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AZ ERDŰSPUSZTAI TAVAK LÉTESÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE 

Dr. Papp Ferenc

Az Erdőspusztai tavak létesítésének előzménye volt egy szemléletben új
szerű vízgazdálkodás, amely az 1960-70-es években bontakozott ki a Tiszántú
li Vízügyi Igazgatóság működési területén, valamint az "erdészek és vizesek' 
egymásra találása, egymás munkájának kölcsönös megismerése és megbecsülése.
Ezt követte» fazös szándék és cselekvés, mert ebben az időben jelentkezett a 
Debrecentől keletre húzódó 12.000 hektáros Erdőspuszta parkerdővé fejleszté
se, ahol alkalmazni lehetett a két környezetgazdagító tényező /erdő és víz/ 
együttes tájfejlesztő hatását.

Mint vízgazdálkodó is páratlan szépségűnek láttam a Nyírség legdélibb 
részén a több mint 50 %-ban erdősült Alsónyírvizi-területet, ahol facsopor
tok, erdőfoltok, erdők, rétek, legelők festői tájat alkottak. Könnyű volt 
felismerni, hogy hiányzott az a víz, amely vonzerejével mindig fokozza a táj 
szépségét, növeli értékét. A vízgazdálkodás újszerűségének lényege ezen a te
rületen az volt, hogy a korábban feleslegesnek és károsnak vélt belvizeket kü
lönböző rendeltetésű tározókban a vízgyűjtőn tartsuk azzal a felfogással, hogy 
"minden víz, amely kárt nem okoz,az hasznos" Egy tenyérnyi vízfelület is ivó 
és fürdővíz az erdő állatvilágának.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Tiszántúl vízgazdálkodása ebben az idő
ben megújulását, reneszánszát élte. Többek között azért is, mert a dinamikusan 
fejlesztett megyei vezetékes vízellátás az 1966-os jeges- és 1970-es nyári si
keres árvédekezés olyan kohéziót teremtett a vízügyi szervek, tanácsok és gaz
dálkodó szervezetek között, amely lelkesített, kezdeményezésre bátorított. 
Ugyanakkor már hatott a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HIVR) 
tervezésének az a komplex szemlélete, hogy Debrecen tágabb térségében össze
hangoltan tervezzünk valamennyi vízgazdálkodási fejlesztést és feladatot. E- 
zek voltak:
a./ Debrecen város ivó- és ipari vízigényének kielégítése
b./ A löszháti területen 30.000 ha öntözésfejlesztés
c./ A Nagyerdő vízháztartásának javítása (Ennek érdekében jóléti célokat is 

szolgáló tórendszert tervezünk.)
d./ Debrecen peremterületeinek belvízi rendezése (
e./ A fürdők használt vizének elhelyezése
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f./ Az Erdospusztai erdők termőhelyi, vízháztartási és környezeti viszonyai 
nak javítása

g./ Debrecen rekreációs övezeteinek fejlesztése
A vízgazdálkodási feladatok természeti és gazdasági struktúrájában két 

eltérő tájegységet érintettek. A löszháton elsősorban a gazdasági jellegű 
feladatok domináltak, az Alsónyír-vizen, a Tócó- és Kondoros völgyben a bcl- 
vízgazdálkodási, környezetfejlesztési és rekreációs lehetőségek bővítésé
volt az elsődleges cél.

Terjedelmi kötöttségek miatt sem foglalkozhatom a HIVR nagyszerű, évti
zedekre kiható vízgazdálkodás fejlesztési tervvel. Ezt már többször többen 
megtettük. Leszűkítem a gondolataimat a Kati-ér vízgyűjtőjére (418 km ), majd 
ezen belül is az első tóra, a "Kati tó" (ugyanis ekkor még így nevezték) lé
tesítésének történetére. Azért is, mert létesítésének körülményeit a későbbi
ek során a valóságot megszépítöbben mutatták be, mint ahogyan az volt.

Számomra ma is rejtély, hogy miért változtatták meg e szépen csengő né
pies hangzású nevet, amely Debrecen térségében más létesítményeknél is hasz
nált volt (Kati-híd, Kati-kocsma...) és a Kati-tó elnevezés elfogadott volt 
az építés időszakában. A HAJDÚ-BIHARI NAPLÚ 1976. III. 17-i száma "Megnyitás 
előtt Debrecen új pihenőkörzete" c. írása még következetesen használja; "a 
Kati-tó környéket"... "a Kati-tó partján" a Kati-tónál" kifejeze -eket.

A Kati-tó nevet használtuk publikációnkban éveken keresztül. Engedtes
sék meg, hogy a helytörténeti hűség kedvéért e cikkben is következetesen úgy 
használjam, ahogyan létesítésének nehéz körülményei között.

A Kati-ér vízgyűjtőjéről
A szakirodalomból ismert, hogy Debrecen térsége még a XIX. században is 

víz bőségében szenvedett. A Nagyerdő környékén bőjyizú és jó vizet adó ásott 
kutak voltak. (Ekkor még díszlettek a Nagyerdő fái.)

Az Alföld síkság és a dombvidék között átmenetet képzett, erekkel és 
mesterséges csatornákkal barázdált terület - az Alsó-Nyírvíz - nagy része is 
vízzel borított volt. A Kati-éren vízi malom is üzemelt. Nem részletezem a 
múlt századvégi vízrendezés és lecsapolás társadalmi, közegészségügyi, gazda
sági okait, műszaki részletkérdéseit (esetleg szemléleti hibáit), a mikroklí
mára és az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen hatásait. Tény, hogy a vízbő vá
rosból víz nélküli város lett, csökkent a kutak .vízszintje, általánossá vált 
az alsó-nyírvizi terület kiszáradása. Csökkent a csapadékosság, a relal pá
ratartalom, hatásukra romlott az élővilág életfeltétele.



- 63 -

A múlt ismeretéből és az "akkori jelen" adottságaiból egyértelmű volt 
a feladat, "a területre vissza kell hozni a vizet szabályozottan és ezzel 
javítani a vizháztartási viszonyokat és a termőhelyi feltételeket." Ennek 
első lépése a lehullott csapadék visszatartása, tározókban való gyűjtése, 
frissítésükről való gondoskodás (frissítő víz más vízgyűjtőről való átveze
tésével is...) és ahol lehet a víz rekreációs célú hasznosítása. Részletes 
ismertetés nélkül csak megemlítem, hogy az elkészült tervek a Kati-ér víz
gyűjtőjén:
- három helyen közcélú (jóléti) tározót (Arborétum 3 ha, Mézeshegyi-tórend- 
szer 47 ha, Kati-tó 20 ha)

- kettő helyen belvizi- és közcélú tározót (Fancsika-I 90 ha, Fancsika-II ha)
- három helyen belvíztározót tartalmaztak (Fancsika-III 14 ha, Bodzás 34 ha, 
Haláp 66 ha).

E tározók és tavak meg is épültek, jól funkcionálnak és az Erdőspuszta 
gyöngyszemei. Létesítésük óta sok örömet szereztek Debrecen és környéke la
kosságának.

Ilyen időtávlatból úgy tűnhet - könnyen mondhatják -, hogy a vízügyi be
avatkozás egyértelmű, szinte egyedül lehetséges és szép feladat volt. Mi volt 
benne új, nehéz és kockázatos? Valóban úgy tűnhet, mert nehézségei leszűkültek 
egy kisebb körre, s egyik-másik probléma a nyilvánosság előtt rejtve maradt. 
Úgy vélem, nem rontja e nagyszerű emberi alkotás értékét, ha szépítés nélkül 
adom közre a még le nem írt, de közben elhárult akadályoka^yííkkor küszöbön 
álló kudarcokat, bizonyos dolgok agyonhallgatását, amelyek tanulsága néhány 
helyi vezető akkori szemléletét is tükrözi.

Első probléma az volt, hogy az Erdőspusztai terv első változata még nem 
számolt - nem számolhatott - a tervezett tavakkal. Érthető, hogy az ezzel já
ró tervmódosítás kezdetben okozott kisebb nézeteltérést, idegenkedést bizonyos 
vízügyi létesítményektől. (Volt akinél sértett hiúságot.) Ezek később nemcsak 
feloldódtak, hanem szoros együttműködéssé, kölcsönös szakmai tiszteletté, em
beri barátsággá változtak.

Valós gondot az okozott, igazán kockázatossá az tette az ügyet, hogy a 
hidrológiai számítások szerint nem volt biztonságos saját vízgyűjtőjéről a 
Kati-tó vízellátása. A számítások szerint tíz évből egyszer elapadhat, kiszá
radhat a tó. Mit lehetett erre mondani? Semmiképp nem volt szabad a számításo
kat megszépíteni, adott esetben a felelősséget áthárítani, bárkit nehéz hely
zetbe hozni. Érveket csak a józan ész alapján, kockázattal párosítva lehetett 
felsorakoztatni. Ilyenek voltak:
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- Bíztunk abban, ha az első éveket megnyerjük, a talajvizek dúsulnak annyit, 
hogy a számított valószinűség nem következik be.

- Ha mégis bekövetkezne, az nem úgy jelentkezik, hogy az átadást követő 2-3 (ív
ben egymás után, és ha megismerték, megszerették (mármint a tavat) az átmene
ti kudarcunkat könnyebben elviseli a lakosság.

- Ilyen kockázati valószinűség az élet más területén is előfordulhat.
Ki tudja mi mindennel érvelt az ember akkor, amikor bizonyos nem lehetett, 

de bízott kedvező természeti folyamatokban és hitt a jó ügyben.
A hidrológiai számítás eredménye azonban nem maradt meg szűk körben. A két

kedők, a kényelmesek felerősítették, hogy megalapozatlan az egész elképzelés, 
önfejűségből és hiúságból hajszolom bele a megye vezetését és a vízügyi igazga
tóságot egy ilyen kockázatos vállalkozásba. Nehezítette munkánkat, hogy kezdet
ben a város vezetése sem támogatta.

A hidrológiai számításokat felhasználva befolyásos emberek nyüzsgésének ha
tására a megye vezetőiben is támadt némi bizonytalanság. Mi lesz, ha valóban ki
szárad a tó, mert nem lesz utánpótlása a vízgyűjtőről és a szivárgás is nagyobb 
lesz a számítottnál? (Később ez a kérdés is felerősödött, nem is alaptalanul.) 
Hogyan viselheti el a "Testület" a kilátásba helyzett kudarcot? Egyedüli érvem 
maradt, hogy még mindig jobb, ha tíz évből kilencszer hasznosítjuk és élvezzük 
minden előnyét, mintha egyszer s mindenkorra lemondunk e lehetőségről. E kriti
kus időben volt legnagyobb erkölcsi támaszom néhai dr. Ambrus István, a Megyei 
Tanács VB. elnöke és helyettese, Bartha János, akiknek nevét tisztelettel emlí
tem. Nélkülük ezen a ponton már elakadt volna a tavak ügye.

Az ellenállást, gáncsoskodást legélőbben tükrözi az a levélrészlet, amelyet 
1973. julius 2-án írtam Ambrus elvtársnak. "Szomorú valóság, de érzem /Te tudod 
is/, hogy gyakran kerül nevem emiatt - a legkisebb egyéni érdektől mentes munka 
miatt közforgalomba, nem kívánatos és kevésbé kiérdemelt jelzőkkel. Sokszor úgy 
érzem, azoknak volt igazuk, akik intettek, hogy nehéz témához nyúltam, rossz 
lóra tettem, magamra zúdítom a közönyös és hiú emberek táborát és nem hiszem, 
hogy nem mindenkinél azonos a tett a szóval." Több részletkérdés után így fe
jeztem be levelemet: "Személy szerint is kérem tehát meghallgatásomat, mert úgy 
érzem az önzetlen és igaz ügyért göröngyös útra jutottam."

Meghallgatott, megértett és bátorított. Felbecsülhetetlen értékű volt ez 
akkor és ennek köszönhető, hogy 1974-ben a NAPLÚ-ban "A víz szerepe a jóléti 
erdőgazdálkodásban" c. írásomban már így írhattam: "a teljes vízgyűjtőn o- 
lyan újszerű és több ágazattal (szakmával) összehangolt vízgazdálkodást kezd
tünk, amely elsődlegesen a közjóléti erdők fejlesztését, végső soron a város



lakosságának kirándulását, pihenését segíti elő.”
Másik nagy gondunkat - átmenetileg kudarcunkat - a természet okozta, mert 

1974 első fele rendkívül csapadékos volt. Április lü-én kezdtük az építési mun
kát, de májustól szeptemberig szüneteltetni kellett. Mint a korabeli Hajdú-Bi
hari Napló írása megörökítette: "Földmunka-gépészeink, szocialista brigádjaink 
áldozatvállalásával - emberfeletti munkájával - sikerült elérni, hogy a szélső
ségesen esős időjárás ellenére október 2-án (mikorra az újabb eső megérkezett), 
befejeztük az építést. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy április 10 és október 
2-a között nem egészen hat hónapból három hónapig szüneteltetni kellett a mun
kát és a maradék idő alatt elkészült egy 23 hektáros tó. Néhány korabeli adata: 

Az építés során megmozgatott föld: 177.255 m
ebből: - szkréperes munka 99.573 m33

- dózeres munka 73.162 m
- kotrós munka 4.520 m 

Épitési költsége: 88.351 Ft/ha
vagy 22 Ft/négyszogol
/Ma ennyi idő alatt ennyi költségért talán fel sem vonulnának./
1975-re főként füvesítési, fásítási munka és a hidak építése maradt. Igazi 

igazlomra okot az adott, hogy megtelik-e a földbe vájt tó, mert ehhez 240 ezer 
köbméter víz kellett. A szivárgás nem rejteget-e jóvátehetetlen buktatókat: 
Tulajdonképpen ez az idő volt képletesen szólva "s tó születése" Lestük, bű
völtük, drukkoltunk, aggódtunk, örömmel, szorongva, attól függően, hogy mikor 
milyen látvány fogadott. (Naponta látogattuk...) Felemelő érzés volt látni a 
növekvő víztükröt, érezni, hogy csatát nyerünk. Csodálatos látvány volt a víz
tükörben zöldellő kis sziget apró fácskáival, háttérben a ligetes erdőkkel. Víz 
ott, ahol korábban a szöcske is szomjan halt. Megjelentek az érdeklődők, szem
látomást szaporodott a számuk azoknak, akik gyönyörködtek az erdő és víz harmo
nikus jelenlétében, annak tájformáló és rekreációs hatásában.

A Kati-tó tervezésének és építésének irányításáról
A tó tervezésének és építésének irányítása eltért az akkori idők beruházá

si szabályaitól, ezért is érdemel említést. (A leírtak jellemzőek kis eltérés
sel a többi tóra is.) Azért is mert sok legenda (valós és költött) élt (él?) 
róla. Mi volt legjellemzőbb erre a munkára a tervezés során? A változás, a vál
toztatás, amely folytonos volt. Ki változtatott? Ahogyan akkor mondták: "az i- 
gazgató". "Előző napi elképzeléseit néhány munkatársával megbeszélve döntött. 
Csak a munkavezetők tudták követni." Szerintem ilyen volt a munka természete. 
Ezt a munkát csak így lehetett végezni, mert ez nem fért bele abba a szerve-
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zeti hierarchiába, amelyben egy vízügyi igazgatóság dolgozott. Elvileg elfo
gadható, hogy nem az igazgató közvetlen irányításával kellett volna sem ter
vezni, sem építeni, de az állandó változásokat - amelyek nem a hangulattól 
függtek, hanem a körülményektől - valóban nehéz volt követni.

Jellemző példa a gyors változásokra, hogy a Kati-tó helyén kezdetben még 
két kisebb "tavacska" volt. tervezve (4-5 hektáros), amelyet egy hagyományos 
szelvényű földcsatorna kötött össze. Építéséhez így fogtunk hozzá. A tó, ill. 
tározó neve, ha jól emlékszem Alsópaci -tározó volt, valószínű helytörténeti 
elnevezésű. Az emberek szellemességét tükrözi, hogy néhány hét múlva szójáték
kal már "Pici- paci- peca-tó"-nak hívták. Jószerivel el sem készült, amikor a 
két "Paci-tavat" összekötöttük és megnöveltük, így lett belőle a 23 hektáros 
Kati-tó, amely nevét a tápláló vízfolyásról a Kati-érről kapta. Mikorra így el
készült jött az ötlet, hogy a betáplálás előtt még egy kis tó (alakjáról elne
vezve a "Szív-tó") is kialakítható. így alakult ki mai formája, amelyet még 
nem tekintettünk véglegesnek. Be sem fejeződött az építés, amikor a közel pár
huzamosan húzódó Mikepércsi-völgyben egy evezőspályának is alkalmas újabb ta
vat terveztünk. Szárnyaló fantáziánkkal a lehetőségek akkor végtelennek tűntek.

Munkatársaimtól óriási volt számomra az a segítség, hogy az igazgatóság 
heterogén feladatait nagy önállósággal végezték, és hagyták, hogy ezekkel, né
hány munkatársammal közvetlen foglalkozzam. Irodám melletti szobában 2-3 mér
nök és 2-3 szerkesztő rajzoló tervezett (itt készült a "roncsolt területek" 
előtanulmánya is) a kinti munkákat pedig a munkavezetőkkel rövidre zárva irá
nyítottam. Ekkoriban legtermészetesebb volt, hogy hivatali munkakezdés előtt 
megjártuk Fancsikát, Bánkot, Pacot, eltévedtünk, elakadtunk, mert mindig keres
tük azokat a tónak való helyeket, amelyeket a természet jelölt ki. Egy-egy fel
fedezés után ezekre a hajdani vízállásos területekre tervezték a "maroknyi cso
port" tagjai az alternatív megoldásokat. A döntést nem előzte meg Tervtanács- 
ülés, hatósági egyeztetés stb., jobb esetben csak az Erdészet "elérhető ille
tékesére" futotta az időből. Ez okozott néha kisebb konfliktust, de a jobb al
ternatíva láttán már együtt örültünk.

Gépészeinkkel, az építőbrigádokkal szinte naponta találkoztunk, s nem 
volt olyan lehangoló körülmény, amelyen ne lettünk volna úrrá. Gépkocsivezetőm 
kigyűjtése szerint az építés évében száznál többször voltunk ezen a területen, 
pedig a hétvégeken is ezek voltak kirándulásaimnak színhelyei. Szerénytelenség 
nélkül szeretném mondani, hogy akkoriban ez töltötte ki az életünket és szá
momra ez volt a világ közepe, vágyaim beteljesedése. Ma is rejtély számomra, 
hogy mi volt ebben a hajtóerőmű, miért örült ennek a munkának munkatársaim 
legtöbbje, még azok is, akiknek számára a mostoha munkakörülmény, irodában éj



szakázás, igazi megpróbáltatás volt. Ürültünk, ha kihúzták az elsüllyedt gé 
pet, ha be tudták vinni a helyszínre az üzemanyagot, ha valaki megnézte a mun
kát és biztatott. Mintha mindenki bizonyítani akart volna valamit...

Bizonyított is, mert az első tó elkészült és követte a többi. Nem volt 
könnyű azok építése sem, de már könnyebb.

Győzött az emberi munka, a kitartás, a közös akarat.
a kétkedők megítélését az eredmények befolyásolták, de a hiúság és embe

ri gyarlóság tovább kísértett. Mint ahogy az más területen is lenni szokott 
az eredményeket fokozatosan kisajátították az arra érdemtelen érdemesek, így 
háttérbe szorultak azok, akik ezért a legtöbbet tettek és kockáztattak. Az 
1976. május 1-i hivatalos üzembehelyezésre már meghívót sem kaptam, egyik mun
katársam vette át azt az "Ernléklap"-ot, amelyet az a két vezető írt alá, akik 
induláskor még ellenezték a tavak létesítését.

Az építés körülményeit leghűebben dokumentáló 55 diát és néhány tervrész
letet 1980. májusában adtam át a Debreceni Levéltárnak. Jó volna, ha az erdé
szeti helytörténeti múzeum (tájház?) átvenné ezeket a leghitelesebb dokumentu
mokat és felhasználná ismeretterjesztésre is.

Javasolom, vizsgálják meg azt is, hogy ezek a létesítmények, a született 
tavak, csatornák, erdőrészek, ligetek, vízfolyások hogyan szolgálhatnák jobban 
a nép nyelvén szülr^ott helytörténeti nevek megőrzését, fennmaradását.

Befejező értékelés helyett helyénvaló az a kérdés, hogy mit ad ma az Er
dőspuszta tavaival, növény- és állatvilágával? Elsősorban kulturált kiránduló- 
helyet, rekreációs feltételeket Debrecen és környéke lakosságának, kutatási te
rületet a természet búvárainak, tudósainak. Ugyanakkor napról-napra nő idegen- 
forgalmi vonzereje. Ha rendezvényei közül csak a Kemping-Világtalálkozót emlí
tem, ez önmaga is fémjelzi szerepét az idegenforgalomban is.

Mi a létesítésének társadalmi tanulsága? Hitet ad abban, ha van jó szán
dék, akadnak felkarolói a jó ügynek, az emberi áldozatvállalás és összefogás 
csodákéi képes. Az Erdőspuszta a vízgazdálkodáshoz kapcsolt környezetfejlesz
tés, az erdészeti és vízügyi közös tevékenység országosan is egyik szép modell
je. Továbbfejlesztése kimeríthetetlen lehetőség a társadalmi összefogásra.


