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Bács-Kiskun amellett, hogy 8369 négy-
zetkilométeres területével az ország leg-
nagyobb megyéje, a magyarországi
erdõtelepítések egyik legfontosabb
múltbéli és várhatóan jövõbeni helyszí-
ne is. Az erdõtelepítési és fásítási tevé-
kenység már igen korán, a XVIII. század
folyamán megindult a megye területén,
elsõsorban a homokterületek befásítása
kapcsán. A jobbára egyéni kezdeménye-
zések eredményeként elvégzett
erdõsítéseket a két világháború között
az Alföldfásítási program keretében köz-
pontilag kezdeményezett és szervezett
tervezési és telepítési tevékenység vál-
totta fel, majd a II. világháborút követõ
évek nagy volumenû erdõtelepítéseiben
is komoly szerephez jutott a Duna-Tisza
közi homokhát és ezzel együtt Bács-Kis-
kun megye. A terület jelentõségét jelzi,
hogy az elsõ Alföldi Erdõtelepítési Kiren-
deltséget Kecskeméten szervezték meg.

A Duna-Tisza közén a folyók, majd a
szél munkája nyomán kialakult természe-
tes felszín a mûvelésbe vonás következté-
ben nagy területen elvesztette eredeti for-
mavilágát, a folyamszabályozások ered-
ményeképpen pedig a termõhelyek
jelentõs szárazodása következett be. Ha-
talmas területeken szûnt meg a talajvíz jó-
tékony hatása, ennek következtében már
a XIX. században problémaként említet-
ték a homoki tölgyesek pusztulását. A
gyenge szántók és legelõk mellett nagy
területet borított futóhomok, ennek meg-
kötésében kiemelkedõ szerepe volt az
erdõtelepítéseknek és fásításoknak. A
szélsõséges termõhelyi viszonyok között
az alkalmazható fafajok száma megle-
hetõsen szerény, természetközeli, tisztán

õshonos fafajokból álló produktív állo-
mányok kialakítására pedig kevés
lehetõség adódik. A táj erdõsztyepp klí-
mája eleve nem kedvez zárt erdõk kiala-
kulásának, így az erdõsítések kapcsán az
idegenhonos fafajok, mint a fekete fenyõ
vagy az akác létjogosultsága nehezen
kérdõjelezhetõ meg. 

Az 1976-tól 2004-ig terjedõ idõszak
folyamán Bács-Kiskun megye területén
több mint 45 000 hektár erdõtelepítést
végeztek, ami az országos teljesítés kö-
zel egyötöde. Ezzel a megye erdõsült-
sége 12,8-ról 18,2 százalékra emelkedett,
ami már az országos átlagot közelíti.
Összevetve ezt azzal, hogy a megye az
ország területének csupán 9 százalékát
foglalja el, látható a térség kiemelkedõ
jelentõsége az erdõtelepítések terén. A
közel harminc év folyamán Bács-Kiskun
megyében folyt erdõtelepítési tevékeny-
séget két idõszakra bontva érdemes
vizsgálni, elsõsorban a tulajdon- és bir-
tokviszonyok alakulása miatt. Az elsõ
szakasz 1976-tól 1993-ig terjed, ennek
végére zárult le a rendszerváltást követõ
jelentõs birtokviszony-átrendezõdés. Az
ezt követõ második szakasz az 1994-tõl
napjainkig eltelt tíz évet öleli fel. 

Az elsõ idõszakban a területek száz
százalékban társadalmi tulajdonban
voltak, az erdõtelepítési tevékenységet
négy gazdasági szektorra bontva ele-
meztem. Ezek közül három, a KEFAG, a
termelõszövetkezetek és az állami gaz-
daságok telepítési és fásítási tevékeny-
sége jelentõs. Az erdõk fafajösszetétele,
eredményességi mutatói az egyes szek-
torok rendelkezésére álló erdõsíthetõ
területek termõhelyi viszonyainak meg-

felelõen alakultak. A leggyengébb ter-
mõhelyekkel a KEFAG rendelkezett, az
ezeken létesített erdõk jó részét gazda-
sági rendeltetésûvé nyilvánították, en-
nek ellenére többségük a mai szemlélet
szerint már véderdõnek minõsül. Jobb
termõhelyi viszonyok közt gazdálkod-
tak a termelõszövetkezetek, és elsõsor-
ban gyenge szántóikon erdõsítettek az
állami gazdaságok. Mindez az elsõ kivi-
telek fafaj-összetételében is megmutat-
kozik. (1. táblázat)

Ha az eredményességi mutatók olda-
láról vizsgáljuk meg a kérdést, azt látjuk,
hogy míg a KEFAG erdõtelepítéseinél az
egy hektár befejezett erdõsítésre fordí-
tott munka 1,8 hektár, az átlagos átfutási
idõ pedig 5,5 év, addig ugyanez a ter-
melõszövetkezetek és az állami gazdasá-
gok esetében 1,3 hektár és átlagosan 4
év. Az egyes szektorok jelentõségének
jellemzésére az 1976 és 1993 között be-
ültetett terület nagyságát az egyes szek-
torok által 1992-ben kezelt erdõterü-
lethez viszonyítottam. A mutatószám az
állami gazdaságok és a termelõszövet-
kezetek kiemelkedõ jelentõségét mutat-
ja, elõbbinél 41,3, utóbbinál 37,2, a
KEFAG és az egyéb állami szektor eseté-
ben csupán 9,0.

A rendszerváltást követõen a kárpót-
lás és a vagyonnevesítés során elsõsor-
ban a termelõszövetkezetek és az álla-
mi gazdaságok területei kerültek ma-
gánkézbe, emellett az utóbbi tíz évben
az állami szektor – beleértve a KEFAG
Rt.-t is – közvetlen erdõtelepítési és fá-
sítási tevékenysége elenyészõvé, a ma-
gánszektor pedig szinte az egyedüli
telepítõvé vált.

A magántulajdonosok
erdõtelepítési tevékeny-
ségérére erõs befolyásoló
hatással vannak a piaci vi-
szonyok, az egyes föld-
hasznosítási formák
jövedelmezõségi viszo-
nyai, ezen keresztül pedig
az állami támogatások
mértéke. A magánszektor
elmúlt tíz évben folytatott
erdõtelepítési tevékeny-
ségének köszönhetõen a
megyében mintegy 17600
hektár új erdõ létesült,
melyek fafajmegoszlását a
2. táblázat mutatja.

Erdôtelepítések Bács-Kiskun megyében
az 1976-tól 2004-ig terjedô idôszakban

Szektor Fafaj Tölgyek A HNY NNY EF FF * **

KEFAG ha 127 552 619 22 1776 3895 1,8 5,5  
% 2 8 9 0 25 56    

TSZ-ek ha 79 3125 2602 1586 2489 5714 1,3 4,0   
% 1 20 17 10 16 37    

Állami gazdaságok ha 57 633 1054 1226 310 1155 1,3 4,0   
% 1 14 24 28 7 26    

Egyéb állami ha 133 29 293 293 26 45 1,5 3,7   
% 16 4 36 36 3 5    

Összesen ha 395 4338 4568 3127 4601 10 808 - -   
% 1 16 16 11 17 39    

* 1 ha erdôtelepítés befejezésére fordított munka (ha)
** az erdôtelepítések átlagos átfutási ideje (év)

1. táblázat. Erdôtelepítések Bács-Kiskun megyében 1976-1993 között. Forrás: ÁESZ éves mérlegbeszámolók
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Érdemes megfigyelni az akác
kiemelkedõ részarányát. Az eredmé-
nyességi mutatók igen kedvezõek, az
egy hektár befejezett erdõsítésre fordí-
tott munka csupán 1,1 hektár, míg az át-
futási idõ átlagosan 3,6 év, amely egy-
részt a fafaj-összetétel következménye,
másrészt a tulajdonosi érdekeltség
ösztönzõ hatása is jól lemérhetõ.

Ha a két vizsgált idõszakot szemügyre
vesszük, jól láthatóak a választott fafajok
arányaiban bekövetkezett változások. Ez

egyrészt termõhelyi, másrészt fafajpoli-
tikai okokra vezethetõ vissza, gondolok
itt arra, hogy az utóbbi tíz évben mennyi-
vel jobb termõhelyek kerültek erdõ-
sítésre, mint az azt megelõzõ idõszak-
ban, illetve a fenyvesítési program le-
csengésére, a fenyõk egészségügyi prob-
lémáira, minek következtében a lombos
fajok váltak uralkodóvá, közülük is az
akác szerepe erõsödött fel jelentõsen.

A Bács-Kiskun megyében végzett
erdõtelepítések múltjának elemzése sok

tanulságot szolgáltat a je-
len számára. Mivel a me-
gye várhatóan a jövõben is
az erdõtelepítések egyik
központi helyszíne lesz,
nagyon fontos, hogy a
megszerzett tapasztalatok
segítségével a jövõben

mind a gazdálkodói, mind a társadalmi
érdekeknek megfelelõ erdõk szülesse-
nek, díszére a Duna-Tisza közének és
Bács-Kiskun megyének. A hosszú távú
erdõtelepítési tervek megvalósítása
szempontjából ezért kiemelkedõ jelen-
tõségû a dotációs rendszer mûködése,
kellõ motiváló ereje. Az európai uniós
társfinanszírozás és a mezõgazdasági te-
rületek erdõsítése kapcsán új lendületet
vehetnek az erdõtelepítések.

Szabó Gábor 

Szektor Fafaj Tölgyek A HNY NNY EF FF * **

Magán ha 711 7771 4928 2796 22 1361 1,1 3,6

% 4 44 28 16 0 8

2. táblázat. Erdõtelepítések Bács-Kiskun megyében 1994-2004 között a magánszektorban
Forrás: ÁESZ éves mérlegbeszámolók

* 1 ha erdôtelepítés befejezésére fordított munka (ha)
** az erdôtelepítések átlagos átfutási ideje (év)

Az 1940-es évek vége felé jártunk. Meg-
viselt hadifoglyok kerültek haza a
messze keletrõl és láthattak munkához
szeretteik környezetében.

Lalik Józsi bácsi is hazakerült és
munkáját is folytathatta, az erdészet pa-
rádés fogatát vehette át és azt hajthatta,
úgy mint volt a nagy világégés elõtti
idõkben is. A helyi erdészet élére fiatal
erdõmérnök került Emri János szemé-
lyében. Én ekkor még csak a kis iskola-
táskát kezdtem viselni és koptattam az
iskolapadot Nellike összevont 8 osztá-
lyos tantermében. Az Újheli vidékérõl
származó fiatal mérnök még a harmin-
con innen volt. Nekünk mérnök úr volt.
A felesége Erzsike pedig a nagyságos
asszony. A fiatal mérnök jól megter-
mett, ízig-vérig talpraesett igazi magyar
volt a javából. A fiatal párt két kis-
lánnyal áldotta meg a teremtõ. A kör-
nyezetbe való beilleszkedés úgy gon-
dolom, könnyen ment. A mérnököt vit-
te a hintó hegynek fel és völgynek le. A
szolgálati portán sertések nevelkedtek,
a jászol mellett pedig fejõstehén kérõd-
zött. Az állatok ellátása a fiatal feleség
feladata volt. Teltek az évek és én is
erõsödtem. A jó anyám elküldött a kö-
zeli erdõbe, hogy hozzak egy hát rõzse
gallyfát a kemencébe, mert holnapra
kenyérsütés van tervezve. A falu alatti
gyalogútra hordott véggel a mérnök il-
letmény kaszáló területe. Amikor kibúj-
tam az árokoldalon vezetõ gyalogúton
a rõzsével, akkor vettem észre, hogy a
mérnök úr a közelben kaszálja a réti
szénát. A félelemtõl lehasaltam, nehogy

a mérnök elfogjon a fával. De a kaszás
derék ember, kutyája észrevett és en-
gem ugatni kezdett. A mérnök úr bíztat-
ta a marci kutyáját, hogy fogd, fogd. Pár
perc múlva a mérnök úr is lejött a ku-
tyaugatás helyszínére, és engem
rõzsétõl együtt kihúzott a nagy lósóska
és medvetalpfû alól. A félelmem nagy
volt, de a mérnök megnyugtatott és el-
engedett a rõzsével együtt.

Talán itt kezdõdött az ismeretsé-
günk, és amikor már lekerült az iskola-
táska, elkapott a mérnök úr és megbí-
zott, hogy ma délután én fogom hajtani
a hintós fogatot, mert a Lalik Józsi bácsi-
nak más sürgõs teendõje jött közbe. A
fogat a kora délutáni órára el volt ké-
szítve. A sárga lipicai körmei olajjal le
voltak kezelve, a lovak farka szépen fel-
kötve. A rézkulcsos lószerszám pedig a
lovakon díszelgett.

Majd a mérnök úr felpattant a hátsó
bokra, és máris indulhatott a parádés
fogat, miközben a hajtás tudományát
kellett elsajátítani, az útirányt pedig
közben megkaptam. Amikor már a lo-
vak patája a hármas fõútvonalon az asz-
faltot kopogtatta, ugyancsak megha-
nyatlott a nyári nap a Bükk hegység irá-
nyában. Majd nemsokára a célállomás-
hoz értünk, és én a lovakkal együtt le-
parkoltam. Az abrakos a lovak fejére
került, a mérnök úr pedig igyekezett a
dolgát elintézni és elsietett a hintó
ülésérõl.

Jó kétórás várakozás után érkezett
meg a fiatal mérnök, és az est setét-
jében másodmagával foglalt helyet a

hintó hátsó részében. Az indulási pa-
rancs is elhangzott, és a hintó lassan
gördült az esti homályban, nehogy a
vendég utas megzakkanjon. Közben
csak az utat és a lovakat figyelhettem,
nehogy valami baj essék. Majd a harma-
dik faluhoz érve hangzott el az utasítás,
hogy a fogat megáll. A leszálló vendég
utas megelégedett köszönése halkan
hallatszott a nyári éjszakában. Miköz-
ben a selyem alj és a kézitáska finom
súrlódásának zaja, a lakkcipõ kopogása
lassan elcsendesedett a csillagos éjsza-
kában. Itt cseréltünk helyet a mérnök
úrral és õ ült elõre, én pedig hátra. Az
addigi lassú menetbõl pedig hosszú
vágta lett és máris hazaértünk. Útköz-
ben a fiatal mérnök halkan dalolgatta,
hogy:

„Utca, utca, köves utca, mocsolyási utca
Ha még egyszer végigmegyek rajta,
Nótát ver a csizmám sarka.”

Amikor már én is erdész lettem,
Emri János rég elkerült Mocsolyásról,
de hacsak tehette, még sokszor vissza-
látogatott Mocsolyásra. Mind a moc-
solyási, mint a borsodgeszti pincékben
százszor is eldaloltuk a mocsolyási kö-
ves utcát.

Majd jött a szomorú hír, hogy Emri
János erdõmérnök az Újheli temetõben
örök nyughelyén megpihent.

Én csak hosszú idõ után jutottam el
eme temetõkertbe, ahol felkerestem
Emri János síremlékének helyét és ró-
hattam le kegyeletem.

Emri János nyugodj békében!
Erdész üdvözlettel:

id. Csizmadia Sándor

Hintón járó szerelem!


