
5 A KÖZÉRDEKŰ ERDŐTELEPÍTÉSEK KÉRDÉSE 
1940-44-BEN

A második bécsi döntést követően, 1940 szeptemberében a magyar 
csapatok bevonultak Észak-Erdélybe. A 10 hétig tartó katonai igazgatást 
novemberben polgári váltotta fel, és sorra jelentek meg azok a 
rendeletek, amelyekkel a visszakerült országrész törvényeit, egyáltalán 
működését a korábbi magyarországival összekapcsolták. Ezek közül 
erdészeti szempontból kiemeljük az 1942. évi 84.665/I/B-3/1942. FM. 
rendeletet, amely szerint a visszakerült keleti és erdélyi országrészekben 
a kopárfásítási és vízmosáskötési munkálatokat sürgősen és azonnal meg 
kell kezdeni.371 Mielőtt ennek eredményeire utalnánk, hadd említsük 
meg az új helyzet adta erdészetpolitikai nézeteket.

A jeles alföldfásító, KALLIVODA Andor már 1930-ban kifejtette: 
„Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló törvény merőben 
igazságtalan, mert csak a földrajzilag meghatározott Alföld birtokosaira 
ró súlyos kötelezettségeket és terheket. / . . . / Az  igazságos törvénynek a 
haza minden polgárára egyformán ki kell terjedni, akárhol van a 
birtoka.”372 Ennek alapján az 1935. évi erdőtörvényben valóban sokkal 
kiterjedtebben határozták meg azt a kört, ahol az alföldfásítási, illetve 
közérdekű erdőtelepítési előírásokat érvényesíteni kell (a törvény 
negyedik címe), azaz a kimondottan síkvidékeken végzett fásításokat 
földraj zilag j elentősen kitelj esztették.

Az ország vezető erdésze, MOLCSÁNY Gábor 1940-ben széles, 
nem csak erdészeti körben bizonygatta: „Meg kell cáfolnom azt a lépten- 
nyomon hallható megjegyzést, illetve megállapítást, hogy az alföldfásí- 
tásra most már nincs szükség, mert kaptunk vissza elég erdőt. Meg kell 
állapítanom, hogy akik ezt hangoztatják, azoknak az alföldfásítás 
közgazdasági jelentőségéről halvány fogalmuk sincs ”373 Ezen jelen
tőség alátámasztására -  még mindig elsősorban külföldi, dániai és 
szovjetunióbeli eredmények alapján -  BÍRÓ Zoltán a mezőgazdasági 
területeken létesített védőpászták termésnövelő hatását fejtegette.374 És 
újra, mintegy a századfordulón zajló viták, nézetegyeztetések folytatása
ként, felvetődött: az alföldfásítást államerdészeti kivitelezéssel, sőt 
állami kisajátításokkal kell elősegíteni.375

Az erdélyi viszonyokat jól ismerő NEMES Károly pedig a hegy
vidéki fásítási feladatokra hívta fel a figyelmet. A kopárok „kiterjedését
-  írta 1943-ban -  százezer holdakkal megnagyobbították az oláh

130



megszállás alatt nemzetiségi politikából legelőalakítás címén letarolt 
erdők. Ezeket a nyáj őrző pásztorok felégették, s mint ma már legeltetésre 
sem alkalmas, feltétlen erdőtalajokat minél előbb be kellene erdő
síteni.”376

Tehát egyik oldalon az ország különböző részében élők ugyanazon 
kötelezettségének jogossága, a másikon pedig a sík- és hegyvidéki 
területeken ténylegesen is meglévő feladatok a közérdekű erdőtelepítések 
folytatását, sőt gyorsítását szorgalmazták. Ezt propagálta például az 
OEE titkára, MIHÁLYI Zoltán is.377

A közérdekű erdőtelepítések ügyét természetesen nem „légüres 
térben”, netalán, az 1918-19-ben abbahagyott helyzetből kellett folytatni. 
A román uralom éveiben is születtek fásítások, illetve tervek. Az 
utóbbiak továbbélésére egy Kolozs megyei példát mutatunk be.

A drági volt úrbéresek378 az 1884-ben megtörtént úrbéri elkülönítés 
során id. báró Wesselényi Ferenctől erdejüket és legelőjüket egyben 
kapták ki, amit aztán elkülönítettek. Az erdőre 1888-ban készítettek 
üzemtervet, míg a legeltetési társulat az első világháború idején alakult 
meg. Mivel az 1935. évi erdőtörvény szerint a volt úrbéreseknek is 
erdőbirtokossági társulattá kellett szerveződniük, az erdőfelügyelő és a 
gazdasági felügyelő 1943-ban úgy látta, hogy az egészre, tehát az erdő- 
és legelőterületre alakuljanak meg, s a legelőre csak külön rendtartásban 
utaljanak. Annál is inkább, mert az 1898. évi XIX. te. szerint létrejött 
birtokosság és a legelőbirtokosság vezetősége ugyanaz. Az erdőből ki-ki 
Jussa” szerint kap fát, míg a legelőre az egykori jobbágyok utódain 
kívül -  méltányosságból -  a „szegényebb”, az említett 1884. évi egyez
ség után beköltözött lakosok is hajthatnak szarvasmarhát.

A szervezeten kívül számunkra érdekes, hogy az erdő -  amelyet 
1888-ban 387 kh 256 Dőlnek (222,8 ha) találtak -  három nagyobb tagban 
(„Falu feletti oldal”, „Cigányoldal”, „Őshegy”) terült el, és volt egy 
kisebb, mintegy 1 kh-nyi (kb. 0,6 ha) tisztás is, de az a legújabb időkben 
természetes úton beerdősült.

Sokkal nagyobb gondot jelentett az 515 kh 1429 Dölnyi (296,9 ha) 
legelő, amely 68 parcellában terült el. Ezek egyike-másika teljesen 
elkopárosodott. Emiatt a román erdészeti igazgatás 1939-ben 287 kh-t 
(165 ha) közérdekből beerdősítendőnek írt elő. A fásítást mintegy 39 kh- 
on (kb. 23 ha) még 1940 ősze előtt elvégezték, majd 1941-től 43-ig a 
magyar igazgatás alatt folytatták. így az 1943. májusi területbejárás után 
a kolozsvári erdőfelügyelőség jelenthette „kb. 50 k. hold hiányosan be 
van erdősítve 1-10 éves akáccsemetével, kb. 3 kát. hold terület 3 éves
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feketefenyővel, vizesebb részeken kb. 300 Dől kanadai nyár dugvánnyal. 
A terület 15-25° lejtésű homokos agyagtalaj, mély szakadékokkal, kopá- 
rosodásnak indult meredek oldalakkal, legeltetésre már használhatatlan, 
feltétlen erdőtalaj.” (Hadd jegyezzük meg, hogy az erdők ilyen 
osztályozását az 1935. évi erdőtörvény már eltörölte, de látható, hogy azt 
továbbra is emlegették.)

A hiányok pótlásával a birtokosság a 71 kh 606 Dölnyi (40,9 ha) 
területet vállalt erdősítésre, amihez az állam támogatást adott. Például 
1943-ban 6 kh-nyi (3,5 ha) „köves kopáron” végezték az 50x50 cm 
„szelvényű árok talajának megforgatását”, amelyre kát. holdanként 
(3620 folyóméterrel számolva) 6527,14 P költséget számoltak el 
(1089,73 P hektáronként), összesen 3762,84 pengőt. Az erdőfelügyelő
ség eme kalkulációja azonban túlzó volt, s ténylegesen csak 816,84 
pengőt használtak fel. A közút (Drág-Hídalmás) védelmét is biztosító 
erdősítés tehát kimondottan államköltségen haladt, de a munkák további 
kivitelezésére, azaz a többi terület beerdősítésére a birtokosság nem akart 
vállalkozni. Az említett jegyzőkönyvben ezt ugyan fehéren feketén nem 
jelentették ki, hanem -  miként az erdőfelügyelő megjegyezte -  a 
legeltetési nehézségeiket emlegették. Ráadásul a felajánlott kamatmentes 
állami kölcsön felvétele elől is kitértek. Az erdőfelügyelő a miniszté
riumnak jelezte: a birtokosság fásítási szándéka „igen kétes értékű” 
Ezért meg kellene erősíteni, hogy nem a redukált, eddig elkezdett terület 
beerdősítéséről, hanem az egész, az 1939-ben kijelölt 287 kh (165 ha) 
befásításáról van szó. A minisztériumból a birtokosságot valóban figyel
meztették: az egész területet be kell fásítani. A román erdészeti igazgatás 
közérdekű kopárfásítási rendeletével kapcsolatban tehát sem jogi, sem 
szakmai aggály nem merült fel, azt a magyar szakemberek folytatandó- 
nak, végrehaj tandónak találták.

A kopárfásítással kapcsolatos tervdokumentációk áttekintésével 
néhány érdekességre is fel tudjuk hívni a figyelmet.

A legtöbb terv a nagybányai erdőigazgatóság, illetve a zilahi erdő
felügyelőség kerületéből maradt fent, amelyek kizárólag Szilágy megyé
re vonatkoznak. Feltehető, hogy az említett 1942. évi rendelet nyomán a 
tervkészítést itt kezdték el, s 1943-ban már kész (de még jóvá nem 
hagyott) kopárfásítási tervekkel rendelkeztek. Egy ilyen terv költségve
tési részét, amely Vártelek községre vonatkozik, a 6. számú mellék
letben közöljük.379

A fásítás végrehajtásához az állami segélyt, illetve előleget adott. 
Ennek érvényesülését lássuk néhány birtokos esetében.
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1. A kissebespataki volt úrbéresek tervében a tényleges költséget nem, 
csak a műszaki munkálatokét (vízmosáskötések; gátak építése, -rög
zítése, kerítések stb.) ismerjük. Erre az államnak 20 200 pengőt kel
lett volna költenie. A fásítást magát a birtokosság saját kivitelezés
ben, de az államtól ingyen kapott csemetékkel volt köteles elvégezni.

2. Törökfalu község kopárainak befásítását már a román uralom idején 
elkezdték, ráadásul úgy, hogy minden (általunk nem ismert) költsé
get az állam viselt. A terv szerint ezt a fásítást továbbra is teljes 
állami tehervállalás mellett, de három év alatt be kellett fejezni.

3. Szintén teljesen államköltségen írták elő a felsőszéki volt úrbéresek 
és a Szilágynagyfalu község birtokán lévő vízmosáskötéseket és 
fásításokat.

4. Ehhez hasonló volt a báró Bánffy Albert-féle, de az államkincstár 
nevén álló birtok fásítása azzal, hogy a tulajdonviszonyok még 
tisztázandók, de magát a közérdekű munkát el kell kezdeni.

5. A bogdánházi volt úrbéres birtokosság helyzete az 1. pontban közölt 
kissebespatakihoz volt hasonló, de itt nem tudjuk, hogy az állam 
által vállalt műszaki munkák mekkora összeget tettek ki.

6. Törökfalu határában Kriszte Karácsony és 64 tulajdonostársa a 
tervek szerint a fásítási munkák első évében 1189,89 pengő 
kamatmentes kölcsönt, míg a műszaki feladatok állami teljesítésére 
1648 pengőt kapott.

Az idézett példákból látható, hogy a műszaki munkálatok mindig 
államköltségen, míg a tényleges fásítások hol állami, hol a birtokos 
pénzén voltak tervezve. Ez utóbbi esetben azonban a saját erőből 
elvégzendő fásításokra is lehetett állami kölcsönt igényelni. Ennek 
általános mértékéről és folyósításának ütemezéséről azonban megbízható 
ismereteink nincsenek, csak azt tudjuk, hogy a kölcsön kamatmentes 
volt. Az 1942-43-ban elkészült fásítási, illetve műszaki tervek azonban a 
legjobb szándék ellenére, az erdészek sürgetésére sem kaptak minisz
tériumi megerősítést. Ennek a pénzhiányon kívül jogi akadálya is volt. A 
fásítóknak ugyanis kötelező nyilatkozatot kellett tenniük arra vonat
kozóan, hogy az állam által támogatott (végzett) beruházásokat gondosan 
kezelik, gondozzák és megőrzik. Ezen nyilatkozatok beszerzése viszont 
hónapokat, sőt akár egy évet is igénybe vett.380 így a tervek miniszté
riumi jóváhagyását az előbb felsorolt Szilágy megyei esetekben, példák
ban 1945. január 31-e utánra halasztották. Ebből érthető az is, hogy a 
Bihar megyére vonatkozó, fennmaradt alföldi és közérdekű erdőtelepí
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téseket tartalmazó törzskönyvben (amelyet 1943-ig vezettek) alig talá
lunk bejegyzést.381 Jóváhagyott tervek hiányában legfeljebb az önkéntes 
fásításokra számíthattak, ami azonban nem a visszakerült járásokra, 
településekre volt jellemző.

A közeledő front, illetve a szövetségesek rendszeressé váló 
bombázásával kapcsolatosan hadd térjünk vissza a legelőfásítások 
jelentőségére. A bombázók, illetve az őket kísérő vadászgépek olykor
olykor a legelő jószágokat vették célba. Ezért a földművelésügyi 
miniszter 1944-ben elrendelte, hogy repülők közeledésekor a legelőkről 
az állatokat lehetőleg a szomszédos erdőbe, illetve legalább a legelőkön 
álló fák lombsátra alá hajtsák.382 Tehát a fásítások, így a síkvidékiek is, 
újból honvédelmi, katonai jelentőséget is kaptak.
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