
11 AZ ÁRVÍZKATASZTRÓFÁK HATÁSA; 
VÉDERDŐ-KIJELÖLÉSEK, 

KOPÁRFÁSÍTÁSOK

A Krassó-Szörény megyei erdőkre, illetve letarolt 
hegyoldalakra az ország figyelmét az 1910. és 1912. évi 
árvízkatasztrófák irányították rá.

1910. június 13-án, majd pedig szeptember 1-2-án a 
Berzava, a Néra, a Béla-Réka és a Temes folyók felső 
vízgyűjtőjében néhány óra alatt 100-185 mm csapadék hullott, 
amit ősszel újabb, napi 210-220 mm-es csapadék követett. Ez 
utóbbi főleg a Béla-Réka és Cserna folyókat érintette. (Lásd a 
vízrajzi térképet: 3. melléklet.) A két árvíz 188 ember életét 
követelte, továbbá 512 lakóházat, 900 gazdasági épületet 
(június), majd 676 lakóházat és 584 gazdasági épületet rongált 
meg. Vasúti vonalakat, utakat és egyéb műtárgyakat sodort el, 
továbbá 3564 kát. hold (2051 ha) mezőgazdasági területet 
részben örökre, részben hosszú időre annyira tönkretett -  
elsősorban a kaviccsal való elbontásával hogy ott fel kellett 
hagyni nemcsak a földműveléssel, hanem a legeltetéssel is.

A mintegy 13 millió koronában megállapított kár114 területi 
megoszlását vizsgálva a következő, az ország közvéleményét 
bizony meglepő adatokra jutottak. A kár a fátlan, illetve az 
összterületnek legfeljebb csak 30%-ában erdővel borított 
részeken km2-enként akár 62-szer, de legalább 5-ször nagyobb, 
mint ott, ahol az erdővel való borítottság eléri a 60%-ot. Itt 
természetesen figyelembe kell venni, hogy az erdőgazdálkodás 
egy külterjes gazdálkodási forma, ahol a műtárgyak és egyéb 
berendezések ritkák. Ennek ellenére egyértelművé vált, hogy 
„amely völgyekben a legtöbb kopár terület volt, ott a 
mezőgazdaságilag művelt földekben okozott kár is a 
legnagyobb arányokban jelentkezett.”" 5

Mindezt megerősítette a két évvel későbbi, az 1912. május 
25-26-ai árvíz. (Lásd a 10-12. fényképeket.) Ekkor ugyanis a 
természeti katasztrófa súlypontja a Porta Orientalistól északra 
volt (tehát a volt határőrvidéki területeken jórészt kívül), és
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hiába esett például Ferencfalván vagy Nadrágon 200 mm-en 
felüli eső (plusz a mintegy 40 cm-es hóréteg olvadása), a 
pusztítás kisebb volt. Ennek egyedüli oka az említett terület (a 
Bisztra, Berzava, Karas, Pogányos és Béga vízkömyéke) 
jórészt erdővel való borítottsága. A további, részletes 
vizsgálatok (amelyekre mi is kitérünk) mindezt cáfolhatatlanul 
bizonyították. Előbb azonban magával az árvíz jelenségével, 
annak bánsági jellegzetességével ismerkedjünk meg.

Amint látható, a terület árvizei a tavaszi és az őszi 
időszakban, a mediterrán jellegű vidékek évi csapadék
maximumának idején következtek be. A vízfolyások felső 
vízgyűjtőjének meredek hegyoldalai általában kemény, 
vízátnemeresztő kőzetből (csillámpala) épülnek fel, ahonnan az 
erdőket kivágták. így onnan a csapadék nagy tömegben, 
felgyorsulva rohan le. Ez éri el a homokos agyaggal jellemzett 
övét, ahol aztán óriási mennyiségű hordalékot sodor magával. 
Pa. időszakos vízfolyások, a torrensek torkaiból lezúduló 
törmelék aztán a „szelíd” (vagy annak ismert) patakok medrét 
eltömíti, mire a víz szabadon, szétterülve folyik a völgy 
fenekén. Ebből következik, hogy a károk zömét az 
iszapelborítás okozza, míg kisebb részét azok a közvetlenül víz 
által történt kimosások, amelyek akár olyan helyen is 
megjelenhetnek, ahol korábban vízfolyásnak nyoma sem volt. 
Mindkét típusú károk nagyságát fokozza még egy jellegzetes, a 
Bánság betelepüléséből következő körülmény. Az itteni 
települések általában nem a folyók, patakok mentén, hanem 
feljebb, az említett homokos agyag felső határán, illetve annak 
korábban lerakott törmelékkúpjain vannak. Tehát éppen ott, 
ahol a lerohanó víz a „legjobban dolgozik” Ebből következett 
aztán, hogy például a Temes mellett közvetlenül fekvő 
Ószagyva vagy Bökény sokkal kisebb károkat szenvedett, 
mint a Temes medrétől feljebb lévő falvak.116

Most térjünk vissza az okok erdészeti szempontú 
vizsgálatára.

Már az 1910. évi Krassó-Szörény megyei árvíz kapcsán 
BUND Károly rámutatott, hogy kevés szó esik a bajok egyik 
eredendő okáról: a múltban folyó és a jelenleg is mindennapos
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erdőpusztításokról. A Karánsebestől délre elterülő völgyekből 
feltáruló képpel kapcsolatban írta: „Az egykori erdőtenyészet 
maradványaként legfeljebb nyomorult bokros cihereseket 
találunk, de ezeket is járják a kecskék, a bokrok lombját rágva. 
Közbe-közbe az oláh paraszt majdnem falmeredekségű 
helyeken kapálja, lazítja a sekély talajt, hogy valamelyes silány 
termést csikarjon ki belőle. Az erdők a völgyek felső végeire 
vonultak, de ott sem fedi a talajt a szivacskén működő erdei 
lombalom, mert az erdők korlátlan legeltetés következtében a 
talajuk keményre van tiporva. De van ennek a vidéknek még 
egy különlegessége, amely csak a gazdaságilag legelmaradot
tabb vidékeket jellemzi, a fáknak felnyesése lombtakarmány 
nyerése czéljából. Az orsovai vasútvonal mentén is láthatók ily 
száradófélben levő, oszlopalakú lombozattal bíró 
erdőfoszlányok, amelyek önkéntelenül is a temető fej fáira 
emlékeztetnek.”117

Mintha semmi sem történt volna az erdőtörvény óta!
Ugyanezen alkalommal fejtegették az Erdészeti Lapok 

hasábjain, hogy az erdőpusztítás megakadályozását nemcsak a 
törvényben előírt módon, hanem megfelelő ismeretterjesztéssel 
is elő kellene segíteni. A nagy árvíz után tehát jó lenne, ha 
„mindenütt, de különösen a krassó-szörény megyei összes 
népiskolákban már a gyerekek vérébe oltanék be az erdő iránti 
szeretet érzése; a felnőtteknek pedig vasárnapokon az 
iskolákban a tanulók és lelkészek tartanának népies 
előadásokat az erdők hasznáról általában és a hegyek 
befásításának hasznot hajtó módjairól és ezeknek üdvös 
voltáról.”118

„Naiv” -  jut eszünkbe az újsopoti kérvénnyel kapcsolatban 
megfogalmazott minisztériumi megjegyzés. Igen, naiv, mert a 
bánsági gazdálkodás egész története, így a nép hozzáállása nem 
erről szól. Lássuk csak tovább!

1912 tavaszán, az újra megismétlődött árvízkatasztrófát 
követően, a földművelésügyi minisztérium KAÁN Károlyt és 
TÉRFI Bélát küldte ki a bajok okának, illetve a lehetséges 
orvoslási módok felkutatásának céljából. A kérdés szakértője, 
TÉRFI Béla jelentésének első részében természetesen az árvíz
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okozta pusztítás történelmi okaira tért ki.[[9 Az árvíz ugyanis -  
miként az előbb ismertetett adatok mutatták -  leginkább az 
elkopárosodott völgyekben pusztított, amely kopárosodás 
viszont egy történelmi folyamat eredménye volt.

TÉRFI rámutatott, hogy az 1850. évi alaptörvény a 
határőröknek a legelők (csaknem) tulajdonjogát biztosította, 
így a községeknek alapvető érdeke volt a legelők gyarapítása. 
A legelő és az erdő határvonalát viszont nehéz volt meghúzni, 
mert a lakosok a településekhez közelebb fekvő erdőket 
kiterjedten legeltették. Ugyanakkor a legelőből tett házhely- és 
szántófoglalások helyett is újabb és újabb legelőket létesítettek; 
tudniillik a legelők nagyságát semmi nem korlátozta, legfeljebb 
az állatlétszám. A legelőterület viszont más módon is tovább 
csökkenhetett, mert a vízmosásokkal, földcsuszamlásokkal 
megszaggatott hegyoldalakat „terméketlenné” nyilvánították, 
így a határőrvidék polgárosítása után ezekért adót nem fizettek, 
viszont újabb területeket fogtak be legeltetésre.

Ennek a határtalan, mindenhol űzött legeltetésnek már a 
katonai igazgatás is megkísérelt -  a maga módján -  korlátokat 
szabni. Már 1836-ban megpróbálták az erdőket és a legelőket 
elkülöníteni. Ennek során azonban a községek körül úgy 
létesítettek legelőt, hogy ott nem voltak tekintettel a talaj- és 
egyéb viszonyokra, csak azt nézték, hogy a határőrök 
legeltetéseit lehetőleg a községek köré korlátozzák. A 
kiszemelt területen az erdők „a legszigorúbb paranccsal 
kiirtattak, úgyhogy az ez [ti. 1884] előtt 20-30 évvel irtott 
területek a legelésző jószág körmei által főleg esős időben 
mélyen felvágva, évről évre nem egyedül a termőtalaj és a 
lazán összetartott gyep lemosatott; de meredélyes fekvésénél 
[fogva] előbb kisebb, kerékvágás mélyedésekből a le leomló 
romöntvény később kőfolyásos hordományával a községi 
belsőségeket is veszélyeztette.”120

A kataszteri felméréskor talált erdők és legelők határvonala 
szolgált később alapul az erdőtörvény hatályának. (Az más 
kérdés, hogy akkor a bokros helyeket is erdőnek minősítették, 
mert a felvételkor hiányzott az erdő meghatározása, leírása.) 
Az erdőtörvény rendelkezései szerint ezeken a területeken
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véderdőket lehetett kijelölni, illetve kopárfásítás elrendelésére 
volt lehetőség. Az erdőtörvényben megfogalmazott intézkedés 
valóban elsősorban csak lehetőség volt, mert a tényleges 
munkának számos akadálya jelentkezett.

Lássuk először a véderdők kérdését!
A véderdők létesítését, kijelölését és azokra üzemtervek 

összeállítását az erdőtörvény 2. §-ában biztosított 
adómentesség igyekezett az erdőbirtokosok számára vonzóvá 
tenni. Az említett Krassó-Szörény megyei községek 
vízmosásokkal szaggatott, kopárosodott hegyoldalain az erdők 
tényleg védelmi feladatot töltöttek be, de a kijelölésnek nagy 
akadályát jelentette először az üzemterv hiánya, majd a 
legeltetés. A szerb-bánsági vagyonközség már 1883-ben kérte 
2312 kh 881 négyszögöl (1330,8 ha) Duna menti területét 
véderdőnek kijelölni. Kérvényüket a megyei erdészeti 
albizottság is támogatta, de a minisztérium addig nem adhatott 
a véderdőkre adókedvezményt, amíg azokat nem

1 91üzemtervezték. Tehát tessék elsőször a területre legalább az 
ideiglenes tervet elkészíteni, jóváhagyatni, majd csak aztán 
jöhet a következő lépés, az adóelengedés.

Mielőtt a további eseményeket követnénk, célszerűnek 
mutatkozik az erdőtörvény véderdőkre vonatkozó 
rendelkezéseit, aztán pedig az egész véderdőkérdést tüzesebben 
is megvizsgálni. Tesszük ezt azért is, mert nem csak a bánsági 
erdő(legelő-)tulajdonosok voltak ebben a kérdésben érdekeltek, 
illetve tájékozatlanok.

Az 1879. évi XXXI. te. 2. és 3.§-a az általa meghatározott 
véderdőkben az erdőfenntartást veszélyeztető tevékenységet, 
azaz az irtást, a tarvágást, a tuskó- és gyökérirtást, a káros 
legeltetést és az alomszedést megtiltotta. Ennek érdekében az 
erdészeti hatóságoknak (itt a szakirányítást végzők mellett 
elsősorban az erdőfelügyelőségekre kell gondolnunk, hiszen 
hatósági jogkörük nekik volt) a törvény életbe lépte utáni öt 
évben a következő feladatokat kellett elvégezniük:

-  az erdészeti szakmai szempontok figyelembe vételével, 
a tulajdonosok és a vármegyei közigazgatási bizottság
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erdészeti albizottságának meghallgatása után, az 
említett területeket ki kellett jelölni;

-  a véderdőkre megfelelő gazdasági tervet (ideiglenest), 
később rendszeres üzemtervet kellett készíteni;

-  az említett tervek jóváhagyása után lépett érvénybe az a 
bizonyos, a törvény által biztosított adókedvezmény.

Hogy mik is értendők véderdők alatt, arról az erdőtörvény -  
mintegy szakmai útmutatót adva -  így rendelkezett: azon erdők 
vagy erdőrészletek, „melyek magasabb hegyek kő- 
görgetegjein, havasok fen[n]síkjain vagy hegytetőkön és 
gerinceken, meredek hegyoldalakon és ezek lejtőin [állnak], 
hegyomlások, kő- vagy hógörgetegek és vízmosások 
támadásának és terjedésének megakadályozására szolgálnak, 
vagy a melyek elpusztulása folytán alantabb fekvő területek 
termőképessége vagy közlekedési utak biztonsága 
veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának út nyittatnék” 
(2-§.)-

A további szakmai szempontokat FEKETE Lajos, selmeci 
akadémiai tanár, 1884-ben a következők szerint vázolta fel:122

-  „meredélyi véderdők”, amelyek az alattunk fekvő 
területeket védik meg a károsodástól;

-  „hegyéli véderdők” -  a feladatuk főleg szélfogás, mert 
letárolásukká! az alattuk lévő faállományokban 
szélkárok keletkeznének;

-  „havasi véderdők” -  ezek szerepe a fatenyészet felső 
határa lejjebb szorításának/szorulásának a meggátlása, 
továbbá a lavinaveszély mérséklése.

FEKETE az elsőként említett „meredélyi véderdőkben” 
szükségesnek tartotta volna a legeltetés általános eltiltását. 
Mindhárom véderdőtípus esetében a szálaló üzemet (miként 
arra az erdőtörvény utalt) tartotta elfogadhatónak, de azzal, 
hogy a meredélyi erdőkben a sarjerdő üzemet nem kellene 
alkalmazni. Legfeljebb csak ott, ahol a földcsuszamlás 
meggátlására a fákat amúgy is szükséges visszavágni. (A 
magas fákba a szél belekapaszkodik, kifordítja, és ezzel út 
nyílik a talaj lehordásának, lekopásának.) Ugyanezeknél a 
véderdőknél felvetette még a korszak kedvelt eljárását, a
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középerdő üzemet. A véderdők létesítésére ajánlott, jól 
sarjadzó akác és gyertyán esetén ugyanis elképzelhetőnek 
tartotta, hogy azokat kétszer vágják le addig, míg a közéjük 
elegyített fenyőket egyszer, de a terület 2/5-én a fákat mindig 
fenn kell tartani.

FEKETE egyébként gondolt a véderdők létrehozására is. 
Erdélyt járva ugyanis azt látta, hogy a kopárok jelentős 
részének befásítása során kimondottan véderdők fognak 
létrejönni. Ennek megfelelően tett a „meredélyi véderdők” 
telepítésére javaslatot, adott a fafajokkal kapcsolatban 
útmutatást.

A Mezőségen és más melegebb éghajlatú vidékeken (ahová 
például a Bánság is tartozott) a véderdők létesítésére 
elsősorban az akácot ajánlotta. (A nedves, csuszamlós 
oldalakra pedig a hamvas égert.) Abból indult ugyanis ki, hogy 
ezeken a kopárokon a legelő marha ellen csak az akác képes 
megvédeni magát, ezért azt kell ültetni, netalán a 
helybevetéssel is megpróbálkozni. Az elő- és középhegységek
ben az erdei- és feketefenyő ültetését látta célszerűnek azzal, 
hogy -  az előbb említett módon -  közéjük lombfákat is kell 
keverni. A nedvesebb, hűvösebb, majd pedig a 600 m-nél 
magasabb hegyekben a lucfenyőt és a bükköt látta véderdők 
kialakítására alkalmas fafajnak. A magasabb hegységekben a 
lucfenyőt, ami közé -  az erdő értékének emelése érdekében -  
vörösfenyőt javasolt elegyíteni. A kimondottan havasi 
véderdőkben pedig az előbb említett két fafajon kívül 
indokoltnak látta a cirbolya- és a henyefenyő elszaporítását is, 
amitől a lavinák keletkezésének mérséklését várta.

A FEKETE által itt leírt véderdő-koncepció természetesen 
nem volt hatás nélküli, hiszen a törvény végrehajtásával 
kapcsolatban mégiscsak az egyik legtekintélyesebb selmeci 
professzor fejtette ki a nézeteit. A gyakorlatban azonban a 
véderdők kijelölése, netalán újak létesítése, ültetése nem 
mindig a szakmai szempontoknak megfelelően haladt. 
FEKETE elméleti fejtegetéséből mindenesetre a hegyvidéki 
akácültetés, továbbá a kopárokat illetően az erdei- és 
feketefenyő felkarolása időt állónak bizonyult.
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Mind a szakmai szempontok érvényesítésére, mind az 
erdőbirtokosok útbaigazítására szolgált az 1883. évi 28.487. 
FIK. számú rendelet, amely szerint véderdőnek kell kijelölni:

1. Az erdőtenyészet felső határán, illetve a havasi legelők 
határán lévő fával, cserjékkel, bokrokkal akárcsak 
részben is borított területeket, amelyek az alattuk fekvő 
erdőknek vagy más művelésű területeknek a védelmét 
szolgálják.

2. Az erdőtenyészet felső határán lévő faállományokat 
legalább 400 méter szélességben (később 100-400 m -  
30.845/1888. FIK.), amelyek részben saját „zordon 
fekvésüknél fogva” tarvágás után alig felúj íthatók, 
részben pedig az alattuk lévő állományokban folyó 
biztonságos „felújításra, illetve bármilyen más okszerű 
erdőgazdasági műveletre” védő hatással vannak.

3. A meredek hegyoldalakon álló erdőket, amelyek 
esetleges kitermelésekor a hegyoldalakon kőgörge
tegek, földcsuszamlások, lavinák stb. keletkeznének, és 
így az illető hegyek kopárosodásnak indulnának.

4. Azokat az erdőket, amelyeknek egyszerre, tarvágás 
(netalán irtás) útján való kitermelését követően a 
szomszédos erdőkben, mezőgazdasági területeken vagy 
lakó- és üzemi épületekben, műtárgyakban károk 
keletkeznének.

Ezen utasítás alapján az első időben a magyarországi erdők 
5,92%-át jelölték ki véderdőnek (786 190 kh-at -  452 452 
hektárt).12 A szám azonban folyamatosan változott (így 
például 1913-ban már csak 290 405 ha volt124), mert a 
véderdők revíziója -  hol az erdészeti hatóságok, hol a 
birtokosság kezdeményezésére -  szintén folyamatos volt. A 
kortársak ugyanis úgy látták, hogy az első véderdő-kijelölések 
túlságosan -  éppen az előbb idézett rendeletből fakadóan -  
sematikusak voltak. Például az erdőtenyészet felső 400 méterét 
mindig véderdőként vették fel, míg az alantabb fekvő, gyakran 
utakat, legelőket, netalán csak a talajt védő erdőket egyszerűen 
kihagyták ebből a kategóriából.

74



A felső 400 méter véderdőként való besorolása különösen a 
Déli-Kárpátokban ütközött a birtokosok ellenállásába. A 
Kárpátok ezen részén a lúcfenyves öve keskeny, sok helyen 
akár az említett 400 métert sem éri el.125 Következésképpen az 
erdőtulajdonosok a leginkább hasznosítható, legjobban 
eladható erdeik intenzív kitermeléséből estek el. Ráadásul 
éppen ezeken a vidékeken volt a legnagyobb a legelőínség is, 
tehát az erdőtörvény véderdőkre vonatkozó rendelkezéseit 
állandóan bírálták.

A Krassó-Szörénnyel szomszédos Hunyad megye 
gazdasági egyesülete minden lehetséges fórumot bejárt, hogy a 
korábbi véderdő-kijelöléseket felülvizsgáltassa.126 Abból indult 
ki, hogy az adókedvezmény egyáltalán nem fedezi a 
fokozottabb őrzés kötelezettségét. A tiltott legeltetések ugyanis 
mindennaposak, tehát a messzebb fekvő, nehezebben 
megközelíthető erdőkben az erdőőröknek (inkább: 
erdőszolgáknak) állandóan ott kell lenniük. Ráadásul a 
tulajdonosok az erdőből származó bevételüket a véderdők 
faállományának áruba bocsátásával sem növelhetik. A rossz 
megközelíthetőség, illetve a tarvágás tiltása a fakitermelési 
vállalkozókat, kereskedőket nem csábítja a véderdők fájának 
megvételére. Tehát nem marad más, mint a kijelölt véderdők 
felülvizsgálata, amihez -  szerintük -  a következő szempontokat 
kell figyelembe venni:

-  a véderdők kijelölésekor ne csak erdészeti, hanem 
mezőgazdasági szakértő is legyen jelen;

-  a mezőgazdasági érdekeket úgy is vegyék figyelembe, 
hogy a havasi legelők szintén külön művelési ágként 
szerepeljenek, amivé a véderdők is esetenként -  
engedéllyel -  átalakíthatok;

-  az említett 400 m-es (helyenként és esetenként 100 in
ig mérsékelhető) véderdősáv ne mindenhol, csak az 
érdekelt részeken maradjon érvényben;

-  A véderdők megóvása ugyan országos érdeket képvisel, 
de a fenntartás terheit a tulajdonosok viselik, ráadásul 
ezek a terhek nem állnak arányban a birtokosok 
ráfordításaival, illetve elmaradt hasznaival.
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Az lenne a teendő -  vélték a Hunyad megyeiek -  hogy az 
állam a magántulajdonban lévő véderdőket is állami kezelésbe 
veszi, és a kezelést ingyenesen végzik, sőt még az említett 
erdők őrzéséről is gondoskodik. A legeltetés elől elzárt 
véderdőkre pedig nemcsak adókedvezményt ad, hanem a 
tulajdonosokat állami kárpótlásban is részesíti.

A kezdeményezés erdészeti visszhangjával, a felvetett 
javaslatok megvalósításának nehézségeivel itt most nem 
foglalkozhatunk, de három kérdésre rámutatunk. Az első az, 
hogy az említett véderdő-revízió századunk első évtizedében 
valóban elindult, és több helyen a véderdők területének 
csökkenéséhez vezetett. (Lásd a már idézett véderdőadatokat.) 
A másik: néhány erdőgazdasági politikával foglalkozó 
szakember annak a véleményének adott hangot, hogy a 
véderdőkre ne csak az állami erdőkezelést, hanem egyszerűen 
az állami (kártérítés melletti) kisajátítást alkalmazzák. Ebben 
az esetben mind az erdészek (mert az erdei kihágások, illetve 
erdőrendészeti áthágások jelentős részétől megszabadulnak), 
mind az erdőtulajdonosok (mert nem kell pluszköltségbe verni 
magukat) megnyugszanak.127 Végül a harmadik kiemelendő 
szempontot a legeltetés kérdése adja. Az erdőbirtokosok 
ugyanis legtöbbször éppen a véderdők legeltetéssel kapcsolatos 
Uzemtervi előírásait kifogásolják. S itt már vissza is jutottunk 
Krassó-Szörény vármegyéhez, az általunk most vizsgált 
birtokközösségek problémáihoz.

A véderdőkben (ellentétben a futóhomokon álló -  
egyébként különleges véderdő- kategóriának felfogható -  
erdőkkel) az erdőtörvény nem tiltotta el teljesen a legeltetést. 
Csak arra utalt, hogy ott addig, amíg a jószág a fában vagy a 
talajban kárt okoz, tilos legeltetni. A rendelkezésünkre álló 
források szerint a Bánságban nem is ezekkel, a kiterjedtebb 
véderdőkben folyó, az üzemtervekben is biztosított legeltetési 
lehetőségekkel volt a baj, hanem a művelési ágak 
„kevertségéből” fakadó „határsértésekből.”A temesvári 
erdőfelügyelő 1884-ben ezt így fogalmazta meg: ezeket a 
területeket (tudniillik az erdőként nyilvántartottakat) „a 
községekből gyakorta minden őrizet nélkül 2-5 darabban
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kiinduló jószág bebarangolja, ott állapodik meg, hol legjobb 
legelőre talál, a többi jószág pedig zuglegeltetéssel mindenütt 
el-eltévedez. Ott tehát, hol ily minőségű bokros juhlegelőt 
szolgáltató egészen elsilányodott talaj községenként mind 
erdőnek bevallott mívelési ág előfordul, akkor lesz erdőnek 
fenntartható, ha az az erdőtesttel határos, tehát erdővédelmileg 
megőrizhető; mivel megszaggatott, 40-80, sőt 200 holdas ily 
területek tilalom alá helyezése, megvédése, az ottani viszonyok 
ismerete mellett, nem fog sikerülni.”128

Tehát a korábbi rendszertelen fahasználat, majd a legeltetés 
kiritkult erdőket, illetve rossz legelőket eredményezett, amely 
legelők ráadásul még kisebb erdőfoltokkal voltak „terhelve” 
Egy-egy ilyen hegyoldalon kétféle rendezés kínálkozott: vagy 
az erdőket kell „tömbösíteni” (miként arra az erdőfelügyelő 
utalt) és a többit átengedni legelőnek, vagy az egész hegyoldalt 
elzárni a legeltetés elől addig, amíg ott a legeltetett, 
kopárosodott részeken végrehajtott fásítások addig nem 
cseperednek, hogy oda a legelő állatokat be lehet engedni. S itt 
még jegyezzük meg, hogy akár az egyik, akár a másik 
megoldást választják, a létrejövő erdők (mint ahogyan a 
kiritkított meglévők is) a véderdők kategóriájába sorolandók.

A bánsági volt határőrvidéki területek ilyen értelmű 
rendezésének természetesen számtalan akadálya volt. Az egyik, 
mindjárt a pénzkérdés. Az állam nem vállalhatta egész kiterjedt 
térségen (mai fogalmaink szerint) a tájrehabilitációt. Aztán ott 
volt a lakosság szarvasmarhatartó gazdálkodása, ami a 
problémát állandóan újratermelte volna (nagyobb, jobb legelő -  
több szarvasmarha -  ismét leromlott legelők). Minden munka 
elindítását azonban legalább a tulajdonviszonyok -  ismételten 
ezt kell mondanunk -  rendezetlen volta akadályozta.

Az erdőket és a legelőket ugyanis számtalan foglalás 
borította. Emlékezzünk rá, hogy az uralkodó a polgárosítás 
során ezeket a foglalásokat a határőröknek adta. Igen ám, de a 
kérdést sem akkor, sem a későbbiekben nem lehetett lezárni. A 
foglalások ugyanis tovább folytak, így a legelők és az erdők 
határa továbbra is kérdéses volt. TÉRFI adatai szerint 1910-ben
68 722 kh (39 950 ha) volt a közlegelőből elfoglalt, így
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tulajdoni rendezésre váró terület. Tehát óriási, amelyen 
egyelőre sem az erdőkkel, sem a legelőkkel foglalkozó 
törvényeket nem lehetett érvényesíteni.

A foglalásokkal kapcsolatban azonban mindenképpen 
tudnunk kell a következőket is. A lakosság a foglalást nem 
azért tette, hogy bármiféle hatósággal ellenkezzék, hanem ez az 
elmúlt évszázadok során vezetett élet- és gazdálkodási 
formájából következett. A mindenkor adottnak, közösnek hitt, 
tartott földből itt-ott „okkupáit” magának némi szántóterületet, 
ami mellett aztán az állandó (téli) szállását is felépítette. Ez a 
szemlélet és gyakorlat azonban a XIX. század végén már 
beleütközött a polgári föld- és egyéb tulajdonviszonyokba. 
Következésképpen az „okkupáció”-val most már meg kellett 
állni, sőt az elfoglalt területekért -  ha meg akarta tartani -  adót 
is kellett fizetni.

Krassó-Szörény vármegye vezetése ezt a kérdést az 1890- 
es években próbálta meg rendezni. Elrendelte a közlegelőkön 
tett foglalások felmérését. Amíg ugyanis korábban a határőrök 
a kincstári erdőket, legelőket törték fel, foglalták el, az állami 
és a községi tulajdon szétválasztása után már a községieket. A 
község fizette utána az adót -  hiszen az ő birtokaként szerepelt 
- , de magánszemélyek használták. Az összeírás után két 
lehetséges megoldás kínálkozott. Az egyik szerint a községek 
pert indítanak a magánosok ellen -  bár korábban maguk is 
eltűrték ezeket a foglalásokat -, és annak lezajlása után vagy 
visszaszerzik, vagy végérvényesen magánkézbe adják az 
említett legelőket. Az elindított néhány perben egyébként a 
bíróság egyértelműen a községek javára döntött. Ez az eljárás 
azonban -  már maga az összeírás is -  óriási ellenállásba 
ütközött, ráadásul hosszan elhúzódónak ígérkezett, hiszen 
mintegy 15 ezer foglaló ellen kellett pert indítani.129

A másik megoldást az jelentette, hogy egy kiállított 
adásvételi szerződés alapján az elfoglalt területet a foglalók 
nevére írják -  és természetesen most már ők fognak adózni 
utána. Ez is nagy ellenállást váltott ki (gondoljunk csak a 
mehadíkai -  kismiháldi -  és a kornyarévci -  somosrévei -
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zendülésre), de sokkal inkább keresztülvihető volt, mint a
130nagyon elhúzódó peres eljárás.

Az 1910. évi adatok szerint az egykori határőrvidéki 
közlegelők területe 194 499 kát. holdat (111 934 ha) tett ki, 
amelynek azonban legfeljebb fele volt állandó legeltetésre 
alkalmas. Ráadásul ez utóbbi részből került ki a magánosok 
által elfoglalt, ugyanezen évben kimutatott 68 722 kh (39 550 
ha) terület is. Megjegyezzük még, hogy a telekkönyvbe ebből 
már 46 000 kh-at (26 473 ha) átvezettek.131 A terület másik 
része, tehát mintegy 126 ezer kh (kb. 73 ezer ha) 
hasznavehetetlen, még a határőri rendszer idején letarolt, majd 
agyonlegeltetett, sőt kecskével rendszeresen járatott „legelő” 
volt. Ebből különösen 30 ezer kh (17 ezer ha) volt 
vízmosásokkal szabdalt, ahol csak műszaki berendezésekkel 
(vízmosáskötő gátakkal, -fonatokkal stb.) és fásításokkal 
lehetett a földcsuszamlást, a további elkopárosodást 
megállítani. Éppen az 1910. és 1912. évi árvizek mutattak rá, 
hogy ez a munka csak részeredményeket hozott. 
Visszajutottunk tehát a kopárfásítások kérdéséhez.

Az erdei szolgalmak megváltásáról szóló 1873. évi XXX. 
te. 7.§-a úgy rendelkezett, hogy a volt határőröknek juttatott 
„erdőségek és karstrészek” a továbbiakban erdőkként 
kezelendők, illetve ez utóbbiak beerdősítendők. Tehát a 
megosztáskor már eleve számoltak azzal, hogy itt kopárfásítási 
feladatok is lesznek, mivel a beerdősítendő területek már erdő 
művelési ágként kerültek a kataszteri nyilvántartásba. Az 1879. 
évi XXXI. te. aztán ezen erdőkként nyilvántartott, de valójában 
kopár területeket is a hatálya alá vonta.

Az erdőtörvény rendelkezései alapján azonban a 
kopárfásításokat a községek csak helyenként és időnként 
végezték. A törvény 165. §-ában pedig egyértelműen 
meghatározták, hogy oly kopár területek, melyeken hegy
omlások, hó- vagy kőgörgetegek megakadályozása, szélvészek 
és vizek rombolásának, valamint futóhomok továbbterje
désének meggátlása végett, a talaj megkötése közgazdasági 
szempontból szükséges, beerdősítendők s azontúl a 2-ik, 
illetőleg a 4-ik §. szerint kezelendők.” Tehát: a kopárok
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befásítása által véderdők keletkeznek. A törvény ezen 
rendelkezését később bírálták. Olvassuk csak!

„A törvény /.../ kötelezően -  írta KAÁN Károly 1920-ban -  
csak az olyan kopárok beerdősítését rendeli el, amelyek 
talajának megkötése a szomszédos területek védelme 
szempontjából is szükséges; ellenben annak a sok, más kopár 
területnek a sorsát, amelyen a talaj termékenysége a helytelen 
gazdasági eljárások miatt már szintén tönkrement /.../, azonban 
a szomszéd birtokra még ki nem hatnak, egészen függő 
kérdésnek tartotta fenn.”132

Ebben az összefüggésben azonban azt kell elsősorban 
látnunk, hogy az 1879. évben meghozott törvény esetében nem 
akartak a birtokosok gazdálkodásába, különösen pedig nem a 
művelésiág-megválasztásába erősen beleavatkozni. Főleg meg 
nem az erdőtörvény keretei között. Ebből következett aztán az 
erdészek tartózkodó magatartása a kopárokkal kapcsolatban. 
Először ugyanis csak azt szerették volna elérni, hogy legalább 
azok a területek, amelyek a kataszteri nyilvántartásban 
erdőként szerepelnek, kerüljenek befásításra. Aztán később a 
mezőgazdaság által felhagyott (a legeltetéssel tönkretett) 
hegyoldalak is bekerülhettek volna a fásítandók közé. Éppen a 
bánsági példák mutatták azonban ennek az erdészeti célnak a 
megvalósíthatósági korlátait; ahol nincsenek a legelők sem 
tulajdonjogilag, sem a művelési ágat illetően rendbe téve, ott a 
kopárfásításnak is akadályai vannak. Mindezek ellenére azért 
már a XIX. század utolsó évtizedeiből is vannak kopárfásítási 
eredmények.

Legelőször a volt szerb-bánsági területekre hozunk néhány 
példát azzal a megjegyzéssel, hogy az ottani kopárfásítások 
természetesen eltörpülnek a közelben zajló delibláti 
homokfásítások mellett.133

Priger (Nérahalmos) 1893-94-ben az elkopárosodott 
legelőjéből 168 kh-nyi (97 ha) terület beerdősítésére önként 
(bár bizonyára többszöri felszólítást követően) vállalkozott. 
Ennek a földművelésügyi miniszter erdeifenyő- és 
akáccsemetéket adományozott (50 ezer, illetve 5 ezer 
darabot).134 A miniszter ugyanis nemcsak adókedvezménnyel,
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netalán erdősítési jutalmakkal és -pénzsegélyekkel, hanem 
„természetben”, csemetével is támogatta ezt a munkát. 
Mindehhez a lehetőséget az erdőtörvény 177.§-a adta meg 
azzal megtoldva, hogy az erdőtelepítésre vállalkozó társulatok 
pénzkölcsönöket is vehetnek fel. Itt azonban rögtön utalunk rá, 
hogy ismereteink szerint sem a Bánságban, sem az ország más 
vidékén nem alakultak olyan „kopárfásító társulatok”, akik 
pénzkölcsönt vettek volna fel. Maradt a hatósági rendeletre, sőt 
hatósági kivitelezésben megvalósuló kopárfásítás.

Ilyen hatósági kopárfásításra az általunk most vizsgált 
területen szintén találunk példát.

Lászlóvára (Koronini) községnek a Széchenyi műútra 
hajló határrészében a földművelésügyi miniszter 1899-ben 220 
kh (127,0 ha) kötelező fásítást, mint véderdő-létesítést rendelt 
el.135 A munkálatokat 10 év alatt kellett befejezni, s 
„bevezetésként” a területen a legeltetést azonnal betiltották. A 
község azonban élt az erdőtörvény 166. §-ában biztosított 
jogával, azaz az anyagi terhek vállalásától vonakodott. Erre az 
út fenntartásában érdekelt közlekedés- és kereskedelemügyi 
miniszter 100 frt évi segély biztosítását helyezte kilátásba, ha a 
község a „nagyobb terjedelmű, kőgörgeteges, meredek legelő 
területére nézve” az elrendelt befásítást elvégzi. A 
földművelésügyi miniszter pedig, az erdősítési tervek 
elkészítésén kívül, a kivitelezéshez ingyen adott volna 
famagvakat és csemetéket. „A község azonban -  írta a 
miniszter -  legelő szükségletére való hivatkozással ezen 
messzemenő kedvezmények mellett sem volt hajlandó az 
erdősítést elvállalni, sőt midőn a község elvitázhatatlanul 
nyomasztó helyzetére való tekintettel a kérdéses területnek az 
erdővásárlási alap pénzeiből való megvásárlására tétettem 
ajánlatot, ezt sem fogadta el.” így nem maradt más hátra, mint 
az Országos Erdei Alap költségén a terület kisajátítása (lásd az 
erdőtörvény 174. §-át, bár ott a kisajátítási jogot nem az 
államnak, hanem a megalakuló „kopárfásító társulatokénak 
adták meg) és beerdősítése. A fásítást feketefenyő-, kőris- és 
akáccsemetékkel végezték el, 65% körüli eredményességgel.
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Ugyancsak miniszteri rendeletre végezték el az Újmoldova 
feletti kopárok befásítását is, amely kopárok -  a vízmosások 
miatt -  már magát a községet is veszélyeztették.136

Itt hadd utaljunk vissza az erdészeti szervezetekre is. Az 
újmoldovai erdőgondnokságot kizárólag a térségben 
megvalósítandó kopárfásítási célokra hozták létre. Mint ilyen 
első volt az országban, mert kizárólag a fásítások kérdésével 
foglalkozott.

Mindezek ellenére a temesvári erdőfelügyelő például az 
1897. évet értékelve a megyei viszonyokról ezt írta: a 
„moldovai járáshoz tartozó Berszászka és Szvinicza községek, 
továbbá az orsovai járáshoz tartozó Böcza, Dubova, Jablanicza, 
Jeselnicza, Koramnik, Mehádia, Ó és Új-Ogradena, Orsóvá, 
Pecsenyeszka, Pettnik, Plariseviczka, Tiszovicza és Topletz 
községek -  daczára annak, hogy a főszolgabírói hivatalok útján 
kopárterületeiknek az alattuk elterülő közutak, községek és más 
mívelési ághoz tartozó területek megvédése, részben pedig 
maguknak a területek teljes elkopárosodásának meggátlása 
czéljából, tehát közgazdasági szempontból is szükséges 
beerdősítéseknek önként teendő foganatosítására felszólítottak”
-  a kopárfásítást nem teljesítették.1 7

Ha most megnézzük a volt román-bánsági vidéket, ott is 
hasonló helyzetet találunk (miként az már az előző, az Orsovai 
járást is bemutató idézetből is kitűnt).

Az államerdészeti kezelés életbe léptetése után, 1899-től a 
négy járási erdőgondnokság területén 4441 kh (2556 ha) kopárt 
jelöltek ki, amit a legsürgősebben beerdősítendőnek írtak le. A 
kijelölés során ugyan igyekeztek a lakosság legeltetési érdekeit 
a legmesszebbmenőkig figyelembe venni, de a fenti területből 
így is csak mintegy 2000 kh-t (kb. 1150 ha) tudtak -  jelentős 
állami segéllyel, hiszen a birtokos községek legfeljebb 
napszámosokat tudtak biztosítani -  beerdősíteni. A kiterjedt 
kopárokhoz képest ez elenyésző volt. Ezért írta TÉRFI Béla az 
említett beszámolójában, hogy „az óvatos és tapintatos eljárás 
[ti. a kopárerdősítés, -kijelölés] azonban a kívánt sikert nem 
hozta meg, mert az erdősítést sok esetben a nép így is 
megtagadta, néhol csendőrségi, sőt katonai karhatalmat kellett
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igénybe venni, s a nagy költséggel létesített erdősítést a lakók 
ismételten lelegeltették, vagy egyébként tönkretették úgy, hogy 
a tényleg sikerült erdősítés kiterjedése alig néhány száz kát. 
holdra tehető. Ez is állandóan veszélyben forog, mert az őrizet 
jelenleg a legtöbb helyen a mezőőrre van bízva, aki aligha 
viseli szívén az erdősítés érdekeit.”138

Pedig már korábban, még az árvízkatasztrófa előtt egy 
alispáni jelentés is azzal kecsegtette a lakosokat, hogy a 
kopárok befásításának hosszabb távon csak a hasznát látják. 
1901-ben úgy számoltak, hogy a megye területén elvégzett 60 
ezer kh-nyi (kb. 35 ezer ha) kopár befásításával azok 
visszaadatnak „a gazdaságilag kihasználható területek 
sorába.”139 A lakosságot azonban sem az állami, sem a megyei 
tervek nem hatották meg. Ők a jelenben akartak boldogulni -  
akár a legelők, a hegyek, sőt az egész táj tönkretétele árán is.

A karánsebesi (állami) járási erdőgondnokság mintegy 35 
ezer (kb. 20 ezer ha) területének zöme fásításra, kopárjavításra 
szorult.140 Ezért a négy erdőőri kerület élére a kopárfásítási, 
-javítási munkák végzésében járatos erdőőröket neveztek 
ki.(Ezek nem a vagyonközségi, hanem az egyes falvaknak, 
illetve egyházi személyeknek és -testületeknek juttatott 
/erdő/területeket kezelték.) Az ő irányításukkal folytak a 
terület-összeírások, -kijelölések. Az erdőgondnokságban három 
állami csemetekertet is létesítettek.

A munkát természetesen itt is a legeltetés megtiltásával 
kezdték. Nemcsak a tiltó jeleket (általában keresztbe tett 
zsindelyt és megfelelő magyar és román nyelvű táblát) 
helyeztek ki, hanem a legeltetés elől elzárt helyeket a falvakban 
ki is doboltatták. Ugyanakkor a már elvégzett kopárfásítást 
drótfonatú kerítésekkel is igyekeztek megvédeni. Ilyen 
kerítések felállítására került sor például Somfa és Mehádia 
határában.

Az erdőgondnokság sikeres, látványos munkája volt a 
Szvinja Maré nevű, 10-12 km hosszú, „borzalmas mélységű” 
vízmosás megfékezése. A vízmosás ugyanis a vasútvonalat 
veszélyeztette. Ennek elkerülésére a MÁV a vízmosások alján 
betongátat emelt, amit azonban a hordalék betemetett, így a
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vízmosás továbbra is veszélyeztette a vasútvonalat. Ekkor 
adták erdészeti kezelésbe a vízmosás teljes hosszát, amit az 
erdészeknek sikerült megfékezniük. A vízmosás fejét és oldalát 
fával ültették be, lejjebb meg több helyen betongátakat 
építettek. Ennek következtében a hordalékot magasan, jóval a 
vasúti sínek felett fogták meg. A fával beültetett vízmosásos 
oldalak begyepesedtek, „úgyhogy ez a 10-12 km hosszú, 
közveszélyes vízmosás rövid 2 év alatt teljesen ártalmatlanná 
vált.”141

Az említett vízmosáskötés kétségtelenné tette, hogy mind a 
szakmai (műszaki és biológiai) ismeretekkel, mind megfelelő 
pénzeszközökkel csak az államerdészet rendelkezik. Ezért 
TÉRFI Béláék 1912. évi terepbejárása után is csak erdészeti 
módszert ajánlhattak a további árvizek és az ezek nyomán 
meginduló vízmosások, földcsuszamlások meggátlására. 
Hangsúlyozzuk: nem azért ajánlottak erdészeti módszert, mert 
ők maguk is erdészek voltak, hanem mert a kopár-, vízmosásos 
területek megkötésére és megfelelő hasznosítására tényleg csak 
az erdészeti módszerek lehetnek a célravezetők.

TÉRFI Béláék tehát azt javasolták, hogy minden, 
legeltetésre állandóan nem alkalmas kopárt államerdészeti 
kezelésbe kell venni, ahol előbb szabályozni kell a legeltetést, 
majd pedig elkezdeni a kopárjavítást, -fásítást. Különösen nagy 
hangsúlyt helyeztek a kecskelegeltetés feltétlen betiltására. Az 
ilyen módon javításba bevonandó terület nagyságát az egész 
megyét illetően mintegy 10 ezer kh-ra (kb. 5,6 ezer ha) tették. 
Természetesen tisztában voltak azzal, hogy ekkora területet 
egyszerre nem lehet a legeltetésből kizárni. Ezért az javasolták, 
hogy a vagyonközségi erdőkben kiterjedtebben kell a 
legeltetést megengedni. Ott kellene ligetes legelőerdőket 
kialakítani, ugyanakkor a létesítendő kopárfásítások egy részét 
is idővel át lehetne legelőerdővé alakítani. így remélték, hogy 
az állattenyésztés érdekei is érvényesülnek, bár a 
kecskeállomány csökkentését elkerülhetetlennek tartották.

Az árvízkatasztrófa okait vizsgáló szakemberek természe
tesen nem voltak annyira valóságtól elrugaszkodottak, hogy ne 
látták volna ennek a nagyszabású javítási, táj rekonstrukciós

84



munkának a terheit, akadályait. Az anyagi terheket -  szögezték 
le -  továbbra is az államnak kell vállalnia. A lakosság 
állattenyésztését, ebből fakadóan pedig a kopár fásításokkal 
kapcsolatos ellenérzéseit csak úgy lehet visszaszorítani, ha a 
számukra más kereseti forrást is biztosítanak. A 
tájrekonstrukciós munkák megfelelő finanszírozásán kívül 
TÉRFIék gondoltak itt az erdőgazdálkodás belterjesebbé 
tételére, a házi faipar, illetve az ipar meghonosítására is. Tehát 
eljutottak oda, ahová az erdélyi, illetve az ország más 
vidékeinek közgazdasági helyzetét vizsgáló szakemberek is 
eljutottak: a gazdálkodás átalakítása elengedhetetlenül 
szükséges a modernizációhoz, amely modernizáció viszont 
elképzelhetetlen tájrekonstrukció nélkül.

Végül megjegyezzük, hogy az árvíz után minden 
korábbinál nagyobb ütemben indult meg a kopárfásítás. A 
megyei kimutatás szerint amíg 1910-ben mintegy 1,5 milió 
ingyen facsemetét és 5706 K pénzsegélyt osztottak ki, addig 
1913-ban már 5 millió csemetét és 19 140 K pénzsegélyt. A 
háború kitörését követően is folyt a kopárfásítási akció, hiszen 
1915-ben csak Körtvélypatak és Kuptorja kapott 16 000 K 
pénzsegélyt, de ekkor már egyre nagyobb gondot okozott a 
munkaerő hiánya. Nemcsak a munkáskéz hiányzott, hanem az 
erdészeti személyzet is. 1915-ben ugyanis Krassó-Szörényből 
az erdőtiszteknek már egyharmada, az erdőőröknek, 
erdőszolgáknak pedig a kétharmada bevonult katonának.142 így 
például a kizárólag kopárfási feladatok megoldásával 
foglalkozó újmoldovai erdőgondnokság működése is szinte 
megbénult. Az alig nekilendült munkának tehát a világháború 
véget vetett. (Lásd a 12-18. fényképeket.)
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