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Tessediktõl Mária Teréziáig
Az idegenhonos akác fafaj, az általáno-
san közismert, de kissé elnagyolt törté-
neti háttér szerint, a XVIII. század utol-
só harmadában, Tessedik Sámuel ti-
szántúli szikes fásító munkássága kö-
vetkeztében terjedt el szélesebb kör-
ben, hazánkban. Az akác térhódításá-
nak története azonban, az egyes érintett
tájegységekre szûkítve – mint pl. a Cser-
hát – ennél jóval árnyaltabb és összetet-
tebb képet mu-
tat. Ahogy való-
jában Tessedik
is, minden e té-
ren szerzett ér-
deme ellenére,
apró, ám jó
szándékú csúsz-
tatással tekint-
hetõ e faj hazai
„atyjának”. Õ
csupán a német
egyetemi évei
alatt látott gyakorlati eredményeket
igyekezett átültetni egy, a szarvasi pap-
lak szikes talajú kertjében megtalált(!),
jó állapotú akácfán felbuzdulva. 

Az akác honfoglalásának menete a
Cserhátban sem egyszerûsíthetõ le
egyetlen személy munkásságára vagy
tájtörténeti okra. Egy-egy táj erdõképé-
nek évszázados alakításában is számos
antropogén és természetes folyamat
vesz részt egyszerre, oda-vissza ható
kapcsolatrendszerbe ágyazva.

Az akác a XVIII. század legelején,
mint tengerentúli egzóta fafaj jelent
meg hazánkban, elsõsorban vidéki
nagybirtokosok kastélyainak, kúriáinak
parkjaiban, egy-egy példányként vagy
kisebb-nagyobb fasorokba ültetve. Jó
példa erre a hazai legöregebb, 300 éves
akácpéldány, melyet Észak-Amerikából
származó magról a bábolnai Szápáry-
kastély udvarán ültettek el, 1710-ben.
Az akác díszfaként történõ alkalmazása
így, mageredetû ültetésekkel terjedt to-
vább az ország más vidékein is, a kora-
beli birtokosok, hivatalnokok, gazdá-

szok közvetítésével, hogy késõbb már
akár egy evangélikus lelkészi lak kertjé-
ben is fellelhetõ legyen. Minden bi-
zonnyal az országos folyamatból a
Cserhát számos magánkézben lévõ kas-
télyának és kúriájának udvara, kertje
vagy parkja se maradt ki, így e tájon is
megjelent az akkor még egzotikus kü-
lönlegességnek számító fafaj.

Az akáccal kapcsolatos dendrológiai
ismeretek a XVIII. század második felé-
ben gyorsan bõvültek. Termõhelyigé-
nyérõl, a faj jellegzetes tulajdonságairól
egyre többet tudtak meg a kor e témá-
ban kutató, gyakorlati megfigyeléseket
végzõ gazdászai. A figyelem közép-
pontjába a Mária Terézia rendeletére
1742-ben felállított bánsági katonai er-
dõhivatal által megkezdett alföldfásítá-
sok, a különbözõ típusú kopárok erdõ-
sítési törekvései illetve a mezõvédõ er-
dõsávok kialakításai során került.

Történeti erdõhasználatok
nyomában

A Cserhát egykor kiterjedt és jó minõsé-
gû erdei ebben az idõszakban egyre fo-
kozódó antropogén hatások össztüze
alatt álltak. A tájegység erdeirõl szóló
korabeli források – pl. a II. József idején
folyó katonai térképezéshez készített
országleírás – már vegyes képet mutat
az egykori nagy területeket borító er-
dõk általános állapotáról. Az egyes
cserháti települések erdõleírásainál (pl.
Nógrádkövesd, Hugyag, Keszeg stb.)
már ott szerepelnek a „gyér erdõ”, a
„bozót” vagy a „csak bokrok” helyi öko-
lógiai állapotról árulkodó megjegyzé-
sek. Ennek ellenére az 1819-ben ké-
szült Nógrád vármegye technológiai
gyûjteménye, valamint az 1826-os Mo-
csáry-féle megyei monográfia még
alapvetõen közepes vagy jó állapotú,
nagyrészt tölgy, cser, kevesebb bükk,
illetve más elegyfafajokból álló erdõk-
rõl ad általános információkat. 

Ezek a történeti források még nem
említik meg közvetlenül az akácot, de ez
nem jelenti azt, hogy a területen ne lett
volna már jelen, a kastélyok kertjein kí-
vül is. Legfeljebb jelentõsége, a többi ál-

talános fanemhez képest, ekkor még tel-
jesen elhanyagolhatónak tekinthetõ.

Az Alföld fásítása eközben – az akác-
nak köszönhetõen – meglepõen nagy
sebességgel és nem várt hatékonyság-
gal zajlott, elsõsorban a tiszántúli szike-
seken és a Duna-Tisza-közi homokhát-
ságon. Az Alföld északi határvidékén
húzódó hegylábi zóna felé átmenetet
jelentõ síksági tájak (Pesti-síkság, Tá-
pió-vidék, Hatvani-sík és a Galga-völ-
gyének alsó szakasza) közvetlenül

érintkeznek a Cserhát déli irányban le-
húzódó dombsági vonulataival. Így
adódott lehetõség az akác sarjról törté-
nõ „belopakodására” e tájegységbe is,
ahogy ez az Északi-középhegység más,
alacsonyabb térszínû hegylábi és
dombsági vidékein, közép- és kistájain
is megtörtént a XVIII. század végén, a
XIX. század elején.

Ezzel párhuzamosan, a XIX. század
elsõ felében – még nagyon elszigetelt,
elaprózott jelenségként – megindult az
akác mesterséges betelepítése. Az ek-
kor már problémaként jelentkezõ erdõ-
irtásoknak és az ezzel szoros összefüg-
gésben lévõ túllegeltetéseknek köszön-
hetõen, a növényzet és talajtakaró nél-
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kül maradó kopárok ún. záporeróziós
feldarabolódása következtében árok-
és vízmosás rendszerek jelentek meg a
Cserhátban. 

A történeti források szerint a Nógrád
vármegyével közvetlen szomszédság-
ban lévõ borsodi Bükk (Vajdavár-ho-
mokkõvidék) területén, már a XIX. szá-
zad legelején akáctelepítést alkalmaz-
tak a záporárkok megkötésére.

A Cserhát erdeire káros hatást gya-
korló folyamatok az 1800-as évek elsõ
évtizedeitõl kezdõdõen fokozódó
ütemben gyorsultak fel. A bor- és gabo-
na-konjunktúrának köszönhetõen,
szántó- és szõlõterületek nyerése céljá-
ból, jelentõs mértékû erdõirtásokra ke-
rült sor a települések közvetlen és távo-
labbi környezetében. Jól jellemzi a
helyzetet, hogy a Kelet-Cserhátban ta-
lálható markánsabb domborzatú Tep-
ke-hegycsoport azonos nevû legmaga-
sabb hegycsúcsának délnyugati olda-
lán, majd a csúcsszintig (gyertyános-töl-
gyes klímaöv) húzódtak fel a mûvelt
szõlõterületek. A jelentkezõ ökológiai
károsításokat tovább generálta, hogy az
úrbéri tagosítások idején ún. feltétlen
erdõtalajon álló, vagy épp véderdõ-jel-
legû területeket adtak oda az úrbéres
közbirtokosságoknak, legelõerdõ-hasz-
nálatra vagy legelõmûvelési ágba. En-
nek az intézkedésnek is köszönhetõen
indult meg az intenzív szarvasmarhatar-
tás és ezzel az intenzív legeltetés.  Az
így kezelt területek erdõtalaja nagyon
rövid idõ alatt erejét vesztette, kizsige-
relõdött, megindult a kopárosodás és
vele a vízmosások, árkok kialakulása, a
felszabdalódás, a talajerózió folyamata. 

Egy 1887-bõl származó, az Erdészeti
Lapokban leközölt úti beszámoló levél
már általános jelenségként írja le az
Északi-középhegység dombsági tájain,
így a Cserhátban is, az ún. „besankoló-
dás” jelenségét. Ez volt a több megyé-
ben elterjedt helyi elnevezése a vízmo-
sásokból keletkezõ terméketlen, lehor-
dott, áthalmozott talajjal, homokkal,

hordalékkal való beiszapolódásnak,
mely a völgyekben lévõ termékeny
szántókat és a jobb minõségû erdõket is
veszélyeztette. A korabeli leírás ismer-
teti az okokat is. 

A dombtetõkön, dombsági hátakon
a helytelen területkezelés következté-
ben kiterjedt kopárok alakultak ki,
ahonnan a vízmosásokon át a talaj le-
mosódott. Ráadásul ezeken a kopáro-
kon elterjedt az ún. „nyúzásos üzem-
mód”. A dombtetõn lévõ laposabb tér-
színeket sûrû, mesterségesen létreho-
zott és fenntartott tölgysarjak borították
(cserzõerdõ), melyeket 3(!) évenként
vágtak, az így kinyerhetõ magasabb
tannintartalom miatt. Az erõsebb sarja-
kat ennyi ideig hagyták megnõni, majd
cserkéreg-nyerés céljából kivágták, a
kérget lehántották. Ez volt a nyúzás. Az
oldalsó és gyengébb sarjakat meghagy-
ták (sallang) újabb 3 évig, amikor azok
már megerõsödve vághatóak és nyúz-
hatóak lettek. 

Tovább fokozta a káros hatásokat,
hogy a települések a szarvasmarháikat
is rendszeresen felvitték a dombtetõkre
legeltetni, amelyek a sarjak csúcshajtá-
sait folyamatosan rágták. A lehántott
cserkéregért a kereskedõk viszonylag
jól fizettek, jobban, mintha fát adtak
volna el a birtokosok. Az általánosan
bevett akkori gondolkodásmód szerint,
ha hagyták volna fává, erdõvé nõni a
sarjakat, abból õk hasznot már nem lát-
tak volna.

Ezt erõsítette meg, hogy abban az
idõszakban ennek, a jó esetben is csak
közepes minõségû tûzifának, alacsony
volt az ára. A jelenséget leíró erdõmér-

nök maga is elképedt a tapasztalt viszo-
nyokon és egyben a tölgy hihetetlen el-
lenálló képességén is. De megjegyzi,
hogy ez az állapot nem tartható fenn
sokáig: mind az erdõ, mind a marha és
vele végül is az ember, pusztulni fog.
Ugyanakkor e jelenség nyomán ajánlot-
ta az akác alkalmazását.

„Vízmosások országa”
A fenn vázolt folyamatok rendkívül ká-
ros következményeit a kor szélesebb
látókörû birtokosai is felismerték és
igyekeztek tenni ellene. Az 1874-1875-
ös Shvoy-féle megyei monográfiában
emiatt kerül az akác fafaj már konkrét,
egzakt megnevezésre. Szirák község
leírásánál záporárkok és vízmosás meg-
kötésére fiatal akáctelepítést, ültetést
említ a megyei leírás. Így nagy valószí-
nûséggel a XIX. század második felét,
kb. az 1860-70-es éveket kell tekinte-
nünk egyfajta kezdõidõpontnak az
akác nagyobb fokú cserháti megjelené-
se, a telepítések során a nagyobb üte-
mû térhódítás és elterjedés terén.

Hajdú János királyi fõerdõmérnök
1914-es értekezése Nógrád megyét –
némi iróniával – a vízmosások országá-
nak aposztrofálja. A jelenség fokozódá-
sát elõmozdította, hogy az 1875-1890
között dúló filoxéravész hatalmas egy-
befüggõ területeken fertõzte meg és
pusztította ki a cserháti szõlõket. A fel-
hagyott mûvelések kedvezõ termõhelyi
adottságok között cserjésedni kezdtek,
kedvezõtlenebb feltételek mellett azon-
ban a talaj degradációja indult be. 

Az erdõsítési igény tehát fokozódott,
amely meghatározta az akác Cserhát-
ban betöltött késõbbi szerepét. A leta-
rolt erdõk, az agyonkínzott legelõk, a
kipusztult szõlõk, az elhanyagolt, ter-
mõképességüket vesztett szántók, a túl-
tartott állatállományok és legeltetés kö-
vetkeztében az 1900-as évekre a balas-
sagyarmati Magyar Királyi Járási Erdõ-
gondnokság területén (a mai Cserhát
akkori állami erdõbirtokai), mintegy
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1200 kat. hold kiterjedésû, vízmosások-
kal, árkokkal szabdalt kopárterületet
tartottak nyilván a kataszterek. A megye
teljes történelmi területére vetítve ez a
szám 5300 kat. hold volt.

A Cserhát birtokszerkezetét azonban
nem a koronauradalmak jellemezték,
hanem az egyházi és magán erdõbirto-
kok, és a számtalan úrbéres, illetve köz-
ségi birtok, amelyek kezelésében lévõ
kopárterületek mérete sokszorosan ha-
ladta meg az állami kézben levõkét. A
feltétlen erdõtalajon tenyészõ egykori
erdõk helyén megyeszerte kopárosodó,
árkokkal szabdalt, degradált legelõk
éktelenkedtek. 

Hajdú királyi fõerdõmérnök a me-
gye talajeróziós, vízmosásos problémáit
vázoló és a megoldásokat bemutató
1914-es tanulmányában már 20-30 éves
akácállományokról is beszámol. Jól jel-
zi ez a szám, hogy a nagyobb területek-
re kiterjedõ akáctelepítések az 1860-70-
es évektõl fokozatos ütemben felgyor-
sultak, amit az államilag támogatott ún.
telepítési versenyek is igyekeztek to-
vább gerjeszteni. Az 1880-as évektõl
kezdve, 1890-1910 között egyes magán-
erdõbirtokok is nagyobb figyelmet
szenteltek az erdõtelepítéseknek, mely-
ben a fenyõfélék mellett az akác kapott
domináns szerepet. A több százholdas
területeket érintõ fásításokban élenjárt
pl.: br. Kemény Gábor egykori minisz-
ter, az Észak-Magyarországi Egyesített
Kõszénbánya Rt., Salgótarjánban Szi-
lárdy Ödön, a karancsberényi, lapujtõi
fásításokban Weissenbacher Endre. A
fásítások eredményeként termelhetõ
akác karóanyag a vízmosások megköté-
séhez, a hordalékfogó gátak építéséhez
kiváló alapanyagot adott. 

Rontott akácosok
Az 1920-as, 1930-as években újabb hul-
lámban kezdõdtek akáctelepítések. Saj-
nos, a késõbbi tapasztalatok beigazol-

ták, hogy ezeket, illetve a korábban ül-
tetett akácerdõket nem mindenhol ke-
zelték rendszeres üzemtervezés szerint,
ami hosszú távon a telepített erdõk fo-
kozatos és nagymértékû romlásához
vezetett. Az 1950-es, 60-as években ké-
szült rontotterdõ-leltárak elszomorító
képet festenek. A Trianon utáni idõszak
zûrzavaros viszonyai között az akácer-

dõk szakszerû kezelése, felújítása, ápo-
lása elmaradt, kevés volt a hozzáértõ és
cselekedni, tenni akaró szakember. Így
az akácosok súlyosan degradálódtak,
pl. a 4-5 generációs sarjaztatás, illetve a
számos esetben nem megfelelõ termõ-
hely-megválasztás (pl. magas talajvíz-
szint, fagyzug) következtében. A nem
megfelelõ termõhely-választás egyben
az õshonos fafajok kiszorítását is jelen-
tette. Ezekben is gyökerezik a helyen-
ként eltúlzottnak tartható alkalmazása
is, melynek nyomán az akác területfog-
lalásának országos aránya 2006-ban
már 32,3%-os volt.  

Mint látható, az akác cserháti elterje-
désének okai, menete összetett és
összefüggõ történeti, gazdasági, társa-
dalmi folyamatok és az azokból leve-
zethetõ természeti-ökológiai változások
egymásra épülésébõl eredeztethetõ. 

Végszóként kimondhatjuk, hogy a
Cserhátban az akác tájképet meghatáro-
zó térfoglalásának elõidézõje a sokféle
érdek szerint cselekvõ ember.

Ötödik alkalommal rendezte meg a
NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi Erdé-
szete és a Nyárády Mihály Általános Is-
kola Nyírkércsi Tagintézménye a Pün-
kösdnapi erdei futóversenyt.  A már ha-
gyományosan a pünkösdi hétvége
szombatján lebonyolított rendezvény
célja, hogy a fiatalokat ráébressze a kör-
nyezettudatos magatartás fontosságára.
Emellett a szervezõk szeretnék felhívni
a figyelmet az egészséges életmódra és
az erdõk védelmére is. 

Most az idõjárás is kegyeibe fogadta
a szervezõket, hiszen szép, napos idõ
várta a gyerekeket. Talán ez volt az oka,
hogy a rendezvényen több mint négy-

százan vettek részt. Az óvodások a 300
méteres Süni-futáson indultak. Az isko-
lások az 1000 méteres Tapsi-futáson; a
2000 méteres Gida- és Szarvasûzõ futá-
son, valamint a három kilométeres Vad-
disznóvágtán mérték össze tudásukat. 

A legnépszerûbb versenyszámnak a
2010 méteres Pünkösdnapi NYÍRERDÕ-
futás bizonyult, ezen még a felnõttek is
rajthoz állhattak. A helyiek mellett nyírkér-
csi, nyírjákói, apagyi, ramocsaházi és ófe-
hértói gyerekek egyaránt versenyeztek.
Minden célba érkezõ tombolaszelvényt
kapott, a szervezõk különféle ajándéktár-
gyakat sorsoltak ki a fiatalok között.

Kép és szöveg: Vereb István
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