
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.

15



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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