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3. AZ ALFÖLDFÁSÍTÁS KITELJESEDÉSE: ORSZÁGFÁSÍTÁS A II;VILÁG
HÁBORÚ UTÁN

A magyar erdőket 1939-1945-ben fokozott háborús faki terme
lés, 1945-től pedig a háború utáni újjáépítés nagy faigénye 
jelentős mértékben megviselte. A felszabadulást követően 
azonban megteremtődött az a gazdasági és társadalmi alap, 
amelyen a magyar erdőgazdálkodás soha nem látott fejlődés
sel, nemzetközi összehasonlításban is jelentős eredményeket 
ért el.

A magyar történelem, így a hazai erdőgazdálkodás törté
netében is döntő jelentőségű volt a 600/1945^ M E; sz. ren
delet "a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmí/es 
nép földhöz juttatásáról". "Az elkobzás vagy megváltás során 
- í r t á k  a rendelet 20. §-ában - igénybevett földbirtokokból 
az erdők, erdősítésre szolgáló terméketlen területek, vala
mint az Alföld fásítására kijelölt területek közu.1 a 10-100 
kát.hold kiterjedésű erdők állami ellenőrzés mellett közsé
gi tulajdonba, a 100 kats holdon felüli ki térjedésüek pedig 
mind állami tulajdonba kerülnek;" (A 10 kh - 5,755 ha - alat
ti erdők, illetve erdőnek kijelölt területek az eredeti tu
lajdonosuknál maradtak^) Láthatjuk, az alföldfásítási terü
letek már ebben a rendeletben az erdőkkel egyenlő elbírálás 
alá estek. Ennek alapján megkezdődhetett a fásítandó terü-
letek - már a háború előtt is szorgalmazott - állami tulaj-

°22donba, illetve kezelésbe vétele.
1945-ban erdőleltárt készítettek az állami tulajdonba 

került erdőkről (az erdőknek több mint 75 %-a volt már ek
kor állami tulajdonban, illetve kezelésben). Az erdőleltár 
adatait ugyan nem tették közre, de BARLAI Ervin, a MÁLLERD 
(Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek) ügyvezető igazgatója
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a felmérés eredményeinek ismeretében dolgozta ki az ú.j er
dészeti politikát. Az "Erdőgazdaság-politikai irányelvek* 
című tanulmányában az alföldfásítást tágabban értelmezte: 
az ország mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területei
nek fásítását magába foglaló célkitűzést fogalmazott m e g . ^ ^
A BAHLAI-féle tanulmányt azért kell megemlítenünk, mert a 
hazai erdőgazdálkodás lényegében az abban lefextetett elvek
nek megfelelően fejlődött tovább - de nem közvetlenül a könyv 
megjelenésének idejétől? Az erdészetpolitika, benne a fásí
tások ügye ugyanis mindjobban belesodródott a napi politikai 
harcokba. Csak a hatalom kérdésének’egyértelmű eldőláse után 
lett az MDP, illetve a kormány hivatalos gazdaságpolitikájá
nak része.

A magyarországi erdőtelepítéseket jelentősen segítette a 
Szovjetunió 1943-ban elfogadott nagy fásítási terve. A terv 
óriási számadatai mellett'a kivitelezés mikéntjére is sok 
példát, módszert találtak, találhattak a hazai szakemberek 
is. Már önmagában a tény, hogy a Szovjetunióban hatalmas fá
sítási tervet dolgoztak ki, termékenyítőleg hatott valam^ny- 
nyi népi demokratikus ország erdészetfejlesztési célkitűzé
sére, így a magyarra iSs Nálunk azonban szerencsésen talál
kozott a tényleges gazdasági szükség (fahiány) és a követen
dő példa ereje* Ezért már az első hároméves terv időszakában 
igyekeztek megteremteni az alapot (csemetekertek, az erdé
szet céljait legmesszebbmenőkig figyelembe vevő birtokrende
zések stb;) az első ötéves tervben tényleg tömegessé váló 
fásításokhoz; Ehhez létrehozták a - még gyakran változó - 
szervezeti kereteket is, amellyel kapcsolatban mint érdekes
séget említjük meg, hogy 1949-ben "az alföldfásítás és egyéb 
közérdekű erdőtelepítések felügyelőjévé" VERES Pétert nevez-
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Az orszá&fásífcás általános tervét (községhatárokra lebont
va) 1949~ben dolgozták ki* Az elfogadott dokumentum alap
ján az ország 12,3 %-os erdősültségét 20,3 %-ra kívánták emel
ni, ezen belül az Alföld 5 %-os erdősültségét 10 í - r a."^
A terv szerint az országban mintegy 742 100 ha új erdőt és 
fásítást' kellett volna létrehozni. Ebből az
első ötéves terv 33* 50 000 kh (28 775 ha) új erdőt írt
elő. Még el sem kezdőitek a munkák, amikor bejelentették 
(1949.október), hogy az ötéves tervet négy esztendő alatt 
fogják teljesíteni. így a fásítási tervet is felemelték: MÖj 
erdőt az eredeti tervben előirányzott 50 000 kh helyett 80 000 
kh-on kell telepíteni." (1952. évi II. t. 30.§.)226

A hatalmas erdősítési munkához a hitelkeretet a tervhiva
tal biztosította, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben. Jel
lemző, hogy az erdőgazdaság évi 300 millió Ft-os beruházási ke
rete nagyobb volt, mint például a Könnyűipari Minisztériumé 
összesen. Ily módon az erdősítéseknek csak a csemetemennyiség 
és a rendelkezésre álló szabad földterület szabhatott határt.
A munkaerő nem, hiszen a mezőgazdasági dolgozók földtől, fa
lutól elszakadó rétegeinek egy része az ipari munkavállalás 
helyett a szintén biztos keresetet nyújtó állami erdőgazda
ságokhoz ment dolgozni. Az évi csemeteszükséglet kielégítését 
az ötvenes évek elejének bő makktermő évei országosan előse
gítették. Magyarország ekkor az évi csemetetermelés tekinte
tében - 600 millió db csemetével - a Szovjetunió mögött a

227második volt a világon.
Ebben a nagy erőkkel meginduló munkában természetesen a 

két világháború közötti alföldfásítási tapasztalatokra is 
szükség volt, azok felértékelődtek. Maguk a munkát irányí
tók, résztvevők is jelentős ismeretekkel rendelkeztek (elég
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itt csak MAGYAR Pál vagy BABOS Imre tevékenységét kiemelni), 
ugyanakkor az intézményes keretek is létrejöttek a tapaszta
latok összefogására, átadására. 1949-ben létrehozták az Er
dészeti Tudományos Intézetet, amely jelentős feladatokat ka
pott az ország*"ásítás bán. Újra megkezdte működését a püspök
ladányi szikfásítási kísérleti telep (1953), ugyanakkor foly
tatták a homokfásítási kísérleteket is. Közvetlenül a gya
korlatot, a termőhelyfeltárást és annak alapján a fafajmegvá
lasztást segítette az 1950-ben megjelent "Tájékoztató az er
dőgazdaságban tenyésztendő fafajok megválasztásához" című 
kiadvány;

Az alföldi tapasztalatcserék mellett jelentős volt a Ma
gyar Tudományos Akadémián 1953 szeptemberében rendezett - a 
maga nemében egyedülálló - erdészeti kongresszus is. A részt
vevők az elhangzott négy előadás után Kunadacson és a Hanság-p p o
bán tanulmányozhatták az országfásítás kérdéseit; Az egy
kori alföldfásítási tapasztalatok és eredmények azonban más 
formában is hasznosultak. Felvetődött a régi alföldfásítási 
tervek felhasználásának lehetősége is; 1954-ben egy minisz
tériumi körlevélben a következőkre hívták fel a figyelmet:
"A mezőgazdaság művelésre alkalmatlan alföldi területek 
összeírása és átnézeti vázrajzon való feltüntetése az alföldi 
erdők telepítéséről szóló 1923-' XIX.te. alapján megtörtént.. 
Ezek a tervek sok esetben jó tájékoztatást nyújtanak még 
ma is a fásítandó területek elhelyezkedéséről, ezért segéd
eszközül szolgálhatnak a fásítási tervek elkészítésénél.
Az egykori tervek felhasználását azonban a községhatárok 
birtokviszonyaiban bekövetkezett változások jelentősen befo
lyásolták. A régi tervek a vonalas létesítmények és részben 
a tanyák fásításához mégis tartalmazhattak hasznos útmutatá-
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sokat.
1954~ben jelentős rendelet született ”az erdőgazdasági

termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről” (1040/
1954. M T . sz*). Eboen a határozatban fogalmazódtak meg azok
az elvek, amelyeket .nég 6ARLAI vetett fel 1946-ban. A magyar
erdőgazdálkodás egészét érintette, és befolyással volt arra

230csaknem másfél évtizedig. A rendeletben egyébként külön 
fejezet foglalkozott az erdőtelepítésekkel és fásításokkal.
A fásításokban az érdekelt szervek közös munkáját, együttmű
ködését kívánta előmozdítani például a hullámterek és egyéb, 
mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területek fásításá
ban, Megadta a következő évek fafajpolitikájához is az irány
elveket: ”A tenyésztendő fafajok megválasztásánál biztosíta
ni kell a termőhelynek megfelelő gyorsannövő fafajok nagy
mértékű elterjesztését A fásításoknál és az erdőtelepí
téseknél az akác és a nemesnyár termesztésére alkalmas min
den talajon, ezeket a gyorsannövő, értékes fafajokat kell 
elsősorban alkalmazni” (III. fejezet 2. pont). Az egységes, 
átgondolt irányelveket tartalmazó 1040/1954. MT. sz; hatá
rozat az erdőgazdálkodás ügyét a népgazdaságon belül a sú
lyának, fejlesztési lehetőségeinek megfelelően helyezte elv 
Végrehajtását szigorú szakmai utasítások biztosították.

Az ötvenes évek közepén, második felében a mennyiségi 
mutatók hajszolása helyett előtérbe került a minőség kérdé
se. A feltáró úthálózat, a fakitermelés gépesítése mellett 
aznban továbbra is az erdőművelés, az erdőtelepítés fej
lesztése volt a legfontosabb. A következő táblázat az első
ötéves terv eredményeit, illetve a második ötéves terv terv- 

231számait mutatja:
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Időszak Új erdőtele
pítés (ha)

Új fásítás 
(ha)

Új erdőtel 
fásítás

építés és 
(ha)

az i-
dőszak
alatt

egy év 
alatt

az i-
dőszak
alatt

egy év 
alatt

az i-
dőszak
alatt

egy év 
alatt

Hároméves 
terv 1947- 
1949;

5 375 2 150 - - 5 375 2 150

első ötéves 
terv 1950- 
1954.

51 000 10 200 52 500 10 500 103 500 20 700

1955. 7 500 7 500 21 000 21 000 28 500 28 500

második öt
éves terv 
1956-1960. 
(tervezett)

31 500 6 300 123 800 24 800 155 300 31 000
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A második ötéves terv különösen nagy tervszámai, fásítási ter
hei azonban neu a táblázatban feltüntetettek szerint valósultak 
meg; Az 1955-os események miatt csak éves tervek készültek, és 
azok előírásai nem az ötéves terv részarányos mutatóit tartal
mazták 5

1960-bán - törekedve az erdőtelepítések minőségének emelé
sére - elrendelték az erdőművelési munkák egységáras elszámolási 
rendszerének be vezetését. A következő évben, 1961-ben a megelőző 
tíz év fásítási eredményeit vizsgálják meg. Ennek alapján 
160 711 ha fásítás mellett 84 616 ha új erdőt telepítettek 11
év alatt. 1950 őszétől 1960 végéig 243 387 ha-on ültettek új

23?erdőt, illetve végeztek fásítást; A számok mutatják, hogy az
233ötve,nes évek valóban az erdőművelés ‘'aranykorát” jelentették;

Az adatokat érdemes összevetni a két világháború közöttiekkel;
A számok megcáfolhatatlanul mutatják az óriási eredményeket; 
Ugyanakkor tudjuk, hogy mindennek komoly, az egész nemzetgazda
ságot megterhelő ára volt.

Az országban a hatvanas évek elejére befejeződött a mezőgaz
daság szocialista átszervezése; Ez a folyamat az erdőgazdál
kodást is érintette. A téeszek megalakulásával ugyanis egyre 
kevesebb lehetőség adódott arra, hogy tagosításokkal, birtok
rendezésekkel az Alföldön nagyobb erdőgazdasági területek ke
letkezzenek, ahová erdőt lehetne telepíteni. Ugyanakkor -a 
jogi szabályozásban is változások következtek be. 1961-ben 
az országgyűlés két nagy jelentőségű törvényt fogadott el, 
amelyek az erdőgazdálkolást közvetlenül (erdőtörvény) és köz
vetve (földvédelmi törvény) érintették. Az 1961. évi VII. tör
vény, az erdőtörvény és a végrehajtására kiadott rendelet 
(33/1962. Korm.sz.vhr;) a végbement változásoknak megfelelően 
tartalmazta az erdőgazdálkodás (és vadgazdálkodás) jogi ke
reteit. Tárgyunkat illetően fontos volt, hogy a mezőgazdasági
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területeket csak a földtörvény vonatkozó rendelkezéseinek 
megtartásával, azaz minden korábbinál szigorúbb feltételek 
mellett lehetett erdőtelepítés alá vonni (Vízfej *21 ;§; )«•

Az 1961. évi VT? törvény (földtörvény) 2. §-ában pedig 
így intézkedtek: "A mezőgazdasági rendeltetésű földeket a 
művelési ágaknak megfelelő termeléssel kell hasznosítani és 
termőképességüket fenn kell tartani, a földeket csak enge
déllyel szabad a mezőgazdasági művelésből más célok megvaló
sítására kivonni.” A földvédelmi törvény rendelkezéseinek 
megfelelően mindenhol felülvizsgálták az erdőtelepítési és 
fásítási távlati terveket, és csökkentették azokat. Később 
maguk az erdészek is*úgy látták, hogy a földvédelmi törvény
rendelkezéseit túlságosan sematikusan értelmezték, és úgy

234gondolták, hogy ”az erdőtelepítések időszaka végétért.
A tudomány eredményeinek hasznosítása és a gépesítés a 

hatvanas évek magyar erdőgazdaságában egyre nagyobb teret 
kapott. Bevezették például a BABOS Imre által kidolgozott 
az erdőtipológián alapuló táji erdőgazdálkodást. Jelentős, 
nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó eredmények 
születtek a gyorsan növő fafajok termesztésében. 1950-61-ben 
megjelent MAGYAR Pál nagy átfogó műve, az ”Alföldfásítás*; 
Benne összefoglalta mindazokat az elméleti és gyakorlati 
ismereteket, amelyeket a hazai erdőgazdálkodás az Alföld 
fásításával •kapcsolatban mintegy 200 év alatt elért. Ugyan
ebben az időszakban a hazai kutatások egyértelműen, kimu
tatták a mezővédő erdősávok és fasorok gazdasági hasznát,

239termésnövelő hatását. ■ Megteremtették ezzel az alapot 
egyes területek mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosítá
sának számszerű tervezésére, elbírálására.

Az erdőtelepítésekben fellendülést hozott az 1/1965; 
?M-?M;SZ; rendelet, amely a nyártelepítésre alkalmas terű-
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letek kijelöléséről, illetve a mezőgazdasági cellulóz-nyár- 
termesztésről intézkedett. A vállalatokat, főleg az ekkor 
kibontakozó téesz-erdőgazdaságokat, egyre nagyobb mértékben 
a pénzügyi érdekeltség (jövedelmezőség) alapján terelték az 
erdőtelepítések, a cellulóz-nyártelepítések felé. Ezt a fo
lyamatot azután az 1963. évi gazdaságirányítási reform is 
elősegítette.

A zöldterületek csökkenése, az urbanizáció világjelensége, 
az emberek megnövekedett szabadideje az erdőkre, mint lehet
séges pihenőhelyre terelte a közérdeklődést; Ilymódon az er
dők többcélú hasznosításának az igénye vetődött fel; 1972-ben 
a VII; Erdészeti Világkongresszuson magyar javaslatra került 
a deklarációba as erdők hármas funkciójának a megfogalmazása?^0 
Ennek alapján az erdőknek termelési, védelmi és szociális-üdü
lési igényeket kell kielégíteniIk. A városok körül, az ipari 
üzemek és mezőgazdasági területek szomszédságában elsősorban 
nem fakitermesztési célú erdőket telepítettek, telepítenek, 
hanem védelmieket;

Jelentős esemény volt a felszabadulást követő ea;ymillio
modik hektár erdősítése, amelyet a magyar erdészek 1975-bén 
végeztek el. Magyarország (Angliával együtt) a világon a 
legtöbb mesterségesen telepített erdővel rendelkezik: 71,9 %-a?37a hazai erdőknek mesterséges úton jött létre.*" 1985-ben 
Magyarországon 1 millió 635 ezer ha erdő volt, amely 17,5 %-poOos erdősültségnek felelt meg. Ez a szám önmagában is ta
núsítja, hogy erdőgazdaságunk milyen nagy utat tett meg a
II. világháború óta. Még azért érdemes azt megemlíteni, hogy

3az állományok teljesítőképessége, amely az évi 4,8 m./ha-os
239fahozammal jellemezhető, a KGST-országok között a legnagyobb;

Az elért eredmények mellett azonban gondok is jelentkeztek, 
főleg a síkvidéki erdőkben, fásításokban. "Óvjuk fás kultú-
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T á l u k a t!M - olvashattuk a hetvenes évek második felében a 
szak-sajtó hasábjain*"^ Az utakat kísérő fasorok, a mező- 
védő erdősávok és egyéb erdőn kívüli fásítások több helyen 
eltűntek, eltűnnek a magyar tájból* Ennek okai sokfélék; 
Közülük nagyon fontos az, hogy a nagyteljesítményl talaj
művelő gépek kívánta nagyobb mezőgazdasági táblák (150-200, 
sőt 300-400 hektárosak) "kinőtték" a korábbi erdősá/kerete- 
két; A repülőgépes növényvédelemnek szintén az erdősávok, 
útmenti fasorok esnek áldozatul- Ugyanígy az útkorszerűsí
tések, vízfolyások, csatornák medrének kotrása, gát javítások 
gyakran a létesítményeket kísérő fasorokat is érintik. A vá
rosok, ipartelepek növekedésé szintén a meglévő fásításokat 
csökkenti? A folyamatot természetesen megfelelő módon igye
keztek mérsékelni azzal például, hogy az erdőtörvény rendel
kezéseit az erdőn kívüli fásításokra is kiterjesztették 
(79/1981? MT;sz; rendelet). Mégis az erdészeti és mezőgazda- 
sági érdekek és célok egyfajta újrarendezésére van szükség.

Az 1930-as évek közepére ugyanis az ország erdőállományá
nak közel egyharmada mezőgazdasági üzemek (téeszek és állami 
gazdaságok) tulajdonába, illetve kezelésébe került.- Az
új erdőtelepítéseknek pedig fele (1983. évi adat) mezőgaz-

242dasági üzemekben történik. Tehát az erdőterület további 
növelésének letéteményesei a mezőgazdasági egységek. Ez még 
fokozottabban így lesz; 1933-ban a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöksége foglalt állás a mezőgazdasági művelésre kevés
bé alkalmas területek beerdősítéséről. Ezt követően 1987- 
ben az Állami Tervbizottság és a Gazdaságpolitikai Bizott
ság új erdőtelepítési tervet fogadott el; A terv szerint 
1991-2000 között 150 ezer ha l;i erdőt kell telepíteni;" 
amelynek döntő többsége a mezőgazdaságilag kevésbé haszno
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sítható területekre kerül. Ezen szempontok alapján kezdődnek 
el a felmérések, összeírások* kijelölések* Az új távlatokat 
nyitó terv előkészítésében és végrehajtásában fontos, hogy 
a múlt tanulságait, eredményeit és kudarcait megfelelő módon 
figyelembe vegyék.'
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