
4 FÁSÍTÁSI TERVEK ÉS -KEZDEMÉNYEZÉSEK 
AZ ALFÖLDÖN

„Befásítom a nagy magyar sztyeppét, oázist teremtek a nagy 
Szaharában, ez lesz a világ legszebb nemzeti parkja, Európa veteményes 
kertje, ott lesz a Dunamedence éléskamrája és a kamra gazdái büszke, 
dolgos magyar parasztok lesznek.”184 Széchenyi István gróf ezen 
gondolata a kortársakat talán ugyanúgy megmosolyogtatta, mint „Stefi 
gróf’ egyéb ideái. Mégis, amikor a másik, szintén Széchenyi által is 
megálmodott gondolat, az alföldi lecsapolások és vízrendezések befeje
ződtek, s azok hatása az egész térségen érezhetővé vált, egyre többször 
idézték a „legnagyobb magyar” előbbi gondolatait is. Különösen így volt 
ez Trianon után, amikor az ország összterületéből az Alföld a korábbinál 
jelentősebb részt foglalt el.

1923-ban a nemzetgyűlésben hangzott el a jeles gazdaságpolitikus, 
Czettler Jenő felszólalása, aki szerint a dualista állam „térségi-”, sőt 
nemzetiségi politikája nem volt megfelelő.185 Az első világháború 
végéig ugyanis a fejlesztések főleg az ország erdős peremvidékeire 
irányultak, ahol ráadásul többnyire nem is magyarok laktak. Közben a 
„törzsökös magyarság” legfőbb „fészkét” jelentő Alföld nem kapott elég 
kormánytámogatást. Sőt ezt az elméletet még azzal is lehetett tetézni, 
hogy a nemzetiségi vidékeken képviselőnek általában kormánypárti 
politikust választottak, míg az Alföld jelentős része megmaradt a 48-as 
alapokon. Ebből aztán érthető, hogy a fejlesztéseket is a kormánypárti 
vidékekre juttatták. A témába itt ugyan nem tudunk részletesebben 
belemenni, de mégis szükséges az ország középső vidéke birtokszerkeze
tére is utalni. Nem véletlen, hogy egyes politikusok a „mozdíthatatlan” 
latifundiumokat szerették volna az ország szélső, kevésbé sűrűn lakott 
vidékeire áthelyezni, hogy ezzel a magyarság szálláshelyén lehessen az 
egészségesebb, a gazdasági és szociális viszonyok emelkedését szolgáló 
birtokszerkezetet kialakítani.186

Ahhoz azonban, hogy ezek a felismerések parancsoló szükségként 
vetődjenek fel, kellett egy Trianon. S ha az első világháború előtti alföldi 
fásításokat ebben a közegben vizsgáljuk, talán érthető, hogy miért 
elsősorban csak tervekről és nem pedig eredményekről beszélhetünk.

Befejezésül hadd utaljunk még KAÁN Károly személyére, aki a XX. 
századi magyar erdészeti politika meghatározója volt. Ő maga is az 
utakkal jól ellátott hegyvidéki, jegenyefenyővel elegyes bükkösöket
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tartotta a magyar erdészek „ideális közegének”, működési területének. 
Majd Trianon után döbbent rá: „Boldogulásunk alapja a magyar róna.” S 
ezzel a felismeréssel vitte tovább Széchenyi bevezetőben idézett gondo
latát, s lett „az alföldfásítás nagy apostola.”187

4.1 A táj határai, természeti viszonyok
A vizsgálat alá vont mintegy 25 ezer km2-nyi terület északon a 

Tiszától, délen a Dunáig terjed. A romániai földrajzi könyvekben a 
Nagyalföld keleti-délkeleti peremvidékét „Nyugati-alföldnek”,188 illetve 
„Tiszai Alföldnek” (Cimpia Tisei)189 nevezik. Az Alföld vizsgálat alá 
vont szélén a Szatmár(i)-(beregi-)síkság, az Érmellék, a Körös-vidék és a 
Temesköz kisebb tájait tudjuk itt elkülöníteni. Ha pedig a két szélső 
hegyvidéket kellene megneveznünk, akkor északon az Avas, délen pedig 
a Verseci-hegység lehet a határ. A síkság keleti, délkeleti elhatárolása 
nehezebb, de úgy általában elfogadhatjuk, hogy a hegyek, dombok 
lábáig, mintegy 250-300 m tengerszint feletti magasságig terjed.

A vízrajzi viszonyokat a hegyekből a Tisza felé igyekvő folyók 
határozzák meg, amely közül a Szamost, a Krasznát, az Ért, a Berettyót, 
a Körösöket, a Marost sorolhatjuk fel. Ezek a Tisza bal parti mellék
folyói, míg a Temes már közvetlenül a Dunába igyekszik. A vidéken 
több, ma már mesterségesen kialakított, -karbantartott tó is található. 
Közülük legjellemzőbbként a Bihar megyei (halas)tavakat említjük meg.

Itt a Nagyalföld minden talaja előfordul. Az Alföld jelentős részét 
mezőségi és réti talajok alkotják, s mint ilyenek, elsősorban mezőgazda- 
sági művelésre alkalmasak.

A vidék éghajlata az egész Alföldre érvényesen kontinentális, talán 
azzal a kiegészítéssel, hogy ezt a közeli hegyek némileg módosítják. 
Következésképpen nem annyira szélsőséges, mint a Kárpát-medence 
középső részét jelentő, a Közép-Tisza-vidékre jellemző szélsőségesen 
száraz klíma.

Az éghajlat meghatározza a természetes növénytakarót. Az egész 
Alföldre érvényes erdőssztyeppel (lásd a 8. fényképmellékletet) kapcso
latban azonban hadd jegyezzünk meg két dolgot. Az egyik attól az Anton 
KERNER osztrák botanikustól származik, akinek az először 1863-ban 
megjelent, Das Pflanzenleben dér Donaulánder című könyve évtizedekig 
meghatározta a hazai botanikusok Alföld-szemléletét. Ő úgy látta, hogy 
az általunk most vizsgált vidékről, az Alföld keleti „erdős peremétől 
nyelvszerű, keskeny erdősávok húzódnak előre a Tisza bal parti 
mellékfolyói, a Körös és a Maros mentén, az erdőtlen sztyepp közepe
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felé.”190 Ezt a jelenséget a közeli hegyvidék klíma-kiegyenlítő hatásának, 
többek között a levegő jelentősebb páratartalmának tulajdonította. 
(KERNER az Alföld középső részét sztyeppnek tekintette.)

A másik a SOÓ Rezső által megfogalmazott erdőssztyepp-elmélet 
„pusztásodást” is magába foglaló mondata: „Alföldünkön az utolsó 
természetes kép az erdőkkel, lápokkal, mocsarakkal, kisebb lösz- és 
homokpuszta-foltokkal tarkított táj, az erdőssztyepp, amelyet a rajta 
átzúduló népek irtásai, a középkori települések, a török hódoltság, végül
-  az utolsó két évszázadban -  a mesterséges kiszárítás tettek mai kultúr- 
pusztává.”191 Ennek a folyamatnak vidékünket érintő dokumentumait a 
maguk teljességében természetesen nem tudtuk felkutatni, bemutatni, de 
egyértelmű, hogy az elfátlanodás a peremvidékeket is érintette, mint 
ahogyan az itt bővebben tárgyalandó alföldfásítási próbálkozások is.

A most vizsgált terület közigazgatásilag Ugocsa, Szatmár, Szilágy, 
Bihar, Arad, Csanád, Temes, Krassó-Szörény és Torontál megyék 
kisebb-nagyobb részét foglalja magába.

4.2 Az eredeti fás növényzet pusztulása
A természettudomány a XX. század közepére tisztázta, hogy az 

Alföld egykori természetes növénytakarójában a fás vegetáció mintegy 
harmad részt foglalhatott el. A különböző tudományágak művelői között 
azonban sokáig vita tárgya volt mind az említett időpont előtt, mind 
utána, hogy ez a természetesnek tekinthető fás vegetáció mikortól kez
dett el pusztulni, s lett a fátlanság az egész Alföldre jellemző.192 Jelen 
munka keretei között ezzel a tudománytörténeti kérdéssel nem foglal
kozhatunk, csak az elfátlanodás néhány állomására, jellemzőjére utalunk.

Kétségtelen, hogy az alföldi erdőssztyepp a honfoglaló magyarság 
életfeltételeinek kiválóan megfelelt.193 S az is kétségtelen, hogy az 
állandó letelepedés, a középkori értelemben vett modem állam megalapí
tása és működése folyamatosan befolyásolta és így átalakította a környe
zetet. A csanádi püspökség vagy Várad kiépítése a hegyvidék és a síkság 
találkozásánál történt, s feltételezhetjük, hogy az építkezésekhez nemcsak 
a hegyvidékek, hanem a könnyebben megközelíthető, -szállítható alföldi 
erdők faanyagát is érintették.

A tatárjárás utáni újjáépítés, majd a XIV. századra megszilárduló 
feudális berendezkedés, Magyarország virágkora szintén építkezésekkel, 
fafelhasználásokkal, következésképpen a fás vegetáció visszaszorulásá
val járhatott. A Temes-vidéket mind az első török háborúk, -hadjáratok,
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mind pedig a Dózsa-felkelés háborúi közvetlenül érintették. A korabeli 
hadviselés pedig elképzelhetetlen volt fa nélkül.

Mindez fokozatosan érvényes a török hódoltság korára. A XVI- 
XVII. századot az Alföld szempontjából kettős folyamattal jellemezhet
jük. Az egyik a pusztásodás, mocsarasodás. Ez utóbbi alatt az egykori 
virágzó fokgazdálkodás megszűnését, a szabályozatlan „mocsárvilág” 
kiterjedését értjük.194 Magyarul: a táj elvadulását. A pusztásodás pedig a 
törökök itt-tartózkodásával (fűtés), illetve az állandó hadakozással van 
összefüggésben. Jellemző példája lehet ennek Temesvár, ahol az 1660- 
as években a vár megerősítéséhez -  miként egy kortárs beszámolójában 
olvashatjuk -  állandóan 70 falu hordta a fát.195 Ok pedig az építőanyagot 
valószínűleg a legközelebbi, legalkalmasabb vidékről vitték. Szintén a 
pusztásodással függ össze a balkáni, kis kérődzőket tenyésztő népek 
megjelenése az Alföldön. Ezek az állatok aztán nemcsak a füvet, hanem 
a fákat, cserjéket is lelegelték, sőt felújulni sem hagyták. Szintén ekkor 
teljesedett ki az alföldi mezővárosok (rideg) marhatartása, -exportja. A 
rideg gulyákat általában -  amíg voltak -  a meglévő tölgyesekben telel
tették, ami már önmagában is az erdők romlásához vezetett.196

A másik irányú változás a népesség fogyásával és szintén a táj 
elvadulásával van kapcsolatban. Az arra alkalmas területeken, például a 
legtovább török uralom alatt lévő Bánságban, a fás vegetáció regene
rálódott. így a török háborúk után oda betelepülő, betelepített lakosság 
kezdte el az erdőirtásokat. „A vidék vadságát -  írta SZENTKLARAY 
Jenő 1879-ben -, a szertelen sűrű erdőségek és a beláthatlan mocsarak, 
posványok s vízáradások okozták /. . ./  a német bevándorlók több százra 
menő új falvai /.../ építéséhez a kincstári erdők szolgáltatták az összes 
faanyagot. Temesvár, Lúgos, Vercecz és Fehértemplom körül egész 
messzeterjedő vidékek fosztattak meg ez által rengeteg erdőségeiktől.” 
Temesvár és Facsád (Krassó-Szörény m.) között faúsztató csatornát is 
építettek, amellyel a Bánság központját, illetve az egész környéket tudták 
fával ellátni.197

Arad megyéből írják, hogy nagy erdőségeket a XVIII. században 
betelepülő lakosság irtotta. Ebben a tekintetben nem voltak figyelemmel 
a kincstár érdekeire sem. 1785-ben a Maros menti erdőket vizsgálták 
meg, mert azok pusztításáról számtalan jelentés érkezett. Összességében 
azonban a hegyek lábánál még összefüggő, kiterjedt erdők voltak, mert a 
mezőgazdasági termelés a hegyek előterét csak fokozatosan vette birtok
ba. Egy forrás szerint „Sikula még a XIX. század első felében is a 90 km 
hosszú Lunka-erdő tövében feküdt.”198
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A síksági, előhegységi tölgyerdők ugyan értékes makkoltató-, 
legeltetőhelyeknek számítottak, de a faanyag iránti kereslet a fát, a 
kivágott fát is egyre jobban felértékelte. S még nem is beszéltünk a 
XVIII-XIX. század fordulójának nagy gabonakonjukturájáról, amely 
viszont a szántóföldek kitérjesztését követelte meg. Műszaki szempont
ból ekkor még sokkal egyszerűbb és könnyebb volt az erdők kiirtása, 
helyük felszántása, mint a lecsapolással való bajlódás (ami majd csak a 
XIX. század második felében válik jellemzővé). Nem is beszélve az 
erdők helyén lévő talajok, a termőföld minőségéről.

A fafajokkal kapcsolatban hadd jegyezzük meg, hogy a bükk az I. 
katonai felmérés idején (a XVIII-XIX. század fordulóján) a Körösök és a 
Maros alsóbb részein, kimondottan sík vidéken is előfordult. Az ártéri 
fás vegetáció pedig mindig a keményfás ligetek felszakadozásával, meg
semmisítésével kezdődött, s a puhafásokra csak azután került sor.199 
Ráadásul ez utóbbiak könnyebben is regenerálódtak, mert helyüket majd 
csak a nagy folyószabályozásokkal, lecsapolásokkal foglalta el a 
legeltetés, illetve a szántóföldi művelés. A leginkább a vízrendezésekkel 
jellemezhető ökológiai viszonyok megváltozása aztán a (vissza)tele- 
píthető fafajok körét is módosította, amely kérdést a későbbiekben 
részletesen fogjuk tárgyalni.

A török kor, illetve a XVIII. századi újratelepülés természetesen az 
etnikai viszonyokat is megváltoztatta. Erre csak egyetlen egy példát 
idézünk. Az 1760-as években készített tanúvallomási jegyzőkönyvben 
vallja egy 1680 körül született öreg: „Bihar vármegyébe, Tóti nevű 
hellységbe születtem, mely faluba akkor kálvinista magyarok laktak, egy 
sem volt oláh, hanem a pusztulás [ti. az 1691-92. évi váradi ostrom] után 
ülték meg az oláhok.”200

A nem magyar népesség előretörése a Nagyalföld keleti és déli 
peremén ugyan nem mutatható ki olyan egyértelmű gazdaságváltással, 
mint azt a különböző szerzők a Mezőséggel kapcsolatban tették, de maga 
a jelenség kétségtelenül létezett. Az állattenyésztés-történet erre az 
időszakra teszi a különböző, etnikumokhoz kötődő háziállatfajták 
„etnikum- és fajtaközi” keveredését. Ide egyetlen példát, a szerb sumadia 
sertést hozzuk, amelyet magyar tenyésztők alakítottak a ma ismert 
mangalicává 201 A belterjesebb fajtákkal aztán a takarmánytermesztés is 
egyre fontosabbá vált (gondoljunk csak a finomgyapjas merinó juhokra), 
ami ismét a mezőgazdasági-, gyakran a szántóterületek növelését 
követelte -  s ezért is irtották az erdőket.
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A vizsgált terület déli részére jellemző újratelepülés mellett nem 
szabad elfeledkeznünk a Bihar, Szatmár és Ugocsa megyei viszo
nyokról sem. A klasszikus értelemben vett feudalizmus, a jobbágy
földesúri viszony közepette a népesség növekedése újabb és újabb 
jobbágytelkek (esetleg „telken kívüli” földterületek) kialakítását teszi 
szükségessé, illetve az allodiális gazdálkodás jövedelmezőbbé tétele is 
újabb földek művelésbe vonásával valósítható meg. Tehát a földesúr 
általában ösztönzi a jobbágyok erdőirtását\ azért különféle kedvezmé
nyeket ad.202 Ennek természetesen nem mond ellent az sem, hogy a 
földesurak időnként és helyenként igyekeztek -  a maguk jól felfogott 
érdekük miatt -  az erdők túlhasználatát, netalán azok túlságos irtását 
megakadályozni.

Ugocsa megyében egy 1797-ben felvett úriszéki jegyzőkönyvben 
találunk ilyen, az erdők nem megfelelő használatára vonatkozó ada
tokat.203 A Haller grófok uradalmához tartozó települések, Kökényesei, 
Halmi, Kisbátony, Tamásváralja és Turc határában a földesúr tilalmas 
erdőket jelölt ki, mert „az Uradalom erdei majd csak nem végső 
pusztulásra jutottak.” A kijelölt erdőkbe a jobbágyoknak bemenni sem 
volt szabad, míg máshol a faizási és a legeltetési lehetőségüket 
korlátozták. Ez utóbbiról íiják: „Tapasztaltatott az, hogy Télben és 
Tavaszkor Szarvas Marháikat a5 Szegénység az erdőbe hajtván, az 
épületekre meg kívántató Sugáron nőit, eleven, és bőven termő 
tölgyfákat, nem csak, hogy Szarvas Marháj oknak tápláltatások végett, le 
nyesik, sőt azokat a’ Közönség és a’ Földes Uraság tetemes kárával 
tövestől ki vágni merészelnek, e’ mellett találtatnak ollyas Csonka 
eleven Tölgy fák, mellyeknek ágait, mivel könnyű levagdalni, egészszen 
le szokták nyesegetni a fa vágók, holott az illyetén jövések még 
bővebben szokták a’ Mák termést hozni.”

A korábban már említett téli erdőbeni teleltetés tehát az erdők igen
igen nagy kárára volt, mivel a marha nem elégedett meg a fák között 
található száraz fűvel -  főleg ha a fák pusztításához pásztori segítséget is 
kapott.

Mindezek után várható volt, hogy a polgári földtulajdoni viszonyok 
megteremtésekor, azaz a jobbágyfelszabadítást követően mindenki 
nagyobb gonddal, igazi tulajdonosi szemlélettel kezdi a neki juttatott 
erdőt használni. Ez azonban nem egyszerre, illetve nem így következett 
be. Hiszen évek teltek el addig, amíg a volt földesurak és a volt 
úrbéresek (jobbágyok) erdejét megfelelő, jogilag érvényes módon 
elkülönítették. Addig pedig mindenki igyekezett a még közösből, a még
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rendezetlenből a lehető legtöbbet kivenni. Ugyanakkor a már birtokba 
adott erdők mezőgazdasági területté történő átalakítása is minden 
korábbinál nagyobb lendülettel folyt. GALGÓCZY Károly becslése 
szerint Magyarországon az 1877-et megelőző 30 évben az erdők összes 
fogyása 2 398 890 kh-at (1 380 560 hektárt) tett ki,204 s akkor a még 
erdőnek tekinthető területek faállománya minőségi romlását, netalán az 
adott „erdő” területen lévő fák mennyiségi fogyását nem is vette 
figyelembe. Kétségtelen, hogy -  miként GALGÓCZY maga is írja -  ez 
nem egzakt felméréseken alapuló adat, de a felgyorsult ütemben folyó 
erdőpusztítást akkor is jól jelzi.

Az erdőpusztítás általános tendenciájával szemben a jobbágyi 
faizásoktól, netalán irtásoktól most már megszabadult uradalmak helye
ként komoly erdőgazdálkodásba kezdtek. Közülük a kisjenői (Arad m.) 
főhercegi uradalmat említjük meg, amely ennek a vidéknek mintagaz
daságává fejlődött. Mint ilyenben az erdőgazdálkodásra is nagy gondot 
fordítottak. Az erdőket (például a Fekete-Körös mellett fekvőket) 100 
holdas (1100 Döles = 40 ha) erdőrészletekre osztották, s gondoskodtak a 
kopár foltok beültetéséről is.205

Sokkal jellemzőbb azonban az az Arad megyei tudósítás, amely a 
Maros menti erdőket írta le. A különböző birtokosok az erdőt ugyan 
többé-kevésbé megtartották -  mert az ártéren nem tudtak biztonsággal 
gabonát termeszteni - , de az erdő mégis „pusztuló” volt. A „százados fák
-  írták 1877-ben -, középkorú és fiatal sarjak rend nélkül és szakadozott 
csoportokban s befásítatlan tisztásokkal vegyesen fordulnak elő ”206 
Itt tehát a közösségeknek juttatott erdőket egységes kezelés, átfogó 
hozamszabályozási elveknek megfelelően kell -  a meghozandó erdőtör
vény alapján -  berendezni.

Az alkotmányos viszonyok helyreállítását követően, 1867 után a 
hatóságok egy-egy erdőirtási kérelem elbírálásakor már sokkal körülte
kintőbben jártak el, mint korábban (amikor nem is volt jellemző a 
tudatos vármegyei beavatkozás). Jellemző példaként idézünk egy 
erdőháti (a Maros és a Béga folyók közötti dombvidék) erdőirtást, 
művelésiág-változtatást.

Bunya község (Krassó-Szörény m.) határában 1872-ben mintegy 
210 kh (121 ha) erdő kitermelését engedélyezték.207 Az eljárás onnan 
indult, hogy Constantin Cadarin és társai 2050 kh-nyi (1180 ha) birtokot 
vásároltak meg Sívó Gyula és Paczolay Albert uraktól. A vételárat 
azonban nem tudták kifizetni, így a birtok egy részén álló erdőt 
odaígérték Löwi Lipót lugosi fakereskedőnek. A vételár hiányzó részét a
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fakereskedő által a 210 kh erdőért fizetendő pénz fedezte volna. A 
területileg illetékes Krassó vármegye elöljárósága azonban nem engedte 
a Bunya község határában lévő erdőt kivágni. Döntésüket azzal 
indokolták, hogy így tulajdonképpen minden birtokot el lehetne adni, a 
rajta lévő erdő faállománya -  mint legnagyobb érték -  a vételárat 
kiegyenlítené. A fellebbezés után az ügy a Földművelés-, Ipar- és Keres
kedelemügyi Minisztériumba került, ahonnan az ügy véleményezésére 
szakértőket kértek fel. A minisztériumi erdészek a kérdést alaposan 
megvizsgálták. Jelentésükben kitértek az erdő kitettségére, tulajdonvi
szonyaira, sőt arra is, hogy a fa kitermelése után a községet nem érik 
romboló szelek. Rámutattak, hogy ugyan Bunyának saját erdeje nincsen, 
de faszükségletét a közeli kincstári erdőkből fedezni tudja. Az pedig, ha 
egy jó fekvésű területet mezőgazdasági területté alakítanak át -  legyen 
az akár magánkézben is - , a községnek csak hasznára válik. Tehát 
javasolták az irtás engedélyezését. így a miniszter Constantin Cadarin és 
társai számára kedvező döntést hozott.

Az erdészeti szempontok némi módosulását majd az 1879. évi 
erdőtörvény jelentette, de abban sem tudták/akarták a mezőgazdaság, 
különösen a szántóföldi művelés térnyerését akadályozni. Legfeljebb a 
helyzetet regisztrálták. Például az egyik Arad megyei tudósításban: „A 
hegyekről patakként leömlő víztömegek több helyen az alantabb fekvő 
termőföldeket vastag iszapréteggel lepték el, megsemmisítve a fáradsá
gos munkával létrehozott termést, s intő jelként szolgálván a lakosság
nak, hogy az erdők kiirtásának eredményei igen szomorúak.”208

A vizsgált terület északi részén, Szatmárban hasonló erdőleromlás, 
illetve -letárolás folyt. A közlekedési utak közelében mind a volt 
jobbágyok, mind a volt földesurak igyekeztek az értékes tölgyeseket 
eladni. Ennek lett az eredménye, „hogy a legszebb, legértékesebb erdők 
/.../ pusztultak, s ma [ti. 1911-ben] a gyönyörű őstölgyesek helyén 
elszegényedett talajon csenevész tölgyesek /.../ tenyésznek, az értékes 
faállományok helyét kevésbé értékes és a tenyésztés tárgyát tulaj don- 
kép[p]en nem képező faállományok foglalták el.” Ha pedig az erdők 
„gyérítéséhez”, illetve letárolásához legeltetés is járult (mint a legtöbb 
helyen), akkor ott kopárok, vízmosásos területek keletkeztek.209

Hogy a mezőgazdasági területek kiterjesztése nagyon sok alföldi 
faluban az erdők rovására is történt, arra Bors (Bihar m.) lehet a példa. A 
határ „emelkedett” részén -  miként arról az 1870-es években írták -, 
„mint az az itteni bokrok után ma is megítélhető, hajdan erdő volt.”210
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Az erdőirtások helyén megvalósított mezőgazdasági termelés pedig 
igen-igen gazdag terméssel fizetett -  kezdetben. Olvassuk csak! „A 
gazdag vetések -  írták Illye (Bihar m.) vidékéről -  felvilágosítanak arról, 
hogy miért igyekeznek a földtulajdonosok minél több erdőt kiirtani, mert 
hiszen az irtás, a századokon át heverő föld adja a leggazdagabb termést, 
ezen gazdagság ugyan az utódok rovására vétetik el a földtől, kiknek 
részére még csak épülethez való fa sem marad, de bizony azzal mi nem 
sokat törődünk .. .”211

Az erdőirtások számszerű mértékére egyetlen megye, Temes adatait 
idézzük 1886-ból, az első erdőstatisztikai adatokból, és 1910-14-ből. 
Igaz, Trianonnal nem az egész megye került Romániához, de a táblá
zatokból a tendencia így is lemérhető.

Az erdőterület 1885(-6). évi adatai:212
véderdő 151 kh (87 ha)
futóhomokon álló erdő 15 124 kh (8 704 ha)
feltétlen erdőtalajon álló erdő 62 395 kh (35 908 ha)

77 816 kh
Összesen 155 500 kh (89 492 ha)

Fafajok szerint:
tölgy 125 327 kh (72 126 ha)
bükk és más lombfa 30 167 kh (17 361 ha)

Tulajdonosok szerint:
állami 68 231 kh (39 267 ha)
törvényhatósági és községi 6 783 kh (3 904 ha)
egyházi 7 436 kh (4 279 ha)
közalapítványi 14 700 kh (8 460 ha)
részvénytársulati 94 kh (54 ha)
magán 58 240 kh (35 517 ha)

Az 1910-14. évi erdőterület-adatok: 213
véderdő 14 ha
futóhomokon álló erdő 7 548 ha
feltétlen erdőtalajon álló erdő 36 037 ha
nem feltétlen erdőtalaion álló erdő 23 909 ha
Összesen 67 508 ha
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Fafajok szerint:
tölgy 48 748 ha
bükk és más lombfa 18 678 ha
fenyő 82 ha

Tulajdonosok szerint:
17. § alá tartozók 40 445 ha
magán 27 063 ha
Megjegyzés: az 1910-14. évi adatok esetében a korlátolt forgalmú
birtokok különböző kategóriái nincsenek feltüntetve.

Mintegy 30 év alatt a megyében tehát 21 982 hektárral (25 %-kal) 
fogyott az erdő, miközben például a Delibláti-homokpuszta erdősítése 
teljes erővel f o l y t é  Az is látható, hogy a csökkenés kimondottan a 
tölgyeseket, tehát a mezőgazdasági művelésre jól hasznosítható régiót 
érintette. Az erdőtörvény jótékony hatását viszont elsősorban az mutatja, 
hogy az erdőirtásoknak főleg a nem feltétlen erdőtalajon állók estek 
áldozatul.

Végül összefoglalásként hadd ismételjük meg: a síkvidéki erdők a 
mezőgazdasági művelés kiterjesztése igényének útjában álltak. Az erdők 
ezen „tartalékföld szerepe” a XX. században sem szűnt meg. Követke
zésképpen az Alföld keleti pereme is egyre inkább elfátlanodott.

4.3 Az első fásítások, tervek és egyesületi kezdeményezések
A vidékről az első fennmaradt fásítási próbálkozás emléke közvetle

nül kapcsolódik a törökökhöz. Oglár bég 1665-ben Solymos vára (Arad 
m.) parancsnokához, Kiss Istvánhoz intézett egy levelet.215 A Sikuláról 
(Arad m.) küldött értesítésben többek között arról ír, hogy nála a 
keresztény foglyokat búzavetésre és faültetésre kötelezik. A fogoly 
harminc, illetve ötven fa elültetése után érdemesíti magát arra, hogy a 
kiszabadításáról (kiváltásáról) egyáltalán tárgyaljanak. A keresztények 
adófizetési kötelezettségét is meg lehetett -  bizonyos feltételek mellett -  
faültetéssel váltani, mivel -  írja Oglár bég -  „hitünk, hogy a ki életében 
ötven fát ültet, azt Allah megáldja.” Ezért aztán külön is felhívta a 
magyarok figyelmét a haza termőföldjének művelésére. „A nemzetek 
nem azért mennek tönkre -  írja -, mint ha nem volna helyük, hanem 
mert hanyagságból elfajulnak.” Oglár bég intelmeit mindenesetre nagy 
faültetési felbuzdulás nem követhette, mert maga a lakosság is fogyott, 
amit az ekkor kezdődő felszabadító háborúk pusztításai csak tetéztek.
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A következő fásítási emlék szintén a török háborúkkal kapcsolatos. 
Mivel a Temesköz még a XVIII. század elején is török kézen volt, 
biztosítani kellett, hogy onnan Magyarország déli része ellen ne tudjanak 
felvonulni. Ezzel függ össze a temesi bánsági (katonai) erdőhivatal 
működése, amelyet a Temesköz 1716. évi visszafoglalása után, de 
Belgrád ismételt elvesztését követően, 1742-ben alapítottak. A hivatalve
zető erdőmester, WALTDORTFNER Ferenc József 1743-ban készített 
egy javaslatot. Ebben a fafajok bánsági ültethetőségét, nevelhetőségét, 
sőt katonai érdekekből való nélkülözhetetlenségét is részletezte. Minde
zek alapján a főhaditanács 1746-ban el is rendelte a Tisza mentének 
beültetését, amellyel a várható török támadással szembeni védekezést 
kívánta elősegíteni. A fák, fasorok, fapászták mind a védők rejtőzködé
sét, állásaik kiépítését, mind az ott táborozó katonák tűzifaigényét 
biztosították volna. Az 1747 tavaszán elkezdett fásítások (amelynek 
során főleg füzféléket ültettek) azonban nem részesültek kellő gondo
zásban, s 1766 után a bánsági erdőhivatal is megszűnt.216

A következő fásítási dokumentum Mária Terézia 1769. évi erdő
rendtartása lehet,217 amely szerint minden ház lakosa évente 20 fát 
tartozik ültetni. A szükséges csemeték megtermeléséről -  csemetekertek 
létesítésével -  a vármegyék kötelesek gondoskodni. A rendtartás kiemel
ten foglalkozott a „szederfák” (eperfák) és a vizenyős helyeket illetően a 
füzek ültetésével (48-50. pont). A füzekkel a vízállásos helyek 
hasznosításán kívül a gátak védelmét is szerették volna biztosítani, míg 
az eperfák a szorgalmazott selyemhernyó-tenyésztéssel voltak összefüg
gésben. Ez utóbbi ugyan csak áttételesen szolgálta az alföldfásítást, de 
mindenképpen a fás vegetáció (újra történő) megtelepítésével hozható 
kapcsolatba.

Maga SZÉCHENYI István az 1840-ben megjelent könyvében 
honfitársait kárhoztatja, mert azok az elmúlt évtizedekben nem ültettek 
„kiirthatatlan mennyiségben” szederfákat, illetve az elültetetteket sem 
gondozták. Pedig -  miként írta -  Magyarország területe még évszáza
dokig elsősorban „birkalegelőként” fog a legnagyobb hasznot hajtani. 
Ebből következik: „Roppant legelőink, valamint tág gabonás mezeink 
igen nagy fogyatkozása azonban, a minden árnyék nélküli, s igen is nyílt 
lét; fák ültetése tehát részint legelőink javítására, részint mezeink 
oltalmazására a nagy szelektül ha valahol, valójában nálunk áll 
napirenden, úgyhogy ha létez valahol szederfák ültetésére elégséges hely 
/.../, az bizonyosan Magyarország határai közt találtatik bőségesen.”218

81



A füzek ültetéséről először 1755-ben adtak ki helytartótanácsi 
rendeletet, amelyet 1780-ban részletes útmutatóval, a füzek kezelésére 
vonatkozó tanításokkal egészítettek ki.219 Ezt a fafajt elsősorban gyors 
növekedése miatt kívánták elterjeszteni, amivel a helyi faszükségletet 
lehetett volna fedezni. Az 1780. évi rendeletben szorgalmazták az ún. 
botoló üzemet, amely egészen a legutóbbi időkig az Alföld jellegzetes 
művelési módjának tekinthető.220

Természetesen sem a fák ültetése, sem pedig azok megvédése nem a 
központi akaratnak megfelelően történt. Ha mindezt leszűkítjük az 
általunk most vizsgált vidékre, a Nagyalföld keleti peremére, akkor 
ismételten utalhatunk az előző alfejezetben kifejtettekre: a természetes 
fás vegetáció pusztítása ugyan hatalmas ütemben folyt, de a vízállásos, 
nedves helyek csak idővel kerültek sorra. Ezért érthető például Arad 
vármegye tiltakozása az 1775-ben szóba került fűzültetések ellen, mond
ván, nekik még van elég fájuk.221 Ennek ellenére az ottani kincstári 
erdők helyzetét többször megvizsgálták, sőt II. József rendeletére később 
itt dolgozott a nevezetes erdőmester, VIZNER Ferenc is.222

Ha már a vidékhez kötődő jeles erdészeknél tartunk, leginkább 
HUBENY Józsefet kell kiemelnünk. Ő kincstári alkalmazottként, de a 
kisjenői (Arad m.) uradalom „Forstsystematora”-ként is többször foglal
kozott az itteni erdők helyzetével.223 Szakirodalmi munkásságából pedig 
a homokkötésre vonatkozó könyvét említjük meg.224 HUBENY nemcsak 
a homokfásítás térbeli rendjére adott ma is használható szempontokat 
(tudniillik a fásítást az uralkodó szélirányra merőleges sorokkal kell 
elkezdeni), hanem legelőször (1835-ben) ő hívta fel a figyelmet az erdei- 
és feketefenyő homoki alkalmazhatóságára. Itt hadd mutassunk rá: a 
XIX. elejére nyilvánvalóvá vált, hogy ezeken a szélsőséges termőhelye
ken a fafajok megválasztását nem azok faanyagának majdani felhasznál
hatósága, hanem a klíma- és talajtűrése határozza meg. Tehát aki fát akar 
ültetni, az elsősorban a területet vegye figyelembe, s ahhoz keressen akár 
hazai, akár idegenhonos fafajokat. Arra viszont ekkor még nem tudtak 
egyértelmű választ adni, hogy a szóbajöhető fajok milyen mértékű 
szélsőségeket viselnek el.

A homok megkötése, lehetőség szerinti hasznosítása egyébként a 
XIX. század első fele gazdaságfejlesztési törekvéseinek egyik fő területét 
jelentette. Az országgyűlés a kérdéssel 1807-ben (XX. te.) és 1844-ben 
(X. te.) foglalkozott. Ez utóbbi szerint, ha „a folyó homoknak faülte
téssel vagy más módon való elfojtása az érdekelt birtokosok által 
barátságos egyesülés által nem eszközöltetett”, akkor azt a törvényha
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tóság részéről kiküldött bizottság megvizsgálja, s a munkálatokat 
végrehajtatja. A homokkötés költségeit pedig a birtokosok közösen 
viselik. (Ebben a kitételben nem nehéz felfedezni a későbbi kopárfásítási 
rendeletek csíráját.)

A homokfásítás gyakorlati kivitelezéséhez készült művek közül 
kiemeljük WITSCH Rudolfét, aki már 1809-ben a nyárfélék, így a 
„canadai” nyár és a jegenyenyár ültetését szorgalmazta.225 A legössze- 
foglalóbb müvet pedig PLOETZ (ÉRKÖVY) Adolf jelentette meg 1846- 
ban.226 Ő továbbra sem az egész homokvidék ftefásítását, hanem csak 
egy-egy adott terület tó'rw/fásítását javasolta. Az általa készített 
vázlatban az őshonos (fűz és nyár) fafajok mellett már az idegenhonosak, 
így az akác és a fenyőfélék is szerepelnek.

Az elméletileg kidolgozott módszerek ellenére azonban amíg egy- 
egy város vagy uradalom nem állt a munkák élére, addig a fásítási tervek 
tényleg csak tervek maradtak. S ebben a szabadságharc utáni abszolút 
kormányzási időszak sem hozott változást. Az 1860-as években mégis 
történt valami, amely az alföldi erdőkre, illetve az alföldi erdőtlenségre a 
figyelmet ismét ráirányította. Ez pedig az 1863. évi nagy aszály, amely 
leginkább a Tiszántúl középső, legfátlanabb és éppen lecsapolás alatt 
álló vidékén (a Nagykunságban és környékén) pusztított.227

Az aszállyal kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy a lecsapolások 
és folyószabályozások, továbbá az erdőirtások hogyan változtatták meg 
az Alföld klímáját, miként tették azt szárazabbá. A lecsapolások követ
kezményeit általában a KERNER által vallott nézetekkel -  aki egyébként 
az Alföld középső részének erdősíthetőségét megkérdőjelezte -  foglalták 
össze: „A nagy mocsárterületek lecsapolása nemcsak a hőmérséklet 
szélsőségeit növeli, hanem az esőmennyiséget is csökkenti, a nyár dere
kának a szárazságát pedig fokozza, és ezáltal összhatásában a növény
zetre igen káros következménnyel lesz.”228 így megfelelő vízvissza
juttatásról, öntözésről kellene gondoskodni. Ezzel mindenki egyetértett.

Annál nagyobb vita alakult ki az erdők hatásáról, illetve az elerdőt- 
lenedés és a klímaváltozás összefüggéséről. A kérdésről a Magyar 
Tudományos Akadémián is előadások hangzottak el, de magát az erdő és 
a klíma nagy térségekben is érvényesülő összefüggését nem sikerült 
kimutatni 229 így a vitára visszapillantva 1873-ban is csak azt állapíthat
ták meg, hogy annak semmilyen gyakorlati haszna nem volt.230

Ha az elméleti pro és kontra érvek nem is hoztak megnyugtató 
eredményt, egy-két gyakorlati lépést mégis az 1863. évi aszálynak 
köszönhetünk. Az alföldi erdőtelepítések ügyében az Országos Magyar
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Gazdasági Egyesület és az Országos Erdészeti Egyesület a Helytartóta
nácshoz fordult felterjesztéssel. Levelükben az erdők éghajlatra gyako
rolt jótékony hatását emlegették, következésképpen erdőtelepítésektől 
remélték az alföldi klíma „megszelídítését”.231 A Helytartótanács 1864- 
ben el is határozta a legfátlanabb megyékben az ún. közültetvényi 
felügyelőségék felállítását. Ezek munkájáról ugyan nem sokat tudunk, de 
érdemes a számukra kiadott utasításból idézni: „Különös figyelmet 
fordítand -  írták -  a közültetvényi felügyelő járásában az eperfatenyész- 
tés és selyemtermelés lehető előmozdítására, mire nézve a népet 
mindenütt azon nagyszerű királyi jutalmakra buzdítólag fogja emlékez
tetni, melyek a legnagyobb mérvű eperfa-tenyésztésekért és selyemter
melésekért, melyek 1860-tól számítva egyesek által létesítettek, 1866-ik 
évben ki fognak osztattatni.”232 Tehát a jutalmazás már itt felbukkan, 
igaz, a meg-megújuló erővel propagált eperfaültetések kapcsán.

Az alföldfásítás addig felmerült általános kérdései, leginkább pedig 
legfőbb irányainak összefoglalója lehet Hutirai LUKÁCSY Sándor 
1864-ben megjelent könyve.233 A szerző azon túl, hogy a különböző 
termőhelyekre megfelelő hazai és idegenhonos fafajokat ajánlott, 
megfogalmazta az alföldi fásítások irányait is. Ezek:

-  futóhomokkötések;
-  árvízvédelmi fásítások;
-  széltörő pászták telepítése;
-  delelőerdők létesítése;
-  a települések és közvetlen környékük egészségügyi és tűzvédelmi 

célú befásítása.
LUKÁCSY Sándor -  ma is helytállóan -  úgy vélte, hogy mindezzel 

az alföldi aszályosság ellen hathatós védelmet nyújthatnak. A fásítást 
aztán az alföldi csatornahálózat kiépítésével kell teljessé tenni. Sőt „a 
hideg és szárító szelek ellen védő kárpátbástyánk beerdősítésével” a 
„magyarkánaán” lakói az elmúlt idők természetromboló munkáját 
helyrehozzák, és semmilyen tekintetben sem lesznek a szomszédos 
tartományokra utalva. A Kárpát-medence természeti egysége (amelyet az 
említett munkákkal megjavítanak) ugyanis mindenféle fejlődésnek 
megfelelő alapot adhat.

Térjünk azonban vissza az egyesületi kezdeményezésekhez, amelyek 
az 1867. évi kiegyezés után a korábbiaknál kedvezőbb körülmények 
között, következésképpen nagyralátóbb módon születhettek meg. 
GARTNER Elek kaposvári (Somogy m.) kertész 1870-ben az OMGE 
közlönyében, a Gazdasági Lapokban felhívást tett közzé.234 Szerinte „az
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elemi csapások elhárítása, s égalji viszonyaink javítása tekintetéből” 
Magyarországot a lehető leggyorsabban be kell fásítani, továbbá az 
öntözést csatornák létesítésével kell megoldani. A fásításhoz községi 
faiskolákat létesítenének, amelynek anyagi alapját az „ültetvényi 
pénztár” jelentené. Ide a községi birtokosok holdanként néhány krajcárt 
fizetnének, amely összeggel azonban nem a község, hanem a minisz
térium rendelkezne. Ezzel mintegy kényszerítenék a „magas kormányt” 
arra, hogy a megyei „közültetvényi felügyelők” útján „a befásítás ügye a 
lehető leggyorsabban haladjon.”

GARTNER javaslatához többen pártolólag szóltak hozzá,235 az 
OMGE őszi igazgató-választmányi ülésén az ötletet mégis elvetették. A 
kérdés megvizsgálására kiküldött bizottság ugyanis kiszámolta, hogy az 
„ültetvényi pénztár” finanszírozása országosan évi 2 millió írt adótöbb
letet jelentene. Ezt pedig az országgyűlés nemigen fogadná el, tehát a 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztert csak arra kérték, 
hogy a homokterületek fásítására vállalkozók adókedvezményét szorgal
mazza.236 (Ez a kérés meghallgatást talált. Lásd az 1875:VII. te. 6. §- 
ának c/ pontját, amely a kopár, futóhomokos és vízmosásos területek 
ideiglenes adómentességét biztosította.)

Az OMGE keretein belül zajló vita az OEE fórumain is figyelmet 
kapott. ILLÉS Nándor 1870-ben szintén indítványt adott be „a magyar 
Alföld erdősítése tárgyában”.237 O kimondottan csak a futóhomok- 
területek fásítását szorgalmazta, mert úgy gondolta, hogy „a többi 
területek befásítására valószínűleg elég ingerrel fog bírni a befásított 
területek adómentesítése /.../ és az erdősítés módjainak tanítása.” Ebben 
ugyan tévedett, de lássuk a homokfásítási tervét.

ILLÉS abból indult ki, hogy eddig jobbára idegen, még a magyar 
nyelvet sem beszélő erdészek ügyködtek az Alföldön is, akik a néppel az 
eddigi tapasztalatokat nem tudták megbeszélni. Következésképpen most 
már magyar erdészekkel, akik megfelelő hely- és nyelvismeretekkel 
rendelkeznek, kell a magyar pusztát bejáratni. Ok az alkalmazható 
fanemekről elsősorban az eddigi erdőtelepítések, sőt a különféle kertek, 
kastélyparkok tanulmányozása során tájékozódhatnának.

A másik feladat pedig -  vélte ILLÉS -  „az Alföld szívében” megfe
lelő kísérleti állomás létesítése lenne. Az állomás egy nagy csemete
kerttel is összeköttetésben állna, „honnét szükség esetén az egész Alföld 
ültönezöket kaphatna” Mind a kísérleti állomás vezetője, mind a -  
kertészekhez és a mezőgazdákhoz hasonlóan működő -  vándortanítók 
aztán az egész alföldi homokvidék fokozatos befásítását segítenék elő.
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ILLÉS javaslatát az OEE közgyűlése így nem fogadta el, mondván, 
ha a fásítást az OMGE sem látja azonnal elkezdhetőnek, megvalósít
hatónak, akkor az erdészek is várják meg legalább a készülő erdőtörvény 
erre vonatkozó rendelkezéseit. Az erdőtörvényre azonban még várni 
kellett (akkor nem gondolták, hogy csaknem tíz évet). ILLÉS minden
esetre az először 1871-ben megjelenő „Erdőtenyésztéstan”-ában külön is 
foglalkozott a homokterület fásításával.238 Ebben a kísérletekre tett 
javaslatait megismételte, míg a fafajokra és a futóhomok megkötésére 
vonatkozóan elsősorban Anton KERNER ajánlásaira támaszkodott. 
KERNER pedig a homok megkötése érdekében előbb lágyszárú és helyi 
fás szárú növények elvetését (eldugványozását) tartotta a legfontosabb
nak.239 Majd ezek védelmében lehet azután komolyabb fatermést adó 
tölgyet, szilt, kőrist, gyertyánt és hársakat ültetni, vetni.

KERNER egyébként nem csak a homokvidékek fásításával foglal
kozott. Az általános alföldfásítás (amelyből a „központi erdőtlen siva
t a g i t  kivette) fafajainak kérdését a füzekre és nyárakra redukálta. Úgy 
látta ugyanis, hogy az Alföld erdősebb peremvidékeiről a központ felé 
valameddig a kocsányos tölgy, azután pedig már csak az említett lágy 
lombosok „merészkednek be” Következésképpen a mesterséges erdőül
tetést is ezekkel a fákkal kell kezdeni. Az idegenföldiek közül az akácot 
úgy jellemezte, mint amelyik „az alföldi száraz éghajlatot pompásan 
elviseli”, de az erdeifenyő ültetését nem javasolta.240

Az egzótákkal való kísérletezést mind a kincstári birtokon, 
Mezőhegyesen, mind Debrecen környékén kiterjedten, már a XIX. 
század közepétől elkezdték. Ezek eredményeként a kanadai nyárat és az 
akácot kimondottan a magyar Alföldre való fának találták,241 s ezt a 
vonalat yitte tovább KERNER is. Meg kell még említenünk a bálványfát, 
amelyet valameddig a homokfásítás „csodafájának” tartottak.242 Mindezt 
az első fásítási kísérletekre alapozták, de a bálványfa mégis megmaradt a 
települések belterületi fásítása fafajának, ma pedig mint özönnövény 
okoz gondot.243 (Az említett fafajt -  mint a homokfásítás egyik gyorsan 
növő, alkalmas fáját -  BEDŐ már 1864-ben ajánlotta.244) Összességé
ben azonban az alföldi, különböző talajú, -termőhelyi adottságú vidékek 
fásításra használható fafajainak kérdése nem tisztázódott. Az erdészettu
domány mentségére legyen mondva, hogy nemcsak a kísérletek időbeli 
igénye (tulajdonképpen évtizedekről van szó), hanem az eltérő 
adottságok, sőt az eltérő fafajpolitikai célok is újabb és újabb kérdéseket 
vetettek fel. Az érthetőség kedvéért mindegyikre egy-egy példát 
mondunk.
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ILLÉS Nándor előbb idézett könyvében „a nedves, mocsáros vagy 
áradásnak kitett talajok” erdősítésénél a nyárfa papíripari felhaszná
lásának növekedését külön is hangsúlyozta. Ugyanakkor ezeken a 
területeken az ültetések fafaja ekkor még főleg a fűz volt (elsősorban 
könnyű, dugványról való szaporítása, illetve a már említett botolás 
miatt), míg az utak mellé jegenyenyárakat ültettek, ami viszont nem való 
papírfának.

A homokfásítási kísérleteknek tekinthető delibláti fásítások245 
eredményei (például az egzóta fenyőfélék ültetése) az egész Alföldre 
nem voltak érvényesek. Tehát több kísérletre, illetve az addigi 
eredmények megfelelő közzétételére lett volna szükség.

Végül a termőhelyi viszonyok eltérő volta időben is változott. Ekkor 
zajlottak ugyanis a nagy vízrendezések, amelyek nemcsak a felszíni-, 
hanem a talajvizeket is érintették. A század közepén még nem is 
gondolhatták (bár például KERNER is utalt rá), hogy az Alföld 
kiszárítása, -száradása az őshonos lassan növő fákra (tölgyek, szilek stb.) 
végzetes lehet. így az addig csak próbálgatott idegenhonosak első számú, 
sőt egyetlen lehetőséggé léphetnek elő. Mindezek fényében válik 
érthetővé AJTAY Sándor évtizedekkel későbbi, 1903. évi gondolata: 
„Nem elég tudni azt, hogy hogyan kell ültetni a csemetét. Hiszen ha csak 
ez lenne a kérdés, 10 év alatt be tudnók ültetni Magyarország összes 
kopárait. De a különböző kopárterületeknek mások és mások a 
természeti viszonyai, melyeknek titkai sokszor csak hosszas tanulmá
nyozás és kísérletezés útján tanulhatók ki.”246

Az erdőtörvényt megelőző időszakkal kapcsolatban utalnunk kell 
még egy, vidékünket közelebbről is érintő műre. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1874-ben a Vitéz Korizmics-féle pályajutalomra az erdők 
gazdasági, éghajlati és egészségügyi szempontokból való jelentőségének 
tárgyalását tűzte ki, amely pályázat még tartalmazta: jelöltessenek ki 
azon intézkedések és teendők, melyeket az erdők s a gazdasági faterme
léssel szemben, hazánkban az országnak, községeknek és egyeseknek 
tenniök czélszerű, sőt szükséges volna.” A pályadíjat GALGÓCZY 
Károly nyerte, akinek művét könyv alakban is megjelentették.247

GALGÓCZY mintegy összefoglalta az erdő éghajlat-változtató 
hatásáról korábban zajló vitákat, s a tudomány által ma is vallott nézetet 
képviselte: a kitérjedt erdőirtások némi hőmérséklet-növekedést, főleg 
pedig csapadékszegényedést idéznek elő. Azt azonban, hogy ezt milyen 
nagyságú területeken lehet érzékelni, maga nem tudta meghatározni. 
Mikroklimatikus mérésekkel még nem rendelkeztek, abban a
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következtetésben pedig, hogy az Alföld erdőtlensége és kontinentális 
éghajlata milyen ok-okozati összefüggésben van, nem tudott egyértel
műen állást foglalni. Tárgyunk szempontjából azonban egy nagyon 
fontos tényre mutatott rá. Ez pedig az Eszakkeleti-(Erdős-)Kárpátok, a 
Vihorlát és a Keleti-Beszkidek viszonylag keskeny volta, amelyeken az 
erdők gyakran esnek szélviharok áldozatául. GALGÓCZY azt látta, 
hogy a „szarmacziai” síksággal való eme közvetlen kapcsolat az alföldi 
és mezőségi (mert ő a mezőségi viszonyokat az alföldiekkel rokonította) 
éghajlati helyzetet nagyban befolyásolja, annak szélsőségeit okozza. 
Következésképpen az Északkeleti-Kárpátok erdőtakaróját meg kell 
őrizni, s az Alföld keleti vidékét fokozott mértékben kell befásítani. Tehát 
amíg a korábbi vélekedések, tervek elsősorban a Duna-Tisza közi 
fásításokra, illetve a jellemző északnyugati szél megtörésére gondoltak, 
GALGÓCZY mind az erdélyi Mezőség, mind az Alföld éghajlati 
problémáját a Szarmata-síkság (Kelet-európai-síkság) felőli szélsőségek 
mérséklésében látta megoldhatónak. Ráadásul az Alföld keleti („túl a 
tiszai”) részének erdősítése csak akkor sikerülhet, ha a fás vegetáció 
visszatelepítését a (védő) hegyekben kezdik. A hegyvidéki kopárok 
befásítása -  írta -  jótékonyan fog hatni a széljárásra, amit a síkvidéki 
erdőtelepítések csak fokoznak. GALGÓCZY ezen elméletéből azután a 
Kemer-féle tétel cáfolata is következett; az Alföld középső része is 
erdősíthető. Ehhez -  vélte -  elszánt akaratra, életképes szervezetre és 
megfelelő módszerekre van szükség.

A szerző csemetekertek létesítését és üzemeltetését vállalkozói 
alapon képzelte el. Ugyancsak vállalkozókkal, illetve azok munkásaival 
végeztette volna az erdőültetést is, akik járandóságukat majd az első 
fahasználat hozamából kapták volna meg. Az erdő-, illetve a frissen 
ültetett erdősítések tulajdonosait pedig „közkereseti társaságokba” vagy 
„erdőszövetségekbe” egyesítette volna. így azok közös hozamszabályo
zást, illetve közös erdőkezelést, beleértve az erdőtelepítést, tudtak volna 
megvalósítani. (GALGÓCZY ötletével itt tulajdonképpen saját korát 
előzte meg, mert a szövetkezés majd csak az 1910 körüli években 
vetődik fel újra,248 illetve Romániában az első világháború után.)

Könyvében a homoki, a hegyvidéki és a „túl a tiszai”, síkvidéki 
fásítások módszerére új leírásokat nem hoz, hiszen ő elsősorban elméleti 
szakember volt. Itt is meg kell azonban egy, később kísérletekkel is 
igazolt, véleményét említenünk. Mégpedig, hogy a „legrosszabb kopogó 
sziken” az erdőtelepítést „haszontalan erőlködésnek” tartotta. Ezt majd
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csak a két világháború közötti püspökladányi kísérletek tették nyilván
valóvá,249 de látható, hogy a gondolattal már GALGÓCZY is foglalkozott.

Feltűnő, hogy GALGÓCZY az állami szerepvállalást nem emlegette, 
sokkal inkább a birtokosok önszerveződését. Nem szabad azonban 
elfeledkeznünk a korszak meghatározó erdészetpolitikusának, DIVALD 
Adolfnak a nézeteiről. Ő úgy vélekedett, hogy „az Alföld beerdősítését 
országos költségen, egy- vagy egy pár millió forintnyi összeggel, 
kormányhatalommal községenként vagy expropriatió [kisajátítás] útján, 
semmiféle szempontból igazolhatónak vagy jogosultnak tekinteni 
képesek nem vagyunk.”250 Ebből az alapállásból érthető meg a 2. 
fejezetben említett, 1879-80. évi OMGE-tanácskozás gazdaságpolitikai 
környezete, sőt a XIX. század végének, XX. század elejének törekvései 
is. Az állam szerepének át-, illetve felértékelésére volt szükség, 
amelyhez azonban évtizedek kellettek.

A korszakot az OEE 1880. évi mehádiai (Krassó-Szörény m.) 
közgyűlésével zárhatjuk le, ahol a megvitatandó kérdések közé felvették 
a szikesfásítást is. A tanácskozáson „A szikes talajon tenyésztendő erdei 
fák megtelepítése mi módon teljesítendő, mely fanemek mívelendők, s 
minő tapasztalatok szereztettek eddig a szikes talajok befásítása körül?” 
témában egyetlen mű született, HÓMAN Bálinté, aki dolgozatát Nagy
kovácsiból (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) küldte e l251

Ma is helytálló módon a bakhátas ültetést javasolta, amellyel ezen a 
szélsőségesen nehezen erdősíthető talajon a mikrodomborzati viszonyo
kat javítani lehet. Ugyancsak helyesen látta meg -  még a XVIII. századi 
fásítási próbálkozások példáján -, hogy az erdőtelepítések fafaja legin
kább a vadkörte, majd a vadalma, a szil és a tölgy lehet. Figyelemre 
méltó még, hogy a sziki erdőtelepítésekhez sziken létesített csemetekert
ben nevelt csemetéket ajánlott.

Előadásához az a FLIEG[E]L Nándor szólt elsőként hozzá, akinek 
nevével a Mezőség befásításával kapcsolatban már találkoztunk. A 
„vadszikes” területek fásíthatatlanságát említette meg, míg a másik 
hozzászóló, BALAS Pál a gyakorlati eredmények, kísérletek közzététe
lére hívott fel, amit a közgyűlés is magáévá te tt252

A következő évben, 1881-ben aztán még egy újabb tudósítás érkezett 
be.253 A cikk a kisjenői (Arad m.) szikeseken végzett kísérletekre hívta 
fel a figyelmet. A főhercegi uradalomban HIRSCH Antal főerdész már 
az 1850-es években próbálkozott a szikesek fásításával. Különösen a 
(fa)szénporral megjavított, az előzőleg kiásott ültetőgödrökbe szórt 
,javítóanyag” segítette a kőris megtelepítését. A szerves trágyával és a
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fahamuval végzett kísérletei azonban nem jártak sikerrel, „mert a szik 
kitört és a kísérleti téren kiültetett csemeték valamennyien elvesztek.”

Mire tehát az erdőtörvény 1880-ban életbe lépett, szinte minden 
alföldi termőhelyen voltak már megfigyelések, kisebb kísérletek, s azt is 
tudták, hogy az alföldfásítás (KERNER elméletével szemben) -  a 
legrosszabb szikek kivételével -  megvalósítható. Mindehhez azonban 
megfelelő szervezeti keretet, illetve elégséges anyagi hátteret kellett 
biztosítani.

4.4 Az 1879. évi erdőtörvény hatása
Az Alföld keleti peremén az erdőtörvényt követően ugyanúgy 

kiépült az erdészeti igazgatási rendszer, mint az ország más vidékein. 
Ennek szervezeti részleteit a korábbi kiadványainkban már részletesen 
ismertettük, itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Nagyváradon és 
Temesvárott erdő felügyelőséget létesítettek.

Az erdőtörvény hírére -  miként azt az ország más területein, így 
például a Nagykunságban is kimutattuk254 -  az erdőtulajdonosok erdőki
termeléseket végeztek -  megelőzendő a törvény szerinti kezelés „kelle
metlenségeit”. Példának Nagyváradot hozhatjuk.

A város határában lévőkből az erdőfelügyelő még 1882-ben és 1883- 
ban is 65 kh-nyi (37 ha) magánerdőt írt le: „ezek a Sebes Körös partján 
elterülő, és szétszaggatott részleteket képező füzesekből állanak és 
magántulajdont képeznek és inkább a partok védelmére szolgálnak, csak 
szálalás útján használtatnak ki.” Az 1884. évi beszámolójában azonban 
már csak egyházi erdőkről írt, mert „másféle erdők nincsenek.”255 (A 
város határában az 1885. évi erdőtörzskönyvi adatok szerint is csak 
egyházi erdők állanak.256) Tehát a tulajdonosok az erdővel kapcsolatos 
kötelezettségeket úgy kerülték ki, hogy azokat egyszerűen kitermelték.

A vidékre jellemző mezőgazdasági térhódítás, így az erdők vissza
szorulása az üzemtervezett állományokra is vonatkozott, illetve azokat is 
egyértelműen érintette. Erre két kincstári erdőgondnokság példáját 
idézhetjük, amelyek a lippai főerdőhivatal keretei között működtek.

A csálai erdőgondnokság 1906. évi üzemátvizsgálási munkálatai
ban257 az „A” üzemosztállyal (Opécska -  Arad m. -  község határában) 
kapcsolatban találunk ilyen bejegyzéseket: a tag területe „Maros elmosás 
és vontatóút kihasítás folytán kevesbedett”; „nyiladék kivágás folytán 
kevesbedett” Máshol: a tag „porondolás folytán nagyobbodott”, azaz a 
víz partromboló és partépítő munkája -  hasonlóan a többi folyó 
hullámteréhez -  az erdők kiterjedését állandóan változtatta. Ugyanakkor
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például a 27. tagból 1905-ben miniszteri engedéllyel szántóföldet alakí
tottak ki, míg a 28.-ból szőlőtelepet és csemetekertet. (A 27. tagban 37,8 
kh -  21,8 ha -  volt az erdősült, míg a többit már korábban is tisztásnak 
írták le.) Tehát a Maros gazdag ártere mindenképpen belterjesebb műve
lésre adott lehetőséget, amelynek még kincstári területeken is teret 
engedtek.

Ugyanez volt a helyzet a pécskai erdőgondnokság „B” gazdasági 
osztályában (Magyarpécska és Ópécska -  Arad m. -  határában).258 Itt 
az 1901-ben jóváhagyott üzemtervvel ellentétben 1907-ben már az egész 
területen -  257,23 kh (148,04 ha) -  „állandó mezőgazdasági használatra 
kivont” részt találtak. S mindez még csak a szántóföldi művelés térhódí
tását jelzi, az ugyancsak erdőirtással, erdőátalakítással járó legeltetési 
kérdést még nem is említették. A szerteágazó téma miatt erre célszerű 
külön alfejezetben kitérnünk.

4.4.1 Fás legelő, ligetes legelő, legelőerdő üzem
Példának ismét a csálai erdőgondnokság Maros menti erdőtömbjét 

hozzuk.259 A vidék ártéri-hullámtéri erdei az egykori, az alföldi kemény
fás ligeterdők többé-kevésbé már megbontott állományaira emlékez
tettek. A megbontás mértéke a pillanatnyi faszükségleten kívül általában 
a szállíthatósággal függött össze. Ezért a mélyebben fekvő, netalán a 
vízpartra kifutó tagok megmaradtak, helyesebben letermelésük után is 
erdészeti kezelésben voltak, s azokat felújították. így maradt meg 
Aradtól nyugatra, a Maros folyó partján álló Csálai-erdő jó néhány tagja 
is. Sőt ezeket a részeket igyekeztek némi védelem alá vonni. Például a 
csálai „korcsma” körül -  mint az aradiak kirándulóhelyén -  1896-ban 
Darányi Ignác miniszteri rendeletével mintegy 30 kh-nyi (kb. 17 ha) 
parkerdőt alakítottak ki. Ugyancsak a Csálai-erdő védelmét, legeltetéstől 
való kíméletét jelentett volna a földművelésügyi miniszter 1906-ban kelt 
rendelete. Darányi Csálát vadászati (őz- és apróvad-vadászati) mintaterü
letté akarta fejleszteni. Ezzel pedig semmiféle legeltetés nem fért össze. 
(A terület nagyon alkalmas volt egy ilyen vadrezervátum kialakítására, 
mert a Holt- és az élő Maros fogta közre.)

Darányi 1896. és 1906. évi rendeletét az aradi elöljáróság már 1909- 
ben, főleg pedig a miniszter lemondása (1910. január) után egyre inkább 
támadta. Arra hivatkoztak, hogy a legértékesebb városi legelőt, a Birkást, 
a katonaság állandó gyakorlatozása mind silányabb állapotba juttatja. 
Ezért nekik új legelőt kell keresniük. A Belügyminisztériumot is megjárt, 
ismételt kérvényükre aztán a bérletbe adáshoz a Földművelésügyi
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Minisztérium (TÉGLÁS Károly helyszíni szemléjét követően) hozzájá
rult. Számunkra ebből a legérdekesebb a csálai kocsma melletti -  1911- 
ben már csak 15 kh-nyi (9 ha) -  parkerdő sorsa. A bérlet szerint a város 
azt ugyan nem vághatta ki, de „delelőerdő”-ként hasznosíthatta. Mond
hatnánk azt is, hogy „porba rántotta” -  s ezzel legelője ligetes legelőnek 
számított.

Ahhoz, hogy az alföldi legeltetés és az erdők kapcsolatát (amely 
természetesen nem független a hegyvidékitől) megvizsgálhassuk, és az 
említett ligetes legelőt érthessük, az OEE 1879. évi székesfehérvári 
(Fejér m.) közgyűlését kell felidéznünk. Az ott megtárgyalandó kérdések 
között szerepelt: „Mely üzemmódok lehetnek legcélszerűbbek a magyar 
síkföldön, melyek vannak ott gyakorlatban és milyen eredménnyel. A 
magyar Alföld legelőin és gazdasági tagjai körül tömör erdők, fasorok, 
avagy facsoportok telepítése lehet-e célszerűbb?”260

A téma előadója ILLÉS Nándor volt,261 aki -  elsősorban a német 
„mesterek” munkássága alapján -  a különböző erdőalakokat hosszasan 
fejtegette. Felhívta a figyelmet, hogy az Alföldön a figyelembe veendő 
gazdaság nem a német vidékekre jellemző középerdő üzem, hanem az 
„erdős legelő” Ez a hegyvidéken szokásos erdei legelőtől abban külön
bözik, hogy a legfőbb cél nem a fatermesztés, hanem a legelőgazdál
kodás, s azt a fák legfeljebb csak segítik.

A kibontakozó vitában -  amelyre a későbbiekben még vissza fogunk 
térni -  elsősorban a fasorok, fapászták, illetve a zárttömbű erdők célsze
rűségét, alkalmazhatóságát elemezgették.262 Abban értettek egyet, hogy 
„az Alföldön csak a mezőgazdasági termelés számára alkalmatlan 
területet foglalhatjuk le az erdészet számára.” (SZÉCSI /NIKEL/ 
Zsigmond megfogalmazása.) Ebből az elvből kiindulva aztán BEDŐ 
Albert foglalta össze: a közgyűlés „bármely művelt határnak terméketlen 
részein, valamint kisebb tagulatokat képező vizenyős részeken, vagy 
száraz dombos részeken s a legelők soványabb terein a facsoportok 
telepítését kívánatosnak tartja, úgyszintén a legelő térületek delelő 
helyein is, hol a fű növését nem akadályozzák.”

A kérdés ilyetén, közgyűlési határozattal történő megoldása azonban 
nem volt elegendő sem a sík-, sem a hegyvidéki legelők, illetve erdők 
berendezéséhez. Annál is inkább nem, mert az erdőtörvényt követő, 
1880. évi üzemtervezési utasítás (23.374/1880. FIK.) az említett 
erdőalakra semmiféle utalást nem tartalmazott.263 BEDŐ Albert viszont 
1885-ben, az erdőstatisztikai adatok közzétételekor felhívta a figyelmet 
az ország óriási szarvasmarha-állományára. Ennek érdekében -  vélte -  a
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tölgyesek övében az „ erdősült legelőterületeket" úgy kellene legelőnek 
használni, hogy azon a fák zárlata a 0,3-0,4-es értékig fennmaradjon. Ez 
biztosítaná a talaj termőképességének megóvását, míg a fák közötti füves 
térség a legeltetés lehetőségét.264 BEDŐ később ezen tételét többször is 
kifejtette.265 Általában azzal megtoldva, hogy elsősorban majd nem az 
erdészek ritkítanak ki erdőt legelőnek, hanem „a mostani legelőterüle
teken erdőt is kell kezelni.” (Tudjuk, ez általában nem így valósult meg.)

Az elméletek tisztázását végezte el a jeles erdőrendező, BELHÁZY 
Emil, aki már 1888-ban megfogalmazta: ,JLegelőerdő alatt oly erdőt 
értünk, melynek főczélja a legeltetés, s a melyben a fák nem annyira a 
fatermelés kedvéért, mint inkább a végett tenyésztetnek, hogy általuk a 
talaj termőképessége megóvassék. A legeltetésnek lehető kiterjedt mér
tékben való gyakorolhatása a fáknak bizonyos gyér állását tételezi fel, 
mely a legelőerdőnek saját kép[p]eni jellege ”266 (Lásd a 7. fénykép
mellékletet.) Ennek érdekében a fák megfelelő gondozását, 0,4-0,7 
zárlatban való állandó (tehát kezelt) fenntartását javasolta, illetve az 
1895-ben megjelent, az erdészek nemzedékeit tanító „Erdőrendezéstan”- 
ában előírta.267 Ugyancsak tőle származik a fás legelő meghatározása is. 
BELHÁZY szerint a fás legelők faállományát (függetlenül azok záródá
sától) egyáltalán nem kezelik, így ott a fák nem képezik az erdőgazdál
kodás tárgyát. Az erdőrendező BELHÁZY már nem hitt a jobbára lege
lőkből kialakítandó legelőerdőkben, hanem még a feltétlen erdőtalajon 
álló erdőkben is elképzelhetőnek tartotta (gyérítéssel) a legelőerdő üzem 
megvalósítását.

Miközben a hegyvidéki területeken egyre nagyobb gond volt a legel
tetéssel, illetve az erdei legeltetés korlátozásával, a legelőerdő-kérdés 
még további elméleti tisztázásokat is követelt. Az OEE erre -  BEDŐ 
Albert javaslatát elfogadva -  1890-ben pályázatot írt ki.268 Az ügyet 
annál is inkább fontosnak tartották, mert erről sem a külföldi szakiroda- 
lomban, sem pedig az erdőtörvényt megelőző időszakban nem volt szó. 
Tehát gyakorlati alkalmazhatósága -  ami egyébként már folyt -  további 
vizsgálódásokat, illetve azok eredményeinek összefoglalását kívánta.

A pályázatra minden tekintetben elfogadható munka az első alka
lommal ugyan nem érkezett, de a téma további tisztázását segítette a 
bíráló bizottság véleménye.269 Az ország vezető erdészei, BEDŐ Albert, 
HORVÁTH Sándor és TAVI Gusztáv 1892-ben a legelőerdők létesítését 
három szempontból látták szükségesnek:
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1. A birtokosok nagy legelőigénye az erdők megbontását kívánja. így 
azonban a tulajdonos nem fátlan, hanem részben fákkal fedett legelőt 
alakít ki, mert a talaj termőerejének megvédését csak a fennálló fák 
biztosítják;

2. Az eddig legelőként használt terület annyira leromlott, hogy ott a 
talaj megkötése, illetve a legelő javítása csak faültetéssel valósítható 
meg;

3. Az alföldi területeken mind a legelő leromlása, mind a birtokos 
faszükséglete megköveteli a legelők részbeni befásítását.

A pályázatra beérkező négy dolgozatot ennek fényében bírálták el. 
Közülük a FÖLDES Jánosét és MÁRTON Sándorét tartották olyannak, 
amelyek egymást kiegészítve a hazai legelőerdő-kérdés minden részletét 
tárgyalják. (A bizottság a kitűzött díjat 1894-ben MÁRTON Sándornak 
ítélte oda.)270 A későbbiekben mindkettőjük munkája könyv alakban is 
megjelent, s a századfordulón felvetődő újabb és újabb kérdésekre is ők 
próbáltak meg válaszolni. Mi itt elsősorban a síkvidéki legelőerdőkkel 
kapcsolatos nézeteikből idézünk egy-két gondolatot.

FÖLDES János, akinek könyvét már 1895-ben kiadták, hangsúlyo
san foglalkozott az alföldi (ártéri, homoki és sziki) legelőerdőkkel. A 
sziki gazdálkodásra Tomka Emil nagylaki (Csanád m.) öntözéses 
legelőjavítását hozta példának,271 míg a sziki erdőkkel kapcsolatban a 
sajátját: „van kezelésem alatt [a lippai főerdőhivatal munkatársa volt] 
egy 1100 holdas szikes erdő, mely kétharmadrészben csádésokkal, közte 
laposokkal át van szelve, melyeken a tölgy már meg nem él, míg a csak 
valamennyire kiemelkedett földduzzadásokon elég szép szálfává 
növekszik.”272 Emlékezzünk: a szikesek bakhátas művelését pontosan 
ezen tapasztalatok alapján ajánlották.

FÖLDES a homoki legelőerdők kérdésével is foglalkozott, s megál
lapításaiból talán csak egyet emelhetnénk ki. Ez pedig a homoki, mérsé
kelt legeltetésnek kitett „fás” legelők, amelyek természetes záródását 0,2 
körülinek tartja.273 Ezt véli szaporítani részben az őshonos fekete- és 
fehér nyárral, illetve akáccal, esetleg fenyőfélékkel. Azzal a megjegy
zéssel, hogy a homokbuckákoni kitettség egységes fafaj választást nem 
tesz lehetővé, mint ahogyan ott a lágyszárú növényzet is eltérő.

MÁRTON Sándor 1897-ben kiadott könyvében az alföldi legelő
erdők leírását -  lévén maga hegyvidéki ember -  FÖLDES János művét 
idézve adja. Érdekes pótlása viszont a „selyemtermelésre berendezett 
legelő-erdők”, amely a korábbi eperfaültetési próbálkozásoknak is mint
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egy kiegészítője lehet. Az eperfákat botoló üzemben kívánta kezelni, 
amivel nemcsak lombnyerési, hanem például ínséges időkben állatta
karmányozási céljai is voltak.274 Ez az elképzelése feltehetően csak 
irodalmi érdekesség, míg egy általa készített, legelőerdőre összeállított 
„mintaüzemterv” fennmaradt (igaz, az nem a most vizsgált vidékre 
vonatkozik) 275

Mielőtt a legelőerdő-elméletek további fejlődését vázolnánk, hadd 
utaljunk az 1898. évi XIX. te. 1/c. §-ára. E szerint a volt úrbéreseknek 
legelőilletőség fejében juttatott erdőket -  ha azok a véderdők-, futó
homokon állók-, illetve feltétlen erdőtalajon állóknak minősülnek -  
állami kezelésbe kellett venni. A legeltetési igényeket pedig (feltétlen 
erdőtalaj esetében) legelőerdő üzem létesítésével próbálták meg kielé
gíteni. Azaz a korábban idézett három szemponthoz még ez a negyedik, 
tulajdonképpen jogi indíttatás is járult.276 S a legelőerdők berende
zésének ez adott igazi lendületet.

Az elméleti tisztázás tehát a XX. század első éveire megtörtént, 
illetve azt az üzemtervezési gyakorlat bevezette, s így az erdők 
legeltetésével kapcsolatos kívánságok részben a legelőerdők szaporítása 
köré csoportosultak. S ekkor jött BERENDY Béla, aki nyugat-európai 
tanulmányújáról hazatérve kimondta: az alpesi országokban a legelőer- 
dö fogalmát azért nem ismerik, mert az „theoria szülte »erdészeti 
tévedés«” 277 Bizonyságul példákat hozott fel, amelyek szerint egy 
legelő befásítása -  akár akáccsemetékkel is -  évtizedeket vesz igénybe, 
ameddig ott nem lehet legeltetni. Továbbá -  érvelt -  a kívánt 0,3-0,7-es 
zárlat fenntartása állandó erdészeti kezelést igényel, amire a gazdák nem 
vállalkoznak. Azaz az erdőtelepítés oldaláról induló legelőerdő létre- 
hozhatatlan.

Ha pedig a meglévő hegyvidéki erdőt gyérítik ki -  mint ahogyan arra 
a készülő üzemtervek lehetőséget adnak a fennmaradó fák potenciális 
vízmosások keletkezési helyei. A fák gyökere, tuskója, sőt árnyékhatása 
ugyanis a víz lefolyását megváltoztatja. így kisebb vízerek keletkeznek, 
amelyek csak nőnek, mert a legelő állatok azokat feljárják, letapossák 
stb. Tehát a legelőerdőnek ebből a szempontból sincs létjogosultsága.

BERENDY megoldásként a kiterjedt legelőjavítást ajánlotta. A 
megjavított legelőket pedig „ligetes módon” körül-, illetve be kell 
erdősíteni úgy, hogy azt a szárító szelektől fapászták védjék, netalán az 
egész legelőt kulisszásan rendezzék be. A Berendy-féle ligetes legelő 
tehát elsősorban legelő, amelynek a fák csak tartozékai, a fű, illetve a 
legelő állatok védelmezői. Ennek megfelelően művelési ága is „legelő”
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BERENDY elméletét vitte tovább a jeles gyakorlati legelőjavítási 
szakember, BÍRÓ János is. Szerinte a ,jövő legelőgazdaság képe” a 
„ ligetes fás legelő”.278 Ennek érdekében a BERENDY által említett 
módon kell védőpásztákat kiképezni, akár ültetéssel, akár pedig a zárt 
erdők megbontásával. Ez utóbbi esetben azonban a meghagyott pászták 
között kialakítandó legelőn néhány hagyásfa megmaradhat addig, amíg a 
terület megfelelő módon be nem gyepesedik. Összességében azonban a 
fák, az erdőpászták mintegy passzív védő szerepet játszanak, azaz 
bennük nem folytatnak (eltérően a „legelőerdő üzem”-től) „tervszerű” 
erdőgazdálkodást.

FÖLDES János egy későbbi, 1911-ben megjelent munkájában 
„erdőszerű legelőerdő”-ről és „ligetes legelőerdő”-ről ír. Az elsőben „a 
fák az egész területen egyenletesen vannak elosztva és 0,3-0,5, ritkán 0,7 
záródású”-ak, míg a ligetes legelőerdőben „a lankásabb füves területek a 
meredek fekvésű erdőfoltokkal váltakoznak s ez utóbbiak rendes 
erdőként kezeltetnek.”279

Emlékezzünk rá: BELHÁZY szerint a fás legelőn a faállományt nem 
kezelték; BERENDY és BÍRÓ a ligetes legelő faállományával szintén 
nem kívánt erdészeti szempontból foglalkozni. Igen ám, de a kopárok 
befásítása, illetve a kopárokon lévő vízmosásmegkötések, illetve egyéb 
fásítások erdészeti üzemtervek alapján történtek. Sőt a keletkezett erdők, 
erdőpászták a véderdők kategóriájába kerültek. Ezért nem lehetett elte
kinteni a „ligetes legelőerdő” alak esetén az erdészeti üzemtervezéstől, - 
kezeléstől. így tulajdonképpen az elméleti út eddig, FÖLDES kategori
zálásáig vezetett el. Azzal a megjegyzéssel, hogy a továbbiakban fás 
legelőnek általában csak a 0,2-es záródásnál gyérebb állású fákkal 
borított, erdészeti teendőket nem igénylő „igazi” legelőt nevezték.280

Ezen „igazi” legelőket azonban a fásításokon kívül is javítani kellett. 
A téma jelen vizsgálódásunktól ugyan elvezet, de egy-két szempontra 
mégis felhívnánk a figyelmet. Az első a minisztérium „hegyvidéki kiren
deltségei”, amelyek ezt a munkát a legjobban szorgalmazták, s amelyek 
működési körébe a törvényhatóságok síkvidéki területei is beletartoz
tak.281 A legelőjavítás segélyezésére példaként Szatmár megyét idézzük.

Az aranyosmeggyesi körjegyző 1911-ben arról írt, hogy az ottani 
közbirtokosság a legelőjavításhoz sertéstrágyát kapott.282 A trágyát 
azonban nem szántották be. Sőt a birtokosság kijelentette, hogy „a 
további feljavítási munkálatot nem óhajtja” „Ilyen közönnyel szemben
-  írta a körjegyző -, bár ennek eloszlatására mindent elkövettem, nem

96



tartom megérdemeltnek a további támogatást.” Kérte az addig folyósított 
államsegély beszüntetését.

A másik a törvényekkel és rendeletekkel ösztönzött legelőjavítás, 
amelybe beletartozott például a részletes legelőrendtartás elkészítése 
(1908:XLIII. te.),283 továbbá a birtokosság megfelelő szervezeti kereté
nek megteremtése (1913:X. te.). Mindez azonban sem az állami admi
nisztráció segítségével, sem pedig anyagi áldozatvállalásával -  miként az 
előbbi példa mutatja -  nem úgy haladt, ahogyan azt az ország gazdasági 
vezetői szerették volna.

Egy-egy vidéken azonban a helyi politikai vezetés, illetve az arra 
hivatott egyesületek érhettek el sikereket. 1908-ban példaként emle
gették a Temes Vármegyei Gazdasági Egyesület kezdeményezését.284 
Abból kiindulva, hogy a legelőkérdés nemcsak gazdasági, hanem 
szociális probléma is, megyei legelőrendtartásban mondták ki: a 
közlegelőre minden községi lakos jogosult állatot kihajtani. Ezzel 
nemcsak a zuglegeltetést kívánták visszaszorítani, hanem a szegényebb, 
legelővel nem bíró lakosság falusi „emancipációját” is elkezdték. A 
fííbér tekintetében ugyanis a legelőtulajdonosok maguk is hasonló 
elbírálás alá estek (természetesen a jogosultságukon felüli állatlétszám 
esetén), mint a résztulajdonnal nem bírók. így a díjakat csak ésszerű 
korlátok között emelhették, mert az a saját zsebükre is ment. A hosszabb 
távú megoldást pedig az egyesület, illetve a vármegyei közigazgatási 
bizottság a közbirtokossági (volt úrbéres birtokossági stb.) legelők 
községi megváltásában, megvételében látta. (Ez később országosan is 
megfogalmazódott.)

Temes megye ilyen irányú példáját az erdészeti szaksajtóban is 
örömmel üdvözölték, de a legelőkérdés országos bajait a gazdasági 
szakemberek és a politikusok minduntalanul az erdők legeltethetőségére 
vezették vissza. így mi is a legelőerdők kérdését vesszük újra elő, s 
FOGASSY Gyulát idézzük: „Hosszú időre teijedő praxisom alatt -  írta 
1904-ben -  alkalmam volt nem ugyan legelő-erdőt, de akárhány jól és 
rosszul kezelt erdőt látni. /.../ Találtam itt különféle záródásokat 0,2-0,3- 
tól 0,6-0,8 záródásig, de olyant, mely a kettős célnak, ti. a 
fatenyésztésnek és a fűtermelésnek megfelelt volna, nem találtam.” 
Mivel a legeltetés a talaj elszegényedését okozza, úgy látta, hogy 
legelőerdőt csak „rendkívül erőteljes áradvány-talajokon” lehetne, 
szabadna kialakítani.285

Ilyenre példát vidékünket illetően Temesvár-Vadászerdőn találunk.
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Az ottani erdőőri szakiskolát 1885-ben alapították, s székhelyéül az 
egykori temesvári hadtestparancsnokság épületét, illetve területét jelölték 
ki 286 a z eredetileg 3200 ha kiterjedésű vadászerdei pagony fáit 
korábban rendszertelenül szálalták, s többnyire a különféle erődítési 
munkákra használták fel. Amikor az erdő az 1880-as években a 
földművelésügyi kormányzathoz került, belőle 2500 hektárt kiirtottak, és 
Újszentes telepes községet hozták létre. A maradék 704,62 hektárnyi 
erdőterületet 1889-ben az erdőőri szakiskola céljaira adták át. Az 
erdőben 7 gazdasági osztályt alakítottak ki, a cserhántó üzemtől a 
legelőerdőig.

A „G” gazdasági osztály -  „legelőerdő szálaló vágással” -  területe 
34,78 ha volt. A fennálló tölgyfákat 140 éves vágásfordulóban kívánták 
kezelni. A tanulmányi célokon kívül az („erőteljes áradvány talajon” 
álló) erdő kísérleti területnek is számított.287 Ezen kísérletekről azonban 
bővebb adatok nem állnak rendelkezésünkre, mivel sem a fatermési, sem 
az esetleges fűtermési vizsgálódásokat (ha voltak ilyenek) nem tették 
közzé.

Összességében a későbbi értékelések is úgy látták, hogy a legelőerdő 
üzem mind a hegy-, mind a síkvidéken egyféle szakmai zsákutcának 
bizonyult 288 Helyettük már a XX. század első évtizedében a ligetes 
legelőket szorgalmazták, amelyek kialakítására -  éppen a szélsőséges 
éghajlati viszonyok miatt -  az alföldi területeken fokozottan szükség lett 
volna.

4.4.2 Erdőn kívüli fásítások
A már említett, 1879. évi székesfehérvári erdészeti egyesületi 

közgyűléssel kell kezdenünk. ILLÉS Nándor ott amellett foglalt állást, 
hogy az Alföldön „csak nagy uraknak és jó gazdáknak lesznek még zárt, 
nagykorú tömör erdőségei.” „Nagy uraknak -  folytatta -, kik firól-firól 
örökölve a vagyont, örökölve a szép és magasztos szeretetét, a nagyszerű 
és imposáns öreg erdőt, melynek árnyas süijeseiben vadásztak őseik, 
pillanatnyi nyereség kedvéért elpusztítani nem képesek, sőt ellenkezőleg, 
büszkék arra, hogy szép, jól kezelt erdők urai.”289 A jó gazdák viszont 
gazdasági megfontolásokból telepítenek, tartanak fenn kiterjedtebb 
erdőségeket. Ők tudják ugyanis -  vélte ILLÉS -, hogy csak a változatos 
gazdálkodás -  így az erdővel kiegészített mezőgazdaság -  hozhat állandó 
és biztos jövedelmet.

A vitában BEDŐ Albert kijelentette: „véleményem szerint tömör 
erdő telepítése már túlhaladott álláspont”.290 A zárttömbű erdők
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létrehozását csak a futóhomokos és más gazdasági művelésre nem 
alkalmas területeken képzelte el. Ez az erdészeti vélekedés aztán az 
alföldi erdőtelepítésekre évtizedekig rányomta a bélyegét. Ráadásul a 
mezőgazdálkodásra kevésbé alkalmas földek meghatározása nagyon 
relatív fogalom volt.291 Megismételjük: az erdő, az erdészeti művelési ág 
a síkföldön folyamatosan adta át helyét a belterjesebb művelést biztosító 
mezőgazdaságnak. Ebben a helyzetben az alföldi erdők telepítése tényleg 
csak kivételes lehetőség volt, illetve arra elvétve akadt vállalkozó. A már 
többször idézett kisjenői uradalomban is elsősorban a meglévő erdők 
tisztásait, netalán az évtizedekkel korábban kiirtott foltjait erdősítették 
be 292 Majd csak a századforduló éveiben kezdtek Alföld-szerte máskép
pen gondolkodni, amikor az egész alföldi gazdálkodás problémája került 
napirendre.

Más volt a helyzet a fasorokkal, facsoportokkal. ILLÉS Nándor 
székesfehérvári előadásában a kérdést azzal intézte el, hogy a mezőgaz
dászok döntsék el, vajon mely fasorokra, fapásztákra vagy facsoportokra 
van szükségük. Annál is inkább -  vélte ILLÉS mivel ezek a fák 
óhatatlanul a mezőgazdasági termelés zavarásával (árnyékhatás, gyökér
konkurencia stb.) járnak.293

A kibontakozó vitában294 FEKETE Lajos a fapászták mellett foglalt 
állást. Mondván, a több sorból álló pásztákat mindenféle károsítástól 
könnyebben lehet megvédeni, mint az egyes fasorokat. Ezzel ellentétben 
BEDŐ inkább a fasorok ültetését szorgalmazta. A mezőgazdák nevében 
felszólaló MADAY Izidor viszont elégedetlenségének adott hangot. 
Kifogásolta, hogy az erdészek sem az egyik, sem a másik mellett nem 
állnak ki. Holott ha ők nem tudják, hogy az alföldi gazdának melyik 
forma hozza az annyira nélkülözött fából a legtöbbet, akkor a gazdasági 
egyesületek sem tudják, hogy melyiket propagálják.

A székesfehérvári tanácskozáson egyértelműen kiderült, hogy az 
utak és egyéb vonalas létesítmények fásítását az erdészek nem tartják 
erdészeti feladatnak 295 A mai fogalmaink szerinti erdőn kívüli fásítások 
azonban az alföldi fás vegetáció szempontjából csöppet sem nélkülöz
hetők, ezért az ezekkel kapcsolatos legfőbb eseményeket itt vázoljuk.

Míg korábban, így még a Bach-rendszerben is, az erdőn áthaladó 
utak mellett 10 ölnyire (19 m-re) a fákat kivágatták,296 a kiegyezés után 
egyre inkább az utak mentének fásítását szorgalmazták. Erről intézkedett 
például az 1890. évi I. te. 132. és 138. §-a (lásd a 16. fénykép- 
mellékletet), de útfásítási előírásokat tartalmazott az 1894. évi XII. te. 
49. §-a is. A különböző vonalas létesítmények fasorokkal történő
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szegélyezése azonban nemcsak tulajdoni (hiszen fát az út tulajdonosa 
csak a saját területére ültethetett), hanem gazdasági és termőhelyi 
kérdéseket is felvetett. Ehhez pedig nélkülözhetetlen volt a szakismeret; 
a fák és a talaj, az időjárás stb. ismerete, sőt a fásítás módjának, 
eljárásának tudása is.

Az 1894. évi XII. te. községi faiskolákról, illetve fásításokról szóló 
rendelete végrehajtását egyesek a selyemhernyó-tenyésztés fellendíté
sével vélték összekapcsolhatónak. Az általunk vizsgált kelet-alföldi 
részen Krassó-Szörény, Temes és Torontál megyékben a selyemte
nyésztési felügyelőség jól működött, ebből következően az eperfák is 
némi védelemben részesültek. Egy 1895-ben kidolgozott (országos) 
szabályrendelet-tervezet szerint297 az említett törvény végrehajtását 
elsősorban az eperfacsemeték nevelésével kívánták biztosítani. Minden 
községi faiskolában legalább kétharmad részben eperfákat neveltek 
volna, amelyeket elsősorban az utca- és útfelekre szándékoztak ültetni. A 
korábbi kudarcok okát részben abban látták, hogy nem megfelelő 
nagyságú fákat ültettek, amelyeket aztán mind a legelő állatok, mind az 
út menti földművelés hamar károsított. Tehát a községi faiskolákból 
méretes (a föld fölött egy méterrel legalább 4 cm átmérőjű) suhángokat 
kívántak kiültetni. Az eperfa mellett szólt még a lefelé törekvő, szív 
alakú gyökérzete, amely a szomszédos termőföldek felé nem terjed, nem 
hoz sarjhajtásokat (ellentétben például az akáccal vagy a nyárfélékkel). 
Szintén mellette szólt az időnkénti nyeséssel „karbantartott” koronája. 
Ezzel nemcsak a lombfejlődést segítették elő, hanem a gyümölcstermést 
is akadályozták. Következésképpen az „eprésző” gyerekek a környező 
mezőgazdasági területekben nem tettek kárt. Csak amikor már Alföld- 
szerte elegendő mennyiségű eperfát nevelnek -  írták a javaslat készítői 
akkor lehet gondolni más gyümölcsfákra, illetve az erdei fák ültetésére.

A tervezet így nem valósult meg, bár egyes elemeit a későbbi 
végrehajtási rendeletbe (48.000/1894. FM.) és a vármegyei szabályren
deletekbe beleépítették. Nagyon lényeges viszont, hogy a faiskolák, 
illetve erdőn kívüli fásítások ügyét nem szakmai szervezetekre, hanem a 
politikai hatóságokra bízták. Ennek nem mond ellent, hogy országos 
szinten két miniszteri biztos is tevékenykedett.

A fafajmegválasztás szakszerűségét évtizedekig Rudinai MOLNÁR 
István „országos gyümölcsészeti és fatenyésztési miniszteri biztos” és 
BEZERÉDJ Pál selyemtenyésztési miniszteri biztos igyekezett megvaló
sítani. Ők általában eper-, illetve gyümölcsfák telepítését szorgalmazták, 
a nedves, „vadvizes” területeken viszont nyár-, fűz-, éger- és kőrisfákét.
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MOLNÁR István még azt is meghatározta, hogy az egyes megyékben az 
illető gyümölcsből melyik fajtákat célszerű ültetni, illetve a vad 
alanyokra oltani.298 Magát az állami utak befásítását -  kereskedelemügyi 
miniszteri rendeletek alapján -  az állami építészeti hivatal tervezte meg, 
s az útmesterek irányításával az útkaparók végezték. Ez utóbbiak 
gondoskodtak az elültetett fák védelméről is, illetve az esetleges 
pótlásokról. Fontosnak tartották a fákat karókkal, szúrós ágakkal, esetleg 
kerékvetőkkel körülvenni. A legelő állatoktól, illetve a forgalomtól csak 
így lehetett némi oltalmat biztosítani. Ugyanakkor szorgalmazták a 
frissen ültetett fák öntözését is.

A vármegyei szabályrendeletek összeállításához, illetve az említett 
megyei és községi feladatok tényleges megoldásához mind az országos 
gyümölcsészeti, mind a selyemtenyésztési felügyelő segítséget adott. 
Példaképpen Krassó-Szörény megyét említjük meg, ahová BEZERÉDJ 
a közutak mellé került eperfák védelmére 1902-ben karókat utalt ki. 
Ennek alapján az alispán rendeletben intézkedett a fákat védő karók 
megfelelő elhelyezéséről.299

Az említett vármegyei szabályrendeletekben gondoskodtak a járási 
faiskolai felügyelői rendszer kiépítéséről. Ok a községi faiskolákban 
folyó munka révén figyelemmel voltak a fafaj megválasztásra is. Szilágy 
megyében például előírták azt, ami korábban csak kívánságként fogal
mazódott meg: a csemetekertekben kétharmad részben eperfákat kell 
nevelni.300 Krassó-Szörényben pedig a községen átvonuló közutakat 
feltétlenül eperfákkal kellett beültetni, de a többi utcát is addig, amíg az 
összes eperfával szegélyezett úthossz az 5 km-t el nem érte.301

A megyékben -- az állami építészeti hivatal és az említett két fásítási 
biztos közbejöttével -  évenkénti, netalán idényenkénti bontású fásítási 
terveket készítettek. Igaz, Szilágy megyében 1903-ban egyszerűen 
kimondták: a szabályrendelet életbelépése után úgy kell elkezdeni a 
munkát, hogy az összes belterületi és törvényhatósági út 10 éven belül be 
legyen fásítva.302 Temes megyében viszont lehetővé tették, hogy az 
utakra „odaszögelő földek birtokosai” is fásíthatnak -  hátha azok 
eredményesebben és jobban védik a saját maguk által elültetett fákat.303 
Egyébként pedig mind az ültetés kivitelezésére, mind az esetleges 
ápolásokra a községi közmunka volt a jellemző.

A jogilag, a „papíron” rendezett viszonyok azonban a sikerhez 
önmagukban nem voltak elegendők. FÖLDES János 1910-ben elrettentő 
példaként említette a Lippa-Sistarovác közötti megyei utat, amelyiket 
„már 28 év előtt kezdették beültettetni, de ott máig sincs egy élő fa
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sem.304 Az Arad-Körös-völgyi vasútvonal fásítottsága viszont mintasze
rűen sikerült.305 Igaz, ott a vasúttársaság gondoskodott mind a fák elül
tetéséről, mind azok neveléséről és védelméről.

Összességében az 1894. évi XII. te. ezen rendelkezéseiből a községi, 
illetve törvényhatósági csemetekertek, faiskolák megteremtését, műkö
dését feltétlenül pozitív eredményként kell értékelnünk. (Temesvár a 
maga 70 kh -  40 ha -  faiskola-területével Budapest után második volt 
az országban.306) Ugyanakkor az út- és belterületi fásítások országszerte 
történő, szervezett megindítása is egy modem államban szokásos rend 
szerint folyt. Ehhez megfelelő szakmai és szervezeti hátteret biztosítot
tak. Az eperfák, illetve a selyemhernyó-tenyésztés a három déli megyé
ben, Temesben, Krassó-Szörényben és Torontálban a lakosságot 
számottevő jövedelemhez juttatták.307 Az eredmények mellett azonban 
látnunk kell, hogy sem az út-, sem a belterületi fásítás nem volt, nem 
lehetett a századforduló jelentős mező(vagy erdő-)gazdasági eseménye. 
Megmaradt többnyire az állam által szorgalmazott, és kénytelen
kelletlen végrehajtott kötelességnek.

Hadd jegyezzük még meg, hogy az utak befásítása nem volt öncélú. 
A szederfákon kívül a gyümölcsfákból is vártak annyi hasznot -  külföldi 
példák alapján amelyből az útfenntartás költségeit fedezni lehet308 
(Ez meglehetősen nagyralátó elképzelésnek mondható.) Végül pedig: 
„Ha a közutak be lesznek fásítva -  írta RITTER Gusztáv, kolozsmonos- 
tori (Kolozs m.) főkertész -  a fáradt utas nemcsak fáradtságát pihenheti 
ki a fák árnyékában, hanem hófúvások alkalmával az utat sem tévesztheti 
el.”309 A ma általános szél- és hófúvás elleni védelemre akkor még nem 
gondoltak, amelyre egyébként a fasorok nem is alkalmasak. Az úttól 
távolabb, néhány tíz méterre elhelyezett fapásztákra viszont azért nem 
volt lehetőség, mert az utak céljára általában csak a legszükségesebb, 
legkeskenyebb részt sajátították ki.

A századforduló fásítási eseményei tárgyalásakor nem feledkezhe
tünk meg a millennium és az Erzsébet királyné emlékére létesített 
ültetvényekről sem. Ehhez a kormányzat az ültetési anyagot ingyen 
biztosította (14.702/1-1. §. 1896. FM.). Tárgyunk szempontjából mindez 
azért fontos, mert benne a korábbi fásítási kezdeményezések újabb len
dületet kaptak. Az ezeréves ünnepségek és az Erzsébet királyné emlékére 
ültetett fák ugyanakkor a legtöbb alföldi településen az első közpar
koknak, fásított utaknak, netalán „mulatóhelyeknek” számítottak. S nem
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utolsósorban elvezettek a modem természetvédelmi összeírásokhoz, sőt 
magához a védelemhez is.310

A millenniumi faültetésekkel kapcsolatban egy megyét, Temest 
idézzük.311

Temesillésden a község főutcáján az újonnan létesített járda mellett 
kívántak két sorban 277 db akácfát elültetni, amelynek „Milleniumi 
fasor” nevet adtak. A képviselő-testület indítványa -  szól a jelentés -  
„nagy lelkesedéssel és egyhangúlag elfogadtatik és elhatároztatik, 
miszerint tekintettel arra, hogy ős idők óta dívó kegyeletes szokás, hogy 
egyes nemzeti ünnepek emléke élő emlékfák kiültetése által megöröki- 
tessék, és hazánk ezredéves fennállásának küszöbén álló megünneplése 
nemzeti történetünknek oly lélekemelő és magasló mozzanata, miszerint 
emlékének hosszabb időre való megőrzése és az utókornak való átadása 
a hazafíúi kegyeletnek bizonyára méltó tárgyát képezi ”

Ugyanilyen megfontolásokból Bégaszentmihályon a görögkeleti 
templom udvarán, a „modem iskola” mellett és a községháza elé ültettek 
dió- és tölgyfákat. Temesmórán szintén a templom mellett hoztak létre 
„millenniumi park”-ot. Nagyzsámon a vasútállomás mentén emlékliget 
létesítését határozták el, míg az iskola és a „kisdedóvó” udvarán 
emlékhársakat és -tölgyeket ültettek. Vingán a községi faiskolából 200 
nyárdugványt hoztak a közpark megnagyobbítására, míg Temesrékáson 
„impozáns népünnepély” keretében szentelték be a piactérre ültetett 
millenniumi fákat.

Erzsébet királyné emlékének megörökítésére Darányi Ignác földmű
velésügyi miniszter 1898-ban külön rendeletben (71.544/I/l-a/1898. 
FM.) hívta fel a figyelmet. A fásításokról később emlékalbumot is 
megjelentettek,312 amelyből most néhány, az általunk vizsgált területen 
lévő települést -  megyénkénti felsorolásban -  idézünk.

Ugocsa megyében Túrterebes község elöljárósága 56 akác- és 34 
hársfát ültettetett.

Szatmárnémetiben több helyen is létesítettek emlékhelyet. Például a 
„m. kir. méntelep-osztály a laktanya előtti jártató hely jobb oldalán 500 
drb hárs-, fenyő- és ákáczfát ültetett, melyet Erzsébet királyné emlékére 
1898 felírású táblával jelölt meg.” A megyében Györkefalván 100 
hársat és 100 barkócafát ültettek.

Szilágy megyéből Nyírsidet említhetjük meg, ahol a Bálta-dűlőben 
1000 fenyő- és tölgyfát ültettek el, amivel egy ligetet létesítettek.

A Bihar Vármegyei Gazdasági Egyesület a nagyváradi egyesületi 
faiskolából 1400 nölet (0,9 ha) ligetté alakított, „melyet a közönség
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rendelkezésére bocsájtott.” A létesítményt megfelelő, Erzsébet királyné 
emlékére utaló táblával is ellátta. Biharpüspöki elöljárósága „a közte
reken” 1200 fát ültettetett el, míg Tenkén 250 (vad)gesztenye, 100 
juhar-, 100 hárs- és 50 jegenyenyárfából álló Erzsébet teret létesítettek.

Aradon ekkor ültették a 3,296 kh-as (1,897 ha) Erzsébet-ligetzt. A 
megyéből pedig Konop 20 platánfa- és Mácsa 7600 különböző fajú fa 
ültetését említjük meg. Ez utóbbit Erzsébet fasornak nevezték el. Csanád 
megyében az általunk vizsgált területből Nagylakon ültettek 300 nyárfát.

Torontál megyében Kisősz község 3000 fenyőből és 2000 akácból 
álló ligetet létesített. Gyertyámoson 155 eperfát ültettek el, míg a 
perjámosi méhészegylet 200 hársfát.

Krassó-Szörény megyében Facsád község elöljárósága 0,5 kh (0,3 
ha) területen hárs- és juharfákból Erzsébet sétányt létesített, továbbá egy 
hársfasort is ültetett. Lúgoson a város az egykori katolikus temető 
helyén Erzsébet-ligetet létesített. (Lásd a 9. fényképmellékletet.) 
Lugoshelyen 28 gömbakácot, míg Zsidovinon 1 jegenyenyárat ültettek 
Erzsébet királyné emlékére.

Temes megyében Csernegyház a vasúthoz vezető úton Erzsébet 
sétányt létesített, míg Niczkyfalván és Temesújnépen eperfákat (az 
előbbiben 42-őt, az utóbbiban 100-at) ültettek. Gátalja a községben 200 
emlékfát, továbbá a Szigetfaluba vezető út mellé 296 vadgesztenyét 
ültetett, s ez utóbbit Erzsébet útnak nevezték el. Csák Erzsébet-ligetet 
létesített, amelyben elhelyezték a királyné szobrát is. Dorgos a községi 
utak mellé 165 tölgy-és hársfát ültetett.

Nem ünneprontásnak, de hadd idézzük FÖLDES Jánost: Dorgos 
jegyzője az ültetés utáni „harmadnap panaszkodva mutatta /.../ a fák 
roncsait, jóllehet nagyobb biztonság okából karóhoz kötötte. Itt csak 
szigorú megdorgálás segít.”313

Bár a miniszteri rendelet szerint törekedni kellett a „leboruló 
koronájú” („szomorú”) fák, továbbá a hosszú életű, illetve a királyné 
kedvencének számító tölgyek és fenyők ültetésére, az alföldi telepü
léseken ezt általában nem tudták tartani. Az emlékültetvényekbe kerülő 
fafajokat nemcsak a célszerűség (lásd a méhészegylet hársfáit), hanem 
minden bizonnyal a rendelkezésre álló csemeték is behatárolták. Ugyan
akkor megjelentek olyan kertészeti változatok, például a gömbakác, 
amelyeket utcafásításokra Alföld-szerte ma is szívesen használnak.

Az alföldi erdőn kívüli fásítások dualizmus kori áttekintését talán 
legjobban két vélekedéssel, a téma „realista” és „idealista” megközelíté
sével zárhatjuk. Az alföldi gazdák sok helyen úgy vélekedtek, hogy azért
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nem ültetnek fát, mert az „árnyakat vet és veréb tanyáz [így!] rajta.” Az 
ideális elképzelés szerint pedig a gyümölcs- és „gazdasági” fák ülteté
sével az Alföld akár már tíz év múlva „egy gyönyörű nagy kert képét 
mutathatná.”314 Hogy aztán az „idealista” és a „realista” szemlélet 
hogyan küzd napjainkig egymással, az egy másik, bizonyára tanulságos, 
tanulmány témája lehet.

4.4.3 A kopárfásítási törvények, rendeletek alföldi érvényesülése
Korábban láttuk, hogy az 1879. évi erdőtörvény a futóhomokon álló 

erdőkre külön kategóriát állított fel. Természetesen mindez érvényes volt 
az ilyen talajon létesítendő ültetvényekre is, amelyek elsősorban a Duna- 
Tisza közére és a Nyírségbe kerültek volna. Különleges szerepet kapott 
Deliblát, ahol a kincstár a XVIII-XIX. század fordulóján megkezdett 
munkát minden korábbinál nagyobb lendülettel folytatta. Ugyanakkor az 
1879. évi székesfehérvári erdészgyűlés az egyéb alföldi vidékek 
zárttömbű erdőtelepítését általában a birtokosok gazdasági érdekeire 
bízta, azt külön nem szorgalmazta. BEDŐ Albert egyenesen úgy vélte, 
hogy az alföldi birtokosok legfeljebb a cserkéreg-termelés miatt fognak 
majd nagyobb erdőket telepíteni, mert abból hamar és jelentős haszonra
tehetnek s z e r t .-3 15

Ezen elgondolások mögött nemcsak a mezőgazdaság extenzív 
fejlődését, hanem a közlekedési hálózat korábban elképzelhetetlennek 
tartott bővülését is látnunk kell. Az ország vezető erdészeti elsősorban a 
vasút „mindenhatóságában” bíztak, amely révén a domb- és hegyvidéki 
fa az alföldi fogyasztókhoz, korlátlan mennyiségben juthat el.

A vasútitarifa-politika, de még inkább a faanyag szállítás szempont
jából különleges tulajdonsága (tudniillik nagy térfogatú, de viszonylag 
kis súlyú) ezt a számítást jórészt megkérdőjelezte. A szállításhoz jött 
még a tűzifára különösen jellemző lánckereskedelem, s egyre inkább a 
kőszén mind jelentősebb versenye. így csak az épületfát, legfeljebb bizo
nyos helyekre és esetekben a mezőgazdasági szerfát (például a szőlő
karót) volt érdemes az Alföldre szállítani, illetve az alföldiek ezeket tud
ták megfizetni, míg a többi fáról lehetőleg helyben kellett gondoskodni.

A vázolt folyamat, illetve az ezzel kapcsolatos felismerések termé
szetesen több évtizedet vettek igénybe. Itt azért említjük meg, mert 
mindezek ott voltak a háttérben akkor, amikor a székesfehérvári gyűlés 
határozatainak megvalósítását, az ott elfogadott nézetek érvényesülését 
keressük. S ha az erdőtörvény kopárfásítási rendelkezéseit is ideidézzük, 
arra kell utalnunk, hogy az erdészek örültek volna, ha annak legalább a
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domb- és hegyvidékeken érvényt szereznek, így az Alföld kikerült a „fő
csapás” irányából.

Mindezektől függetlenül természetesen itt is gondoskodni kellett az 
esetleges csemeteigények kielégítéséről. Ebben alapvető szerepük a 
kincstári erdészeti egységeknek volt. A fennmaradt dokumentumok alap
ján -  hasonlóan a Mezőséghez -  nyomon követhetjük a kezdeti időszak 
szaporítóanyag-termelését.

Ahogyan a Mezőségen érdekelt állami erdőigazgatóság esetében már 
láttuk, a csemetebiztosítást az általunk most vizsgált vidék kincstári 
egységei is igyekeztek elszabotálni.316 1881-ben Máramarosszigetről 
(Máramaros m.) azt jelentették, hogy a vidékükön állami segélyben 
(ingyencsemetében) részesítendő birtokosok nincsenek. Nagybányán 
(Szatmár m.) nem volt kincstári csemetekert, Lippán (Temes m.) pedig 
akkor hívták fel az erdőgondnokságokat csemetekert-létesítésre. Az 
egyelőre Temesvárott elhelyezett lugosi (Krassó-Szörény m.) erdőigaz
gatóság szerint „a lugosi kerületben és annak szomszédságában feltétlen 
erdőtalajt képező kopár területek nincsenek” A különböző, a kincstár 
tulajdonában lévő tisztásokra viszont mesterséges erdősítést terveznek, 
amire két csemetekertet tartanak fenn. Az egyikben fenyőféléket, míg a 
másikban magyar tölgyet nevelnek, mely „fanem kopár területek beerdő- 
sítésére is igen alkalmasnak mutatkozik.”

Később, 1884-ben a temesvári erdőfelügyelő arról számolhatott be, 
hogy Krassó-Szörény megyében az 1882-83. évben annyi csemetekertet 
létesítettek, mint azt megelőzően „évtizedeken át”.317 Természetesen itt 
is a kincstár volt a meghatározó, ahol „a facseti, bagyesti és facset-bikisi, 
továbbá a bálinczi pagonyokban” kocsányos tölgy termesztésére alkal
mas „veténykerteket” alakítottak ki -  érthetően és természetesen a kincs
tári csemeteszükségletek fedezésére. Ugyanebből a jelentésből rendelke
zésünkre áll a Temes megyében lévő csemetekertek kimutatása is. (Lásd 
a 10-15. fényképmellékletetket.)
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Erdőbirtokos Pagony Erdőrészlet 1880 előtt 1880 1881 1882 1883 1884 Összesen Fafaj
1. Lugosi Vadászerdő Tómba 5 kh — 5 kh 5 kh - 10 kh tölgy

m. kir. erdő- (3 ha) (3 ha) (3 ha) (6 ha)
2. igazgatóság Denta Szentgyörgy - 2,5 kh 2,5 kh tölgy

(1,4 haj (1,4 ha)
3. Mosnica Zabrán lk h lk h tölgy

(0,6 ha) (0,6 ha)
4. Rékás Kurasica- 3,5 kh - 3,5 kh tölgy

Susanovec (2,0 ha) (2,0 ha)
5. Kiszetó Babsa - 5 kh - 5 kh tölgy

(3 ha) (3 ha)
6. Lippai Lippa- Alois - 1 kh - lk h tölgy

Sistarovec (0,6 ha) (0,6 ha) kőris
7. m. kir. V. Sobos - 0,25 kh - 0,25 kh erdei- és

(0,14 ha) (0,14 ha) feketefenyő
8. főerdőhivatal Bikics — 0,5 kh szil

(0,3 ha) 2,5 kh akác
9. Csákóvá - 0,75 kh (1,44 ha) juhar

(0,43 ha)
10. Pécska- Nszt. — lkh lk h

Dorgos Péter (0,6 ha) . (0,6 ha)
11. M. kir. közala Nagykövé- II. üo. 0,7 kh 2,5 kh 1 kh — — tölgy, szelíd

pítvány csákovai res n. tag (0,4 ha) (1,4 ha) (0,6 ha) gesztenye, a-
uradalma merikai dió,

12. Liget Andreán 2 kh 1,12 kh 1,06 kh — 5,58 kh kőris, akác
(1 ha) (0,64 ha) (0,58 ha) (3,21 ha)

13. Csanádi káp Stancsova Paratz 2 kh ~ — 1 kh - ~ lk h tölgy
talan (1 ha) (0,6 ha) (0,6 ha)



Ahogyan az 1880-as években a csemetekerti hálózat bővült, a birto
kosok (elsősorban a kincstár) mesterséges tölgyfelújítása a megtermelt 
csemetéket „felszívta” Évtizedekig nincs adatunk arra, hogy kopár
vagy homokfásítási céllal alföldi területre adtak volna ki csemetét. Újra 
utalnunk kell rá, hogy ez az időszak elsősorban az erdőterület-csökkenés 
ideje, a használható, vágható korú tölgyesek letermelésének főszezonja. 
Ráadásul az állami erdőkezelés 1898 utáni kötelező bevetése sem az 
Alföldön látta a legsürgősebb teendőket. Ennek ellenére egy-két példát 
hadd idézzünk.

A zilahi és a szilágysomlyói (Szilágy m.) erdőgondnokság vezetője 
1898-ban arról tudósított,318 hogy az erdőbirtokosok szegénységük miatt 
nemhogy csemetetermesztésre, de még erdőfelújításra sem tudnak vállal
kozni. így az erdőket inkább nem vágják, hanem szükségletüket a kiter
melésre kerülő magánerdők hulladékfájából elégítik ki. Változást a 
Zilahon létesített, 1,5 kh (0,9 ha) kiterjedésű állami csemetekerttől 
remélhetnek. Ettől az említett felújítások elvégzését, megkönnyítését 
várják, mert -  miként azt Zilahról írták -  ott „kopár nincs” Itt ismét 
tetten érhetjük az állami -  és már nem kincstári! -  erdészek egyfajta 
„önvédelmét” Amíg kopár nincs, azzal nem kell foglalkozni. A korábbi 
nézeteket majd csak az 1911. évi rendeletek után vizsgálták felül, s az 
1913. évi nagyváradi erdőfelügyelői jelentésben már ez szerepel: „Az 
1879. évi XXXI. te. 165. §-a, valamint az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §- 
ai alapján kijelölendő kopár- és vízmosásos területek ügye Szilágy 
vármegyében meglehetősen el volt hanyagolva.”319

Az erdőgondnokok a jobb anyagi helyzetben lévő Arad megyei 
birtokosokról írták, hogy azok az erdőfelújításokat igyekeznek elszabo
tálni.320 Ezért Marosborsa és Kovászi község volt úrbéreseit 1898-ban 
erdőrendészeti áthágásban marasztalták el. Emiatt Arad megyében is 
inkább nem vágtak erdőt, nehogy a felújítással kelljen „kínlódni” Hogy 
erdősítés még a biztosított csemete mellett is tényleg kínlódás volt, arról 
egy Borossebesről küldött beszámoló tanúskodik. A közbirtokossági 
vezetők által elrendelt munkákban -  írták -  nincs köszönet. A tagok 
„szándékkal dolgoznak rosszul és keveset, úgyhogy néhány holdnak /.../ 
csemetékkel történő beerdősítése esetén minden házra kétszer-háromszor 
is reá kerül a sor, hogy napszámost állítson elő, és egy erdőőmek hetekig 
kell a faluban tartózkodni, míg a néhány ezer csemetét kiülteti. S ha az 
erdősítés nem sikerül, ami ilyen kényszermunka mellett gyakran megtör
ténik, kész az elégedetlenség, talán az öröm is afelett, hogy az erdősíté
sek további folytatása alól kibújni van már egy okuk.”

108



Ilyen körülmények között nem lehetett csodálkozni, hogy a kopárfá
sításokat maguk a „tő melletti” erdészek sem szorgalmazták. Ennek 
ellenére az idő haladt, és ha az 1904. évi rendeletek nem, de az 1911. 
éviek már elérték az alföldi részeket is.

A kopárfásítások gyorsításáról, egységessé tételéről szóló 1911. évi 
miniszteri intézkedés hatását Bihar megyében kísérhetjük figyelemmel. 
A nagyváradi erdőfelügyelőség 1913. évi jelentése szerint az összeíráso
kat már az 1911. évben elkezdték.321 A megyében ekkor összesen 1360 
kh (783 ha) kopár, futóhomokos és vízmosásos terület ,jutott [az 
erdőfelügyelőség] tudomására” A helyszíni bejárásokat azután a követ
kező évben, 1912-ben kezdték el, s úgy látták, hogy a részletes felvételek 
során még további kopárokat is találnak. Az első bejárás eredményét, a 
következő 11 község határában talált kopárokat a részletes tervezés 
érdekében az erdőgondnokságoknak adták ki:

Községhatár a kopár kitelj edése

Látható, hogy a kimutatásba -  Létavértes kivételével, amely homok
területen található -  a Sebes- és a Fekete-Körös völgyében lévő köz
ségek egyikét-másikát vették fel. A további bejárást addig, amíg ezek 
részletes tervei el nem készülnek, az erdőfelügyelő nem tartotta célsze
rűnek. Ugyanakkor arra is utalt, hogy Nagyléta és Almosd határában, 
szintén homokon, önkéntes alapon kezdődtek el az erdősítések. Ehhez 
ingyencsemetét, továbbá államsegélyt is kértek. A csemetéket megkap
ták, míg a segélyezési kérvényüket az erdőfelügyelő „előjegyezte” (A 
két község egyébként a jelenlegi kutatási területünkön kívül esik.) A 
megye helyzetéből következett, hogy az előbbi kimutatásban az alföldi 
homokvidékek fásításán kívül a „klasszikus” hegyvidéki kopárok is

1. Élesdlok
2. Remetelórév
3. Kisősi
4. Pontoskő
5. Köröstárkány
6. Barátka
7. Körösbánlak
8. Sólyomkőpestes
9. Mérág

10. Henkeres
11. ILétalVértes

40 kh (23 ha)
5 lk h  (30 ha)
60 kh (35 ha)
15 kh (9 ha)
10 kh (6 ha)
18 kh (10 ha)
83 kh (48 ha)
20 kh (12 ha)
38 kh (22 ha)
50 kh (29 ha)
55 kh (32 ha)

Összesen 440 kh (253 ha).
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szerepelnek. Természetesen mindkettő külön, részletesebb tervezést is 
igényelt.

A következőkben két alföldi birtokos részletes kopárfásítási tervét 
tekintjük át.

A világosi (Arad m.) volt úrbéresek és a község területén a kijelölési 
munkálatokat 1909-ben az 1894. évi XII. te. 13. §-a alapján indították 
meg.322 Mivel a vízmosásos területek utakat is érintettek, a Világosi 
járás főszolgabírója az ehhez szükséges adatokat a kultúrmérnöki 
hivataltól csak a következő évben kapta meg, s így a helyszíni tárgya
lások elhúzódtak. Különösen a költségvetés nem felelt meg az 1911. évi, 
új kijelölési rendnek, ezért az 1912. évi főszolgabírói, elsőfokú, illetve az
1913. évi vármegyei, másodfokú határozatot a minisztériumban nem 
hagyták jóvá. Annál is inkább nem, mert a birtokosság a fásítási tervek 
ellen fellebbezett.

A minisztériumban utaltak rá, hogy a 34.209/1911. FM. számú 
rendelet 75. §-a alapján az eljárást fel kellett volna függeszteni, s az 
iratokat a területileg illetékes erdőfelügyelőségnek átadni. így az új 
eljárásra -  1914 nyarán-új határidőt, 1915. június 1 -j ét j elölték ki. Első
sorban a részletes költségvetést, illetve a munkák megfelelő ütemezését 
várták, amihez egy minisztériumi helyszíni szemle (feltehetően az 
ügyosztály vezetője, RAPPENSBERGER Andor) is segítséget adott.

A korábban kijelölt 66 (!) fásítási helyből az első tízet kiváltották. 
Mondván, „a felettünk elterülő Kiskút dűlőben 10,0 kát. hold kopár 
beerdősítendő.” Tehát nem az egyes vízmosásokat, hanem a hegyoldalt 
kívánták -  az erdőtörvény 165. §-a alapján -  erdősítés alá vonni. A 
további helyeket szintén újraminősítették: „A Valea de Face vízmosás 
biztosítva van, csak a felette elterülő legelők, Face Világos, Gyálu lung, 
Gyálu lipitor legelők, befásítandók.”A 48-54. számú területek erdősítését 
„csak igen kis mérvben” látták szükségesnek, míg az 55-66. számúaknái 
is csak kisebb műveleteket írtak elő. Összességében tehát a legelső 
kijelöléshez képest a tervet egyszerűsítették és mérsékelték. Hogy ebben 
milyen mértékben játszott szerepet a birtokosság hozzáállása, illetve a 
költségek ésszerű csökkentése, netalán a feladat egyszerűsítésének 
igénye, azt nem tudjuk.

A kitört háború miatt azonban maga a tervezés is elakadt. Többszöri 
minisztériumi sürgetésre a vármegyei alispán 1918 elején arról számolt 
be, hogy 1914 második felétől a területileg illetékes aradi erdőgondnoki 
állás „kevés megszakítással állandóan üresedésben volt és van jelenleg 
is.” A feladatokat az aradi erdőhivatal vezetője látná el, de az nem ér rá
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helyszíni bejárásra, tervrajzok készítésére, netalán költségkalkulációkra, 
mivel idejét a mindennapi teendők teljesen lefoglalják.

A másik oldalról pedig az esetleges tárgyaláskor hiányoznának az 
érintettek, mert azok jórészt hadba vonultak. Ha pedig mégis lenne 
jogerős kopárfásítási terv, akkor sem lehetne végrehajtatni, mivel a 
birtokosok sem saját pénzforrással, sem munkaerővel nem rendelkeznek. 
Ezért az alispán kérte a tervkészítés elhalasztását „a békésebb idők 
beálltáig, mikor a viszonyok minden vonalon való rohamos megválto
zása remélhető.” A minisztériumban a kérést méltányolták, s a terv 
összeállítását a háború befejezésétől számított hatodik hónap végéig 
elhalasztották.

A következő példánkban szintén a háborús évek nehézségei 
jelentkeznek.

Érkörtvélyes (Szatmár m.) község határában az 1894. évi XII. te. 
14. §-a alapján jelöltek ki befásítandó területet, amelyet „részint termé
ketlen minőségénél, részint futóhomokos voltánál fogva mezőgazdasági 
állandó használatra egyáltalában nem” tartottak alkalmasnak.323 Lássuk 
ezen tervkészítés, kijelölés lépéseit!

Az előírások szerint ebben az esetben az elsőfokú határozatot a 
vármegyei közigazgatási bizottság hozta meg, amire 1918 márciusában 
került sor. Az „Úrbéri birtok III. forduló” dűlőben befásításra összesen 
21,9 kát. hold (12,6 ha) területet jelöltek ki. Ennek előzményeként 9,3 
kh-on (5,4 ha) már korábban elkezdték a fásítást, amelyet a terv szerint 
magaskőris- és akáccsemetékkel kellett pótolni. A vármegyei elöljáróság 
kérte a szükséges csemeték ingyen történő biztosítását, továbbá az ülte- 
ésben dolgozó napszámosok fizetését állami pénzsegélyből előirányozni.

Mivel az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nem nyújtottak be, a 
fásítási tervet a minisztériumban 1918 nyarán hagyták jóvá. A 
végrehajtásra 1777,80 koronát számoltak, amelyből a csemeték ingyen 
történő biztosítását, továbbá a kát. holdankénti 30 K (52 K/ha), összesen 
657 koronát az állam vállalt, míg a többi a birtokosokat terhelte. 
Megjegyezzük, hogy a község, illetve a vármegye az ültetést végző 
napszámosok fizetésére 1422 koronát kért, de annak csak mintegy felét 
kapta. Ez abból következett, hogy az állami segélyt normatívák alapján 
adták, s ez a háború éveiben sem haladta meg a 30 K/kh összeget. Végül 
hadd utaljunk rá, hogy a munka határidejeként „a háború befejezésétől 
számított három évet” jelölték meg. Erre, továbbá az erdőtörzskönyvi 
adatok megfelelő módosítására mind a debreceni erdőfelügyelőséget,
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mind a munkák közvetlen irányításával, illetve az államsegély kezelé
sével megbízott nagykárolyi erdőhivatalt utasították.

Az idézett két részletesebb példa egyértelművé teszi: a meglévő 
kopárfásítási rendeletekkel az Alföld keleti szegélyén is el lehetett 
kezdeni, illetve meg lehetett gyorsítani mind a tervezést, mind a 
tényleges fásításokat. Az adminisztratív feladatok végzését, a szükséges 
anyagi forrásokat, végül pedig a tényleges kivitelezéseket azonban a 
háború okozta nehézségek egyelőre hátráltatták, illetve teljesen 
megakasztották.

4.4.4 Erdőt az Alföldre!
Az 1904. és 1905. évi alföldi aszályok a közvélemény figyelmét 

ismét az alföldi gazdálkodás felé irányították. FORSTER Géza -  aki 
korábban az OMGE igazgatója volt -  1907-ben az alföldi viszonyok 
javítását az alföldi erdőtelepítések kiterjedt és radikális megoldása nélkül 
elképzelhetetlennek tartotta.324 Mind a tűzifahiányt, mind a klimatikus 
viszonyokat érvként hozta fel annak alátámasztására, hogy az Alföld 
fásításáról törvényben kell gondoskodni. Szerinte a törvényben

-  a vonalas létesítmények (utak, csatornák stb.) tulajdonosait;
-  a háztulajdonosokat, akik annyi gyümölcsfát kötelesek ültetni, 

ahány lakrészből áll a házuk;
-  „a földtulajdonosok minden hold föld után az első 5 évben 5 fát, a 

második 5 évben ugyanannyi haszonfát, lehet gyümölcsfa vagy 
ákácz, nyár, kőris, fűz stb. fanem, kötelesek kiültetni

FORSTER javaslatai, „normái” erősen emlékeztetnek a XVIII. 
századi, feudális viszonyok között megfogalmazott előírására. S ha 
ehhez még a fák rongálóira kiszabandó botbüntetést is hozzátesszük, 
tényleg úgy tűnik, hogy a javaslattevő ebben a kérdésben az idő kerekét 
visszafelé akarta forgatni. Indulatát az mentheti, hogy a liberális állam 
liberális gazdaságpolitikája az alföldi viszonyok javításában nem tudott 
igazán számottevő eredményt felmutatni. S az Alföld jövőjéért aggódok 
száma az erdészek körében is egyre nőtt.

A XX. század első éveiben tettek kísérleteket arra, hogy az alföldi 
állatállomány egy részét nyáron hegyvidéki, sőt havasi legelőkre 
tereljék.325 Elképzelhető, hogy ezzel milyen gondokat okoztak a szűkeb
ben vett erdőterületeken is. Gondoljunk például a hajtóutak kitűzésére, a 
pásztorszállások faszükséglete biztosítására stb. S akkor még nem is 
említettük a hegyvidéki legeltetés általános, szintén megoldás után kiáltó
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problémáit. így érthető például CRAUS Géza Aladár 1909. évi vélemé
nye: „az alföldi legeltetés kérdésének megoldási kulcsa részben az alföld 
gyorsított fásításában is feküdhetnék.326 Azaz az alföldi problémákat ne 
próbálják meg a hegyvidékekre „exportálni”, mivel ott is megvannak a 
sajátságos feladatok, s megoldásra váró erdő- és mezőgazdasági tervek.

Hadd említsünk még meg egy másik mezőgazdát, CSERHÁTI 
Sándort, aki 1907-ben az Alföld mezőgazdasági viszonyai javításáról írt. 
Ő szintén a fásítások mellett állt ki, amitől a klimatikus adottságok 
javulását várta. Ennek érdekében az utak, vasutak, sőt a tanyák fásítását 
szorgalmazta.327 Tehát a termelést kevésbé zavaró, a már meglévő 
objektumok körüli faültetéseket.

Az erdő, illetve a fák és az éghajlat közötti összefüggés kérdése 
egyébként a századforduló éveiben is napirenden volt, még akkor is, ha 
nem vetődött fel olyan élesen, mint a korábbi évtizedekben. Továbbra is 
elsősorban a külföldi mérések, példák álltak a középpontban.328 A mete
orológus LIEBERMANN Leó szintén külföldi példák alapján mutatott 
rá, hogy a síkvidéken erdőpásztákkal, fasorokkal is lehet némi éghajlati 
változást elérni.329

Az OMGE 1908-ban tartott, az alföldi gazdálkodással foglalkozó 
tanácskozásán szintén az alföldi faültetések nagyobb arányú felkarolását 
szorgalmazták. Ettől várták például a szárító szelek hatásának mérsék
lését, azaz a termőhelyi viszonyok javulását.330

Az 1879. évi erdőtörvénytől remélt egyik hatás, tudniillik a 
különböző művelési ágak optimális elrendeződése nem következett be. 
Igaz, a feltétlen erdőtalaj, továbbá a véderdő fogalma némileg mérsékel
te, korlátozta az erdők rovására történő művelésiág-változtatást. A legel
tetési problémák, az alföldi területeken pedig a földművelés is újabb és 
újabb erdőirtásokat követelt. Erre ismét a már idézett Temes megyei 
példát hozzuk fel.

A vármegye közgazdasági előadója 1896-ban a következőre hívta fel 
a figyelmet.331 Míg 1880-ban a megyében -  a Delibláti-homokpuszta 
kivételével -  20 051 kh (11 539 ha) erdőt tartottak nyilván, 15 év múlva 
már csak 5567 kh-t (3204 ha). Közben nemcsak a hegyvidéki területekre, 
hanem a síkvidékre is jellemző volt a mezőgazdaság (elsősorban a 
legeltetés) által túlhasznált részek térnyerése. Az időről időre meginduló 
alföldfásítási kezdeményezésekkel elsősorban ezeket a földeket kívánták 
beerdősíteni.

Itt kell megemlítenünk az ELEK István által alkotott fogalmat, az 
örök erdőbirtokot.332 ELEK minden, az egyes községek határában lévő
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erdőt minimum 500 kh-as (290 ha), de legalább akkora, amekkora a 
községi legelők, tagokba egyesített volna. Ehhez nemcsak a 
közbirtokosságok, illetve volt úrbéres birtokközösségek, hanem akár a 
magánosok erdei -  állami támogatással történő -  községi kisajátítását 
írta volna elő. Úgy gondolta ugyanis, hogy 500 kh-on már lehet terv
szerű, jövedelmező erdőgazdálkodást folytatni, amely a falu lakossága 
megélhetéséhez is hozzájárulna. Tárgyunk szempontjából fontos még, 
hogy az örök erdőbirtoknak kiszemelt terület lehetőséget adna a követke
zőkre is: „A mezőgazdasági mívelésre nem alkalmas szántók, legelők és 
az erdők erőteljes erdőgazdaságokká egyesíttetvén, megszűnnének az 
árvízveszedelmek, a rétek elposványosodása és eliszaposodása. Azonkí
vül kizsarolt, most már hasznavehetetlen területeket állíthatnának ismét 
az általános termelés szolgálatába. A községi erdők képzésével a birto
kos osztály faszükséglete állandóan kielégíthető volna.”

Az ELEK által így elképzelt ideális határbeosztás természetesen a 
fennálló tulajdonviszonyokon bukott meg. A községek kisajátítási mun
kájához ugyanis állami szerepvállalás kellett volna. Nem is beszélve 
olyan helyzetekről, amikor valakinek kisebb, 30-40 kh-nyi (17-23 ha) 
erdeje volt, amelyet így elvesztett, a község javára arról -  a megfelelő 
kárpótlás ellenében -  le kellett mondania. Maga az eszme azonban, hogy 
tudniillik az alföldi határbeosztást is meg lehet változtatni, ott erdőknek 
helyet adni, az alföldfásítás olyan szorgalmazóit, amilyen például 
FÖLDES János volt, megragadta.333

FÖLDES egyébként a Forster-féle javaslatot nemcsak propagálta, 
hanem továbbfejlesztette. 1910-ben meghatározta azt a 32 (nagy- és 
kisalföldi) megyét, ahol alföldfásítási munkát kell végezni. Az alföldfá
sítást összefogó erdőhivatal székhelyéül pedig az Alföld közepét, Kecs
kemétet vagy Szolnokot javasolta. Számunkra érdekes FÖLDES azon 
javaslata is, amelyben a befásítandó részeket sorolta fel:
1. Mocsaras, szikes és ártéri területek a korábban kifejtett ligetes 

módon fásítandók be;
2. A mezőgazdasági táblák szélein, dűlőutak mellett fasorok 

létesítendők, míg a nagyobb uradalmakban ezeket a táblák sarkában 
vadvédő csenderesekkel kell kiegészíteni;

3. A belterületen az utcák és az udvarok fásítandók;
4. A vasutak mente, továbbá az anyaggödrök helye fával ültetendők be;
5. A tanyák fákkal körülszegélyezendők;
6. „Minden felesleges parlag hely rendszeresen befásítandó és szabály

szerűen kihasználandó.”
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Ez utóbbi kitétellel nemcsak az említett Elek-féle tervhez csatla
kozott, hanem állást foglalt abban is, hogy a fásításokra ugyanúgy kiter- 
jesztendők az erdőtörvény rendelkezései, mint az erdőkre.

Itt kell még megemlékeznünk egy addig nem kellően méltányolt, bár 
időnként már felbukkanó szempontra, az esztétikaira. A fásításokat az 
alföldi egyhangúság oldására, a síkság szebbé tételére is alkalmasnak 
találták. „Hány, de hány -  írták -  festői facsoportozatot lehetne /.../ 
alföldünk rónáin felséges esztétikai keretként létesíteni a jövő nemzedék 
számára /.../, mely aztán köteles és hivatott lesz abból az esztétikailag is 
szépet kitelhetőleg nemcsak fenntartani, hanem egyben gyarapítani és 
továbbfejleszteni.”334

Az alföldi viszonyok tanulmányozásában nagy szerepe volt a 
Magyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának. Ez a testület szorgal
mazta például a növényfenológiai megfigyeléseket,335 s úgy általában az 
alföldi növényzet leírását. BERNÁTSKY Jenő, RAPAICS Raymund és 
TUZSON János az 1910-es évek elején ebben a témában alapvető 
tanulmányokat tett közzé.336 Az alföldi fás növényzet tanulmányozását, 
a gyakorlat számára használható tanácsok megismertetését továbbra is 
két szélsőséges termőhelyre, a homokvidékekre és a szikesekre vezették 
vissza. S a gyakorlati erdészeti kísérletek is elsősorban erre a két 
talaj féleségre próbáltak meg módszereket találni, majd másoknak is 
ajánlani.

A homokvidékek fásítását ILLÉS Nándor már 1885-ben külön 
könyvben elemezte.337 ILLÉS öt évig (1874-79) működött Nagykároly
ban (Szatmár m.), s úgy gondolta, hogy az ottani, továbbá a Delibláton 
és a Szeged környékén szerzett tapasztalatai valamennyi hazai homokon 
alkalmazható módszerhez elegendőek. A századforduló éveiben azonban 
az akácpajzstetű nagyarányú pusztítása éppen a korábbi, elsősorban a 
lombfákra, főleg az akácra vonatkozó terveket kérdőjelezte meg.338 
ILLÉS Nándornak azonban nagyon lényeges szerepe volt annak 
felismerésében, hogy az eredeti lágyszárú növényzet útmutatását kell 
keresni.339 S ezen növényzet segítségével lehet aztán az adott homokvi
déken, sőt azon belül a kitettségi és egyéb, a fák további fejlődése 
szempontjából cseppet sem elhanyagolható jellemzők figyelembevéte
lével az ott eredményesen telepíthető fafajt meghatározni. Az ILLÉS 
által felvetett kérdésre teljesen kielégítő választ majd KISS Ferenc tudott 
1913-ban adni, de az elsősorban a Duna-Tisza közi homokvidékekre 
vonatkozik, így jelen vizsgálódásunkon kívül esik 340
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A szikesfásítás Kisjenőn kezdődő kísérletei a századforduló éveiben 
is folytak. A befásítandó területen 2-3 évig zabot termesztettek, majd 
ősszel 1,5-2 m-es sorokba tölgy- és csermakkot, továbbá vadkörtemagot 
vetettek. Az esetleges hiányokat kőrissel pótolták. Alkalmaztak ültetéssel 
történő telepítést is. Ilyen esetben az ültetőgödröket ősszel ásták ki, s a 
tavaszi ültetés alkalmával három éves kőrist tettek bele. Legjobban 
egyébként a vadkörte vált be. Ugyanakkor az állomány gyors záródása 
miatt utóbb a 1,5 m-es sortávolságot alkalmazták. Az erdőtelepítéseket 
leginkább a pocok és egyes években a nyúl és az őz károsította. Az 
uradalom költségadatokat nem tett közzé, de azt megjegyezte, hogy a 
kapálást bérmunkában végeztette.341

Területünkön a vadászerdei erdőőri szakiskola is végzett, kezdett 
szikesfásítási kísérleteket. Egy rövid tudósításban olvashatjuk, hogy a 
szikes „hasznosítását különféle trágyanemek alkalmazásával kísérlettük 
meg, de hasztalanul, mert a fiatalos csak azokon a részeken fejlődik, 
amelyek eredetileg is kevésbé voltak szikesek.”342

Az egyes szakemberek által kifejtett alföldfásítási nézetek, továbbá 
az itt-ott már folyó kísérletek nem keltettek országos érdeklődést. Még 
akkor sem, amikor éppen ebben a kérdésben a mezőgazdászok és az 
erdészek együttműködése körvonalazódott. Az áttörés csak akkor 
következett be, amikor az ügyet az egyesületek is felkarolták.

Az Arad-Temes-Déva-Lugos-vidéki Erdészeti Egyesület343 1909. 
novemberi választmányi ülésén két, tárgyunk szempontjából különösen 
fontos kérdést tűzött napirendre.344 Az egyesületi titkár, AJTAY Sándor 
a kopárok terjedésének megakadályozásában, továbbá az alföldfásítás 
ügyében a nagyobb állami szerepvállalást szorgalmazta. A kopárokat, 
illetve a kopárosodásnak kitett helyeket -  vélte -  az államnak meg 
kellene vásárolni és azt mielőbb befásítani. AJTAY ezen ötletét a 
választmány nem fogadta el, hanem helyette FÖLDES János javaslatát 
támogatta: az erdőtörvény(ek) tökéletesítése során a fakitermelést úgy 
kell engedélyhez kötni, hogy az azonnali felújítás és így a kopár keletke
zése megelőzhető legyen. (Később, a háború éveiben a fakitermelést 
valóban engedélyhez kötötték, de akkor ebben már a háborús nehézségek 
játszhattak szerepet.)

AJTAY az alföldfásítást törvényhozási úton látta megoldhatónak. 
Ennek érdekében egy központi alföldi erdőhivatalt kellene alapítani -  
vélte -, „melynek feladatához tartoznék az alföldi erdőkről, facsoportok
ról, fasorokról statisztikát összeállítani s a rendszeres befásításokat 
vezetni.” A kérdéshez hozzászólók féltek a túlzott állami beavatkozás,
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szerepvállalás -  elvi és gyakorlati (pénzügyi) -  fogadtatásától. Ugyanak
kor elismerték: a mezőgazdák által is szorgalmazott alföldi erdőtelepíté
sek elől nem lehet kitérni. Ezért a választmány a tervezett földmívelési 
kamarák támogatására számított, míg AJTAY Sándort az alföldfásítási 
javaslat részletesebb kidolgozására utasította.

AJTAY a javaslatot előbb az alföldfásítási hivatal teendőinek részle
tes meghatározásával egészítette ki.345 Ezek:
1. Az alföldi településekről részletes statisztika összeállítása. A kimuta

tások nemcsak a művelési ágakat tartalmaznák, hanem a fasorokat is, 
továbbá a határ talajművelési viszonyait;

2. A leírásokhoz térképeket készítenének, amelyeken a leendő fásítások 
helyét is fel kell tüntetni;

3. A kimutatások alapján teljes fásítási tervek készítése. Ehhez 
természetesen a földtulajdonosok kívánságait, igényeit is meg kell 
hallgatni, illetve azokat a terveknek -  amelyekben a legmeghatá
rozóbb szempont a másra nem használható részek erdősítése -  meg 
kell nyerni;

4. Az elkészített tervek kivitelezésében való közreműködés.

A hivatal működése, illetve az alföldfásítás mielőbbi, nagyarányú 
megindítását AJTAY két okból látta indokoltnak. Az egyik a közgaz
dasági szempont, amely az Alföld sajátos helyzetével függ össze. A nagy 
kiterjedésű hegyvidéki erdők az alföldi fogyasztóktól távol vannak, 
ráadásul fogynak. A mind drágább faanyag beszerzési nehézségeit pedig 
úgy lehet megelőzni, ha már most gondoskodnak a helyben történő 
faanyag-előállításról. A másik indoka a klímával függött össze: „Szintén 
nagyon előnyös volna az Alföldnek rendszeres területelosztás szerinti 
befásítása. Bővebb csapadékot, az esőzések egyenletesebb elosztását 
vonná maga után. Nagyobb szárazságokat, erősebb viharokat mérsé
kelne. Jótékonyan hatna a föld termőerejére, s általában az emberi 
egészségre.”

Ez utóbbi indoklásban láthatjuk, hogy AJTAY nem esett túlzásokba. 
Az alföldi erdők rendszeres eloszlásától a helyi, a mikroklimatikus 
viszonyok javulását várja, amit a tudomány -  elsősorban a németországi 
mikroklimatikus mérések alapján -  akkorra már tisztázott, elfogadott.

Az így, részletesebben kidolgozott indítvánnyal az Arad-Temes- 
Déva-Lugos-vidéki Erdészeti Egyesület 1910. szeptember 11-én Déván 
tartott közgyűlésén foglalkozott. AJTAY javaslatát elfogadta, de azzal, 
hogy nem önálló alföldfásító erdőhivatalt, hanem csak (alföldfásítási)

117



„erdészeti vándortanárok” működését látja megvalósíthatónak. Ehhez a 
javaslatához kérte a „nagyobb testvér”, az Országos Erdészeti Egyesület 
támogatását. Javaslatuk szerint az üggyel mielőbb a földművelésügyi 
miniszterhez kell fordulni, mert a mezőgazdaság igényei mielőbbi 
megoldást sürgetnek.346

Az indítványokról az OEE igazgató-választmánya 1911 áprilisában 
tárgyalt. Döntés előtt véleményezés céljából azt egy bizottságnak adta ki, 
amely bizottságot (Nemeskéri-)KISS Pál, KISS Ferenc és CZILLINGER 
János alkották. Az ügyre jó egy év múlva, 1912 közepén tértek vissza 347 
Az említett három tagú bizottság sem az önálló, csak alföldfásítási 
kérdésekkel foglalkozó erdőhivatal felállítását, sem a vándortanári 
intézmény meghonosítását nem javasolta. A kitűzött alföldfásítási célok 
eléréséhez a meglévő államerdészeti szervezetet, továbbá a kopárfásítá
sokkal kapcsolatban 1911-ben kiadott miniszteri rendelet következetes 
végrehajtását elegendő eszköznek tartotta. Ugyanakkor -  hasonlóan az 
1879. évi székesfehérvári közgyűlés határozatához -  hangsúlyozta: „A 
legsürgősebb tennivalók e téren leginkább az utak és dűlőutak szegélye
zése, szélfogók, delelőhelyek, a legelőkön alkalmazandó pászták létesí
tésére vonatkoznak.”

Az igazgató-választmány -  amelynek tagjai között ott volt KAAN 
Károly is -  mégis úgy határozott, hogy a földművelésügyi minisztertől 
feliratban kéri:
1. Az alföldi erdők kitermelésének korlátozását;
2. Az Alföldön lévő kincstári erdők mintaszerű kezelését;
3. Az alföldi- és legelőfásítások lehető legnagyobb támogatását és 

jutalmazását;
4. Az alföldfásításhoz szükséges állami csemetekertek hálózatának 

kiépítését;
5. A szikesek fásítására vonatkozó kísérletek kiterjesztését;
6. A fásításokban érdemeket szerzett birtokosok és falusi elöljáróságok 

jutalmazását.

Láthatjuk, hogy a határozatok a korábbi kopárfásítási rendeletek, 
módszerek továbbfejlesztését, alföldi alkalmazását kívánták. Ilyen szem
pontból tehát egyáltalán nem túlzók. Mégis a földművelésügyi kormány
zat válaszára, a javaslat kedvező fogadtatására éveket kellett várni -  
amikor aztán egészen más okok sürgették a kérdés napirendre tűzését.

Hadd jegyezzük még meg, hogy az alföldfásítás ügye 1911-ben a 
képviselőházban is téma volt. Latinovics Pál határozottan követelte,
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hogy a földművelésügyi kormányzat a témát „nagyobb gyorsasággal és 
erélyesebben karolja föl.” Latinovics főleg az akácültetéseket szorgal
mazta.348

A korszakot KAÁN Károly „Erdőt az Alföldre!” című, a Köztelek 
(az OMGE lapja) 1919. karácsonyi számában megjelent (később önálló 
röpiratként is terjesztett) művével kell zárnunk.349

KAÁN abból indult ki, hogy Magyarország bármilyen békekötésre is 
kényszerül, az ország középső részének fejlesztésére a korábbiaknál 
sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. így az erdőgazdálkodás 
feladatai is kibővülnek, az alföldfásítással növekednek. KAÁN az 
AJTAY által korábban megfogalmazott indokok mellé felsorakoztatta a 
jelentős erdővel, erdőtelepítéssel rendelkező, így jó példát mutató 
városokat, Szegedet, Szabadkát és Kecskemétet. Ezek ellentétei pedig a 
nagyhatárú, de csaknem teljesen fátlan alföldi városok, Hódmezővásár
hely, Kiskunfélegyháza, Mezőtúr stb. KAAN végső következtetése: 
„Törvényhozási úton kell gondoskodnunk arról, hogy az Alföld minden 
vármegyéjében a terület arányában erdőt telepítsenek!”

4.4.5 Az első világháború után
A korszak erdészeti eseményei megértéséhez mind a trianoni 

Magyarország, mind Nagy-Románia erdőgazdaságában bekövetkezett 
változásokat -  legalább egy-két gondolat erejéig -  vázolnunk kell.

Magyarország erdőterületének zöme az utódállamokhoz került. 
Ráadásul ebben a csökkenésben a legnagyobb nehézséget az értékes ipari 
fát adó fenyőerdők, illetve a korszerűen berendezett kincstári erdők 
elvesztése okozta.350 A megmaradt, az ország közepén elhelyezkedő 
erdős területek korábban elsősorban a legeltetést és a vadászatot 
szolgálták, és többnyire csak tűzifát adtak. A korábban évtizedekig fát 
exportáló magyar gazdaság importra szorult, azaz a hivatalosan is 
ellenségnek tekintett utódállamokból történő behozatalra kényszerült. A 
faimport évente a gabonaexport értékével azonos összegű valutát emész
tett fel.351 Ebben a helyzetben új erdőgazdasági politikára volt szükség, 
amelynek kidolgozása KAÁN Károly nevéhez fűződik.352 Míg a világ
háborúig a legfőbb erdészetpolitikai cél a fatermékek piacra juttatásában 
fejeződött ki, addig Trianon után elsődlegessé az erdők fenntartása és 
fatermőképességük növelése vált. Továbbá a háború előtt az erdészek 
nem, vagy alig állták útját a mezőgazdasági művelés erdők rovására 
történő terjeszkedésének (lásd: nem feltétlen erdőtalaj), addig KAÁN 
Károly koncepciója ezen passzivitás feladásán, sőt aktív módon, az

119



erdőterületek kiterjesztésén, akár a mezőgazdasági területek fával történő 
beültetésén alapult.

Az erdőterület növelésére ugyan az 1879. és 1894. évi törvények 
vonatkozó cikkelyei elegendőnek mutatkozhattak, de KAÁN önálló, az 
alföldi vidékek -  a Dunától keletre eső síkvidéki törvényhatóságok -  
fásításáról intézkedő törvényt készített elő. A szakmailag kidolgozott, 
„az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról” szóló 1923. évi XIX. tc.- 
et a nemzetgyűlés elfogadta, s annak 1925-ben megjelent a végrehajtási 
utasítása is (7444/1925. FM.). A törvénnyel nemcsak az alföldi (és orszá
gos) fahiányon, hanem az Alföld általános, klimatikus, közegészségügyi 
stb. viszonyain is javítani kívántak. Azaz mindazokat a követelményeket 
teljesíteni, amelyek a korábbi alföldfásítási javaslatokban szerepeltek.

Az erdő és az éghajlat kapcsolata egyébként ekkor is vitára adott 
okot. A meteorológus RÉTHLY Antal kifogásolta, hogy az alföldfásítási 
törvényben, illetve annak indoklásában miért szerepeltették az alföldi 
klimatikus viszonyok javítását. Erre KAÁN Károly ma is helytálló 
érvekkel adott magyarázatot:353 a mikro- és a makroklíma változását, 
erdősávokkal, erdőkkel történő módosítását el kell különíteni. S az 
alföldfásítás esetében mikroklíma-javításról van szó.

Az alföldfásítási törvény értelmében az 50 kh (29 ha) szántóval vagy 
legalább 20 kh (12 ha) réttel, legelővel rendelkező birtokosok számára a 
fásítást kötelezően előírták. Azt, hogy ezeket hol és milyen fafajokkal 
kell elvégezni, az összeírási és kijelölési munka során az erdészek 
határozták meg. Tehát az erdészek azt a XDC. századi elzárkózásukat, 
hogy az erdőn kívüli területekkel ne foglalkozzanak, feladták. A 
„magyar rónát” erdészek, erdőőrök, erdőmémökök járták be, akik a 
meglévő és leendő fasorok, fapászták, gazdasági fásítások táblázatokba 
foglalását és térképen történő rögzítését végezték. Ez az óriási helyszíni 
és irodai adminisztráció (továbbá a tervek elfogadtatása, végrehajtásának 
ellenőrzése stb.) kétségtelenül nemcsak a fátlanság felszámolását, hanem 
az erdészeti közép- és felsőfokú képzettséggel rendelkező emberek 
foglalkoztatottságát is szolgálta. Az utódállamokból (önként vagy kény- 
szerűségből) repatriáló erdészeti személyzetnek -  mai fogalmaink szerint 
közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek -  ugyanis munkát kellett 
biztosítani.

Az 1923. évi alföldfásítási törvény hatálya alá mintegy 4,3 millió 
hektár mező- és erdőgazdasági terület tartozott, ennyire kellett az 
összeírást és kijelölést elkészíteni. 1935-ben, amikor a IV törvény
cikkben („az erdőkről és a természetvédelemről”) az alföldfásítási
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rendeleteket kiterjesztették, és a „közérdekű erdőtelepítésekről” intéz
kedtek, a törvény hatálya alá tartozó terület 5,9 millió hektárra rúgott. A 
növekedés jórészt az országrész-visszacsatolásokból származott, a 
Felvidék egy részéből, Kárpátaljából és Észak-Erdélyből.

Az említett adminisztrációs munkákkal az időszak végére, azaz 1944 
nyaráig 50-70 %-ban készültek el, míg az összes erdőtelepítés és erdőn 
kívüli fásítás 104 ezer hektárt tett ki. Hadd jegyezzük azonban meg, 
hogy az említett munkák nem egyenletesen, hanem az államháztartás 
adta lehetőségeken belül, évenként eltérő módon folytak. Ezekre a 
célokra a legtöbbet -  összhangban a gazdasági fellendüléssel -  a DL 
világháború első éveiben tudták fordítani.354

KAAN Károly 1920 januárjában írta: „a leszakított országrészek új 
tulajdonosai a nekik jutott új országrészek fokozott mérvű gazdasági 
kihasználását tűzik majd célul, s ennek során a Kárpátkoszorú nekik 
jutott részén az eddig fontos államérdekből a lehetőségig konzervált 
erdőállományok értékesítését és letárolását határozzák el és még korlát
lan legeltetését is megengedik .. ,”355

Hogy ez az aggodalom Erdélyt, illetve a Romániához jutott részeket 
illetően mennyiben volt jogos, arra egzakt számokkal nem, csak 
legfeljebb -  óhatatlanul is elfogult -  utalásokkal rendelkezünk. Magyar- 
országtól eltérően Románia ugyanis Európa egyik legnagyobb faexpor
táló országává lépett elő.356 Kivitelének egyharmadát a fa és fatermékek 
tették ki, míg egy másik jellemző szám lehet, hogy az ország összes 
munkavállalójának 15 %-a a fafeldolgozó iparban talált megélhetést. 
Mindebből érthető, hogy az ország erdeit minden korábbinál nagyobb 
mértékben igyekeztek kihasználni. Különösen érvényes volt ez a 
közlekedési eszközökkel jól feltárt vidékekre, illetve a faipari vállalatok 
„hatósugarába” esőkre.

Az erdélyi erdőket az 1921. évi földreform és az ebből következő 
„házi”, falusi fahasználat, főleg pedig az egyre nehezebben kordában 
tartható legeltetés is terhelte. S akkor még nem is szóltunk a más, a 
korábbi magyar gyakorlattól eltérő politikai és erdészeti közigazgatásról. 
Ezek egyikéről-másikáról az előző erdélyi köteteinkben már megemlé
keztünk. Itt elsősorban arra a legfőbb fórumra igyekszünk összpon
tosítani, ahol az egykori, a magyar, és a mai, a román fél megpróbálta 
nézeteit kifejteni, illetve a másik felet álláspontjában (netalán gyakor
latában) némileg megváltoztatni.

A trianoni békeszerződés 293. §-a szerint a Duna és mellékfolyói 
vízrendszerében bekövetkező változások nyomon követésére Dunai
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Állandó Vízügyi Műszaki Bizottságot (Commission Technique Perma- 
nente de Régime des Eaux du Danube = CRED) kellett létrehozni.357 
Ebben mind Magyarországot, mind Csehszlovákiát, Romániát és 
Jugoszláviát egy-egy küldött képviselte, míg az elnököt a Nemzetek 
Szövetsége adta. Ez utóbbi tisztet legtovább olasz diplomata töltötte be. 
A CRED megalakulása (1920), működése ugyan nem biztosította a 
magyar érdekek teljes érvényesítését, hiszen mindegyik ország egy-egy 
szavazattal rendelkezett, de legalább volt lehetőség mind az aggodalmak, 
mind a magyar kívánságok nemzetközi fórumon történő kifejtésére. így 
az évenként sorra kerülő CRED-ülések az erdőgazdaság ügyében is sok 
dokumentum megfogalmazását, netalán értékelését tették lehetővé. 
Hazánkat évekig Sachsenfeldi DIETRICH Alfréd miniszteri rangú követ 
képviselte, míg erdészeti szakértőnk DE POTTERE Gerard volt.

A CRED-ülésekre készülve DE POTTERE Gerard nagyon precíz, 
pontos adatokat kért mind az érintett erdőigazgatóságoktól, mind a 
minisztériumtól. Mondván, „ha ugyanis sikerül az utódállamoktól a 
trianoni határmenti vízmedencékre vonatkozólag hasonló értelemben 
összeállítandó adatokat kapni, módunkban lesz a határon túli erdőgaz
dálkodásra, illetőleg az ott foganatosítandó fahasználatokról következ
tetést [le]vonni és alkalmunk lesz erre vonatkozó esetleges észrevétele
inket illetékes helyen megtenni, mely lehetőség ez idő szerint [1928] 
teljességgel nincsen meg.”358

Magyarország évi erdészeti adatait két részben, az előző évben 
elvégzett munkákra, továbbá a következőkre vonatkozó tervekre bontva 
adta meg. A teljesítettekben a következő fejezetek szerepeltek: az 
erdősítések általában; a kopárok befásítása; az alföldi erdőtelepítések; az 
erdőkitermelések. A magyar beszámolókban külön is kitértek a trianoni 
határ közvetlen közelében (30 km-en belül) foganatosított munkákra. Ez 
különösen az Alföldön, a Romániához tartozó részeken volt jelentős, 
mivel ott már az 1920-as évek elejétől (feltehetően még KAAN Károly 
helyettes államtitkári idejéből) kérték mind a meglévő, mind a frissen 
létesített erdőkről szóló erdőigazgatósági jelentéseket. A „bizalmas” 
forma, illetve a meglévő erdők térképen történő feltüntetése a fásítá
sokat, illetve az erdőket óhatatlanul is a honvédelemmel hozza össze
függésbe, de erre vonatkozó rendelet még a „bizalmas” anyagokban sem 
maradt fenn. Később pedig -  mint utaltunk rá -  az új erdők adatai a 
szomszédos országoknak átadott anyagokban is szerepeltek. (Lásd az 5. 
számú mellékletet.)359 Szintén ide tartozik, hogy az Alföld délkeleti 
szélén lévő, a hegyvidéki fától határral elválasztott helységek tényleg
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nagy fahiánnyal küzdöttek, amely megindokolja az átlagot meghaladó 
fásítási kedvet. Példaképpen (Csonka-)Bihar megyét említhetjük meg, 
ahol egyértelműen felismerték: „minthogy a trianoni határ miatt e 
községek tűzi- és épületfával való ellátása nehezebbé vált, a fásításnak itt 
fokozottabb jelentősége van ”3(>0

A példamutató magyar adatszolgáltatást ugyan nem követte az 
utódállamok hasonló, az erdészet egészét átfogó jelentése, de kisebb- 
nagyobb eredményeket azért lehetett elérni. A CRED kebelén belül 
megkötött magyar-román megállapodás alapján a határ román oldalán 
meghatározták azokat a vízmedencéket (a határtól legfeljebb 100 km-re), 
amely erdő- és mezőgazdasági művelési viszonyait a magyar küldöttek is 
figyelemmel kísérhették. Ehhez több alkalommal -  vegyes bizottsági 
formában -  helyszíni szemlét tartottak.

Közülük az 1927 júliusában sorra kerülőt emelhetjük ki. Az 1925 
karácsonyán bekövetkezett, a Fehér-Körös mentén pusztító árvíz okainak 
vizsgálata során egyértelművé vált: a vízgyűjtő nem megfelelő gazdál
kodása (a hegyek tetejéig terjedő mezőgazdasági művelés) és az elha
nyagolt vízmosáskötés és kopárfásítás a kialakult helyzetért legalább 
olyan mértékben felelős, amint a magas hóra hirtelen jött eső. Ennek 
kapcsán aztán a magyar szakértők elsősorban a vízmosáskötéseket és 
kopárfásításokat szorgalmazták, miközben a töltésépítési munkákat sem 
lehetett tovább halogatni.361

Az utódállamok, így Románia erdészeti adatszolgáltatását időnként 
és helyenként mind a CRED-üléseken, mind a szaksajtó hasábjain 
megkérdőjelezték, de a tételes cáfolatokra nagyon kevés lehetőség volt. 
A helyi tervek végrehajtását -  például az előbb említett Fehér-Körös- 
völgyben -  viszont a vegyes bizottság a helyszínen tudta ellenőrizni. így 
ha általános, egész Erdélyre, illetve a 100 km-es határkörzetre kiterjedő 
kép nem is, de egy-egy vidékre vonatkozó kialakulhatott.

A hivatalos adatszolgáltatásokon kívül a minisztérium az erdőigaz
gatóságoktól „bizalmas” utasításban kérte az utódállamokban, így a 
Romániában tapasztalható, látható erdészeti műveletekről szóló jelenté
seket. Ezekből példaképpen egyet-kettőt idézünk.

A nyírbaktai (baktalórántházi) (Szabolcs m.) erdőgondnok, 
SZONTAGH Ferenc 1927. évi jelentésében a következő „értesülésekre” 
tért ki:362
1. Két nyírbaktai fakereskedő fát vásárolni volt Erdélyben, akik 

Nagyváradtól Kolozsvár felé vasúton utaztak. Ők úgy látták, hogy a 
Sebes-Körös völgyében a Bihar-hegységig „az összes idősebb korú
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állományok ki vannak irtva. Helyüket kopár vagy kopárosodásnak 
indult hegyoldalak jelzik. A vágható korban még nem levő fiatal 
állományok annyira meg vannak gyérítve, hogy ez is inkább a kiter
melés, mint gyérítés jellegével bír”

2. Hasonló helyzettel találkoztak a Maros felső folyása, illetve a 
Nyárád mentén. A két fakereskedő úgy látta -  írja SZONTAGH -, 
hogy a vasútvonalak, illetve a szállításra alkalmas folyók mellett már 
alig található vágható korú erdő. Ezt súlyosbítja a mindenhol űzött 
legeltetés és az elhanyagolt vízmosáskötés, kopárfásítás.

3. A másik „adatközlő”, (SZEDERJEI-)OSTADÁL Jenő, aki a gróf 
Károlyi Lajos-féle uradalom erdődi erdőmestere volt, szintén hason
ló tapasztalatokról számolt be. Az Avas hegységben és környékén 
tételesen sorolta fel mindazokat a helyeket, amelyeken nagyobb 
erdőkitermelések történtek, illetve ő is megemlítette mind az erdő- 
felújítások, mind a kopárfásítások elhanyagolását.

4. OSTADAL a felújításokról írja: „A kitermelést vállalkozók végzik, 
munkájukért a kitermelt famennyiség bizonyos hányadát kapják, s 
kötelességük a kiirtott területek felújítása is, amit a kitermelés után 5 
év alatt kell elvégezniük kát. holdankint 100 leuért. Természetes, 
hogy ily csekély összegből az el nem végezhető, amiért is meg van 
nekik engedve a területnek legelőként való bérbe adása. A vállal
kozók a mesterséges erdősítést a lehető legkisebb területre redu
kálják, azután az egészet legelőként bérbe adják, miáltal a természe
tes felújítást teljesen meggátolják és tönkreteszik.”

5. A kopárfásítások elmaradását az erdőhivatalok egyszerűen csak a 
pénzhiánnyal indokolják.

6. A vízi szállítóberendezések karbantartásával, netalán felújításával a 
fakereskedők nem törődnek.

7. OSTADÁL erdőtanácsos nagy hibának tartja az általa „gyérítésnek” 
nevezett rendszert is, amelynek során kát. holdanként legfeljebb 30 
db fát hagynak állva (52 fa/ha). Mi itt hadd jegyezzük meg, hogy ez 
tulajdonképpen egy felújítási mód, amelyet a románok francia 
példák alapján alkalmaztak. A kitermelés során minden 80 fa ledön
tése után egyet meghagytak, amely hivatott volt a környéket maggal 
ellátni, a felújulást biztosítani. (A német -  így a magyar -  „erdészeti 
iskola” ezt nem ismerte, így OSTADAL Jenő „gyérítésnek” vélte.)

8. Az erdőtanácsost az uradalom erdeinek állami kezelésbe vétele után 
állásából elbocsátották, így alkalma volt nemcsak a trianoni határhoz
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közelebb fekvő területeket, hanem Erdély jelentős részét is bejárni, s 
mindenütt hasonló jelenségeket tapasztalt.

Még egy másik, 1928-ból származó jelentést idézünk, ezúttal a 
kopárfásításokkal kapcsolatban.

A békéscsabai (Békés m.) erdőhivatalból írták:363 „Schillinger Béla 
okleveles erdőmémök újabb információja alapján román megszállt 
területen Arad várm. máriaradnai járáshoz tartozó Tótvárad, Áldásos, 
Vám, Soborsin, Kujás, Tok, Iltyó községek határában /.../ az aradi 
román erdőigazgatóság ákáczcsemetével részben kopár, részben vízmo
sásos területeken végzett erdősítést. A folyó évi nagy szárazság követ
keztében az ültetések helyenként kiszáradtak. A csemetéket az állami és 
nagyobb községekben telepített csemetekertekből fedezik.”

A minisztériumban, illetve a CRED-delegátusok természetesen 
necsak az utódállamok adatszolgáltatását, hanem a fenti, informális 
csatornákon beszerzett értesüléseket sem vehették készpénznek. Mégis 
egyféle tájékoztatást, „muníciót” jelentett, jelenthetett. S akkor még nem 
szabad elfeledkeznünk egy harmadik, a magyar erdőtisztikar gondolko
dását befolyásoló érzelmi háttérről sem. Ennek jellemzésére BODOR 
Gyulát, az évtizedekig Erdélyben szolgáló erdőmémököt, erdészeti 
szakírót, később debreceni erdőigazgatót364 és gazdasági akadémiai 
tanárt idézzük. „Az 1914-18. évi szerencsétlen világháború -  írta 1925- 
ben -, melybe akaratunk ellenére, a nemzeti létünk és fejlődésünk 
hagyományos ellenségének (osztrák diplomácia és hadvezetőség) 
mindenkori balkezűsége sodort, előidézte rettenetes katasztrófánkat és 
megfosztott a fejlődés útjára terelt erdőgazdaságunk legfőbb alapjától. 
Erdőségeinknek és erdőgazdasági szervezetünknek csak 12,7 %-nyi 
roncsai maradtak birtokunkban: a többi 87,3 % az emberieden vad 
indulatokkal telített ellenségeink imperiuma alá jutott, akik csonka 
hazánkat elszigetelték, imperiumuk alá jutott erdőtiszti karunk tagjainak 
nagy részét pedig kiutasították, vagy existentiájuktól megfosztották.”365 

A magyar diplomáciának mindezekkel számolni kellett akkor, 
amikor az ország érdekeit képviselte, illetve álláspontját megpróbálta 
érvényesíteni.

A CRED-fórumokon az erdészet, főleg a magyar-román ellentét 
legélesebben talán 1929-ben, a lussinpiccolói XI. ülésszakon vetődött 
fel.366 A magyar delegátus, DIETRICH Alfréd követ elmondta az erdő- 
felújításokkal, a kopárfásításokkal, az alföldi erdőtelepítésekkel és az 
erdőkitermelésekkel kapcsolatos, szokásos évi adatsorokkal alátámasz

125



tott beszámolóját. Végül kiemelte, hogy az alföldfásítás 1928-ban 
történő, az 1923. évi törvényen alapuló megindítása az országtól óriási 
áldozatokat követel, de rá van utalva mind közgazdasági szempontból 
(fahiány), mind éghajlati szempontból. Ettől várja ugyanis, hogy a Duna 
és a Tisza mentén „a bioklimatológiai viszonyok” kedvező változását. S 
ezt válaszul szánta a román delegáció korábban felvetett, a magyar 
erdészeti igazgatás egykori erdélyi kopárfásítási törekvéseit bíráló 
gondolataira.

A román delegátus, Popescu követ természetesen „felvette a kesz
tyűt” Bizonygatta, hogy a magyar uralom alatt megkötött fakitermelési 
szerződések egyike-másika még mindig él, amit a román kormány -  még 
ha az ellenkezik is a nézeteivel -  kénytelen tiszteletben tartani.

Az egykori kopárfásítási próbálkozások sikertelenségét bizonyítandó 
pedig Serényi Béla gróf 1911. évi rendeletének bevezető sorait (hogy 
tudniillik addig mind a kopárfásítások, mind az időről időre elrendelt 
kijelölések csak „ötletszerűen” történtek), illetve az 1916. évi, Horváth 
Sándor-féle erdőtörvény-tervezet indoklását idézte. Ugyanakkor cáfolta 
mind a legeltetésekkel kapcsolatos, a román impérium óta meglévő 
„engedékenységet”, mind az egykori magyar alkalmazottak tömeges 
elbocsátását. Kimutatása szerint, aki Romániában akar élni, azokat az 
állam alkalmazza, bár ez egész Romániának „igen nehéz anyagi terhet 
jelent” (112 erdőmémökről, 4 vezető erdészről”, 115 főerdészről, 335 
erdőőrről és 37 „igazgatási alkalmazottéról volt szó.) Külön is kitért a 
Krassó-Szörény megyei viszonyokra, a Szvinja Mare-patak, -vízmosás 
sikertelen megfékezésére.367 A vasútvonal mellett épített betongát és a 
felette végzett vízmosáskötés -  miként azt 1924-ben a temesvári műszaki 
szakértők, illetve egy osztrák erdészeti szakember is megállapította -  a 
célját nem érte el, mert a kőhordalék a vasúti pályát újra elöntötte. Azaz 
a mostani román kopárfásítási-, illetve vízmosáskötési erőfeszítések 
eredményeit meg lehet ugyan kérdőjelezni, de magát a tényt, hogy ezek a 
munkálatok folytatódnak, nem.

Minderre a magyar követ csak azt válaszolta, hogy nem akar tétele
sen semmit sem cáfolni, de az 1927. évi, a magyar műszaki szakemberek 
helyszíni bejárására vonatkozó jegyzőkönyvek stb. rendelkezésre állnak, 
s Magyarország fenntartja a román adatok-, jelentések-, bírálatokkal 
kapcsolatos kétségeit.

Ugyanezen az ülésen a csehszlovák delegátus szintén a magyar 
nagykövetet akarta kellemetlen helyzetbe hozni. A Quartely Journal of 
Forestry 1927. évi októberi számában J. Hunter Blair „Hungárián forest
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policy” címmel írt egy tanulmányt. Ebben kifejtette, hogy Magyarország 
a XIX. században az ország közepén mintegy 8 millió kh (kb. 4,6 millió 
ha) területet csapolt le, tett termékennyé és részben fásított be. Most 
azonban „a régi Magyarországhoz tartozott /.../ erdőket, melyek a 
mostani Magyarország határain kívül esnek, s amelyeket a magyarok az 
ő uralmuk idején nagy gonddal ápolgattak, azokat az utódállamok most 
kipusztítják, kiirtják, s hogy ez máris a Dunának és Tiszának a Nagy 
Magyar Alföldön való kiöntéseit, áradásait idézi elő.” A követ kérte 
magyar kollégáját, hogy J. Hunter Blair állításait cáfolja meg. Ettől mind 
a magyar küldött, mind az (olasz) elnök elzárkózott: a tanulmány nem a 
CRED-del kapcsolatos, egyébként sem azért gyűltek össze, hogy 
újságokat „szemlézzenek” Jobb lenne -  mondta DIETRICH Alfréd - , ha 
a csehszlovák kormány az 1927. évi erdélyihez hasonló helyszíni 
bejárásra adna lehetőséget, ami elől a csehszlovák küldött ismételten 
elzárkózott.

A magyar-román együttműködéshez, vegyes bizottság megalakítá
sához hasonló szervezet kiépítéséhez a csehszlovák fél végig (1938-ig) 
nem járult hozzá. Ezért a magyar küldöttek továbbra is csak a hivatalos 
és az „utazók” által szolgáltatott adatokhoz juthattak hozzá. Továbbá 
maguk is „utazó szemlélőkké” váltak. Erre alkalmat adott például a 
CRED következő, 1930. évi ülése, amelyet Trencsénteplicén (Trencsén 
m.) tartottak. Az ülésre a magyar küldötteket többek között az egykori 
Trencsén megyére jellemző erdészeti viszonyok leírásával, illetve a 
dualizmus idején végzett kopárfásítások részletezésével készítették 
fel.368

A CRED-ülések témái közül még egyet, az erdő és a klíma viszonyát 
említjük meg. A CRED X. ülésén az erdőpusztítások klímaváltoztató, 
illetve a folyók járását befolyásoló hatását vizsgálták meg.369 Leginkább 
a csehszlovák delegátus érezte magát arra hivatottnak, hogy a Kárpát
medence egykori egységes vízügyi igazgatásáért aggódó magyarokat 
megnyugtassa: „a domborzati viszonyok szempontjából Magyarország 
felett fekvő országokban végrehajtott esetleges erdőpusztítások a nagy 
magyar Alföld klímái viszonyaira kedvezőtlen” hatással nincsenek. Ezt 
bizonyítandó kimutatták, hogy
-  az esetleges kopárok megléte, illetve befásítása csak a helyi

viszonyokban okoz változást;
-  az erdő ugyan vízvisszatartó képességgel rendelkezik, de az Alföld

talajvizei ingadozására nincs befolyással -  mert azoktól távol van;



-  az erdőletarolás ugyan elősegíti a hordalékképződést és az alföldi 
vidékek elmocsarasodását, de a fő ok az alföldi folyók kicsi esése, s 
így „az ár gyenge ereje nem elegendő, hogy a hordalékot mozgásban 
tartsa”
Összességében pedig annak a véleményének adott hangot, hogy az 

említett, esetleges káros hatások a csehszlovák állam határain belül 
érvényesülnek, Magyarország ne aggódjék sem a letárolások (amelyek 
tulajdonképpen „alig vannak”), sem az esetleges alföldi károk miatt.

A magyar delegáció hazaérkezve a csehszlovák álláspontot vélemé
nyezésre ROTH Gyula soproni főiskolai tanárnak, a központi erdészeti 
kísérleti állomás vezetőjének adta ki. ROTH kifogásolta az északi szom
széd tudományos állásfoglalását, mondván, hogy nem az erdő klímavál
toztató vagy nem változtató hatásáról van itt szó (azon a tudomány már 
túlhaladt), hanem az egyes éghajlati elemek módosulásáról. így például a 
szél-, a csapadék- vagy a napsugárzási viszonyok megváltozásáról. 
Emellett cáfolta, hogy az erdőtlen területeken tapasztalt gyorsabb 
vízlefolyás csak Csehszlovákia határain belül okozna gondot. Pláne egy 
olyan esetben, amikor Magyarországra minden hegyvidékről egyszerre 
zúdul a víz.

A hiányzó, az éghajlat egyes elemeire vonatkozó, lényegében ma is 
elfogadható hatásokat azután VAGI István, a főiskola termőhelyismereti, 
illetve éghajlattani oktatója foglalta össze:
1. Az erdő véd a nap besugárzása, annak talajra gyakorolt káros hatásai 

ellen;
2. A levegő hőmérsékletére nagyobb távolságokra, így Kárpátok- 

Alföld viszonylatban, nincs hatással;
3. A kárpáti erdők nem hozhatnak létre „figyelemre méltó csapadék

többletet”-
4. Az erdő ugyan a levegő páratartalmát emeli, de az nagyobb távol

ságban nem érvényesül;
5. Az erdő a szél sebességét gyengíti, de ez is csak bizonyos, nem 

távoli környezetben igaz;
6. „Az erdő megléte, illetve hiánya a lehullott csapadékra és a talajvízre 

jelentékeny hatással bír, mivel a kopárokon nem érvényesül a 
lombkorona, az avar és magának az erdőnek a vízvisszatartó, 
hordalékképződést gátló hatása. Következésképpen „ha /.../ a 
Kárpátok övében kipusztítanák az erdőket, akkor évről évre ki lenne 
téve az Alföld a nagy árveszélynek, amelyet a Kárpátokból jövő 
megáradt folyók idéznének elő.”
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A magyar delegátusnak adandó előterjesztést aztán a VÁGI István 
által kifejtettek alapján módosították. ROTH Gyula végső következtetése 
pedig az volt, hogy a hazai erdészeti kísérletügyet, benne a meteoroló
giai megfigyeléseket kell fejleszteni. A külföldi mérések, példák ugyanis 
nem használhatók, mivel „a hazai helyzetnek -  a síkságot majdnem 
körülfogó hegykoszorúnak -  nincs párja, tudomásom szerint az egész 
világon nincs ily kialakulásban /.../, mert nemcsak erdőkoszorú veszi 
körül az Alföldet, hanem egyúttal hegyláncolat is.”

A továbbiakban a magyar küldöttek álláspontjukat fenntartották: 
minden erdei munka a vizek természetes lefolyását, állapotát (a béke- 
szerződés szerint: „régime des eaux”) megváltoztathatja. Ezért a Duna 
vízgyűjtőjében végzett átalakítások igenis magyar ügyek. A kérdés 
megnyugtató megoldását azonban mégsem a CRED-től, hanem a Kárpát
medence politikai egységének a visszaállításától, a korábban működött 
bizottságok munkájának okafogyottá válásától várták.370
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