
6 ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdélyi Mezőség és a Nagyalföld erdőssztyepp klímája a mező
gazdasági művelésnek nyújt kiváló feltételeket. Ezért az erdőfoltok, a 
vízfolyásokat kísérő galériaerdők előbb-utóbb a fejsze áldozatává váltak. 
A gazdasági fejlődés által megkövetelt erdőirtások azonban már a XVIII. 
században felvetették a folyamat megfordítása, a pozitív természetátala
kítás szükségességét is. Előbb csak a síkvidéki-mezőségi fahiány, majd 
pedig a mezőgazdasági termelés igényei erdőket, facsoportokat, fapász- 
tákat (erdősávokat) és fasorokat követeltek.383 Mind a Mezőségen, mind 
a Nagyalföld keleti peremén már az 1879. évi erdőtörvényt megelőző 
időszakban voltak fásítási próbálkozások. Ezek azonban számottevő 
eredményt nem hoztak, mint ahogyan az erdőtörvény utáni időkre is 
leginkább csak a tervezés a jellemző.

Az alföldfásítás két évszázada vajúdó ügye a XIX. század végén, a 
XX. század elején minden korábbinál sürgetőbben vetődött fel. 
Térségünk szakemberei és egyesületei mind a homok-, mind a szik-, 
mind pedig a mezőgazdasági területek általános, a gazdálkodást segítő 
fásítását szorgalmazták. Ezt indokolta egyik oldalról a termőhelyi 
viszonyok látható romlása, míg másik oldalról az ország gazdasági 
fejlődése megteremtette hozzá az anyagi alapokat is. Az állam által 
nyújtott kedvezmények, támogatások mégsem voltak elegendők ahhoz, 
hogy a pozitív természetátalakítás tömeges méretekben induljon meg. 
Pedig ekkorra már az erdészeti tudomány az alföldfásításhoz meglehetős 
biztonsággal módszereket, fafajokat is tudott ajánlati. A magyarországi 
részek fokozott fásításához aztán a trianoni döntés, az erdős részek 
országhatáron kívülre kerülése vezetett el. Ehhez külön törvényt alkot
tak, amely mind az államra, mind a birtokosokra komoly feladatokat rótt, 
s egyben biztosította az erdész szakma fennmaradását, folytonosságát.

A magyarországi alföldfásítási törekvéseknek nemzetközi fórumát, 
az időről időre elért eredmények bemutatását is biztosította a Dunai 
Állandó Műszaki Bizottság, a CRED. Maga a bizottság azonban nem 
volt, nem lehetett elegendő ahhoz, hogy a Kárpát-medence egykori 
egységes vízügyi és erdészeti igazgatása megszüntetéséből származó 
konfliktusokra megfelelő megoldást találjon. Ehhez a kétoldalú, így a 
magyar-román vegyes bizottságok felállítása is kevésnek bizonyult.

Egyes adatok szerint Romániában 1919 és 1938 között 240 ezer 
hektár új erdőt telepítettek.384 Ezek azonban általában nem az általunk
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most vizsgált vidékekre, hanem elsősorban a Román Alföldre, illetve 
Dél-Dobrudzsába kerültek. Mégis kimutatható, hogy az erdélyi részeken 
is készültek fásítási tervek, illetve hozzáfogtak azok megvalósításához.

A második bécsi döntést (1940) követően a Magyarországhoz 
visszakerült észak-erdélyi részeken az 1935. évi erdőtörvény közérdekű 
erdőtelepítésekről rendelkező paragrafusai szerint kezdték el a fásítások 
kijelölését, helyenként pedig tényleges faültetésekre is sor került. 
Ugyanakkor a korábbi, a román adminisztráció terveit is átvették.

Az erdészeti erőfeszítésekkel kapcsolatban hadd utaljunk a 
szomszédos, az anyaországhoz 1939-ben visszakerült Kárpátaljára. A 
Közép-Európa legszegényebb vidékének számító Kárpátalján a moderni
zációt, az ott élő népek felemelését elsősorban az erdőgazdálkodás és az 
ehhez kapcsolódó fafeldolgozás révén látták megvalósíthatónak. így a 
világháborús években a magyar erdészek figyelme kimondottan az ottani 
kiterjedt kincstári erdők felé fordult.385 Észak-Erdélyben a modernizá
ciós elképzelések nem kapcsolódtak közvetlenül az erdőgazdálkodáshoz, 
így az erdészet sem kapott kiemelt figyelmet. Mégis az erdészeten belül 
továbbra is érvényesült az erdők telepítéséhez fűződő szakmai cél. Úgy, 
ahogyan azt PECH Dezső még a XDC. században megfogalmazta: „Az 
erdőtenyésztés az erdészet költészete -  új fákat, új egyedeket teremteni. 
/.../ A kopár helyek nyújtanak alkalmat az erdészembemek, hogy 
bebizonyítsa alkotó erejét.”386

X X X

A Szovjetunióban 1948. október 20-án hatalmas erdősítési prog
ramot hirdettek meg 387 A terv szerint a Szarmata-(„Szovjet”-)síkság 
egészét véderdősávokkal, fő- és mellékpásztákkal kívánták behálózni. A 
„sztálini természetátalakító terv” mind módszerét, mind céljait illetően a 
népi demokratikus országoknak példaként szolgált, s ezért egy-két 
gondolat erejéig érdemes azt felvázolni.

Az orosz történészek, különösen Szolovjov (1820-1879) „az erdő 
harcát a sztyeppével” az orosz nép történetének alapvető motívumaként 
határozta meg.388 Azaz az erdőlakó szláv nép a harcot a sztyeppei 
nomádok ellen csak az erdő védelmében vehette fel, s azokat ezzel a 
„természeti erőforrással” győzhette le. Bár a nagyorosz sovinizmus nem 
volt idegen a szovjet rendszertől sem, a Nagy Honvédő Háború 
tapasztalatai ezt az erdő- és a sztyepp „harcát” még meg is erősítették. A 
háborús események ugyanis megmutatták, hogy az erdővel, fapásztákkal,
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erdősávokkal, sőt akár fasorokkal tagolt terep sokkal jobban védhető, 
mint a fátlan sztyepp. Következésképpen a sztálini terv egy (elkerülhe
tetlennek vélt) újabb háború céljait is szolgálta, miközben természetesen 
hangsúlyozták annak mezőgazdasági termésnövelő, sőt éghajlatváltoz
tató hatását is.

A kivitelezések „szakmai” fundamentumát Micsurintól vették: „nem 
várhatunk kegyet a természettől, el kell vennünk tőle.”389 A természet 
legyőzésének érdekében aztán a Liszenko-i tanítást alkalmazták.390 
Liszenko a fajon belüli harcot tagadta, s úgy vélte, hogy a fák a sztyeppei 
növények elleni küzdelemben egymást támogatják. Következésképpen 
ha például a tölgymakkot fészekbe vetik, több faegyedet nyernek, amely 
fák aztán egymást segítve veszik fel a harcot az „ellenséges” lágyszárú 
növények ellen. Liszenko ugyan nem vetette el, hogy a fák „győzelme” 
után azok között is létrejön az öngyérülés, de elméletének fő célját mégis 
a fák és a lágyszárú növények közötti, a fák javára eldőlő „osztály
harcban” fejtette ki. A nagy sztyeppfásítási terv, továbbá a micsurini- 
liszenkoi elvek alapján történő kivitelezés mind Magyarországon,391 
mind Romániában a korábbi fásításoknak újabb lendületet adott. Ebben 
nemcsak az új társadalmi-gazdasági berendezkedés, hanem az önellátás
ra való törekvés, nevezetesen a faellátás helyi biztosításának igénye is 
segített. A mezőgazdasági üzemek létrejötte, a kollektivizálással járó 
nagytáblás gazdálkodás bevezetése, a népgazdaság oldaláról pedig a 
beruházások erőltetése, a lakosság életszínvonala kárára történő nagyará
nyú fejlesztések biztosítottak a fásításoknak a korábbiaknál sokkal 
kedvezőbb feltételeket.

A romániai országos fásítási program súlypontja ugyan továbbra is a 
Román Alföldön, illetve a Fekete-tenger mellékén volt, mégis egy 
érdekességre, később Magyarországon is alkalmazott fafajra hadd hívjuk 
fel a figyelmet. MAGYAR Pál többször idézett Alföldfásitásá-ban a 
romániai erdősávtelepítések kapcsán már 1960-61-ben kiemelte a 
íurkesztáni szil alkalmazását.392

X X X

Ha ma ránézünk a térképre, a trianoni határ mellett új telepeket, új 
elnevezéseket találunk: Dacia, Decebal (Újtelep), Horea (Karulytelep), 
Traian (Újbagos) stb.393 Ezek egykori mezőgazdasági művelésű terüle
teken lettek alapítva, miközben éppen a mezőgazdasági termelés kiter
jesztése céljából hirdették meg az 1980-as években az úgynevezett „falu

137



rombolási programot” Vajon az Alföld keleti széle továbbra is benépe
sülő területnek számít? S mindez milyen összefüggésben van a „tiszai 
fás kultúrával”?394 Azzal a kultúrával, amelynek megteremtése a ma
gyarországi országfásítási célkitűzések egyik fontos területét jelentette, s 
amelynek szükségessége mindkét országban továbbra is erdészeti cél 
lehet. Azért is, hogy Orden minél kevesebb „bűnt” találjon
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