
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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