
4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az emberi termelés fejlődésével együtt járó mind nagyobb ter
mészetátalakítás a Kárpát-medence középső, síkvidéki részét 
sem kerülte el. Az eredeti természeti viszonyokat megváltoz
tató munkákkal párhuzamosan azonban már a XVIII. századtól 
megfigyelhető egy törekvés, amelynek során a mezőgazdasági
lag kevésbé hasznosítható területekre az egykori természetes 
növénytakaró meghatározó elemét, a fákat kívánták visszavinni. 
Különösen a homokvidékek fásítása foglalkoztatta mind a szak
mai, mind a szélesebb közvéleményt. A nemzetgazdasági és helyi 
érdekek (és lehetőségek) egybeesése helyenként nemzetközileg 
is figyelemre méltó munkákhoz vezettek. (Például Delibláton, 
Szegeden és Szabadkán stb.) Az Alföld általános viszonyai ren
dezésével kapcsolatban viszont csak századunkban merült fel 
a hazai síkvidéki területek nagyarányú fásítása.

Az első világháború után kialakult helyzet egyfelől kedve
zett, másfelől nehezítette a fásítási törekvések valóra váltá
sát. Az erdőtelepítések szempontjából kedvező volt, hogy az 
előállt nagyfokú fahiányon távlatokban csak a hazai erdő
terület növelésével, a mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható 
földek fával való beültetésével lehetett segíteni. Ugyanakkor 
az ország általános gazdasági helyzetében egy nagyralátó fá
sítási elképzelés megvalósítására nagyon korlátozottak vol
tak a lehetőségek. Mégis megszületett - részben KAÁN Károly 
személyes érdemei alapján - az alföldfásítási törvény, és ki
épült a végrehajtásához szükséges szervezeti rendszer. A jo
gi szabályozás azonban csak keretet biztosított a munkához, 
a tényleges eredmények nagyben függek a szakmai felkészült
ségtől, de még inkább a mezőgazdasági és erdőgazdasági célok 
összeegyeztetésétől és az ország teherbíró-képességétől.

Az ezzel kapcsolatos tanulságok levonása előtt célszerű 
áttekinteni az alföldfásítás legfontosabb eseményeit.
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1/ Az ország új határai között előállt nagyfokú fátlanság- 
bán KAÁN Károly vezetésével a háború után azonnal igye
keztek az Alföldön egy nagyarányú fásítási feladatok 
megvalósítására is képes szervezetet kiépíteni. Az ad
digi alföldfásítási tapasztalatokat széles körben ter
jesztették, és a szakembereket intézményes keretek kö
zött, állami tanácsadó szervként összefogták, (Alföldi 
Erdőtelepítési Szaktanács.)

2/ Az alföldfásítási törvény (1923. XIXstc;) megalkotásával 
a korábbi törvények és rendeletek helyett - melyek in
kább csak ajánlásokat tartalmaztak - kötelezően előír
ták az Alföld jelentős részén a mezőgazdasági területek 
fásítását. Ugyanakkor kilátásba helyezték a munkák ál- 
1ami támogatását, segítését is.

3/ A korábbi alföldfásítási tapasztalatok nem voltak ele
gendők egy ilyen hatalmas feladat megoldásához, ezért 
újabb kísérleteket, tudományos megfigyeléseket kezd
tek el. A kísérletek szükségességét és jelentőségét 
mutatja, hogy csak a szikfásítási kutatások eredményei 
alapján rendelhették el a szikesek tömeges fásítását.

4/ A törvény végrehajtásával összefüggő összeírási és 
kijelölési munkák igazi nagyságát nem tudták felmérni 
sem a végrehajtási utasítás kidolgozói, sem a végre
hajtással megbízott erdészeti hatóságok. A törvényben 
kilátásba helyezett ütemet így már a munka előkészítő 
szakaszában sem tudták tartani.

5/ A világgazdasági válság hazai jelentkezése kérdésessé 
tette mind az összeírási és kijelölési munkák folyta
tását, mind a tényleges erdőtelepítéseket;
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6/ A világgazdasági válság után új, a korábbiaknál meg
alapozottabb, 17 évre tervezett fásítási terv készült.
A tervben meghatározott ütemhez azonban továbbra sem 
állt elegendő pénzügyi keret rendelkezésre. Ezért az 
erdőtelepítési kölcsönöket, hiteleket igyekeztek a 
leginkább rászoruló vidékekre összpontosítani.

7/ Az alföldfásítással kapcsolatos ökológiai kutatások 
jelentős, a gyakorlatban is felhasználható eredménye
ket hoztak. Ugyanakkor számos, mindennapi munka so
rán fontos kérdés megválaszolatlan maradt. Ezekre a 
megoldást a gyakorlattól v ártákw A kutatások, illetve 
a gyakorlatban már alkalmazott módszerekből levonható 
tanulságok módot adtak arra, hogy amikor a felszaba
dulás után a nagyarányú erdőtelepítések lehetőségei 
ténylegesen is megteremtődtek, felhasználják, alkal
mazzák azokat.

8/ Ugyancsak távolabb mutató az a magyar erdészeti poli
tika kialakulása is, amelynek szerves részét képezte 
az alföldfásítás. A korábbi erdészeti politika, a táv
lati gazdasági érdekek figyelembe vételét sikerült el
érni akkor, amikor (1938-tól) Magyarországhoz erdős 
területeket csatoltak vissza. Az alföldfásítási akció 
ugyanis folytatódott, sőt bizonyos mutatói szerint min- 

. den korábbinál nagyobb lendületet vett.,
9/ Az alföldfásítási munkák érzékelhető változást hoztak 

a törvényben felsorolt területeken. Igazi, számszerű 
hatásukat azonban pontosan mégsem tudjuk lemérni. Ennek 
az az oka, hogy az alföldfásítási törzskönyvben szereplő 
értékek a valóságban nem egészen úgy jelentkeztek. A 
fás vegetáció több év, sőt évtizedre terjedő életet 
él, de a statisztikai kimutatásokban csak az egy év



alatt kiadott csemetét, jobb esetben beültetett te
rületet lehetett szerepeltetni; Az elültetett fáK to
vábbi sorsáról a statisztikai adatok nem adnak hasz
nálható felvilágosítást, így a koctársak is a legkü
lönfélébb alföldfásítási számokkal dolgoztak;

10/ Amikor a rendelkezésre álló aiföldfásítás1 aiataor t 
vesszük vizsgálat alá, legelőször a munka tulajdon- 
képpeni előkészítését jelentő összeírási és kijelölé
si feladatok elvégzését kell áttekintenünk; Ezek sze
rint a törvény hatálya alá eső csaknem 6 millió ha te
rület kétharmadán elvégezték az összeírást, kijelölést 
pedig több mint a felén. A tényleges fásításra vonatko
zóan a sokkal megbízhatatlanabb alföldfásítási törzse 
könyvek adatai azt mutatják, hogy a 25 év alatt több 
mint 100 ezer hektárnak megfelelő erdősítési anyagot 
adtak ki, ültettek el. Ez azonban csak egy-egy kisebb 
terület általános képének átformálásában játszhatott 
jelentősebb szerepet, a mai országhatárokon belül eső 
Alföld erdősültségében alig kimutatható változást ho
zott; így a kitűzött cél, az alföldi területek fákkal, 
fasorokkal való szegélyezése, erdőfoltok, sőt nagyobb 
erdői kialakítása csak töredékesen valósult meg.

Az alföldfásítás összeírási és kijelölési, tehát tervezési 
munkái egy érdekes összehasonlít ásra adnak alkalmat * Az 
1879-ben felállított Kulturmérnöki Intézmény negyven év alatt
valamivel több mint 3 millió hektár területre készített víz-: 

245rendezési tervet; A térképi azonosítások, terepbejárások, 
az *ij csatornák megvalósítására vonatkozó rajzok, leírások 
tehát ott is évtizedeket vettek igénybe; Igaz, ezekből a



tér vekből körülbelül 1 millió hektár területen el is készült 
a vízügyi berendelés - nem csekély állami és magántulajdoni 
hozzájárulással. A. vízrendezéseket azonban komoly érdekek 
támasztották alá; ízen é r d e o k  legfőbb forrása a mezőgazda-* 
sági művelés kiterjesztése, így a mezőgazdaság által előál
lított termék mennyiségének a növelése volt, Az alföldfásí
tási célkitűzések viszont már egy következő fokozat, a bel
terjes mezőgazdasági művelés ás a komplex tájhasznosítás 
igényével léptek feli Ez pedig a felszínen is, de mélyebb 
összefüggésben is az erdőgazdaság és a mezőgazdaság össze- 
ütközéseihez vezetett; A gyakorlatban ez körülbelül úgy 
jelentkezett, ahogyan egy Duna-Tisza közi birtokos jellemez
te a helyzetet; Szerinte a fásításban nagyon sok gazda a 
leendő varjú- és szarkafészkeket látja, amelyekre a birto
kán természetesen nincsen szükség. Az .állami támogatásról 
pedig az a vélemény, hogy a rendelkezésre bocsájtott pénz 
"egy tál lencsénél is kevesebb hasznáért" nem lesz senki 
hajlandó '*eladni a függetlenségét". 3bben a helyzetben 
pedig - vélekedett a beadvány írója - felesleges a fásítá
sok bioklimatikus hasznáról beszélni-

Valóban, itt az erdőgazdaság és a .mezőgazdaság mélyebb, 
ma is tanulságul szolgáló összefügg4se11 kell figyelembe 
venni. Ezeket röviden a következőkben foglalhatják össze:

Az új erdő létesítésével járó terheket - bármilyen jö
vedelmezőnek mutatkozik is az hosszabb távon - a mezőgazda
sági területek tulajdonosai ritkán vállalják. Ez következik 
abból, nogy nekik évről évre - lehetőleg növekvő - nyeresé
get kell elérniük- Ugyanakkor az is fontos szempont, hogy a 
magántulajdoni viszonyok között a kívülről meghatározott, 
ráadásul évekig megváltoztathatatlan termelési kényszer
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sérti a tulajdonnal való szabad rendelkezést ;
Mindezekből következik: a magasabb társadalmi érdekből 

szükséges erdősítéseket csak egyetlen közösség, az állam 
tudja vállalni- A vállalás azonban nem merülhet ki törvény- 
alkotással, sőt még facsemeték ingyen biztosításával sem, 
ennél többet kell a nagyobb közösségnek,- az államnak tanaié.* 
Erre az egyik útnak a beerdősítendő területek megszerzése 
kínálkozik, amellyel nem éltek a felszabadulás előtt.- Pedig 
így a tulajdonnal az állam megszerzi mindazokat a rendelke
zési jogokat, amelyek birtokában az össztársadalmi szempont
ból szükséges munkákat elvégezheti* Ez kínálkozik napjaink
ban is a legjobb útnak* A hátránya azonban az, hogy teljesen 
az állam teherbíró képességétől függ; A másik lehetőség is 
függ az állami támogatástól. Nevezetesen az az út, amikor a 
tulajdonost valamilyen közgazdasági szabályozóval (adókedvez
mény 3tb.) érdekeltté teazik az e^dőte.Iepítésben> Ezzel mint
egy függetlenítik - a magasabb társadalmi szempontok figye
lembe vételével - a napi piaci értékítélettől; Igen ám, de 
az általunk vizsgált 25 év tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a nem állami tulajdon viszonyai között ez a gyakorlatban 
nagyon nehezn megvalósítható* Mindez figyelmestető az elkö
vetkező Időszak tulajdonviszonyai változása közepette arra, 
hogy az erdőgazdálkodás hosszú termelési ciklusú sajátossá
gának az állami tulajdon felel meg a legjobban* Az új erdők 
létrehozása pedig elképzelhetetlen hathatós állami támogatás 
nélkül *

Ezen általános meggondolásokon túl született néhány olyan 
konkrét tanulság is, amely a mezőgazdaság és az erdőgazdaság 
egy adott területen való egy a t t.n űk ö d é s é r e ma is hasznosít
ható;
Ily<euek,:
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- a mezőgazdasági területek művelései változnak, így a 
fásítások inkább egy tömbben, mozaikszerűen helyezhetők
el;

- a tanyák, majorok fásíthatatlanságát behatárolja az a- 
dott létesítményben végzett tevékenység (legeltetés stb.);

- a mezőgazdasági egységek csak megfelelő erdészeti szak
emberek útmutatásai alapján képesek fásítási feladatokat 
elvégezni, a maglévő erdőket, facsoportokat, fasorokat 
fenntartani;

- nem minden mezőgazdaságilag hasznosíthatatlan terület fá- 
sítható be.

Ez utóbbi felismerést az űj országfásítási tervek fényében 
külön is ki kell emelnünk; Az elkövetkező időben ugyanis vár
hatóan a legtöbb mezőgazdaságilag hasznosíthatatlan területet 
erdőtelepítésre ajánlják.

Az űj erdőtelepítési programmal megvalósulhat az a fordí
tott folyamat, amely az elmúlt századok erdőpusztításait hi
vatott ellensúlyozni. A mezőgazdasági hasznosítás miatt kiir
tott erdők helyett az erdőgazdaság területeket kap (bár ezek 
minőségileg nem azonosak az annak idején leadottakkal), ame
lyeken erdőket hoztak létre; Ez a folyamat már a felszabadu
lás utáni évtizedekben elkezdődött, és a két világháború kö
zötti időszakhoz képest összehasonlíthatatlanul nagyobb ered
ményeket hozott. A további folytatása, a fásítások, erdőtele
pítések az alapvetően a mezőgazdaságilag művelt tájpn az Al
föld egykori természetes képére jellemző fás vegetációt - az 
össztársadalmi érdekeknek megfelelően - újra meghonosítják;


