
ros napidíjért adott elõ az akadémián, addig II. osztályú erdészként évi 525
forint fizetése, tûzifa-járandósága, lakás- és lótartási hozzájárulása volt. A
26 éves fiatalember így kezdhette el akadémiai oktatói pályafutását.

A jellemzésbõl ismételten kiemeltjük, hogy 1867-ben, amikor az erdé-
szeti akadémián magyar lett a tanítás nyelve, tényleg a legrátermettebb
szakembereket igyekeztek ott összegyûjteni. Szécsi korábbi munkája elöl-
járóit meggyõzte arról, hogy az ifjúság nevelését jó kezekbe adják. Az el-
következõ csaknem három évtizedben mindez beigazolódott. Szécsi töret-
len lelkesedéssel, kitartással dolgozott a magyar erdészeti oktatásban.

Utolsó elõadását azonban már nem tartotta meg. A felvidéki erdõgazda-
ságok faértékesítési viszonyairól írt értekezését Besztercebányán (ahol egy-
kor gimnáziumba járt) az Országos Erdészeti Egyesület közgyûlésén akar-
ta felolvasni. Elhatalmasodó betegsége azonban ezt már nem engedte. Ta-
nártársa, Vadas Jenõ olvasta fel. Megjelenni pedig az Erdészeti Lapoknak
azon számában jelent meg, amelyben 1895-ben Szécsi halálhírét hozták. 

Az életrajzi kiegészítést, mivel Szécsi életrajzát már korábban megír-
tam, 1991-ben küldtem be az Erdészeti Lapokhoz. A fõszerkesztõ, Pápai
Gábor akkor nem jelentette meg.

Késõbb, mintegy tíz év múlva Szécsi Zsigmond sírjának megbolygatá-
sa miatt kellett az ügyet ismételten elõvenni. Az történt ugyanis, hogy a je-
les tanárnak Selmecbányán, az ún. „Úri temetõ”-ben lévõ sírját eltüntet-
ték. Tették ezt annak ellenére, hogy a sír rajta volt a védettek jegyzékén, de
Lichner polgármester vezetésével a városgondnokság úgy döntött: a meg-
lehetõsen reprezentatív hely – ha ilyen egyáltalán lehet egy temetõben –
egy tragikus körülmények között elhunyt városi dolgozót illeti. A sírra te-
hát rátemettek, míg a sírkövet egyelõre raktárba szállították. Ott feltehetõ-
en a lecsiszolásra készítették elõ, amikor Bartha Dénes kollégámmal a vá-
ros legfõbb vezetõjét több rendben felszólítottuk: Szécsi Zsigmond emlékét
nem lehet a temetõbõl kitörölni! Végül, mielõtt a kérdést jogi útra tereltük
volna, egy jelképes sírt helyeztek el, ahol felállították Szécsi Zsigmond ere-
deti sírkövét. A síroknak is megvan a maguk sorsa…

Az alföldi erdõk történeti áttekintése

Mai ismereteink szerint az Alföld utolsó természetes képe az erdõkkel,
lápokkal, mocsarakkal, kisebb-nagyobb pusztákkal tarkított erdõsztyepp
volt. Ezt a természeti képet az emberi beavatkozás tette fátlan pusztává.
Hogy ez a folyamat mikor ment végbe, arról a különbözõ tudományok
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mûvelõi részben eltérõ véleményen vannak. A természettudósok szerint
a nagyarányú változás csak a XVI-XVIII. században történt meg, míg a
történészek egy része hajlik arra, hogy már a népvándorlás korában is
óriási puszták voltak. Mindkét nézettel összeegyeztethetõ az a tény,
hogy a hadviseléshez mind a népvándorláskor, mind a török korban ren-
geteg fára volt szükség, amelyet ha az Alföldön találtak, ott vágták ki.
Ugyanakkor a török háborúk utáni újratelepülés szintén jelentõs mennyi-
ségû faanyagot igényelt, s a XVIII. században minden korábbinál na-
gyobb természetátalakítás kezdõdött. Ennek során a természetes fás ve-
getációt elõbb a hátasabb, mezõgazdasági mûvelésre alkalmas löszterü-
leteken, majd – a lecsapolásokat, vízrendezéseket követõen – a mélyeb-
ben fekvõ részeken, illetve a homokterületeken is kivágták.

Az alföldfásítás ezt az elerdõtlenedési, elfátlanodási folyamatot hiva-
tott megfordítani.

Az alföldfásítási munka a XVIII. században részben hadászati, rész-
ben gazdasági, illetve védelmi célokból indult meg. A török iga alól ak-
kor felszabadult Temesvidéken 1746-ban hadászati célokkal ültettek fü-
zeseket. Gazdasági és védelmi feladatuk volt az Alföld több helyén al-
kalmazott gátfásításoknak, míg kimondottan gazdasági céllal létesítették
az eperfaültetvényeket.

A XIX. század alföldfásítási munkái fõleg homokterületeken történ-
tek. A fás növényzettõl megfosztott homok ugyanis több helyen megin-
dult, futóhomokká vált. Így veszélyeztette a környezõ mezõgazdasági te-
rületeket és településeket. Tehát közérdekként jelentkezett a futóhomok
megállítása, befásítása. Ezért az országgyûlés több ízben törvényt alko-
tott a fásításokról. A homokfásítás módszereinek kikísérletezésére, az
igazi eredmények felmutatására azonban évtizedekig várni kellett. Rá-
adásul egyes elméleti vélekedések az Alföld éghajlatát „fagyilkosnak”
minõsítették, tehát a fásíthatóság lehetõségét is megkérdõjelezték. En-
nek ellenére a kincstár Delibláton és néhány város (Szeged, Szabadka
stb.) saját határában komoly homokfásítási eredményeket ért el. A szám-
szerû erdõterület-gyarapodáson kívül a továbbiak szempontjából nagyon
nagy jelentõségû, hogy a XX. század elején már megfelelõ, bevált mód-
szereket tudtak ajánlani a homokfásításra.

A XIX. század végén felgyorsuló gazdasági fejlõdés minden koráb-
binál nagyobb természetátalakításokkal járt. Az alföldi erdõk fogyását a
fa, fõleg keményfa iránti kereslet mellett a lecsapolások, vízrendezések
is gyorsították. Eltûntek a folyókat kísérõ kemény-, majd puhafaligetek
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is. A korszak több szakembere közvetlen összefüggést látott az Alföld
elerdõtlenedése és az Alföld aszályossága között. Tehát kézenfekvõnek
tûnt, hogy erdõtelepítésekkel esetleg mérsékelni lehet az Alföld szélsõ-
séges éghajlatát. Így a következõ évtizedekben a fásítani szándékozók
érvrendszerébe bekerült az aszály elleni küzdelem, az alföldi éghajlat
megváltoztatásának a szándéka is.

Egyelõre azonban a lecsapolások éppen az ellenkezõ irányba hatot-
tak. Ennek következtében az Alföld õshonos fafajait, a kocsányos töl-
gyet, a magas kõrist, a szilféléket, továbbá a nyár- és fûzféléket a meg-
változott termõhelyi viszonyok miatt csak helyenként lehetett ültetni.
Így lett az Alföld jellegzetes fája az akác, amely szárazságtûrésén kívül
sokoldalúan felhasználható fát is szolgáltatott.

Az 1879. és 1898. évi erdõtörvények ugyan szorgalmazták az alföldi
„kopárfásításokat”, de az általuk nyújtott jogi és közgazdasági lehetõsé-
gek egy nagyarányú fásításokhoz elégtelennek bizonyultak. Az állam ál-
tal kiosztott ingyencsemetével, illetve az esetleges fásítási jutalmakkal
nem lehetett az alapvetõen erdõirtási, fátlanodási folyamatot megfordí-
tani. Ezt látva hangzott el 1910-ben erdészeti egyesületi fórumon: az Al-
földön a befásítandó területeket községhatáronként össze kell írni, a bi-
rokosokat pedig törvénnyel kell kötelezni a fásítás végrehajtására. Ehhez
a nagy munkához az ország politikusait azonban csak Trianon után, Ma-
gyarországon új államhatárai között lehetett megnyerni. Az 1923. évi al-
földfásítási törvényt azzal fogadták el, hogy a fásítás része az Alföld tö-
rök kori romlását követõ rekonstrukciónak.

A törvény rendelkezései szerint az 50 kh-os (28, 78 ha) szántó- és a
20 kh-os (11, 52 ha) rét- és legelõterületeket és a tanyákat körül kellett
fásítani. Az 1923. évi alföldfásítási törvény hatálya alá mintegy 4,5
millió hektár (az 1938 utáni terület-visszacsatolásokkal kb. 6 millió
ha) terület tartozott. Itt kellett a meglévõ erdõket, fasorokat és gazda-
sági fásításokat összeírni, illetve a létesítendõket kijelölni. Ez a hatal-
mas adminisztrációs munka a két világháború között nem készült el. A
feladatot vállaló erdészeti személyzet nem gyõzte bejárni az egész, a
törvény alá tartozó területet. Munkájukat hátráltatta a megfelelõ térké-
pek, birtoknyilvántartások hiánya, de legfõképpen az ország nehéz
gazdasági helyzete. Az összeírási, kijelölési munka évekre leállt, csak
a világgazdasági válság után élénkült meg újra. 1944 õszéig így is csak
a terület kétharmadán végezték el az összeírást, míg a kijelölést alig
több mint a felén.
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A tényleges fásítási megvalósítására állami csemetekerti hálózatot
építettek ki. Innen a szaporítóanyagot ingyen vagy mérsékelt áron szol-
gáltatták ki a fásítani akaróknak, illetve a fásításra kötelezetteknek. (Mi-
vel a kijelölések nem készültek el minden község határára, az alföldfá-
sítás két évtizedében elsõsorban önkéntes felajánlásra keletkeztek erdõk,
fasorok, gazdasági fásítások.) Az alföldfásítási akció meghirdetésekor
mintegy 120-140 ezer hektár terület befásításával számoltak. A különbö-
zõ kimutatások alapján úgy becsülhetjük, hogy 1920-tól 1944-ig alföld-
fásítási célokra mintegy 100 ezer hektárnak megfelelõ erdõsítési anya-
got adtak ki, ültettek el. Ez azonban csak egy-egy kisebb terület általá-
nos képének átformálásában játszhatott jelentõsebb szerepet, az Alföld
erdõsültségébe alig kimutatható változást hozott. Az alföldfásítási tör-
vénnyel támogatott fásítási akciónak azonban – a számszerû adatokon
kívül – egyéb eredményei is voltak.

Ezek közül legfontosabbak, máig ható jelentõségûek az ökológiai ku-
tatási eredmények. A korábban már meglévõ homokfásítási kísérletek
mellett komoly szikesfásítási kísérleteket is kezdtek. Bebizonyosodott,
hogy nem minden mezõgazdaságilag mûvelhetetlen terület alkalmas fá-
sításra. Ugyanakkor kezdeti eredményeket értek el a fásítások éghajlat-
változtatásával kapcsolatos kérdésekben is. Egyre nyilvánvalóbbá vált
ugyanis, hogy a fásítások nem a makro-, hanem a mikroklímára vannak
jótékony hatással. Így ha az egész Alföldet nem is, de egy-egy kisebb te-
rületet fásításokkal kedvezõbb éghajlatúvá lehet alakítani.

A két világháború közötti idõszakban kezdeti eredményeket értek el
a gyorsannövõ fafajok, elsõsorban a nyárfélék ártéri (hullámtéri) ter-
mesztésében. Ugyanakkor a homokterületeken – a korábbi tapasztalatok
alapján – az erdei- és feketefenyõ ültetése is általános volt. Összességé-
ben a két világháború közötti idõszak alföldfásítási eredményei, ezeken
belül is a megszerzett szakmai tapasztalatok reményt adtak az alföldi er-
dõtlenség megváltoztatására. A nagyarányú erdõterület-növekedésre
azonban már egészen más birtokviszonyok és mezõgazdasági termelési
lehetõségek között került sor.

1945 után továbbra is érvényben volt az alföldfásítási törvény. Tehát
még néhány évig folytak az összeírások és kijelölések azzal a tudattal,
hogy a földosztást követõ birtokváltozásokat a fásítási tervekkel is kö-
vetni kell. A korábbi, az alföldi erdõterületek növelését is magába fogla-
ló erdészeti politikát megújították, és országfásítást hirdettek meg. En-
nek keretében már nem a korábbi módon, hanem sokkal nagyvonalúb-
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ban, elsõsorban a tömegszervezetek bevonásával készítették el 1948-49-
ben az ország minden településére vonatkozó fásítási tervet. Az ország
vezetõi által is elfogadott dokumentum szerint Magyarország 12,3 %-os
erdõsültségét 20,3 %-ra kívánták emelni, ezen belül az Alföld 5 %-os
erõsültségét 10 %-ra.

A program meghirdetésében nagy szerepet játszott a Szovjetunió pél-
dája, ahol 1948-ban hirdették meg a fásítási tervet. Az ottani, hadászati
megfontolásokat sem nélkülözõ elképzelések szerint a Szarmata-síksá-
got szabályos, egymásra merõleges fõ- és mellékerdõsávokkal hálózták
volna be. Ennek alapján a Magyar Alföld erdõsávrendszerét is elõször
ilyen elrendezésben képzelték el. Alföldünk termõhelyi adottságai, illet-
ve az elsõ ötéves terv idején még nem mindenhol jellemzõ nagytáblás
gazdálkodás azonban ezt nem tette lehetõvé. Így a sávrendszert elsõsor-
ban – miként a két világháború közötti idõkben is – az utak, vasutak, te-
lepülések, majd késõbb tényleg a kollektív gazdálkodásra jellemzõ
nagytáblák mellett alakították ki. Az elsõként a nagyüzemi gazdálkodás-
ra áttért települések határában ültetett erdõsávrendszerek lehetõséget ad-
tak a fásítások mikroklimatikus, így termésnövelõ hatásának mérésére,
bizonyítására. A múlt századi feltevést tehát mérések igazolták.

Az alföldi fásítások területileg legnagyobb hányadát a zárt erdõk je-
lentették. A mezõgazdaság kollektivizálásával óriási területek szaba-
dultak fel, kerületek állami tulajdonba, ahol aztán államerdészeti keze-
lést valósítottak meg. A meghirdetett országfásítás, ezen belül is az al-
földfásítás a továbbiakban nem küzdött területi problémákkal. Az er-
dõsítési feladatoknak – amelyekre az 1950-es években megfelelõ hitel-
keret is rendelkezésre állt – legfeljebb a kiültethetõ csemetemennyiség
szabott gátat. A fafajpolitika, így a csemetetermelés is fokozatosan a
gyorsannövõ nyárfélék ültetése irányába mutatott. Segítette ezt a meg-
hirdetett hullámtéri fásítási akció, majd az 1960-as években a cellulóz-
nyár-program.

Az 1960-as évek elejére ugyanis befejezõdött a mezõgazdaság kol-
lektivizálása, további tartalékföldek nem kerültek államerdészeti keze-
lésbe. A mezõgazdasági termõföld védelmérõl szóló 1961. évi törvény és
egyéb földvédelmi megfontolások az alföldi erdõtelepítések ellen hatot-
tak, mert megnehezítették a korábban szántó- vagy rét- és legelõterüle-
tek fásítási célokra történõ igénybevételét. Erre válaszul az 1966-ban ki-
adott, a cellulóz-nyártermesztésrõl intézkedõ rendelet a nyárral beülte-
tett terület mûvelési ágát meghagyta. (Két év múltán ezeket mégis beso-
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rolták az erdõk közé.) A vállalatokat, fõleg az ekkor kibontakozó téesz-
erdõgazdaságokat egyre nagyobb mértékben a pénzügyi érdekeltség (a
jövedelmezõség) alapján terelték az erdõtelepítések, a cellulóz-nyártele-
pítések felé. A folyamatot azután az 1968. évi gazdaságirányítási reform
is elõsegítette. A program következtében az alföldi eredõk jelentõs ré-
szének a szövetkezetek lettek a tulajdonosai.

A mezõgazdasági mûvelés átalakulása, a nagyteljesítményû gépek,
vegyszerek alkalmazása az 1970-es évekre a korábbi erdõsávok létét
megkérdõjelezte. Az elsõ, 30-40 hektáros táblákat keretezõ sávok útban
voltak, helyettük inkább egy helyen, zárt tömbben létesítettek erdõt. Míg
korábban az erdõsávok védelmi funkciót láttak el, ezek a mozaikszerû-
en elhelyezett erdõk legtöbbször fatermesztési célúak.

Az alföldi erdõsültség 1990-re ugyan elérte a 10,4 %-ot, de a vízfo-
lyásokat, utakat, vasutakat kísérõ fasorok jórészt eltûntek a magyar táj-
ból. Az útkorszerûsítések, vízfolyások, csatornák medrének kotrása, gát-
javítások ugyanis gyakran a létesítményeket kísérõ fasorokat érintették.
A városok, ipartelepek növekedése szintén a meglévõ fásításokat csök-
kentette. Ennek következtében az Alföld több részén újra nagy, fátlan
puszták alakultak ki.

1983-ban a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége állást fog-
lalt a mezõgazdasági mûvelésre kevésbé alkalmas területek beerdõsí-
tésérõl. Ezt követõen 1987-ben született kormányhatározat az erdõte-
lepítésrõl. A terv szerint 1991-2000 között 150 ezer hektár új erdõt
kell telepíteni, amelynek döntõ többsége a mezõgazdaságilag kevésbé
hasznosítható területekre kerül. Az Alföld egyes megyéiben el is kez-
dõdtek az összeírások, területfelmérések. A most végbemenõ tulajdo-
nosváltozásokkal azonban teljesen új helyzet fog elõállni. Mégis, az
új távlatokat nyitó terv elõkészítésében és végrehajtásában fontos,
hogy a múlt tanulságait, eredményeit és kudarcait megfelelõ módon
figyelembe vegyék.

Az Antall-kormány idején országgyûlési határozat foglalkozott az Al-
földdel. Az akkori, nagyralátó tervek többnyire papíron maradtak, mivel az
1994-ben hatalomra kerülõ Horn-kormány máshol látta a kitörési lehetõ-
séget. Mindenesetre az alföldi ügyeknek némi „utórezgéseként” fogható fel
a mellékelt, az Erdészeti Hivatalból érkezett felkérés, aminek azonban a
pontos idejét nem tudom. Egy biztos: az 1990-es évek közepén lehetett.

204

2014 feb.qxd  2/23/2014  10:11 PM  Page 204



1. számú melléklet
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