gyeke (Kolozs m.)
65. Györgyfalva (Kolozs m.)
66. Gyulatelke (Kolozs m.)
67. Hadrév (Torda-Aranyos m.)
68. Harasztos (Torda-Aranyos m.)
69. Harcó (Maros-Torda m.)
70. Harina (Beszterce-Naszód m.)
71. Hesdát (Hasadát -  Torda-Aranyos m.)
72. Hídvég (Maros-Torda m.)
73. Kapor (Szolnok-Doboka m.)
74. Kara (Kolozskara -  Kolozs m.)
75. Katona (Kolozs m.)
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76. Kékes (Szolnok-Doboka m.)
77. Kékesvásárhely (Szolnok-Doboka m.)
78. Kerelősóspatak (Torda-Aranyos m.)
79. Kerlés (Szolnok-Doboka m.)
80. Keszü (Mezőkeszü -  Kolozs m.)
81. Kéthely (Ketel -  Szolnok-Doboka m.)
82. Kiscég (Kolozs m.)
83. Kisdevecser (Szolnok-Doboka m.)
84. Kisfalud (Maroskisfalud -  Maros-Torda m.)
85. Kisfülpös (Kolozs m.)
86. Kisikland (Torda-Aranyos m.)
87. Kisiklód (Szolnok-Doboka m.)
88. Kislekence (Maros-Torda m.)
89. Kisnyulas (Maros-Torda m.)
90. Kissármás (Kolozs m.)
91. Kisszék (Szolnok-Doboka m.)
92. Kolozs (Kolozs m.)
93. Komlód (Kolozs m.)
94. Korpád (Kolozskorpád -  Kolozs m.)
95. Kozmatelke (Kolozs m.)
96. Köbölkút (Mezőköbölkút m.)
97. Körtekapu (Maros-Torda m.)
98. Kötelend (Kolozs m.)
99. Kötke (Szolnok-Doboka m.)

100. Lekence (Maroslekence -  Torda-Aranyos m.)
101. Lompérd (Kolozs m.)
102. Magyarborzás (Szolnok-Doboka m.)
103. Magyardécse (Szolnok-Doboka m.)
104. Magyardellő (Torda-Aranyos m.)
105. Magyarfráta (Kolozs m.)
106. Magyarfulpös (Maros-Torda m.)
107. Magyarkályán (Kolozs m.)
108. Magyarlégen (Légen -  Kolozs m.)
109. Magyarpalatka (Kolozs m.)
110. Malomfalva (Maros-Torda m.)
111. Mányik (Szolnok-Doboka m.)
112. Marokháza (Kolozs m.)
113. Marosbogát (Torda-Aranyos m.)
114. Marosdátos (Torda-Aranyos m.)
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115. Maroskece (Torda-Aranyos m.)
116. Maroslekence (Torda-Aranyos m.)
117. Marosludas (Torda-Aranyos m.)
118. Marosorbó (Torda-Aranyos m.)
119. Marosszentanna (Maros-Torda m.)
120. Marosszentkirály (Maros-Torda m.)
121. Melegföldvár (Maros-Torda m.)
122. Mezőbánd (Szolnok-Doboka m.)
123. Mezőbergenye (Maros-Torda m.)
124. Mezőbodon (Torda-Aranyos m.)
125. Mezőbő (Torda-Aranyos m.)
126. Mezőcikud (Mezőceked -  Torda-Aranyos m.)
127. Mezőcsávás (Maros-Torda m.)
128. Meződomb (Kolozs m.)
129. Mezőerked (Kolozs m.)
130. Mezőfele (Maros-Torda m.)
131. Mezőgerebenes (Torda-Aranyos m.)
132. Mezőkapus (Torda-Aranyos m.)
133. Mezőkecsed (Kolozs m.)
134. Mezőkeménytelke (Keménytelke -  Torda-Aranyos m.)
135. Mezőkirályfalva (Kolozs m.)
136. Mezőkók (Torda-Aranyos m.)
137. Mezőkölpény (Maros-Torda m.)
138. Mezőkövesd (Székelykövesd -  Maros-Torda m.)
139. Mezőmadaras (Maros-Torda m.)
140. Mezőméhes (Torda-Aranyos m.)
141. Mezőménes (Maros-Torda m.)
142. Mezőnagycsán (Mezőcsán -  Torda-Aranyos m.)
143. Mezőőr (Kolozs m.)
144. Mezőőrke (Torda-Aranyos m.)
145. Mezőörményes (Kolozs m.)
146. Mezőpagocsa (Maros-Torda m.)
147. Mezőpanit (Maros-Torda m.)
148. Mezőpete (Torda-Aranyos m.)
149. Mezőrücs (Maros-Torda m.)
150. Mezősályi (Torda-Aranyos m.)
151. Mezősámsond (Maros-Torda m.)
152. Mezőszabad (Maros-Torda m.)
153. Mezőszakái (Torda-Aranyos m.)
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154. Mezőszengyel (Torda-Aranyos m.)
155. Mezőszentgyörgy (Uzdiszentgyörgy -  Kolozs m.)
156. Mezőszentjakab (Torda-Aranyos m.)
157. Mezőszentmargita (T orda-Aranyos m.)
158. Mezőszentmárton (Maros-Torda m.)
159. Mezőszentmihály (Kolozs m.)
160. Mezőszilvás (Kolozs m.)
161. Mezőszombattelke (Kolozs m.)
162. Mezőszopor (Kolozs m.)
163. Mezőtóhát (Torda-Aranyos m.)
164. Mezőújfalu (Torda-Aranyos m.)
165. Mezőújlak (Kolozs m.)
166. Mezőuraly (Torda-Aranyos m.)
167. Mezővelkér (Torda-Aranyos m.)
168. Mezőveresegyháza (Szolnok-Doboka m.)
169. Mezőzáh (Torda-Aranyos m.)
170. Mikeháza (Szolnok-Doboka m.)
171. Mikola (Füzesmikola -  Szolnok-Doboka m.)
172. Mocs (Kolozs m.)
173. Mohaly (Szolnok-Doboka m.)
174. Mojos (Mezőmajos -  Maros-Torda m.)
175. Nagycég (Kolozs m.)
176. Nagydevecser (Szolnok-Doboka m.)
177. Nagyercse (Maros-Torda m.)
178. Nagyida (Kolozsnagyida -  Kolozs m.)
179. Nagyikland (Torda-Aranyos m.)
180. Nagynyulas (Kolozs m.)
181. Nagyölyves (Maros-Torda m.)
182. Nagysármás (Kolozs m.)
183. Náznánfalva (Maros-T orda m.)
184. Nec (Beszterce-Naszód m.)
185. Noszoly (Szolnok-Doboka m.)
186. Novoly (Kolozs m.)
187. Oláhdellő (Torda-Aranyos m.)
188. Oláhgyéres (Mezőgyéres -  Kolozs m.)
189. Oláhsolymos (Mezősolymos -  Kolozs m.)
190. Oláhújfalu (Tekeújfalu -  Kolozs m.)
191. Omboztelke (Kolozs m.)
192. Omlásalja (Szolnok-Doboka m.)
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193. Oroszfáj a (Kolozs m.)
194. Ördöngösfíizes (Szolnok-Doboka m.)
195. Paszmos (Kolozs m.)
196. Pata (Kolozspata -  Kolozs m.)
197. Pete (Mezőpete -  Torda-Aranyos m.)
198. Péterháza (Szolnok-Doboka m.)
199. Póka (Maros-Torda m.)
200. Pókakeresztúr (Maros-Torda m.)
201. Pujon (Kispulyon -  Szolnok-Doboka m.)
202. Pusztaalmás (Maros-Torda m.)
203. Pusztakamarás (Kolozs m.)
204. Pusztaszentmiklós (Szamosszentmiklós -  Kolozs m.)
205. Remeteszeg (Maros-Torda m.)
206. Sajónagyfalu (Beszterce-Naszód m.)
207. Sajósárvár (Szolnok-Doboka m.)
208. Sajószentiván (Beszterce-Naszód m.)
209. Sajóudvarhely (Szolnok-Doboka m.)
210. Sárpatak (Marossárpatak -  Maros-Torda m.)
211. Septér (Kolozs m.)
212. Sósszentmárton (Torda-Aranyos m.)
213. Szabód (Maros-Torda m.)
214. Száltelek (Maros-Torda m.)
215. Szamosfalva (Kolozs m.)
216. Szamosújvár (Szolnok-Doboka m.)
217. Szamosúj vámémeti (Szolnok-Doboka m.)
218. Szászakna (Mezőakna -  Kolozs m.)
219. Szászbanyica (Mezőbanyica -  Kolozs m.)
220. Szászbongárd (Beszterce-Naszód m.)
221. Szászbréte (Magyarberéte -  Szolnok-Doboka m.)
222. Szászcegő (Cegőtelke -  Szolnok-Doboka m.)
223. Szászencs (Szolnok-Doboka m.)
224. Szászfellak (Fellak -  Szolnok-Doboka m.)
225. Szászludvég (Ludvég -  Kolozs m.)
226. Szászmáté (Szentmáté -  Szolnok-Doboka m.)
227. Szászmóric (Aranyosmóric -  Szolnok-Doboka m.)
228. Szásznyíres (Nyíres -  Szolnok-Doboka m.)
229. Szászpéntek (Kolozs m.)
230. Szászrégen (Maros-Torda m.)
231. Szászszentgyörgy (Beszterce-Naszód m.)
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232. Szászszentjakab (Szolnok-Doboka m.)
233. Szászújfalu (Kékesújfalu -  Szolnok-Doboka m.)
234. Szászújős (Újős -  Szolnok-Doboka m.)
235. Szászzsombor (Szolnok-Doboka m.)
236. Szava (Mezőszava -  Kolozs m.)
237. Szék (Szolnok-Doboka m.)
238. Székelyhidas (Torda-Aranyos m.)
239. Székelysóspatak (Maros-T orda m.)
240. Székelyuraly (Maros-Torda m.)
241. Szentandrás (Sajószentandrás -  Szolnok-Doboka m.)
242. Szentbenedek (Szolnok-Doboka m.)
243. Szentegyed (Vasasszentegyed -  Szolnok-Doboka m.)
244. Szentgotthárd (Vasasszentgotthárd -  Szolnok-Doboka m.)
245. Szentmargita ((Szolnok-Doboka m.)
246. Szépkenyerüszentmárton (Szolnok-Doboka m.)
247. Szeretfalva (Beszterce-Naszód m.)
248. Szilágytő (Beszterce-Naszód m.)
249. Szokol (Mezőszokol -  Kolozs m.)
250. Tacs (Beszterce-Naszód m.)
251. Tancs (Kolozs m.)
252. Teke (Kolozs m.)
253. Toldalag (Maros-Torda m.)
254. Torda (Torda-Aranyos m.)
255. Tótháza (Kolozs m.)
256. Tuson (Kolozs m.)
257. Udvarfalva (Maros-Torda m.)
258. Unoka (Maros-Torda m.)
259. Uzdiszentpéter (Kolozs m.)
260. Vajdakamarás (Kolozs m.)
261. Vaj daszentivány (Maros-T orda m.)
262. Vajola (Kolozs m.)
263. Várhegy (Maros-Torda m.)
264. Vasasszentiván (Szolnok-Doboka m.)
265. Vermes (Beszterce-Naszód m.)
266. Vice (Szolnok-Doboka m.)
267. Visa (Kolozs m.)
268. Viszolya (Mezőviszolya -  Kolozs m.)
269. Vízszilvás (Szolnok-Doboka m.)
270. Zselyk (Beszterce-Naszód m.)
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2. számú melléklet
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/Â vav ' 
n̂ ZloJT

is?060̂-r

-* y '^

<̂ Z4 - '̂ 6zr̂ -
&Cut Á*r£p f(r+~t-

yr '//?« /a M

J W
m
/ w
/ f w

/f&#

4*rbrts

/fc? /-/ft?6 

/?<?/ 

S ? * /

y / f / - / f o í

/Jfr/fff
/fC>i~-/f£>í

/?O0
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3. számú melléklet

9 OA n fi ih u iu la r ló  je g y zé k  s z á m a  / v  q>

J a v a s ! a  I

varmegye szol (ja-

bírói járásához tartozó ................... ®  községben összeül

Z - M  szám ú kopár, fu tóhonm km  és vízmosásos területeken fogana

tosítandó gazdasági és m űszaki munkálatokról.

1. A tulajdonos iiK^ifclölése.

A terü le t tulajdonosúnak m i a neve és 
lakóhelye, esetleg ki a tulajdonos m eghatal
m azottja r ez hol lakik?

2. A torülel uiefl határozása.

a )  A vármegyének, szolgablrói járásnak , köz
ségnek és dűlőknek megnevezése, melyben 
a te rü le t fokszik. te

b) a terü le t holyrajzi szám a (annak jelzésé- <í>~6 S S
vei, hogy az egész parcellát, vagy csak „ — . .
részét foglalja m agában), kiterjedése kát. A& ^ '
holdakban (vkmosásokiál «z egjos irkok *  ̂  
hossza és szélessége). ^

y£zt>-*îbe' 3^0  ̂==■ ̂

c) Gazdasági m egjelölése (silány legelő, el
hagyott Bzántó, vízmosás Btb.).

ŷŐ~5~C?

d )  Talajának minősége.

(li»etl«K«H helyszűke m iatt, egyse fejeseteknél függelék alakban pótlvok használandók ; ilyen esőtekben Hiegjegy- 
mlö, hogy : L&nd a függeléket.)

©RSZAOOS UWÉl-tAk 

K s/eWó m



i) Fekvése (égtájuk, lejUiHHHg szeriül). J  'r<*' ‘ vt> « —£)■M  Acr/srs J3t?'Z

f) Amink m egjelölése, hogy a te rü le t m ilyen
m ívelés n la tt Álló területek környezetében <^<z£r> ^
fekszik. *"■' *

í i .  A  l o r ü l c l  ( j ; i / . ( ln s á g i  á t la p o l n .

A terü le t gazdasági állapotának rövid is- ^  '
m erte tése; a terü le ten  gyakorolható-e vala-
mely használat s  m ilyen módon és m értékben ? 0

\ .  A k i je lö lé s  o k ú  é s  e z é l  Ja. _—i> ^
Mily okból és czélból (csupán gazdasilgi 

állapotának megjavításA, vagy e m ellott 
szersm ind bizonyos károsítások, vagy veszé
lyek e lhárítása érdekében) szükséges a te rü le t 
kijelö lése; miben nyilvánul a  károsítás, vagy 
a  veszély ; m indezekre való tek in tettel m eny- 
nyire sürgős és m ennyiben  közérdekű a terű- 
let gazdasági állApotának a m egjavítása ?

5. A kijelölési-e alapot nyújtó határozat.

A terü le t tulajdonjogi m inőségére, gazda
sági állapotára s egyéb körülm ényekre való 
tek in tettel a kijelölés melyik törvény, h a tá 
rozat (az 1879. évi X X X I. t.-c. 165. §-a, az 
1894. évi X II. t.-c . 13. vagy 14. §-a) alapján 
tö rtén jék?

yCQ'es 221 . üt? ./'ö &- <?*■ - <rt



3

i». K irendelendő uniiiliúIaloU.

A terülotcn az alábbi gazdasági és m ű- <£)̂ P  ^  ^  ^

szaki m unkálatok foganatosítása rendelendő el £'£<•<>' C '/^ -S ^ ' *Jc' ^

és p8dig:
u) fásítás (milyen fanem ekkel, m ily módon ^oj<? .&,• ^  W *  \

és mértékben, honnan  kezdődőleg, milyen . rr' ! ^  *?-* ■
évi részletekben és m ilyen so rre n d b e n !)

b) Kívánatos-e a fásításon kívül m ég valamely 
m ás talaj javítási (kötési) m unkálat (gyepe
sítés stb.) ?

c) Szükségesek-e bizonyos miÍBzaki m nuká- £^cszch&<rj<?l<$ ^  7/~. 
latok (vízmosásoknál kö-, rözse-, földgátak, 
sövényfonások, rőzsebosszgátak, partlejtő-, 
sítés, vízelcsapoló árkolatok stb .) ? ~  A  *

„ , /” j  y J • v^- v£C s ?*.•-***■■*•’*> t»c**r «**»•'. 4*’C&*'(--C0**’-- ;

^  fc--«C2 ' ó SrírA*-̂: t'fj. (g
/C -̂' U k í«  .Ső? . -C\ío,£

y(Z$̂ kr>- J&ZZZ+--tz o í ' » Z" ,J>
L /2'f.

(I) Feltétlenül elroudolondö-e (vág}- bizonyos 
lel t ételűkhez kötvo) a terü le tnek  részben 
vagy egészben való bekerítése?
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v. Anya(|- és  uiiiiikiu'rő s/.üksi'dlol.

A m egelőző 6 . jiont Bzerint javaso lt m unkálatokhoz szükséges:

a )  E rdősítési költségekre _

0)  Más jav ítás i m unkálatokra

c) MüH/aki m unkálatokra _  _

d )  K erltési k ö l t s é g e k r e ___

8. H asználatok korlátozása és  
tllalm azása.

M ilyen intézkedések szükségesek a te rü 
leten  esetleg gyakoro lt használatoknak (legel- 
toténuok, fÜ használatnak) korlátozása vagy 
b etiltása érdekében :

a )  a befásítás (vagy m ás m unkálat) alá vett 
terü le trészeken  ?

éty.t? K
a csatolt y $ .  .

kiviteli költség- f  ^
vetés szerin t '  <• /v

összesen

/  3 n ?  ■'

tv < \Á*- 
S.cy *** < » /'■ & -^£x,/. . v

b) a m unka alá utóbb kerülő területrészeken ?

U T eherviselés.

Ki kötelezendő s ha többen vannak é r 
dekeltek, kik m ilyen arányban kötelezendők 
a m unkálatok  foganatosítására és illetőleg a 
felm erüld költségek viselésére (szükség esetén 
a 0., illetve a  7. pon t szerin t részletezve)?

10. Á llam i támogatás.

M ilyen a  b irtokos (vagy érdekeltek) anyagi 
helyzete b egyéb figyelembe veendő körül
m ényei s ezekre való tek in tettel milyenféle 
állam i tám ogatás s m ilyen mértékben enge
délyezendő részére és pedig:

JÍL-. rSt3
T ,, a-« v-' .j+r J* - rif *
<- «,Vy k4&h~~**- I
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ti) A osemotosy.ükaéglet. k iszolgáltatása egé
szen ingyenesen (vagyis a term elési, ki
szedési szá llítási költségek elengedésé vol) 
vagy pedig

b) a osom eteszükséglet kiszolgál ta tása  a ter- 
molé8Í költségek olongedésével

r.) Pénzsegély (kát. - lioldaDkóiat. megállapítva) 
OBak állam i kezelésbe Átadott, terü le tek  be- 
fásítási költségének részben való fedezé- 
sóro oly módon, hogy a  b irtokos az en- 
godélyozett pénzsegélyt a m unkálatok  tel
jesítésekor elfire fe lvehesse ;

íT" < /' *■ c~- • ■ ■>>?«• . !!< (,■
•> ■ /jw í. Zz$T2?T
*'■ <*<-’ ^  ‘/l*-*

^ -• r,T
 ̂-■ • V*1 ’V' X >

fr̂ -££, <*.
, y ( U í ^ á - .
^<3- .y&fjjUk'y* - - ’ *££r7?íT- :< ’ f
.. t i  ♦•v-’a  ••• c-£vdr2«4£K- < - y £ v ..•

/

r/J Pénzsegély (kát. ho ldanként m egállapítva) 
a  befásítás költségeinek részben  való fede
zésére oly módon, hogy a birtokos az 
engedélyezett pénzsegélyt az elrondelt 
fásítás sikeres teljesítése u tán  veheti f e l ; /

e j Pénzsegély a  nagyobbszabásft m űszaki <* ^  i
m unkálatok költségeinek részbon való fe- vt/t*-/■**-*'**''« ' f t )  /+ * / .  +*?
dezésóre; ^  ^  •

f )  K ülönösen közérdekű m unkálatok  összes "
költségeinek fedezésére a  m unkálatoknak ^ Á e v i k - __íu” ,S'Í>/  
állam i szakközegek á ltal való foganatos!-  ̂ ^ M *r,a> f u t l * " ' íl ji*«iV«r -

ríj a birtokosnak, vagy a  birtokos á lta l m unka- ^ g 5 ^ '> ' l'**r r ,> t>ri-r *- ^ cr- .■ *-»"*' / í n ' f e ’. . . . .  ^  /5. / /  _ /  /̂ r- t ___ y5 >f - /> / - .■
vezetőül alkalm azni k ivánt egyénnek a ---v
teljesítendő m unkálatokba a  holyszinén 
való bevezetése állam i költségen kiküldött 
állam i szakközeg által.

/ £  <L

/<) A...' pontban m egá llap íto tt pénzsegély a.

a d ó h iv a ta ln á l^ a ^ Z fe ^ ;.:

7 ^ ~ ! K összegben.

(A fentiekkel kApCftolntosnn meg kell jegyezni, hogy 
n birtokon, vngy ak InUikeltok kívánj A k-o igényim venni 
tti Miami támogatás javasolt m ódozatait < nnegnyiigofznak e 
amink m értékében; máerésat igazolni is kell, hogy rá 
vnunak-e szorulva s mily körülm ényeknél a  javusolt állami 
támogatásra!

“ /lő1!0/



j  11. Az á llam i lium>(|a(ássiil ka|><-snlali>- 
san klköl.m do kövolHm éuyek.

A javasolt líllumi támogatáshoz milyen ,<■>- ’ ' *3 t Í
követelm ény köLtossék (pl. pénzsegélybe/,, . . ***v'..... íj ’ ritri «,'.{■( tf> b>

* hogy ft lusftiiH egészben, vagy részben fizó- • * * -• —■‘A -'■■■ \
(•ott m unkaerővel foganatoslLtassék-o s í k ) ?

12. IV d e/ellen  lórin k v iselése.

Az állam i tám ogatásban fedezetet nem 
lalilló szükségletekről a /'é rd ek e lte k  milyen 
arányban  kötelesek gondoskodni? (Lásd a 
0 . ponto t.)

rvcjo--

Itt. Állam i lit7.(i|<Vslto vétel.

A. birtokos köteles-e (a/. 1898. évi XIX. 
t.-c . I. ^-ilunk f/)  pontja értelmében), vagy 
kívánja-e (a . a. t.-c . 2. és 3. §-a érte lm é
ben) a 34209 /191  I. sz. P . M. utasítás I. főj. 
8. §-a sze rin t a te rü le te t állam i kezelésbe 
adni f  a to rü let melyik jövedelmezőségi osz
tályba soroztatok ?

x / x .

"2̂+̂<íí

14. K ezelési járulék elengedése.

Kéri-e a  birtokos (az 1898. évi X IX . 
t.-c . 23. §-a értelm ében) az állami kezelés
é r t  kivetendő járu léknak  részben, vagy egész
ben  való elengedését s  a  34209 /1911 . F . M. 
u tasítás 9. ü-ában foglaltakhoz képest indo
kolt-e a  já ru lé k  egész összegének, illetőleg 
bizonyos részének (negyed, fele, háromnegye
dének) elengedése? .

15. Az á llam i ordötiivnlal .szakértő 
k özrem űködésének igénybevétele.

A z állam i kczelésbevétcl mellőzése ese
tén  igényt ta rt-e  a birtokos arra  és indo
kolt-e, hogy a  hatóságilag elrendelt m unká
latok foganatosításánál az 1898. évi XIX. 
t.-c. .12. §-a alapján a m. kir. állami erdő
h ivatal szakértő  közromüködésével tám ogat- 
tassék?

I '

L -
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I I * .  K ö z ö s  iM 't lö ö r i  n / .4>|‘Y<>/.<‘I!m> lé p é s .

Hit ii terü le t nem  korul az állam  keze- L c d e * /'/'
lésébe, kóri-o a  birtokon u torülotnok az l!H)S. "  j fU v r y e f& é Á * ' 
óvi XJX. t.-o. 14. 5-n alapján létesített 
közös ordöőri szervezetin* való fölvételét?

17. Hi'dfiőrw'si Járulók elengedése.

Kéri-e a birtokos ős indokolt-e, Jiogv n 
terü le tre  kivetendő erdőörzÓHÍ járu lók  fizeté
sének kötelezettsége alól részben vagy egész
ben felm entessék ?

st-*" t' r̂Lc'.-C- ,T* fT.y
xCvMíií*. íí rf<*V ’

. Se? r&t̂rxZ'

IH. A l e r ü h 'l  I m á l i l i i  k e z e lé s é n e k  
m e g h a tá r o z á s a .

A terü le t az  I87!». évi X X X I. t.-c. 
J. vagy 4. §-a sze rin t kezelendő-e és egyszer- 
•■iinint. a 17. ü alá tartozó, vagy nem ta r 
tozó területek közé soroztassék-e be s  mily 
alapon ?

E z t a javasla to t kész íte tte :

'ÍM  ií^v  -

E zen javasla to t, illetve az  abban foglalt intézkedéseket m egértettem  (m egértettük), s 
azoknak m agam  alávetem  (m agunkat alávetjük).

A községi elöljáróság részérő l: A birtokos ré sz é rő l:

ORSZÁGOS lEVÉlTA*





A b it (o k o s  " A kiiAlyi e rd ö -A i sem clesz (lk st'g loU u*k , i>n1rVsit«Vsi m u n k á la to k n a k ,

mmiBoknak is  knllséKcliu-k M M «  (Im izájánilfainak, fcM ar'M tf" J M e g j e g y z é s
!i m ó d ja  véleménye ||

j
r'se'

j j ;  
yc>̂ fc*Sct*>,4*ry

• /»«

0 ‘y '-^ r 
j f  y/J - "

(d^ /g/íe y ^ S t . '<' J/Cu-* u ‘̂ $J~° ^

k u u u u, yKyi ' -u- /
v fc  ScJtt-fd.*j Ü̂Zcc-*̂e.L>.  ̂
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4. számú melléklet







5. számú melléklet

S z i g o r ú a n  b i z a l m a s

T á r g y :  T r i a n o n i  h a t á r f á s i t á s o k .

19 5 9 .  é v i  4 3 .  f ő n .  szám . V o n . r e n d . s z á m :  2 0 7 1 / e l n . I . / 1 9 2 9 . s z . 
---------------------------  2 2 1 4 / e l n . I . / 1 9 3 2 . F l í .

M e l l é k l e t :  4 .  c l rb .

J i G I H Í L I Ó S Á G l )  M I N X S Z T Ü H  U H  !

Mély  t i s z t e l e t t e l  f e l t e r j e s z t i  a z  e r d ö i g a z g a t ó s á g  a 

t r i a n o n i  h a t á r m e n t é n  f o g a n a t o s í t o t t  é s  h e l y s z í n e l t  f á s í t á s o 

k a t  f e l t ü n t e t ő  4 .  d r b .  '  T^áP v á z l a t r a j z á t .

T i s z t e l e t t e l  j e  j í t i , hogy  az  I .  szám ú v á z l a t r a j z o n  

* f e l t ü n t e t e t t  u j  f á s i t á s u  im in t e g y  4 9 0 . 5  k á t . h o l d a t ,  a  I I .  s z á -  

mu . v á z l a t r a j z o n  f e l t ü n t e t e t t  u j  f á s í t á s o k  m i n t e g y  3 8 3 . 0 .  k á t .

-* ' h o l d a t ,  a  I I I ,  s zám ú  v á z l a t r a j z o n  f e l t ü n t e t e t t  u j  f á s í t á s o k

m i n t e g y  1 . 5 .  k á t . h o l d a t ,  -a IV .  szám ú  v á z l a t r a j z o n  f e l t ü n t e t e t t  

u j  f á s í t á s o k  m i n t e g y  5 . 5  k á t . h o l d a t  t e s z n e k  k i .

A v á z l a t r a j z o k o n  a z  u j  f á s í t á s o k  p i r o s  a  r é g i  e r d ő k  

z ö l d  s z i f m e l  v a n n a k  f e l t ü n t e t v e .

D e b r e c e n ,  1 9 3 9 .  é v i  d e c e m b e r  hó  2 3 . - á n .

M. k i r .  E r d ö i g a z g a t ó s á g  Főnöke!

ORSZÁGOS lE V íU A Jt 
K jueJceló
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6. számú melléklet
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/ / • ,  l(  n  11 s.^* g  e l ő i r á n y z a t .

(0  f / ,n '<•/?■■ A - o / j e ' f
' ’ ..............................................................ff ’ "

...............T t é ] r '
végzendő k ö z é r d e k  íi erdőtelepítési

...................................................... lakos

község határában fekvő területén 
és vízmosáskötési munkálatokról.

E lő irá n y o z o t t

0
A  m un k ála t részletezése :3 íb 

e £•ra (30

egységár összes költség
Jegyzet

H tn P f P 1 f

Árelemzés.

I. Talajelfíkészllős. ,

Egy kát. hold . . .  . ^ ^ '  m eter sorlávol-

sAríi, vízszintesen fuló 4rok

rendszerű talaj előkészítéshez szűk- í

séges>

1. . . fo ly ó m é te r  ároknyom vonal

nak a  rétegvonalak irányában való ,  '

kijelölése folyóm éterenkint 9
J t

összesen . . -r;. férfinapszám fnpsz.
_£

2.

és 50 cm. mélységű ároknak, a ki

jelölt nyomvonal m entén való ki

ásása, kicsákányozása és a kiásott - -

?•" ■ földnek az a lan tabb  fekvő árokba

való behányása, szükség esetén r z

(
< .. .

ároknak jó termőfölddel való betö l

tése és a be tö ltö tt árok felszínének |
Á tv ite l : GOS UVi

í  '  ^ -
i J
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Té
te

ls
zá

m A  m u n k á la t részletezése

Sz
ám

ítá
si

eg
ys

ég

Flő

tgységir

P 1 f

i.inyozott

összes költség Je g y z e t

Á th o z a t : || -

2.
-

A esetnélek vaaiUi

— trkinlcllrl a 
birtokos kedvezőt

------
v asú ti szállítási költsége ezer d a ra -

--

len anyuul hHy/e- 
líic — B rgcmclA ,
tjO < -k ,*7,0 A

b o n k in t . . . . . . . ............P , ö sszesen :
1000
d rb . --  . „ r

3. --- -

-
•

/  /  '

szállítása ezer d rb .-k in t . P. (.

'Ö 'r J  Kösszesen ígásnapszain igás / 0 (c
- x  •

4.

—
színen  való  elverm elése ezer d rb .- y

k in t (>á?. .^ fo s s z e s e n -0 - /.’

férfinapszám  ' fnpsz. S

_ 5 . . ^ ^ . ^ . ^ ' ^ ' d r b .  csem ete ü ltetése
Z f a k y

ezer d rb ^ k in t Í . f f f í ,  összesen-----
VJ" /C'f női-

npsz. 3
..... "... t>&

3 o - J

_ IV . összesen : J O c

V. Egysoros Vőzscjjút.

Egy fo lyóm éter 0 5 m . m agas és 0-05 m .

_ v as ta g  egyszeres rőzsegátNl^észíté-

Á tv ite l :
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A  m u n k á l a t  r é s z le te z é s e '2 M

11 
c/5 w

KIőirAnyoiott

J e g y z e trgyiÍRir össtes költség

P f 1 P f
Á t h o z n i :

s é h ez  —  1ÍV m . o ld a lb e k ö té s t  szá -

i .

in í tv a  —  sz ü k sé g e s  :

3  ílrb lekérdezett, V —10 cm. vastag.

—

1 2 — 1*5 m . hosszuS. " í ^ í a .k a r ó  a

h e ly s z ín é re  s z á l l í tv a  os a  f ö ld b e 

k e rü lő  r é s z e  k á tr á n y o z v a X d rb .
!• ■

' > . ;

2 . 0-15  ü rm .3 rő zse . a  h e ly s z ín é re  v a ló
-

s z á l l ítá s s a l  e g y ü t t  \ ü rm .3

3 . 3  d rb .  k a ró  h e g y e z é se  és  l e v e r é s e  \ d rb .

4 . a  fo n á s  e lk é sz íté se  0-____f é r f in a p s z á m ' .fn p sz . •v ■

5 . 0*5 m .3 f ö ld m u n k a  a  f o n á s  b e k ö té s é  \

n é l, ta la je g y e n g c lé s n é l  é s  a  h á t t ö l  , \ ■
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