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Szeged város nagy mérnök alkotója és gondolkodója
250 éve, 1765. szeptember 22-én született. Édesapja a
horvátországi Glogócz nevû községbõl érkezett az Alföld-
re. Iskoláit Szegeden végezte. Az alapfokú iskolái után
a szegedi piarista atyáknál, tanároknál tanult és nevel-
kedett tizenhét éves koráig. Akkor Pestre került, ahol az
Institutum Geometricum iskolában mérnöki oklevelet
szerzett 1786-ban. 

Ezután országjárásra, tapasztalatszerzésre indult. A két év
alatt gróf Apponyi Albert hõgyészi uradalmában dolgozott és
csodálattal szemlélte az ottani vidék árvízmentesítési és er-
dõgazdálkodási munkáit. Az ott tapasztalt munkák kedvezõ-
en befolyásolták a késõbbi szakmai életét, tevékenységét.
Ugyancsak jól ismerte a kismartoni Esterházy-uradalmat,
melynek késõbb erdészeti térképét is közzétette egyik írásá-
ban. A kétéves gyakorlati idõ alatt járt Magyaróvárott, Keszt-
helyen, Selmecen, Szentgyörgyön és más városokban is. El-
került külföldre, Brünnben és Bécsben is folytatott mérnöki
tanulmányokat. 

Hazajövetelekor megpályázta és elnyerte Szeged város mér-
nöki állását, mérnökként, majd fõmérnökként dolgozott nyug-
díjazásáig 1821. május 3-ig. Tevékenysége, munkája szorosan
összefüggött a város és tágabb környezetének, megyéjének
fejlesztési szükségszerûségével. A város napi nehéz mérnöki
gondjai mellett jutott ideje arra is, hogy országos kitekintésû
mérnöki dolgokkal, javaslatokkal is foglalkozzon, ezek azon-
ban csak részben valósulhattak meg, elsõsorban pénzhiány
miatt.

A technikai, mérnöki gondolatai, javaslatai mellett töb-
bek között érdekelte az irodalom, a történelem, a színját-
szás, a közgazdaságtan, a filozófia, a technika. Típusa volt
a kiválóan képzett, és sok irányban nyitott, érdeklõdõ,
nagyszerû, polihisztor polgárnak.  Az országos jelentõségû
terveivel, írásaival nem foglalkozom, azok elsõsorban az
Alföld vízjárásával, vízrendezésével, csatornázásával kap-
csolatosak. Az országos jelentõségû írásaival párhuzamo-
san azonban behatóan foglalkozott a helyi jelentõségû ten-
nivalókkal is.

Tevékenységét elsõsorban erdészeti szempontból veszem
górcsõ alá a teljesség igénye nélkül, megpróbálva kiemelni és
hangsúlyozni az alkotói és elõremutató szakmai, erdészeti te-
vékenységét.

A szegedi jelentõségû tervei közül egyik kiemelkedõ,
iránymutató tevékenysége az erdõtelepítés volt. Jelentõs, 143
oldalas összefoglaló és egyben elõremutató könyvet adott ki
1825-ben az erdõtelepítések rendkívüli szükségességérõl a
Sivány Homokság használhatása címmel. A munkát igen
alapos, tízlapos táblázatos melléklettel látta el. Ebben megle-
põ szakmai hozzáértéssel és részletes gazdasági, pénzügyi
elemzéssel alátámasztva vezette le az erdõtelepítések 30 évre
kidolgozott hasznát, elõnyét a szélfútta homokok sokszor
eredménytelen, sikertelen mezõgazdasági termelésével
szemben. „Az igazi eredmények csak 50 év múlva jelentkez-
nének”, írta munkájában.

Kinevezése után röviddel észlelte a nagyfokú veszélyt,
amit a homokverés jelentett a szegedi határban. A Városi Ta-
nácshoz intézett beadványaiban megfogalmazta, hogy a ho-

mokverés a lakosságra, a legelõ jószágokra, valamint a min-
denkori mesterséges és természetes növényzetre egyaránt
nagyon veszélyes. 1789-ben a homokverés Kisteleken és má-
sutt is már ablakmagasságig hordta be a szélsõ házakat. Nem
volt véletlen, hogy ebben az idõben II. József uralkodó két
leiratában sürgette a homoksivatagok beültetését. 1805-ben a
Helytartótanács is adott ki ilyen értelmû rendeleteket. Az
1807. évi 20. T.c. határozott „a futóhomok által okoztatni szo-
kott károk” elhárításáról. Egy év múlva hasonló értelemben
megint a Helytartótanács rendelkezett.

Vedresnek az erdõtelepítésben, fásításban neves támoga-
tói voltak, többek között Dugonics András professzor és a
tanácsbeli testvére Dugonics Ádám, valamint Volfordt József
is. Dugonics és Vedres a Szillér partján 6 000 fát ültettek el,
melybõl az „Etelka” erdeje valósult meg. Ma ez már csak Etel-
ka-sori emlék! 

1795-ben intézte elsõ beadványát a Városi Tanácshoz az
erdõtelepítések ügyében. Ebben a rendszeres erdõgazdálko-
dás megkezdését sürgette és egyben annak anyagi elõnyeit
fejtegette. Azt írta, hogy Szeged városának a 70 000 holdjából
elegendõ volna 7 000 holdon erdõtelepítést végezni ahhoz,
hogy a település faanyagellátását nagyjából fedezhessék. 50
éves vágásfordulóval számítva évenként 140 holdon lehetne
véghasználatot végezni, mely a városnak évenként 21 000 fo-
rint jövedelmet adna.

Tíz pontba sûrítve foglalta össze, hogy mi lenne a haszna,
ha a „Siványság” egy részén erdõt telepítenének.  Röviden
ezeket mondta:  

1.) A Siványság nem hoz hasznot, de még a szomszédos
földet is elrontja!

2.) A Siványság a ráültetett erdõk hasznát megadja!
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3.) A Siványságra ültetett erdõ értékesebb, mint a szántó!
4.) A Siványság veszélyének kitett személy birtokait is jó-

váteszi és bátorságba helyezteti, azaz kinek, kinek a birtokát
is megvédi!

5.) A Siványság beültetése a mezõk gazdagságát gyarapít-
ja, jó hatással van a szomszédos mezõkre, legelõkre!

6.) A Siványság az ültetés után a polgároknak olyan jöve-
delmet biztosít, mely az a mindenkori adót meghaladja!

7.) A Siványság beültetése még mellékhaszonvétel lehetõ-
ségét is biztosítja!

8.) A Siványság beültetése még természeti károk bekövet-
kezése esetén is segítséggel biztat!

9.) A Siványság beültetése a tulajdonosa számára kereske-
dési, esetleg mesterségbeli lehetõséget is biztosíthat!

10.) A Siványság beültetése állandó, örök jövedelem forrá-
sa lehet a város lakosainak, polgárainak!

Azzal zárta javaslatát, hogy Magyarországon, de fõként
az Alföldön a Sivány homokságok beültetése idõvel az
aranybányákhoz hasonló jövedelmet biztosítanának! 

Ezt a javaslatot a Városi Tanács csak 1799 márciusának vé-
gén tárgyalta és ekkor felállított egy küldöttséget, amely Ved-
res javaslata alapján kidolgozta az erdõinspektorság szerve-
zeti és mûködési szabályzatát. Kinevezték erdõinspektornak
Pillich Józsefet, aki addigra már a csengelei és kisteleki erdõ-
telepítések végrehajtásával nevet szerzett magá-
nak. A szegedi erdõinspektor a kerületi fõin-
spektor alá tartozott.

A megyei elsõ erdõgazdálkodó szer-
vezet az „erdei tiszttartóság” volt. En-
nek élén a fõigazgató állt, õt egy
földmérõ, egy erdész, egy pénzbe-
szedõ, egy jegyzõ, egy vadász, és
néhány csõsz követte. Az egyes
beosztások feladatát, tennivaló-
it részletesen ismertette. Nap-
jainkban ez a szervezet az ún.
Erdészeti Igazgatóságnak fe-
lel meg. 

Az 1800-as években nagy
lendülettel megindult városi
erdõtelepítések eredményes-
ségének megvizsgálására a
település bizottságot küldött
ki, ennek Müller Sebestyén
polgármester, Rósa József szó-
szóló és Vedres István földmé-
rész voltak a tagjai. A bizottság
tíz pontba foglalt jelentésben érté-
kelte a tapasztaltakat és darabszám-
ra felsorolta a talált fafajokat! A csen-
gelei pusztán ültetett fafajokból kima-
gaslóan sok volt a rezgõ nyárfa (286 899
darab) és a fûzfa (83 368 darab) a mindössze-
sen talált 372 294 fából. Ezen kívül még eper-,
akác-, vadkörte- és vadalma-, tölgy-, nyír- és szilfákat talál-
tak az ellenõrzés során.  (Kritikus szakmai szemmel nézve
ez a mennyisége az utóbb felsorolt fafajoknak rendkívül ke-
vés! Ezt a tényt egyébként õ is észrevételezte! ) Kiemelte a
jelentés a nyárak és fûzek erõteljes növekedését, valamint
azt, hogy a homokon a csemeték megmaradtak és csak ak-
kor pusztultak ki, ha a szél kifútta azokat.

Amint késõbb látni fogjuk, a javasolt erdõtelepítés Csong-
rád megye erdõgazdálkodásának elsõ ütemében folyamato-

san megvalósult. Megyénk erdõgazdálkodásának elsõ ütemét
ugyanis Vedres István hivatalba lépésének évétõl 1860-ig szá-
míthatjuk. Ezután az erdõtelepítések lendülete alábbhagyott
és a megvalósult erdõsítéseket is elhanyagolták.

Az elhanyagolt erdészeti állapotot a város késõbb felis-
merte, illetõleg tudomásul vette az elsõ korszerû magyar er-
dõtörvény elõírását (1879. évi XXXI.T.c.), miszerint erdõ-
mérnököt kell alkalmaznia annak az erdõtulajdonosnak, aki
egy bizonyos nagyságrendû erdõterülettel rendelkezik. Sze-
ged ekkor már rendelkezett a megfelelõ nagyságrenddel és
így 1886. január 1-jével kinevezték Kiss Ferenc erdõmérnö-
köt Szeged város erdõgondnokává. Ma õt tartjuk a szegedi
erdõk atyjának. Az õ nevét viseli a Szegedi Erdészeti Szak-
középiskola. Anélkül, hogy részletesen méltatnánk a mun-
kásságát, érdekességként említem, hogy amikor átvette a
szegedi erdõk irányítási feladatait az erdõleltár 5 500 hektár
erdõt mutatott ki. Szegedi erdõmesteri (erdõgondnoki) éle-
te során ehhez mintegy kb. 540 kh. véderdõt telepített.
Szakmai rátermettségét és kiválóságát nem is annyira ez az
erdõtelepítési nagyságrend határozta meg, hanem azoknak
az átvett erdõtelepítésekben található ürességeknek a feke-
tefenyõvel (Pinus nigra) való beültetése, kijavítása, ame-
lyek a helytelen fafaj megválasztása miatt keletkeztek a ko-
rábbi, fõként akáccal, nyárakkal beültetett területeken.

Kiss Ferenc tevékenysége után, egyrészt az Al-
föld-fásítási program keretén belül, másrészt a

II. világháború, majd az erdõk állami tulaj-
donba vétele utáni idõkben ismételten

lendületes volt az erdõtelepítési tevé-
kenység a megyénkben is. A megye

jelenlegi erdõterülete 31 565 hek-
tár, ami 7,4%-os erdõsültséget je-
lent. Ennek az erdõterületnek
kb. kétharmada a Duna-Tisza-
közén homokon, míg egyhar-
mada a Tisza és Maros folyók
árterében, valamint a tiszán-
túli kötött területeken talál-
ható.

Miközben e rövid írás ke-
retében igyekeztem feltárni
Vedres István életének jelen
korunkra is kiható, példát
mutató erdészeti vonatkozá-

sait, óhatatlanul felmerült
bennem az a gondolat, hogy

miután nem erdész szakember-
ként igyekezett a város erdõtele-

pítéseit rendkívül sikeresen elõ-
mozdítani, a hálás erdész utókor

méltán nevezhetné õt a szegedi erdõk
nagyatyjának. Még érdekes családi vo-

natkozását is megemlíthetem ennek a kér-
désnek, ugyanis Vedress István dédunokája lett

Kiss Ferenc felesége.
Szerteágazó mérnöki tevékenységét Szeged városa ko-

rábban is elismerte és sok alkalommal megfelelõ módon
méltatta. Szegeden a nevét viseli egy építõipari szakközép-
iskola, a város mérnök egyesülete pedig a szobrát is elhe-
lyezte a Dóm-téri panteonban a múlt század harmincas
éveiben.                                                                          

Dr. Polner Antal
ny. erdõmérnök


