
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
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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.

29



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
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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,

68



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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