
1 BEVEZETÉS

„Ad Orientem” -  Keletnek -  állt egykor a vasúti, a „Porta 
Orientalis” -  Kelet kapuja -, a Temes és a Mehádia 
vízválasztóján átvezető alagút bejárata fölött.1 A felirat arra 
utalt, hogy a Kelet itt, a Dunára lejtő hegyekben kezdődik. És 
ha az ember rátekintett a köves-sziklás hegyoldalakra, valóban 
a Földközi-tenger medencéjének jellemző tájai jutottak az 
eszébe. Azok a hegyek, amelyek között az emberi civilizáció 
bölcsője ringott, de aminek az árát éppen a hegyek növényzete, 
talajtakarója, egyszóval, maga a táj fizette meg. Kelet kapuja 
ugyanakkor a másik világból, a Keletről beözönlő, a Kárpát
medencét elárasztó besenyő, kun, török (és zsoldjukban álló) 
hadaknak is az átjáróját jelentette. (A Kazán-szorosban 
összeszűkülő Duna völgye ugyanis nem volt alkalmas 
közlekedésre, pláne meg hadmozdulatokra nem.)

Ezért a mai utas, aki ellátogat a Bánság hegyvidéki 
területeire, és mondjuk, a Csema vagy még inkább a Néra 
völgyében utazik végig, a kopasz hegyoldalakon kívül, itt-ott 
még lát védett, „befelé forduló” szállásokat és csutorás 
vízimalmokat is. A szállások egyértelműen a volt határőrvidéki 
múltat, a házközösségek, a szüntelen „harckészültség” korát 
viselik magukon, hiszen bármikor betörhettek a portyázó 
törökök. A több apró, a hegyekben eldugott malom is azt a kort 
idézi fel, amikor nem volt érdemes az életet jelentő 
gabonaneműt levinni a völgyekbe, az utak mellé, ahol esetleg 
nagyobb és hatékonyabb malmok is működhettek volna -  de 
sebezhetőbbek is.

A figyelmes utas a kopár hegyoldalakon helyenként 
fatuskókat, és a vágásokban akár bokrokat, akár fákat is 
megpillanthat. Hogyan, hát mégsem mindent pusztítottak el, 
legeltettek le az elmúlt századokban, hanem maradt még 
napjainkra is kivágandó erdő?

A kérdésre adandó válasz lesz ezen könyv tartalma.
Álljunk azonban még meg itt, a mai utas elé táruló 

látványnál. A hegyekben mindenhol kígyó(vipera-)veszélyre
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figyelmeztető táblákra bukkan, s már maga sem tudja, hogy hol 
keresse, hol kerülje el ezeket a hüllőket. Pláne szorongással 
közelít meg miden déli, napos hegyoldalt, ha korábban 
olvasott, hallott arról, hogy például a neves Új-Guinea-kutató, 
Biró Lajos is csaknem meghalt egy itteni kígyómarás 
következtében.2 Nos éppen a kopasz, az utóbbi évtizedekben 
leégetett hegyoldalak növelik a mai látogató esélyét, hogy nem 
jut Biró Lajos sorsára. A viperák ugyanis a kopár, köves
sziklás hegyoldalakat kevésbé kedvelik, mint az erdős, itt-ott 
tisztásokkal tarkítottakat. Ezért aztán a XX. század végén 
kiterjedt területeken tarolták le a lomb-, főleg pedig a 
fenyőfákat, hogy a kígyómarás áldozatainak a számát lehetőleg 
csökkentsék. Azok a bizonyos tuskók, bokrok a hegyolda
lakban tehát ezen erdőpusztítás következményei, nem a száz 
évvel korábbi legeltetéseké.

Mi azonban térjünk vissza a volt határőrök erdőinek 
történetéhez. Jelen tanulmányunkban ugyanis a volt 14. számú 
szerb-bánsági határőrezrednek az egykori Krassó-Szörény 
megyébe eső (ma Romániában lévő) erdeit és a volt 13. számú 
román-bánsági ezred erdőit vizsgáljuk meg. Ehhez azonban 
tudnunk kell, hogy 1918-ig közigazgatási szempontból a volt 
román-bánsági határőrezredet a Karánsebesi, a Teregovai, a 
Bozovicsi és az Orsovai járásokba, előbb Szörény, majd 
Krassó-Szörény megyébe osztották be (1873: XXVII. te. 3.§., 
illetve a megyeátalakulásról: 1880: LV. te.). A volt szerb
bánsági ezredből mind Szörény, mind Krassó, sőt Temes és 
Torontál megyékbe is jutott. A mi szempontunkból azonban 
csak a Krassó-Szörény megyei települések, amelyek részben az 
Orsovai, zömében pedig az Új moldovai járásban voltak, a 
lényegesek, mert a többi területet -  elsősorban a 
Fehértemplomi járást -  Trianonban Jugoszláviának ítélték.3

Az erdészeti adatokat nem mindig tudtuk úgy elkülöníteni, 
hogy a volt szerb-bánsági határőrközségeket illetően azok csak 
a mai Romániában találhatókra vonatkozzanak. Tehát a szerb
bánsági határőrvidékkel kapcsolatban időnként jelezzük, hogy 
az adatok mely községeket, járásokat érintik. Továbbá tudnunk 
kell még, hogy mind a két határőrezredből alakult vagyon-
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község, mind az egyes települések erdői az 1880-as évek elején 
végbement elkülönítés előtt kincstárinak számítottak, így némi 
betekintést nyerünk az itteni kincstári erdőgazdálkodásba is.

Az előbb felsorolt öt járás a megyének mintegy a felét 
(zömében Szörényi) teszi ki. Ebből kiindulva ismertetjük a 
megye általános erdészeti viszonyait is. A megyei északi 
részén egyébként a kincstári tulajdonú erdők voltak a jellemzők 
(a lugosi erdőigazgatóság irányítása alatt), míg a nyugati részek 
iparvállalatokhoz, részvénytársaságokhoz tartoztak. Ez 
utóbbiak bemutatása egy későbbi vizsgálódás tárgya lehet.

Végül itt, a bevezetőben kell utalnunk a térség magyar 
történelmi nevezetességeire. Egy felemelőre, az Al-Dunán 
megépült Széchenyi útra, és egy szomorúra, az orsovai 
Korona-kápolnára. Az előbbit a reformkor nagy tettének, a 
legnagyobb magyar gyakorlati sikerének tartjuk, míg az utóbbi 
az 1849-ben menekülő magyar kormány utolsó hazai 
cselekedetére utal. A Szent Koronát ugyanis nem akarták az 
emigrációba magukkal vinni, hanem itt, hazai földben ásták el. 
Onnan csak 1853-ban került elő, s később a helyet egy 
kápolnával jelölték meg.

A történelem azonban ennél sokkal tovább haladt. Mind az 
út, mind a kápolna a Vaskapui-vízierőmű „tengerébe” került, 
elsüllyedt4 -  s a régi Magyarország itteni, déli határát is hiába 
keressük már

(Lásd a 1-8. fényképeket.)
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