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Abstract
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The paper deals with the most significant changes in land use during the middle,
new- and modem ages, and the prospective dinamical processes in the near future, in the
central part of the Transylvanian Lowland (Erd6lyi Mez6s6g) Romania. The influence of
imponant social and economical changes on forest-, grassland and wetland management and
landscape structure are emphasised in the historical review. The actual state of the landscape
and the mentioned vegetation types are presented based on field investigations. On the basis
of the past processes, present observations and social, economical changes, the article
projects three possible future trends in landscape development.
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Bevezet6
Bilrrnely orszirg gazdas6gpolitik6ja sz6mottevoen riinyomja a b6lyeg6t a t5j-

hasznillatra, id6nkdnt ak6r drasztikus viiltoz6sokat id6zhet elo a termdszeti kcirnye-
zetben. Ezek a hat6sok a kisebb tdrs6gekben bekdvetkez6 szoci6lis viiltoziisokkal
egyiitt regionillis szinten csap6dnak le, meghatiirozva eEy-egy r6gi6 saj6tos arcula-
tiit, tdj szerke zetenek jellegdt.

Nagyon fontos a mriltban bekijvetkezett t6jhaszni4lati vi{ltozdsok ndv6nyzet-
re 6s tiijszerkezetre gyakorolt hatiisdnak ismerete, hiszen ezhozz1segit a napjainkban
zaj16 jelens6gek megdrtdsdhez, a jdv6ben v6rhat6 v6ltoziisok elorejelz6s6hez.

Teriilet 6s m6dszer
Az Erd6lyi-Mezosdgaz Erddlyi-medence kcizponti r6sz6n tertil el, a Kis 6s a

Nagy Szamos, a Maros 6s az Aranyos hat6rolja. A Mez6sdg dombviddki, rdg6ta rne-
zbgazdasigi mtivel6s alatt rill6 tertilet. Altalaj6t lazakozetek 6pitik fel: agyag, mir-

sa, homokko. Domborzatira a meredekebb d6li lejt6k 6s lankiisabb dszaki oldalak
j-ellemz6ek. Eghajlata m6rsdkelt kontinent6lis, M evi 6tlagh6m6rsdklet 8-9 oC, az
6tlagos 6vi csapad6kmennyisdge 500-600 mm. Az itt elofordul6 nciv6nyzeti tipust a
zirt erdo ds a sztyepp klfmadvek 6tmeneti dghajlati s6vj6ban kialakult tin6ll6 ntj-
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vlnyzeti tivkdnt tartjuk szdmon. Ilyenform:in az erdossztyepp tipusri ncivdnyzet a
tcibb6-kevdsbe zirt erdok 6s a gyepek mozaikjakdnt drtelmezheto.

Az Erddlyi-Mezosegen bekcivetkezett jelentosebb titjhaszn6lati vdltoziisokat €s
ezek tdrt6nelmi hritter6t lev6ltriri forriisokra alapoz6 gazdasilgtdrt6neti tanulmiinyok
alapjrin viizoljuk fel (Szneo 1995, 1999, ToNr 1994). A kdzelmriltra vonatkoz6 infbr-
mi{ci6kat a helyb6liekkel folytatott besz6lget6sek alapjrin eg6szitetti.ik ki. Kisebb minta-
teriiletre szijkftve a ktirt, korabeli katonai tdrkdpek segitsdgdvel kdvet-jiirk nyornon az
ut6bbi k6tszaz 6v viiltoziisait, kiegdszitve ezt a ktikinbrjzo n6v6,nyzeti tipr,rsokra 6s 6lo-
helyekre utal6 helynevek 6ttekintdsdvel. KLilcjn kiteriink a term6szetes lombhLrllat6 elok,
a gyepek 6s vizes terliletek ariiLny6nak alakLrliisiira, mivel ezek a rnezos6gi t6j meghat6ro-
z6 elernei. Mintateri.ilettink a Mez6s6g k<izponti, szArazabb, fds ndvdnyzetben szegnyebb
r6sz6n fekszik: Magyarszovdt 6s kiirny6ke; nyugaton a Kdlyrin-patak v6lgye, 6szakon a
Kolozsviirt Marosvds6rhellyel risszekrito forit, keleten a Magyarfnita fel6 vezet6 onzlrgirt,
ddlen pedig Magyarfriita 6s Aranykrit telepiil6seket osszekrjt6 kdpzeletbeli vonal hatiirolja.

A vizsgrilt tertilet jelenlegi ncivdnyzetdrfl, a titj szerkezetdrol 6s rdvidtiivri
dinamikdjdr6l terepi megfigyel6sek 6s mintav6telezds soriin nyertlink informiici5kat
(RuenocHr 2002, Sztso 2002).

A jrivend6 tdjdinamikai vitltozdsait a rntiltbeli jelensegekbol kiindr-rlva, a
jelenlegi orszdgos szinten dszlelheto gazdasAgi-politikai esemdnyek is regioneilis
szintii szociitlis iitalakuliisok, a Nyugat-Eur6pilban lefrt anal6gi:ik es az azt kiv|lto
okok fi gyelembev6tel6vel pr6brllj uk el orevetiteni.

Tdjtiirt6neti 6ttekint6s

A kezdetekt6l a XVII. szizadig
Nincsenek pontos adataink arr6l, hogy mikor telepedett meg az ember az

Erddlyi-Mez6sdgen. Archeol6giai leletek alapjdn nregSllapithat6, hogy 3000 dvvel
ezel5tt miir dlt emberi krizrissdg a mezos6gi tavas terliletek kcirnydken.

A mezosdgi tavak eredetdvel, szerepevel, tcirtdnetdvel sz6mos tanulmdny
foglalkozott. A tavak ds vizes teri.i letek jelent6sdge vitathatatlan (,,Volt ido, mikor a
Mezos6g fogalma egyet jelentett a mezosdgi tavakdval." Tonr, 1994), akircsak az
ember szerepe f-enntartiisukban, megfbgyatkozi{sukban, de esetenk6nt keletkez6siik-
ben is. Pollenvizsgdlatok igazoltrik, hogy a Szovilti-tri, amely mintateri.iletijnk ktiz-
ponti r6szdn helyezkedik el, a jdgkorszak ut6ni neleg-szfuaz idoszakban, 8-10 ezer
6ve, term6szetes fton keletkezett. Uled6kdben 250 cm m6lyen tdlgyfajok, hiirs, szil,
mogyor6 6s lucfeny6 vir5gporilt talilti ik (Csunos 1973).

A tertilet megfelel6 kcizeg volt a gazdirlkodiist rnegel6zo, kezdetlegesebb
gyiijttiget6, vadisz6, hal6szo, kevdsbe 6letm6d szfinilra, a r6mai korban pedig rniir
ismertdk s6kdszleteinek jelent6sdg6t. A s6r6tegek a Mez6sdg perernviddkdn rak6d-
tak le a harmadkorban, a tenger visszahfiz6diisiinak krjszrinhet6en ott, ahol a sor6teg-
ek a felszinre tdrtek vagy a felszin kiizel6ben vannak, sds-szikes nbvdnyzet alakult
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ki. A kolozsi s6b6nya kdrny6ke fblyamatosan lakott, fontos telepiil6s volt. BrNrcO
szerint (1778) r6la kapta nev6t a v6rmegye is Szent Istvdn kor6ban, hiszen ekkor
Kolozs,,a rdgi castrumndl" (Kolozsvdr),,virdgz6bb lStvdnyt nyfjtott".

Az elso b6vebb adatok Kolozs vdrmegye (s ezen bellil a szoviiti mintaterli-
let) birtokviszonyaira, lakossiigiira vonatkoz6an az Arpiidkori telepiil6sekrol sz6l6
feljegyz6sek (Gv6nnrv 1987). A v6rmegye keletre iriinyu16 forida mentdn a ma is-
mert teleptildsek j6 rdsze mfr letezett: Korpiid, Kdlyiin, Or, Fr6ta, Kamar5s falukdnt,
Szov6t, M6cs, Kesz[i, Berkenyes 6s Szopor pl6b6ni6s helykdnt szerepel. A 13. sz.
veg6n Szovdt 6s kcjzvetlen kdrnydke a Sukiak birtokriban volt, a tole d6lre fekvo
rdszek pedig a Frdtai csal6dhoz 6s a Barsa nemzets6ghez tartoztak.

E birtokokon ahatir 6s diil6nevek alapjrln rekonstru6lt tdrkdp m6g nagy kiterje-
ddsri erdos6get -,,vagy legakibb fils ndvdnyzetet - jelez. Az erd6s teriilet a K6ly6n-patak
vcilgydt6l d6len Or (ma Mezoor), Szopor, 6szakon pedig a mdr emlitett keleti f6ttig hil-
z6dtk, tehit az emberi teleptil6sek kijzvetlen ktimy6kdt leszdmitva uralta a t6rs6get
(GYORFFY 1987). Termdszetesen e rekonstrudlt t6rk6p nem lehet el6g apr6ldkos, vagyis
az erdofoltok nem hatiirolhat6k el, de t6ny, hogy a f;is veget6ci6 egykor jelent6s tertiletet
foglalt el. A l4-15. sziuadbol fennmaradt n6hriny olyan elnevezds, amelyekbol krjvet-
keztethetiink az erdok tipus6ra, iilapotira is (ToNr 1994): M6cs hatiiniban Kir6lyerdot
emlitenek a forriisok (1456), Aranykrit krjzeldben Agasero terlil el (1350), Szovdtr6l pe-
dig 1348-ban Csal6noserdot, Gyermtik-erdot, Somos- 6s Liiposerdot sorolnak fel. Az
Agaserd6 elnevezds az erdogazdirlkodris egy hagyom6nyos formrijiira utalhat. A Somos
erd6 fiatal, bokros-cserj6s ncivdnyzetet jelez, de azt is, hogy a falu sz6lnon tartotta az
erdei gyiimdlcscjk lel6helyeit, amely lehetett kiegdszit6 dlelemforras de az ecetgyiirt6s
alapanyaga is (a kdmydken ma is 6lnek a Somos-teto, Somoldal nevek). A Csaliinoserdo
elnevezds emberi beavatkozdst sejtet - Iegeltetdst vagy makkoltatdst -, hiszen a bolyga-
tatlan erdo aljndvenyzetdre nem jellemzci a csal6n felszaporodiisa. A Liiposerd6nek azdrt
van szSmunkra jelentosdge, meft a Mez6s6g kdzponti r6szdn jelenleg a patakparti 6s
rirt6ri fr{s novdnyzet teljesen hiiinyzik, de miir a 18. szdzad v6gi katonai t6rk6peken sem
taliilunk erre utal6 adatot. A L6poserd6 egyike lehetett az utols6 6rt6ri erd6knek, a 17.
szdzadiga nedves tertiletekrol a fas nciv6nyzet teljesen elhint.

A gyepteriiletek sorsrlr6l ebbol az idoszakb6l nem sok adat maradt fenn. A
l3-14. szinad fordul6j6n a mezogazdasiigi termelds egyediili formrija az ek6s ftild-
mrjvel{s volt (Gy6npFy 1987), az igy megmrivelt sziint6ftildek val6szintileg a tele-
pi.il6sek krizel6ben, a kcinnyen hozzdferheto laposokon teriiltek el.

E korai leiriisok alapjrln k<irvonalaz6dik a ,,saj6tsiigos mez6sdgi dletforma"
(ToNx 1994), amely a termdszeti eroforr6sok kiegyensflyozott kihasznililsin ala-
pult: brlr az erd6ket folyamatosan irtofiek, a lakossiig fenntartotta a szirmhra ndlki.i-
lcizhetetlen makkos 6s vadgyi.imdlcs termo erd6ket, megmiivelte a kcinnyen hozz6-
ferheto, j6 term6fcildti laposokat, a nedves tertileteket pedig kaszril6kdnt hasznosf-
totta. A frjldmtivelds kdtnyom6sos rendszerben ttirtdnt, egy rdszt bevetettek, a miisik

rdszt pedig ugaroltatt6k, esetleg legelonek hasznitltirk (SzanO M. 1995). A tavak
szintdn jelent6s dlelemforriist jelentettek, ugyanakkor ndlkiildzhetetlenek voltak a
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mezogazdasdg 6s 6llattart6s szempontlilb6l ezen az egyebkdnt vizrelen viddken. A
lakossdg, sztiks6gletei szerint igyekezett a csapad6kvizeket raktiirozni rijabb tavak
l6tesit6s6vel. Teri.iletiinkijn a Fr6tai-t6 a ktiz6pkorban keletkezhetett, brir a forr6sok
nem tesznek r6la emlit6st, az I. Katonai Felmdr6s tdrklp€n miir megjelenik.

XVII.-XIX. szflzad
Egyes kutat6k (pl. Mnxrnl 2000) a t6vll5'g hanyatliisi{t leginkribb a refbrmd-

ci6 terjed6se kdvetkezt6ben megvdltozott t6pl6lkoz6si szok6sokkal (a b6jtk6nyszer
megszLin6se) 6s a kolostorok (s a hozzi4uktartoz6 halastavak) felsziimoliisiival hoz-
z6k dsszefiigg6sbe. ToNK ( I 994) szerint a 16-17 . szluadban a munkaero hiiinya volt
a meghatilroz6, vagyis ink6bb csak elhanyagolt6k a meglevo tavakat. Ugyanezen
okb6f az sem val6szinti, hogy mezbgazdasitgi teriiletek nyerdse c6ljrib6l felgyorsult
volna az erd6irtiis, de meg sem szlint, ennek eredm6nyek6nt miir kevds erd6 maradt.

A l'l . szinad mi4sodik fel6nek 6s a I 8. szilzad elej6nek ttirt6nelmi esemdnyei
val6szintileg a Mez6s6g lakossiig6nak dletdt is megnehez(tettdk (tdrcik-tat6r dril6sok,
kuruc-labanc harcok). Az 1708-1711 kdztjtti pestisjdrviiny pedig a lev6ltiiri adatok-
kal igazolhat6an tribb falu eln6ptelened6s6t vonta maga utdn (pl. a krjzeli
Apahid66t). Szoviit kcirnydke nem tartozott a stirtin lakott 6s forgalmas tdrsdgek kii-
26, m€gis a leg6vatosabb becsl6sek szerint a lakossdg legalfbb 25%o-a pusztult vagy
menekiilt el. E drasztikus demogriifiai csdkken6s a falvak megszokott rendtartiisiinak
megbomliisilhoz vezetett, ahatdrt nem tudt6k megmfivelni. A 18. szdzad krizepeig
viszont - a gyors betelepftdsek ktivetkezm6nyek6nt - 3,3-szoros ndpess6gnriveked6s
volt tapasztalhat6, s a folyamat a 19. szAzad k6zep6ig tartott.

Kdzenfekv6 feltdtelez6s, hogy a jelentos tiirsadalmi v6ltozasok nyomiin (a la-
,kossiig nemcsak szAmarirnyirban, de eredete, tiirsadalmi rdtegzod6se szerint is m6dosult,
a beteleptil6k mas tdpl5lkozisi 6s ftildmriveldsi szokiisokat honositottak meg) a hagyo-
mdnyos tdjhasznillat is viiltozott. A hagyom6nyos diszn6tartiist visszaesett, egyre ndpsze-
njbb lett a juhtenydszt6s, a juhrillomilny gyarapodott(1720-1750 krizcjtt a juhok ds disz-
n6k arilnya a korrlbbi 2:1-rol 6:7-re villtozntt, a juhok sziima ll0%-kal ncivekedett,
Szes6M. 1995). Nem volt m6r sztiksdg azaddig feltve orzcift,,makkos erd6kre", de
lassan kiirtottak az 6piilet- 6s szerszSmfa k6szit6s6re alkalmas marad6k erdoket is, meft a
megncivekedett rlllat6llomiinynak rijabb legelokre volt szi.iks6ge. A 18. sziuad rn6sodik
fel6b6l r6nk maradt adatok nagy rdsze erdopusztulilsr6l ad hirt:,,... rnelly b6v Erdeje
l6gjen Buzdnak <mosD megis egy sziil tilalmas fiija ninczen, melly mciatD telyesseggel
a r6gi tilalmas erd6k el pusztultak l' (Buza, 1742, Sztso T. A. 1982), ,,a Falu f'elett valo
v5gott,6s Bokros, Eszakra fekv6, Erdo" (B6s, 1769, Szes6T. A. 1982), ,,8 Tdlgyes
nem sziilos, hanem tsak karonak, 's kertnek valo erd6" (Ajton, 1797, S7-^Bo T. A. 1982).
Helyenkdnt m6r ttizel6nek alkalmas fa sem maradt: ,,Az uradalomnak igen kevds erdeje
varyon, helysdgtinknek pedig dppen semmi sincs, mint mezosdgen, hanem szalmiival s
gard6lyal szoktunk ti.izelni" (Bdld, 1820, Szen6 T. A. 1997). Ury trinik, e folyamat
gyorsabb 6s er6teljesebb volt a Mezbseg k<izponti 6s nyugati rdszein - itt kizfu6lag
,,cziheres, bokros, tseplesz" erdok6l kapunk hirt, mfg a keleti 6s 6szaki r6szeken
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(Szab6d, Mezogerebenes, Dds, Szek, Szentegyed) maradtak mdg tilalmas ds makkos
erdok, ahol akir lpitkezesre alkalmas fa is n6tt.

Szov6t k<irnydkdn a 18. szinad v6g6re csappant az erdok kiterjed6se a ma
ismert m6retekre, j6r€szt csak az 6szaki-6szakkeleti oldalakon ds a plat6kon marad-
tak erdofoltok. Az erdotagok azonban - a mai iillapothoz kdpest -kev6sb6 voltak
felszabdalva: a Szovdt ds Berkenyes ktjztitt elnyril6 ,,Nagyerdot" csak egy erdei ft
viigta keft6. Szemberitlo a ligetes, ritkiis erd6k jelenldte (a mintatertileten az erd6k
kb.25%-a) - ez a tipus m5ra teljesen elttint.

A 19. szLzad elejdn a fokormiinyszek 6s az orsziiggytilds rendeletekkel sza-
\iiyozza az erdotartilst. Eloirjrik a gyorsan nriv6 friz-, hiirs- 6s eperfiik iiltetdsdt, az
,,arra alkalmas helyeken", tiltjdk az avar 6get6s6t, az erdei legeltet6st, erdei utak vd-
giisiit. Ekkor tdrtdnnek az elso javaslatok az ak6c mez6s6gi telepitdsdre is.

Szint6n a 18. szilzadi tiirsadalmi viiltoziisok sz{mlijira frj6k a gazdasiigtdr-
tdn6szek a szolo- 6s gyilmrilcstermeszt6s visszaszoruliisiit a Mezosdgen. Mintaterii-
lettinket illetoen nem taliiltunk erre vonatkozo irott forr6st, de kor6bbi sz6l6mtivel6s-
re utal6 helynevek alapjiin feltdtelezzik, hogy e folyamat itt is v6gbement. Pdlddul a
Krilyrint6l d6lre fekvo SzdlSs verciflny elnevezdsri, d6li kitettsegLi oldalon sem az
els6, sem pedig a harmadik katonai felmdrds tdrkdpei nem jeleznek szolot, tehiit a
n6v val6szinLileg koriibbi haszn6latra utal. M6cs hat6r6ban a ,,Dupd Vii" (Szolok
mtigtitt) domb hfvja fel figyelmiinket hasonl6 folyamatra, itt a 18. szdzad v6g6n m6g
val6ban rnriveltdk aszolot, majd a 19. sziuadban felhagyt6k.

A fentebb jelzett folyamatokat csak sf lyosbitottilk a 19. szizad eleji term6szeti
csap6sok, majd a 1854-es jobbiigyfelszabadftds, a ftjldek f'elosztiisa 6s tagosftiisa, amely
6vtizedekig (1885) elhdz6don. A falukdztjss6gek rendtart6sa ism6t megbomlott, sok ftild
maradt rnriveletlentil, a tavakat elhanyagoltilk, a malmok elpusztultak. A helyi lakossiig
sokriig ellenezte a tagosltilst, mert ily m6don a koriibban kdzlegelok6nt haszniilt ugarol-
tatoft ftjldekrol is kitiltottiik a ktizcis nyr{jat (Kos, 2000). Az l813-1818-as id6szakban,
az esos 6vek kdvetkeAeben elvizenyosddcjtt vid6ken ehins6g pusztitott, a falvak fel6lt6k
6llatdlfomrinyukat, ezt a kds6bbiekben (a jobbiigyfelszabaditas ut6n) kevds igiisiillaton
kivi.il, szinte kizar6lagjuhokkal p6tolt6k. A nagykiterjeddsii legelok leroml6sa, az tillat-
iillomi{ny fjabb n0veked6s6vel mdr veszllyes mdreteket 6ltdtt. A 19. szdzad v6gi 6ssze-
irrisok (1895) Gy6res ds Szov6t v<ilgydben rn6r helys6genkdnt 142,7 hold koprir legelot
jeleznek (Szab6 1995), megindultak a sorozatos csuszamldsok 6s szakaddsok; e fblyamat
iiltaliinos volt a Mezosdg krizponti, nyugati 6s deli rdszein. A leromlott teriiletek v6delme
6s rijrahasznositiisa a szdzad vdgdre ktiztiggy6 vdlt, a szakemberek megold6sk6nt a kopri-
rok fasitas6t javasoltiik. Ezen erofeszitdseknek kev6s nyomiit l6tjuk a szov6ti t6rsdgben:
akdc telepitds6vel pr6b6lkoztak a szovdti ,,Tigla" oldaliin, Magyarki4lydn dombjain pedig
akrlc, erdeifenyo 6s vdrdsfenyo i.iltetv6nyeket hoztak l6tre, ez ut6bbiakat mir a20. szA'
zad kozepln 6s mdsodik fel6ben. A talajer6zi6 probl6mrijrit napjainkig nem sikeriilt
megoldani, b6r erdotelepftdsek tcibb helyen tcirtdntek, kizar6lag idegenhonos fajokkal
(ak6c, erdeifenyo, feketefenyo, vcirdsfenyo), ez csak helyi megoldils lehetett, hiszen az
dllaudllomdny nem csdkkent.
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Ugyanebben az idoszakban megsziint a Mez6sdg kor6bbi elzitrtsiga is: az
utak 6s a vasdt ki6pft6se megkdnnyitette a term6nyek 6s hfs szilllitdsdt, ami a helyi
lakossdgot a forr6sok m6g intenzivebb kihaszn6l6sdra sarkallta. A kor6bbi k6tnyo-
mdsos rendszert felv6ltotta a hi{romnyomdsos, amelyben mdr sokkal nagyobb teri.i-
leteket vontak miivelds alii, elterjedt a vasalt ds vasb6l kdsztilt munkaeszkdzdkhasz-
niiata, a tr6gyi.z:is (Als6 6s Fels6szov6t, Aranykrit: trigyinott fiildben az oszi btna
2-4-szeres term6st hozott, a kordbbihoz k6pest).

A III. Katonai Felm6r6s t6rk6pei alapjdn megdllap(thatjuk, hogy a t6jra jel-
lemzo a szinte piirhuzamosan fut6 meredekebb d6li oldalak szirazgyepeinek legelo-
k6nt val6 hasznosft6sa, az {szaki enyh6bb lejt6sti teriileteken 6s a v<ilgyalji rdszeken
a szdnt6fdldek 6s kaszdl6rdtek viiltakoznak, a sziint6fdldek t6rfoglaldsa az i.id6bb
gyepteriileteket drintik sokkal ink6bb, mint a legel6tertileteket. A patakokat kisdro
drisfiivti nedves rdtek mindezidiig kaszdl6kkdnt maradtak fenn. Az erd6k terUlete
jef ent6sen nem v6ltozott az l. Katonai Felmdrds t6rkdpein 6br6zoltakhoz k6pes, vi-
szont helyenk6nt a nagyobb tttmbdk feldarabol6dtak (1., 2.6bra).

El Frdd

El CycP ai s{ntdfold

El Srdl6 tlttrr6lcsii!
I Tctcptilas
l r d

l. 6bra Magyarszovtit is kdrnydke ndvdnyzete a XVIIL szdzad vdgdn
(Az 1769-1773-b6l szdrmaz6 tdrkdp). Kisziilt az I. Katonai FeLmdrds alapjdn. A tdrkdpen nem

kiiltinithetdek el a gyepteriiletek ds a szdnl6teriiletek, ezdrt ezekel egyiitt dbrdzoljuk
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XX. szdzad
A 20. szdzadban a vil6ghribonik alatt 6s kdzben a munkaer6hiriny 6s a gaz-

das6gi vdls6g kcivetkezt6ben ism6t nagy teriiletek maradtak ki a mtivel6sbol, a ter-
mel6s visszaesett. A megmaradt sz6loket 6s gyiimtilcsristiket teljesen elhanyagoltrlk.
A megmtivelt ftjldeken a gabonatermel6sre helyezt6k a hangsrilyt (MIHetl 1970). A
mrisodik vil6gh6borft krivet6 viiltozisok, a kollektivizdl6s itt is ellentdtes 6rzelmeket
sztift a lakossrig k<irdben. Megsz[intek a korribbi elszigetelt tany6k, a szovitti tdrs6gben
ekkor bomlott fel a Szdnafri tanya kcizcissdge. Ndhiiny csaliid rn6r ekkor bekciltdzott a
nagyvdrosokba (Kolozsvdrra vagy Marosvdsdrhelyre), a kdzdssdg nagy r6sze megpr6-
b6lt 6lni az [j lehet6sdgekkel. A szocialista elk6pzel6sek szellem6ben a kollektiviziilds
utiin a letezo termeszeti eroforriisok maximiilis kihasznSlas6ra tcjrekedtek. A gyepek-

bolcsak annyit hagytak meg, amennyire azirllatitllomLiny eltartiisrihoz felt6tlentil sztik-
s6g volt, a ttibbi tertiletet szi{nt6f6ldk6nt hasznositottiik. Ircsapoltilk a mdg megmaradt
vizes teriileteket, feltdrtdk a telepi.il6sekt6l t6vol es6 kaszal6kat is, hiszen az t1, 96-
pesitett gazdrilkodiisi m6dszerekkel miir ezek is mtivelhet6kkd v6ltak. Ha megfi-
gyeljtik az 1968-ban kdszi.ilt katonai topogr5fiai tdrkdpen felttintetett mriveldsi tipusokat,

@ Erd6

S Cycptcriitct

El sz6l6, syim6bse

El Szinr6fdld

I T.lcpiilas

E T 6

2. 6tbra Magyarszovtit is kdrnydke ndvdnyzete a XIX. szdzad vdgdn

(Az t869-t884-bcil szdrmaz1 tdrkdp.) Kdszlilt a III' Katonai Felmdris alapjdtt.
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feltiinik, hogy a korribbi kiegyensrilyozott szfint6-gyep ar6ny eltol6dik a sz6nt6ftjl-
dek javrira: a kisebb gyep, erdti, illetve szolo- 6s gyiimrilcsris foltok
a szi{nt6fiildbe 6gyaz6dva jelennek meg. A hatvanas 6vekben nagy hangsflyt fek-
tettek a mutrfigyirzirsra, a leromlott legelok hozamflt is megpr6b6lt6k ily m6don n6-
velni, de ez nem vezetett eredmdnyre (MtHAIL 1967). A kor6bbi sz6l6teriileteket is
fef rijitott6k, teraszositottiik. Mintateri.iletiinkrin az erdogazd|lkod6s tarviigiisra, majd
a letarolt teri.ileteken a term6szetes fehijuldsi folyamatok magiira hagyiisi{ra korldto-
z6dott.

A helyiekkel folytatott besz6lgetdsekb6l kitiinik, hogy a kezdeti lelkesedds a
hetvenes dvekben lanyhult. Kideriilt, hogy a neh6z munkiival teraszosftott szol6k
mtivel€se nem jdvedelmezo, s avir6gz6nak kiki6ltott mezogazdasirg sem vonta ma-
ga utdn - f egaL{bbis a falvak lak6i szdmiira - az lletkoriilm6nyek val6di javLrliisiit. A
Mezosdg kcizponti rdsz6n a falvak ism6t elszigetelodtek, a fiatalokat vonzott6k a
nagyv6rosok, az otthonmarad6k pedig m6r nem tudt6k a nagy mezogazdasitgi teri.i-
leteket mind megmiivelni. A ndpsz6mliilSsok adatai szerint 1977 6s 1992 kozott a
szovdti t6rs6g nagyobb telepiil6sein (Magyarfrdta, Magyark{lydn, Magyarszovrit,
M6cs) a I ako ssilg l6leksz6.ma 24-3 5 Vo -kal cstjkken t.

A t<irtdneti visszapillantds lehetos6get nyfijtott at|jszerkezet iitalakuliisainak
felt€rkl,pezdsdre a gazdasiigi viiltoz6sok ti.ikr6ben. A kilencvenes 6vek 6ta eltelt id6-
szakban ismdt a "viiltoziisok kor6t" 6li az erdelyi tiirsadalom, beledrtve a Mezosdget
is. Hogy milyen kdvetkezm6nyei mutatkoznak 6s lesznek az iiltalunk kutatott tdjegy-
s6gre n6zve, erre pr6biilunk v6laszt adni a ktivetkezokben.

A vegetiici6 r{llapotr{t 6s a tdj szerkezetlt meghatirozzdk az egyes korokra
jellemz6 emberi tev6kenys6gek (trijhasznrilat). Mdgpedig ezek: l. idotartama,2. az
drintett tertilet m6rete, 3. a beavatkoz6s m6rtdke, 4. visszafordithat6sdga (az okozott
viiltoziisok reverzibilisek-e, van-e lehetosdg a regeneriil6d6sra) 6s az, hogy melyek
voltak atilhasznilatviitozitsitt kiv6lt6 szociiilis ds/vagy politikait6nyez6k (ErtrNNE
et. al. 1998).Ezek krizi.il a fontosnak it6lt cisszetev6k kriziil, avizsgiit terlileten a
tilhasznfiat-v6lt6s bek<ivetkezdsdnek hozziwetoleges idej6t, kiv6lt6 okait, az 6ltala
6rintett teri.ilet mdretlt 6s legfontosabb kovetkezm6nyeit sikertilt rekonstrudlni a ren-
defkez6sre r{f 16 adatok alapjr{n (ezek dsszefoglaldsrit lSsd az |. tilbl{zatban).

A tdj jelenlegi dllapota
A mai tilat a hatalmas kiterjeddsii (kb. 50%-ban mdg hagyomdnyos m[ive-

l6sii 6s kisparcell6s) szrint6ftildek 6s szint6n terjedelmes, a trillegeltetds miatt erosen
degradr{ft szdrazgyepek (Stipetum pulcherrimae 5o6 42, Stipetum lessingianoe 3o6
(27)47, Stipetum capillatae (HUECK 3l) KnauscH 61, SaLvio-Festucetum rupicolae
(Z6wotvtt 37) (506 64) 6s xero-mezofil gyepek (Brachypodieto pinnati-Festucetum
rupicolae GhiSa 62) uraljrik, a m6sodlagos kasz6l6r6tek, sz6rt helyzetfi ds kis mdre-
tri, drintoen mezofil gyerty6nos-ttilgyesek (Querco petreae-Carpinetum BORZA
l94f ), kevert tOlgyesek (Quercetum roboris-petraeae Borza 1928) 6s a felhagyott
szdnt6firldek ardnya kisebb (3. dbra). Az lvszdzados tdihaszniilat sor6n az azonos
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jellegri vegetiici6foltok egyre nagyobbak lesznek, a trlj kdpe a finomszemcsdsb6l a

duruiszemcs6s fel6 tol6dik. Ennek oka nem csak a tulajdonjogi viszonyok megviil-

tozdsa 6s a nagy t6telben.jrivedelmez6bb termelds. A t6jhaszn6lat6t kev6sb6 korl6-

tozzirk a talajadotts6gok, domborzat, a viz el6rhet6s6ge, geomorfol6giai tenyezok
(JoNctrnN 2001), a korszeni technika b6rhol szinte biirmit elo tud 6llitani, ennek

megfele I 6en v fltoztatv a az edd i g stab i I folthat6rokat, t6j szerkezetet.

3. 6t6ra Magyarszovdt ds kdrny'ke ndvdnyzete a xX. szdzad mdsodik feldben
( I 965-b6l szdrmaz6 tdrkip.) Klszillt az orszciSos tdrkdpezds alapidn.

Az |vezredes tiijhaszniilat a nehezen vagy egy6ltal6n nem miivelheto mere-

dek d6li lejtok n<iv6nyzetdt kimelte meg leginkrlbb. Ebb6l ad6dik,hogy a napjainkig

fennmarad6 term6szetkcjzeli gyepek (refrigiumok) nagyon kev6s kivdtellel xerofil

gyepek, a xero-mezofil 6s mezofil gyepek miisodlagosak ds erosebben degrad6ltak.

Ugyanez 6rv6nyes az erd6kre, csak egy mrisik okb6l: az 6szaki, enyh6bb lejt6sti ter-

mohelyek erdoiillom6nyai (gyertyrinos-tcilgyesek,) sokkal nagyobb ar6nyban degra-

dr{l6dtak az elgyertydnosodds 6s az ak6c elterjed6se folytrin, mint a plat6k szdrazabb

erdotipusai (a kevert trilgyesek). A ddli lejt6kkel szomsz6dos kevert ttilgyes erd6-

szeg6fyek sokkal fajgazdagabbak, gyakran 6rintkeznek termdszetkdzeli gyepekkel,
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1. tdblflzat Az utdbbi 400 dv legfontosabb tdihaszrullati vdltozdsai
az Erddlyi-Mez1sdg kozponti rdszdn

Id6-
pont

Esem6ny Okok Erintett
teriilet
m6rete

Kiivetkezm6nyek

1600
el6tt

Erdoirtds Legel6- 6s
sz6nt6tertilet
nyer6se

Nagy -
kdzepes

Cscikkent az erdok
tertilete

1750
kdrtil

"Makkos erdok"
megfogyatkoz6sa,
rij legel6k
kialakitdsa

Allatdllom6ny
megvilltoz6sa,
ndveked6se

Kdzepes Csrikken az erdok
tertilete

1 850
ktlri.il

Gyepek feltijr6se Gabonaexport Kdzepes Szdnt6tertiletek
megndveked6se,
gyeptertiletek
csiikken6se

Erd6telepit6sek
idegen fafajokkal
(ak6c, feketefeny6)

Talajer6zi6 6s
ftildcsuszaml6sok
megakaddlyozi{sa

Kicsi Xerofil gyepek
tovdbbi
degrad6l6ddsa

Nedves tertiletek
lecsapol6sa

Sz6nt6teriiletek
nyerdse

Kiizepes Mocsarak 6s mezofil
gyepek eltiin6se,
illetve
visszaszorul6sa

1948
ut6n

5zo16- 6s
gyiimdlcstermesz-
t6s

Allamositds Kicsi

Xerofil gyepek
tertilet6nek csdk-
ken6seAz arra alkalmat-

lan teriiletek k6ny-
szeni besziintdsa

Irre6lis teljesft-
m6ny-orientiiltsiig

Kicsi

r970
kOri.il

Sz6l6teri.iletek fel-
haev6sa

A fiatal lakossi{g
vdrosra kdltiiz6se

Kicsi M6sodlagos gyep-
teri.iletek ndveked6se

1990
ktirtil

Szdnt6teriiletek
felhagydsa

Amezilgazdasdg
alacsony jtivedel-
mez€se 6s a falvak
el6reeed6se

Kdzepes Parlagteriiletek
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szemben az 6,szaki lejtok gyerty6nos-tdlgyeseivel, arnelyeknek gyakran hi6nyzik a
szegdlye es kcizvetlenlil erintkeznek a sz6nt6ftldekkel. A vizsg6lt t6jrdszlet ebbol a
szempontb6l ,,kdtveret(r", ahol a mdg fennmaradt rnezofil nciv6nyzet sokkal degra-
ddltabb. A rneredek lejtok ndvdnyzetdnek Stmenetei elmos6dottabbak (pl. erdosze-
g6lyek), amely a termdszetes trij sajiida, mig az 6szaki lejt6k folthatiirai kontraszto-
sabbak, ez a kultirft6jak jellemzoje. Ez a kettossdg rdnyomja a b6lyegdt a tii j regene-
rril6d6si lehet6sdgeire is, a xerofil termohelyeken a ncivdnyzet sikeresebb regenerd-
l6drisa val6sulhat meg.

A jiiv6re vonatkoz6 elk6pzel6sek
A t6j mai iillapota az egyes rdgi6kban ds orsziigokban hr"'ren tiikrrjzi mind

tcirtdneti, mind a kulturiil is 6s gazdasdgi vonatkozdsban a mriltat. Menn6l visszama-
radottabb egy orsz1g gazdasiiga, menn6l archaikusabb a gazdi{lkod6 r6teg, anndl
jobb iil lapot( a term6szeti kdrnyezet, anndl nagyobb mdrt6kben volt k6pes megma-
radni term6szetk0zeli dllapotban. Eur6pai l6pt6kben gondolkodva, figyelve 6s vizs-
g6lva a tdj szerkezet6t 6s ellapotdt kitiinik, hogy a nyr-rgat- ds 6szak-eur6pai (Nohl
2001) 6s a kdz6p-eur6pai dllamok tdbbs6g6ben az emberi tev6kenysdg nagy teriile-
teken 6rezteti egyre ercisebb hat6s6t, a vid6ki tii j leromliisiit, homogenizril6d6s6t, fel-
darabol6diisiit eredmdnyezve. Ezeket a negatfv hatdsokat az intenzfv mezogazdasitgi,
ipari (b6nyiiszat,leveg6- ds vizszennyezds) es erddszeti tevdkenysdg vrilda ki.

Manapsiig egyre gyakrabban lrangoztatott vdlemdny, hogy rcjvid id6n beltil
ugyanezek a negatfv iitalakuldsok v6rhat6k a tiibbi, jelenleg gazdasiigilag mdg visz-
szamaradott krizdp-eur6pai 6s a kelet-eur6pai orszdgokban is, fgy a m6g rnegl6v6
regioniilis ki.ildnbs6gek egyre inkiibb 6sszemos6dnak majd (MANDER and JoNcvnN
1998, JoNcvtAN 2001 ).

K6t lehet<is6g k6pzelhetri el: Fokoz6do haszn|lat - a j6 termesho-
zamu, konnyen mtivelhetri trijak 6s r6giok az egyre intenzivebb6 (kis te-
riileten nagyobb hozamra torekvci) v6l6 mtivel6s 6"ldozatai, ennek nyom6n
a j6l ismert leromldsi folyamatok sflyosbodnak. Marginalizici6 - azok a t6-
jak, r6gi6k, amelyek csak nagy kriltsdgek iiriin hasznosithat6k vagy kapcsolhat6k be
a kereskedelmi forgalomba (nehezen megkrizelithetoek), rnarginillis helyzetbe ke-
riilnek. Ebben az esetben nagy mezogazdasigi tertiletek felhagyrlsa vfuhato, a t6j
kdpdt a spontSn vegetrici6fejlod6s hatiirozza najd meg. Az intenzivebb6 viiliis ds
marginalizill6diis ugyanannak a folyamatnak a k6t p6lusa, mindk6t tfpusri viiltoziis
tulajdonkdppen diverzitiis-cstjkken6shez vezet (MANDER and JoNcvnN 1998,
JoNcMAN 2001).

Milyen lesz tehiit a mezosdgi trij 50 6v mf lva? A vizsgillt tertileten is sz6-
molunk a fenti es6lyekkel a jovo villtozdsainak tekintet6ben.

l. Ki6pi.il az(thillozat 6s tcikdletesebbd v6lik a vasfrti forgalom, rnegszfinik
tehi./" az elszigeteltsdg. A mozgiislehetos6gek javulilsa (termdnyszallitas 6s szemdly-
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sziilitds) nemcsak kereskedehni 6s mezogazdasiigi fellendLrl6st eredmdnyeznek (inten-
ziv gazdillkodiissal termelt nagy mennyisdgri gabona, gylirncilcs ds hrirs sziillitiisa), lra-
nem a lakossiig 6letszfnvonaliinak emelked6se folytdn a falvak n6p6nek hety-
benmaradiisdt is. Ez a jdvokdp feltdtelezheto a j6 term6ftldek ds kdzepes rninosdgri
legeloteriiletek alapjrin. Ktivetkezmdnye viszont a trlj jellegtelennd vdlSsa, eros lerom-
l5sa, a jelenleg mdg megldv6 j6 termdszeti drtdkiitertiletek cscikken6se, megsztin6se.

2. Az elszigetelts6g fbkoz6dik, a megmaradt fiatalabb n6pess6g v6rosba
kOltdzik, igy a falvak eldregednek 6s v6giil elndptelenednek (Kreecs 1996). Ennek
ktivetkeztdben nemcsak a sziint6teri.iletek, hanem a legelok ds kasz6l6k is felhagy6s-
ra keriilnek. Ezt a jdv6kdpet hitelesiti az orszitgjelenlegi rossz gazdasrlgi helyzete,
amelyben a mezogazdasrig 6s infrastruktilra fellenditdse neh6zkes ds lrosszadalmas
folyamatnak iglrkezik. Kdvetkezm6nye a spontdn szukcesszi6s folyamatok hatalmas
tertileteken val6 beinduldsa, amely az esetek tiibbs6g6ben a n0v6nyzet sikeres rege-
nerrif6di{siihoz (Rurnecur 2000, 2002), mds esetekben kisziimithararlan tblyama-
tokhoz, esetleg diverzitds-csdkken6shez 6s a tdjidegen elemek (Robinia pseudo-
acacia, Calamagrostis epigeios) trilzott elterjed6s6hez vezet majd. Megfigyel6seink
szerint a rnirvel6sbol kivont, ii ltaklban teraszositott szol6kben, valamint a kihaszn6-
latlan legelokcin, ahol a bokrok 4-5 dvenkdnti kiirti isAt is elhanyagolj6k, intenziv
cserj6sedds indul el.

3. Egy kciztes lehet6sdg is elk6pzelhet6: a marginalizitcio nyom6n az elnep-
tefenedo falvakban vagy azok kcirnydk6n fennmaradnak ajuhok tartasifia szakosod6
pdsztorcsaliidok, akik jobban alkalmazkodnak a nehezebb, k6nyelmerlenebb 6letkd-
ri.i lm6nyekhez, e mellett viszont a nagytizemi juhtartiis j6 meg6lhet6st biztosit szii-
tnukra. Ezt a jciv6k6pet igazolhatja a szilntofrildi rnrivelds hanyatl:isiival szemben
jelenleg teret h6dit6 dllattarti4s 6s kimondottan a juhtartris f'ellendtil6se. Kcivetkez-
mdnye a legeloteriiletek toviibbi tf lhasznositdsa, a jelenleg felhagyott sziint6frjldek
legefovd v|ltoztatisa (tehdt itt rossz minosdgri gyepek kialakul6sa 6s fenntartiisa), a
m6r megldv6 gyepek degradiil6ddsa, az erozios folyamatok tovribbi feleroscid6se, a
talajcsdsziisok gyakoribbi{ vi4ldsa. Az lllattartls csak akkor lenne 6letk6pes, ha el-
terjedne az ig6nyesebb fajt6k teny6szt6se, egyben a legel6tertiletek 6sszerribb, fenn-
tarthat6 haszndlata val6sulna meg. A napjainkban tapasztalhat6 viiltoziisok: a tulaj-
donjogi viszonyok iitalakulilsa, a mezbgazdasiig alacsony jrivedelmez6s6ge, a r6gi6
szociiilis villtozdsai (falvak eldregeddse) azt sejtetik, hogy a 3.vagy 2. lehetosdg be-
kijvetkez6s6nek nagyobb es6lyei vannak, pontosabb becsl6sek azonban nincsenek.

Egyes tiijak, ndv6nykiizdss6gek kezel6si strat6girdjdnak kialakiti4sa, majd a
t6nyleges kezel6s megtervez6se csak a helyi 6s t6rs6gi mdlt ismeret6ben lehet hite-
les. K6ts6gtelen, hogy a viddki ti{jak eset6ben a fenntarthat6 gazddlkodiissal (az em-
berek rneg6lhet6si lehetosdgeinek megteremtdse, tehdt fenntarthat6 6s jcivedelrnez6
mezbgazdasdg) piirhuzamosan a term6szetvddelmi szempontok 6rvdnyesiil6se, a
termdszetktizeli t6j ds a termdszetkdzeli vegetirci6foltok meg6rz6se lenne kiv6natos.
Am ezekben a k6rd6sekben nem szabad egyoldahi drintdseket hozni, f6leg a kezeldsi
6s a nyugat-eur6piiban oly divatos tdjtervez6sijavaslatokra vonatkoz6an (ETTENNE et
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al. 1998, MIHUT et al. 2001). Ennek elkeriildse v6gett figyelembe kell venni a lakos-
sdg drdekeit, elutasitva az ut6pisztikus, az emberi tev6kenys6get teljesen kizir6 v6.-
delmi intdzked6seket, illetve a kdnyszerti, a lakoss6g eddigi hagyomSnyos tevdkeny-
s6geit megvilltoztat6 elkdpzel6seket egyariint. A vizsgdlt r6gi6 ilyen tekintetben
elonyt 6lvez a nyugat-eur6pai orsz6gokkal szemben, amelyekben dominill a hagyo-
mdnyos gazddlkodiisi formi{k visszadllitiisa a v6delmi intdzked6sek 6s tiijtervezdsi
javaslatok legf6bb gondolata. Mivel a rdgi6ban mdg fennmaradtak a hagyom6nyos
gazdiilkodiisi formiik, ez6rt csak ezekmegorzdse, illetve pilrtokisa lenne a c6l, ezzel
a r6gi6 sajiitos arculata, jellege is fenntarthat6 lenne.

Kdszbnetnyilvdnit6s
Ktiszcinettel tartozunk Molndr Zsoltnak 6s Koviics J. AttiL4nak ak1.zirat lektordliisii-
6rt 6s hasznos taniicsaik6rt, valamint Jakab Mdrtdnak a nyelvi hibrdk kijavftiisdban
ny[jtott segits6g6rt. A kutatrishoz 6s tanulmriny elk6sziiltdhez n6lktildzheretlen
anyagi tiimogatdst az Arany Jiinos Krizalapftvdny biztositotta.
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