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E gy vándorgyûlés megrendezése
mindig nagy kihívást – és kiadást
– jelent a rendezôknek. Az or-

szág erdésztársadalmának legrango-
sabb összejövetelén minden rendezô
igyekszik a résztvevôknek maradandó
emléket nyújtani.

A szándék megszületésétôl egy egész
éven át keresik azokat a pontokat, ahol
újat, az addigiaktól eltérô élményeket ad-
hatnak. Mert nem mindegy, hogy az adott
térségben munkálkodó erdészekrôl ké-
szült „fénykép” hogyan sikeredik. Hamar
elhalványul vagy évek múltán is jólesôen
vesszük elô emlékeink bugyrából. Az ál-
talában kétnapos rendezvény könnyeb-
bik része a közgyûlés, hiszen itt évtizedek
alatt kialakult forgatókönyv szerint
zajlanak az események. Némi gondot ta-
lán csak a protokollvendégek személyé-
nek kiválasztása okoz, mert a túlságosan
magas szférákból való meghívások több-
nyire csalódást okoznak az utóbbi idôk-
ben. A meghívások lemondása sokszor a
véletleneken múlik. (Most például igen
komoly „konkurenciát” jelentett a debre-
ceni, idôben egybeesô városi rendez-
vény, ami nemcsak a meghívottakat befo-
lyásolta, hanem a helyszínválogatást is.)

A szakmai bemutatók látnivalóit ért-
hetô módon meghatározzák a helyi
adottságok. A térségre jellemzô erdésze-
ti munkák sajátosságai. Ám a vándor-
gyûléseket szervezôk felelôssége az is,
hogy a térség lakóinak mindennapi
gondjaiból, bajaiból, a megélhetés mi-

kéntjébôl és kultúrájából is ízelítôt adja-
nak. Mert – mint az utóbbi idôben több-
ször elhangzott – nyitnunk kell a társa-
dalom felé szakmai bezárt-
ságunkból.

Nos, nyírségi erdészba-
rátaink a sajátos vendéglá-
tással járó feladatot ragyo-
góan látták el.

A regisztrációkhoz (nyil-
vántartáshoz) érkezôket az
e célra készített egyenru-
hások – egytôl-egyig csinos
hölgyek – fogadták. Az al-
kalomra elmaradhatatlan
csomagban (kosárkában)
pálinkás butykos, két po-
hárkával – hogy koccintani
tudjunk – és egy kis köcsög
szilvalekvár (szatmári szil-
vából készült) már jelzésér-
tékû volt honi tájainkból.
Arra viszont, hogy a buty-
kos miért volt üres és a szil-
vának folyékony, kortyol-
ható állaga miért nem kerül-
hetett a butykosba, a
Nyírerdô Rt. fôkönyvelôje
Gulyás Imre eredeti szándé-
ka ellenére, csak az adóha-
tóság adhatna választ. No,
de ne firtassuk mindezt.

Akik csütörtökön dél-
után érkeztek, a vacsora
után tanúi lehettek a Vá-
rosháza elôtti fogadásnak,

ahol Kovács Gábor vezérigazgató,
Káldy József elnök és Giba Tamás pol-
gármester-helyettes köszöntôje után a
Nyírség Néptáncegyüttes adott mûsort,
Nagy Csaba tárogatózott.

Esti sörözgetés után tértünk nyugo-
vóra.

Egyöntetû volt a vélemény, hogy
Nyíregyháza gyönyörû város. Tágas te-
reivel, tiszta virágos utcáival méltán vál-
totta ki az oda elôször látogatók elisme-
rését. A jövô városa mondhatjuk, hiszen
az EU régiókban gondolkozik, és Kelet-
Magyarországra szép jövô vár. De a fel-
lendülés jelei mutatkoznak a falvakban
is. Tiszta, frissen meszelt porták, gon-
dozott kertek és az idegenforgalom nö-
vekedésére utaló jelek.

Mint eddig az utóbbi Vándorgyûlése-
ken, az érintett települések százötven
éves múltját mutattuk be Fényes Elek
Geográfiai Szótára segítségével. Most is
ebbôl a remek könyvbôl idézünk.

A VÍZ ÉS AZ ERDÔ
Vándorgyûlés 2001, Nyíregyháza

Fotó: László Zsolt
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Nyiregyháza, szabad kiváltságolt
város, fekszik Szabolcs vármegyében,
Tokajtól 4, Nagy-Kállótól 1Œ,
Debreczentôl 6 mfdnyire, rónaságon,
földe nagyobb részint homokos,
helyenkint sárgás, helyenkint fekete és;
nyugot felôl azonban kemény fekete,
terem buzát is, nagyobb részt azonban
rozsot, árpát, zabot, kukoriczát, bur-
gonyát, babot, mákot stb. A mostani
város helyén ennek elôtte ugyan illy
nevezetû helység állott, melly, minthogy
az 1635. 68, továbbá 1638. 67. t. cz.
után hajdui kiváltságokat nem gyako-
rolhatott, annyira pusztulásnak indult,
hogy bár Rákóczy György és Ferencz
megujitva kiadott szabadalom levelek-
ben szép kiváltságok engedésével ujra
igyekeztek megnépesiteni, – végre
egészen elpusztult; mig gr. Károlyi
Ferencz ns Petrikovics János kezéhez
1753-ik évben kiadott u. n. pátens mel-
lett, mellyben a többek között azon ked-
vezô igéret tétetett, hogy az uj lakosok
soha ur dolgára hajtatni nem fognak, s
azt évenkint egy arany fizetéssel
megválthatják, leginkább Békés vmegyébôl
Szarvasról és Csabáról, de késôbb a felföldi
megyékbôl is összegyült ágostai vallást követô
tót ajkú néppel ujabban megtelepittetett,
késôbb az uraság által kiadott rendes
telepitési szerzôdés által több jogokkal is, mely-
lyek között nevezetes, hogy az egész határ a
lakosok birtokába bocsáttatott, sem magának
a föld. uraságnak, sem pedig tisztjeinek
semmi gazdálkodást folytatni nem lehetett, az
uri haszonvételeknek haszonbérben
birhatása megigértetett, körükbe görög vagy
zsidó le nem települhetett stb., megajándékoz-
tatott. 

A város határában van 16,000 hold szán-
tó és kaszállóföld, 1600  ölével mérve, 322š
nyilas szôlôs-, és 236 nyilas gyümölcsös kertek,
1006 hold erdô és 9000 hold legelô; ezen utób-
biak mind 1200  ölével véve, a belváros 1720
portákból, vagy is belsô telkekbôl áll, és 53
utczákat s 18 utczaközöket számlál, a belsô
telkek külsô földekkel semmi összeköttetésben
nincsenek, valamint ezek se egymással, 5
holdnál kisebb, 60 holdnál nagyobb birtoka
azonban egy lakosnak nem lehet.  

Nevezetesebb intézetei:
1. Helybeli viszonos tûz kármentesitô

intézet, melly még a megyeinek felállitása elôtt
létesült, minden kényszerités nélkül kinek-
kinek szabad tetszésére bizatván a hozzáál-
lás, egyedül a belvárosi épületekre s azoknak is
csupán fedeleikre szoritkozik, és kivetések csak
szerencsétlenségek esetei elôállásával történ-
nek, jelenleg mintegy fél milliom forintig ter-
jednek a biztositások; rendszabályai szerint
minden leégett lakos házát cseréppel köteles
fedetni, de hogy ezt könnyebben teljesíthesse,

hitelbe kapja a szükszéges cserép mennyiséget
a várostól 6 évre kamat fizetés mellett.

2. Kisdedovó, részint mükedvelôk elôadá-
sai, részint egyesek szives adományozásai,
legnagyobb részben pedig a város közönsége
nagylelkü ajánlása által 1847-dik évben felál-
littatván és kellô évenkinti jövedelemmel ellát-
tatván, az ovonczok száma már elsô évben is
százon felül volt.

3. Néptanitókat képzô intézet a tiszamellé-
ki evangelikusok által nagy részben a helybeni
egyház segedelmével a mult 1847-dik évben
nyittatott meg. – Ennek gyámolítására a város
közönsége 50 hold földet ajánlott, olly feltétel
alatt, ha az abbani oktató által a váltó gaz-
daság gyakorlatilag fog tanittatni, s ehez a
helybeniek gyermekeiknek valláskülönbség
nélkül szabad accessusok lesz.

4. Casinó 1831-ik évtôl folyvást fenáll,
évenkint körül belôl 100 tagokat számlál, több
rendbeli hirlapokat tart, és könyvtára is van.

5. Kórház, mellynek tökéje eddig csak
nehány ezer forintból áll ugyan, de a város
által némelly jövedelmekkel dotálva és a 6 évre
alakult helybeli nôegylet által évenkinti
fizetések vállalásával gyámolítva olly állapot-
ban van már is, hogy olykor 20 betegeket is
képes naponkint befogadni.

6. Fördô, az erdô alatti Sóstó nyugoti
partján, egy kies regényes vidéken elegendô
vendég- és fördôszobákkal, táncz- és tekézô-
termekkel is egész kényelemig ellátva, melly
távol vidékrôl is sikerrel látogattatik beteg és
egyébb mulató vendégek által. Ezen
sóstóbani viz vegytanilag resolváltatván a
levegô +14°/R = 1,0297 mellett, 16 obonyi
vizben van 289, 12 szemer szilárdrész;

gyógy ereje: csúz-, köszvény és bôr-
kiütésekben hasznos.

7. Takarék-magtár, alapittatott a
város által ezen czélra ajánlott 250
köböl gabonából, gyarapittatott a pol-
gárok és többi lakosok szives adományo-
zásaibul s jelenleg alig pár év alatt 600
köbölnél többre szaporodott.

8. Van benne egy magán nevelô
intézet a Jármay nôvéreké, melly nem
csak a városra, de vidékére nézve is már
majd 20 évek óta nagy megelégedéssel
mûködik.

Gyárai vannak:
1. Cserép-gyár, mellyben évenkint

legalább 300,000 cserép égettetik,
minthogy azonban a határban még
eddig egészen alkalmatos föld nem
találtatott, egy harmad részben a Tisza
aljából, 3 mfdnyirül szállittatni szokott
agyaggal egyelittetik, vékája az agyag-
nak beszállitva 12–15 vkr., a cserepnek
ezre pedig helybelieknek 20,
vidékieknek 26 vfrt, helybelieknek 3 évre
kamat mellett hitelbe is adatik; eddig 2
templom, 3 paplak, a városháza, és még

legalább 100 nagyobb, kisebb épületek már
csereppel fedvék.

2. Szóda-gyár, az erdô észak-keleti oldalán
lévô Sóstó északi partján, közel a fördôhöz,
ezelôtt sokkal több, most azonban miután a
gyár részvényesei között folyó per miatt, zárlat
alatt van, évenkint csak mintegy 600 mázsa
szódát készit, részint azon sóstónak, részint
több a határban levô tavaknak alján viz lea-
padás után sepertetni szokott sziksóból.

3. Egy gyufa és több szivar-gyárak.
Országos vásárja van 4, és minden szom-

baton heti-vására barom-vásárral, országos
vásárai közül a Pünkösd elôtti és Kisasszony
napi igen népes, heti-vásárai is gyakran olly
népesek, hogy országos-vásárokkal is felérnek,
piacza van 7: belsô, élet, barom, sertés, széna,
fa és nád piaczok, különösen életre nézve
nagy emporium és még sokkal nevezetesebb
leend, ha Tokaj kiköveztetik, s onnan
Nyiregyházáig egészen elkészül a munkában
levô kemény út.

A lakosok száma haladja a 18 ezret,
nyelvökre nézve a többség tót, de czélszerü
intézkedések tétetvén a magyar nyelvnek
oskolában tanittatása iránt, a magyar szem-
betünôképen terjed, azt is széltiben beszélik,
legalább alig találtatik már; ki azt nem értené,
a tisztesebb rendüek közt társalgási nyelv a
magyar, tôlük által megy már a középrendû
polgárokra is, magyarul összeeskettetni,
kereszteltetni és temetkeztetni, a bon tonhoz tar-
tozván, ezzel is a magyarosodók száma napról
napra szaporodik, vallásukra nézve evangé-
likusok, romai és görög katholikusok s reforma-
tusok. Zsidók csak az 1840-ik törvény után
szivárogtak be, eddig mintegy 30 vannak.
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A szakmai program
A résztvevôk az ajándékkosárka mellé
egy útmutatókkal ellátott papírtáskát is
kaptak, melyben igényes külsôvel és
még igényesebb belsôvel két kiadványt
találtunk. Az egyik „... és elküldöm ne-
ked ezt a vidéket...” címmel átfogó tájé-
koztatást adott a szakmai bemutatók
helyszíneirôl és az útközben érintett lát-
nivalókról. Egy kis leporelló „Ezer év fá-
ban elbeszélve” válogatást mutatott be a
Nyírerdô Rt. millenniumi kiállításának
anyagából. A hátsó borítón praktikusan
éves naptárt találunk.

Kányádi Sándort idézzük:
Tele a hombár
tele a raktár
tele a kaptár
tele a csûr.
Rászáll a nyár a
legelsô sárga
levélre, s elrepül.

Az egyes bemutatók útvonalai
1. útvonal
Csaroda: mûemlék templom megte-

kintése
Vámosatya (Bockerek)
• kocsányos tölgy növedékfokozó

gyérítés
• természetszerû erdôfelújítás Szatmár-

Beregben
• erdôrezervátumi séta, a „lábaséger”

bemutatása
Vaja: mûemlék vár megtekintése
Ófehértó:
• a nyírségi homokhát szélsôséges

viszonyai mellett folytatható ültetvény-
szerû erdôgazdálkodás bemutatása

• vegetatív akác fajta-összehasonlító kí-
sérletek bemutatása

• vegetatív akác és sarjakác összeha-
sonlítása a kedvezôtlen adottságú ho-
moki termôhelyen

2. útvonal
Tákos: mûemlék templom megtekin-

tése
Fehérgyarmat (Birhó):
• 25 éves kocsányos tölgy állomány

bemutatása
• kocsányos

tölgy felújítás és fi-
atalos állomány is-
mertetése

• különbözô
technológiával lé-
tesített kocsányos
tölgy állomány ter-
mészetszerû felújí-
tása

Szatmárcseke:
látogatás a csó-
nakfejfás temetôben

Túristvándi: ví-
zimalom megte-
kintése

Terem:
• ELLETARI-val végzett tuskóforgá-

csolás utáni felújítás
• kocsányos tölgy növedékfokozó

gyérítés

Vaja, Szabolcs v. magyar mv., közel Szathmár vmegyéhez, N. Madához délre 1
mfdnyire: 90 romai, 76 g. kath., 916 ref., 20 zsidó lak., ref. anyatemplommal,
84/8 elsô oszt. egész telekkel. Van egy régi vára, mellyet gr. Vay Ábrahám ujitta-
tott meg. Határa részint homok-dombos, részint lapályos igen termékeny fekete
homok. Lakosai felette szép és nagy ökröket tenyésztenek, s a város errôl és len-
termesztésérôl híres. F. u. a Vay nemzetség, melly eredetét veszi a magyarok
Pannoniába lett utolsó bejövetelökkor már virágzó Voja nemzetségtôl. Ez a Voja
mint pogány 1021. esztendôben lett kereszténynyé, s a keresztségben Tamásnak
neveztetett, a mint ezen jeles családnak a bárói méltóságról adott oklevélben, s
a gyula-fejérvári káptalan bizonyság-levelében olvashatni. Fiai voltak: Mesk,
Jólath, Medve, Gergely, Omyth, Ábrahám s ennek fia Benedek. – 1378-ban Vay
László váradi püspök volt. 1418 Zsigmond király Vay Ábrahámnak különféle
hûséges és vitéz tetteiért, mellyeket Isztriában, Foro-Juliumban és
Alemanniában követett el, e jeles nemzetséget a Tanais vizén általszökô, szájá-
ban egy fürt szôlôt tartó szarvas, s felette nap, hold és csillagokból álló czimer-
rel felékesítette. 1507-ben Vay László nikodemi püspök és egri nagyprépost volt,
melly évben a Vayaknak és Ibrányiaknak egyforma czimerök kir. jellevél által
megujittatott. Az Ibrányi nemzetség Ibrányból, 1350. évben élt Ibrányi Lukács-
tól származik, s másod elônevét Vajáról írja. Ez onnét van, hogy 1414. évben
Vay István Ibrányi Margitot nôül vette, a ki még élt, vajai Vaynak, de az ô fia
István, s ennek maradékai már Ibrányaiknak nevezték magokat.
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• szélsôséges homoki termôhelyek
hasznosítási lehetôségei alternatív fafa-
jok felhasználásával

3. útvonal és program:
Napkor:
• akác erdôtelepítés bemutatása,

tájékoztató a térség magánerdô-gaz-
dálkodásáról

Nagykálló:
• Harangodi pi-

henôközpont be-
mutatása, tájékoz-
tató a közjóléti
szolgáltatásokról

Máriapócs:
• a görög kato-

likus bazilika meg-
tekintése

• a bátorligeti
ôsláp bemutatása,
a térségi termé-
szetvédelem és az
erdôgazdálkodás
együttmûködése.

Csaroda, magyar falu, Beregh
vgyében, Kaszonyhoz 1Œ órányira:
9 g. kath., 415 ref. lak. Ref. anya-
szentegyház. Három nyomásbéli ha-
tára szép buzát terem; erdeje is van.
F. u. Lónyay, gr. Teleky, Bay, s m.
Ut. p. Beregszász.

Fejér-Gyarmat, népes magyar m. v.
Szathmár vmegyében, Szathmárhoz
észak-nyugotra 5 mfdnyire: 270 r.
kath., 2144 ref., 56 zsidó lak., egy ré-
gi ref. és kath. anyatemplommal. Fe-
kete agyagos határa ôszit bôven te-
rem, de tavaszit kevésbbé; rétje lege-
lôje bôséges; sok és hires dohányt ter-
meszt. F. u. nagyobb részben gr. Ká-
rolyi, továbbá Ilosvay, Mándy, Bakó,
Gulácsy, Tatay, Kardos, és igen szá-
mos nemesség, ugy hogy csaknem az
egész város nemesekbôl áll.

Vámos-Attya, magyar falu,
Beregh vgyében, Kaszonyhoz 1
mfdnyire: 8 r. kath., 15 g. kath.,
534 ref., 29 zsidó lak. Ref. anya-
templom. Rétje legelôje nagy; a Ti-
szán fával kereskednek; földe min-
den gabonát jól megterem. F. u.
Péchy, Józsa, Bay, s m. Ut. p.
Beregszász.

Fotó: László Zsolt
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Cseke, magyar falu, Szathmár vgyében, északról a Tisza hasitja Beregh
vgyétôl, s számlál 229 r., 18 g. kath., 1006 ref., 59 zsidó lakost, r. kath., és ref.
anyatemplommal, synagógával. Szélesen kiterjedt határa, csaknem mindennel
megáldatott s igen termékeny.  Rétje, legelôje is sok és jó lévén, mind az urasá-
gok, mind a lakosok szép szarvasmarhát tenyésztenek; a sertéstartás szinte
nagy fontosságu: a Tisza mentiben igen jövedelmes szilvás, almás, körtvélyes
kertjei vannak, de hajdani ritka szépségû erdeje elpusztult. F. u. Kende Pálné,
Kende Zsigmond, a Kölcseyek, s néhány zálogosok. Kölcsey Ferencz itt élt s
munkálkodott a haza javáért. Áldás hamvaira. Ut. p. Tisza–Ujlak.

Pócs (Mária), magyar m.-város,
Szabolcs vmegyében, ut. p. Kállóhoz
keletre 1Œ mfdnyire: 216 r., 930 g.
kath., 56 ref., 2 evang., 223 zsidó
lak., rom. kath. fil. és g. kath. anya-
templommal, s görög kath. basiliták
monostorával, 224/8 2-dik osztálybe-
li egész telekkel. Határa homokos,
de rozsot, dohányt, tengerit bôven
terem. Az idevaló bucsujárások
nagy élénkséget adnak ezen város-
nak. F. u. a basiliták, Gergelyfy,
Némethy, Mándy; Urbán, Tisza stb.

Istvándi, magyar falu, Szathmár
vmegyében, a Túr mellett, közel
Csekéhez: 19 r. 7 g. kath., 312 ref.,
12 zsidó lak., ref. anyatemplom-
mal. Határának dombosabb része
homokos, a többi fekete lapály,
mellyet a Túr vize gyakran elönt;
tölgyes, szilfás, gyertyános erdeje
derék; a Túrban sok halat, rákot
foghat; jövedelmes vizi malma is
van. Fôbirtokos Kende Zsigmond,
továbbá a Kölcsey, és Jármy nem-
zetségbeliek. Ut. p. Tisza–Ujlak.



218 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 7-8. szám (2001. július-augusztus)

Nézze el a kedves olvasó, hogy nem
részletezzük az egyes helyszínek leírá-

sát. Helyette álljon itt egy rövid össze-
foglaló a térség erdôgazdálkodásáról.

Tákos, magyar falu, Beregh
vmegyében, Kaszonyhoz délre 1¸Œ
órányira: 386 ref. lak. Ref. anya-
szentegyház. Jó rét és legelô; derék
erdô. F. u. Buday, Bay, Dancs, s m.
Ut. p. Beregszász.

Kálló (Nagy), Szabolcs v. népes
magyar m. v., Debreczenhez
északra 4 mfdnyire: 5499 lakossal,
kik közt 683 római, 664 g. kath., 8
evang., 3451 ref., 693 zsidó. Ró-
mai és görög kath. s ref. anyaszent-
egyházak. Synagoga. Itt a megye-
ház is, mellyben Szabolcs megye
gyüléseit szokta volt tartani. Az
épület régi és kicsiny, s nem felel
meg a nagy és fényes megye szük-
ségének. Határa nagy és termé-
keny; van 24 elsô oszt. egész telke;
mesteremberei számosak; postahi-
vataláról és dohányáról nevezetes.
F. u. az igen régi s most is virágzó
Kállay nemzetség. Eredetét vette a
Pannoniát vérrel foglaló Bolok
Simian magyar nembôl. Legelsôk-
nek emlittetnek: Ubul, kinek még II.
András király 1220 eszt. ajándé-
kozta Nunkupul és Tuth pusztákat
Szabolcs vmegyében azért, hogy
mikor Kálmán herczeg az oroszok
ellen harczolt, Egyed, az Ubul test-
vére, ô mellette vitézül elesett. Ké-
sôbb e nemzetség sok fôispánokat,
zászlósakat s vitézeket adott a ha-
zának. A kállai vár hajdan megle-
hetôs erôsség volt. Salétromfôzésrôl
szinte nevezetes e város.

Nyir-Báthor, magyar m. város, Szabolcs vgyében, Kállóhoz keletre 2 mfdnyire:
474 r., 60 g. kath., 23 ev., 1889 ref., 7 n. e. óhitû, 132 zsidó lak. Van itt mino-
rita monostor, s a plébániai szolgálatot is ezen szerzetesatyák végzik: egy régi
ref. szentegyház a hires Báthory nemzetség emlékkövével; postahival és váltás N.
Kálló és Vállaj közt; patika és több jeles urasági épületek. Második osztálybeli
egész jobbágytelek 647/8 számláltatik. Határa részint sárga, részint fekete homo-
kos; erdeje van. Dohányt sokat termeszt. F. u. gr. Károlyi nemzetség.

Napkor, magyar falu, Szabolcs
vmegyében, ut. p. N.-Kállóhoz észak-
ra egy mfdnyire: 920 romai, 472 g.
kath., 2 evang., 20 ref., 31 zsidó lak.,
r. kath. anyatemplommal. Határa
igen termékeny; rétje, legelôje elég és
jó, a földes urak sok nemesitett juhot
tenyésztenek; van 16 elsô osztálybeli
telke. F. u. a Kállay nemzetségbeliek,
s ezen jogon bir itt b. Jósika Miklós is,
Orosz, Récsey stb.

Ó-Fejértó, magyar f., Szabolcs
vmegyében, Kállóhoz éjszak-keletre
1Œ órányira: 391 romai, 208 g.
kath., 645 ref., 38 zsidó lak.; ref.
anyatemplommal. Van igen termé-
keny szép földje, 9 7/8 elsô osztálybe-
li jobbágytelke. Sok rétje és nádja,
szôlôskertje, gyönyörû erdeje. F. u.
nagyobb részt gr. Csáky Sándor,
azután Pálffy és Sixti.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erdô-
sültsége 15,8%, ami kisebb, mint az or-
szágos átlag (18,9%), de az alföldi me-
gyék között elôkelô helyet foglal el
(Bács-Kiskun 17,4%, Békés, 4,1%,
Csongrád 7,2%, Hajdú-Bihar 9,7%, Jász-
Nagykun-Szolnok 5,4%).

A nyírségi homokon találhatók az or-
szág talán legjobb akác-termôhelyei, de
nyár-termôhelyeink is jónak mondható-
ak. Emellett számottevô értéket képvi-
selnek a Tisza és mellékfolyói hullámte-
rei, valamint a szatmár-beregi síkság jó-
részt védett tölgyesei.

A fafajmegoszlás a következô: akác
46,6%, nyár 21,4%, kocsányos tölgy
13,8%, fenyô 6,3%, egyéb tölgy 2,6%,

Erdôgazdálkodás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

gyertyán 0,7%, egyéb keménylomb
2,3%, ôshonos nyárak 2,3%, egyéb lágy-
lomb 3,9%.

A megye 100 ezer ha-os erdôterüle-
tén 11 millió m3 élôfakészlet található,
az erdôk folyónövedéke 800 ezer
m3/év. A rövid vágásfordulójú és jelen-
tôs hasznot hozó akác és nyár összesen
68%-os részaránya nyomja rá bélyegét a
megye erdôgazdálkodására, ez a gazda-
sági erô a mozgatórugója a jól mûködô
erdôgazdálkodásnak.

Az erdôk tulajdoni viszonyai nem
tükrözik az országos átlagot, sôt annak
fordítottja, ugyanis megyénkben az er-
dôk 2/3 része magántulajdonban van és
csak 1/3 része állami tulajdon. Ebbôl
következik, hogy az erdôgazdálkodók
száma igen magas: 2050. A megye erdô-
gazdálkodásában kiemelt helyen talál-
ható az erdôtelepítés. Az erdôtelepíté-
seket két dolog motiválja.

Egyik az optimális termôhelyi adott-
ságok, ami a következôt jelenti.

Számos szántóföldi mûvelés alatt álló
területen nem lehet gazdaságosan me-
zôgazdasági termelést folytatni, tehát a
földhasznosításra más alternatívát kell
találni. Ezek a földek alkalmasak erdô-
telepítésre és a rövid vágásfordulójú,
ezért hamar hasznot hozó erdôk létesí-
tésére. Ez megyénkre maradéktalanul
igaz.

Másik dolog az anyagi érdekeltség.
Az erdôtelepítôk arra törekednek, hogy
a már említett rövid vágásfordulójú fafa-
jokat telepíthessék, ha valamilyen ok-
ból az nem lehetséges (pl. termôhelyi
adottságok, természetvédelmi elôírások
stb.), akkor az elôírt más fafaj esetében
(pl. kocsányos tölgy) a jelentôsebb
mértékû támogatás ezt valamelyest
kompenzálja. A földtulajdonos jól felfo-
gott érdeke, hogy a vissza nem téríten-
dô állami támogatás felhasználásával
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erdôt telepítsen, ezzel megnövelje a te-
rület értékét és megszabaduljon attól a
gondtól, hogy évrôl évre elköltse pén-
zét a talajmûvelésre, vetômagra, mûtrá-
gyára, vegyszerre, ami a kedvezôtlen
adottságok miatt nem térül meg, vagy

csak jó évjáratokban, amikor az idôjárá-
si és felvásárlási viszonyok optimálisak.

Megyénkben a rendszerváltás utáni pá-
lyázatos erdôtelepítési rendszer beindulá-
sa óta a telepített területek nagyságát éves
bontásban az alábbi táblázat mutatja:

Mint látható, a 96/97-es erdôsítési
szezontól kezdve évente közel 2000 ha
erdôtelepítés valósult meg. Sôt 2000.
évben ez 2644 ha-ra növekedett, 2001-
ben pedig 3000 ha fölötti értéket mutat.

Az 1993 és 2000 között megvalósult er-
dôtelepítések a megye jelenlegi erdôterü-
letének 14,0%-át teszik ki. Ez a szám kellô-
képpen érzékelteti az erdôtelepítés helyi
jelentôségét. Az Állami Erdészeti Szolgálat
erdôtelepítés tárgyában készült részletes
tanulmánya szerint rövid távon 30 000 ha
beerdôsíthetô terület áll rendelkezésre.

A 2000. évben az erdôtelepítésre fordí-
tott állami támogatás összege 400 millió Ft
volt megyénkben, 2001. évre ez várható-
an megduplázódik, azaz 800 millió Ft lesz.

A megvalósuló erdôtelepítések
nagyságrendje és minôsége a tulajdo-
nosok lelkiismeretes munkáját és a

szakirányító erdészek ösztönzô hozzá-
állását tükrözi.

Erdôsítési idény Erdôtelepítés I. kivitel (ha) 
93/94. 1 134 
94/95. 1 254 
95/96. 1 757 
96/97. 2 071 
97/98. 1 922 
98/99. 1 950 
99/2000. 2 644 
Összesen: 12 732 

Elôzetes értékelés alapján

Erdôsítési idény I. kivitel (ha) 

00/01 3277 

T NY A ELL

42% 26% 23% 9% 

100 éve írták
A Nyirség faszegénysége. A Nyirségen,
mely nevét a hajdan rajta nagy mennyi-
ségben diszlett nyirfákról vette, ma saj-
nos, mint iróniája a sorsnak, fa csak
mintegy hirmondóként található. Habár
a nyir nem is a legkitünôbb fanem, még-
is ma már ott állunk, hogy a közönség
ennek is örvendene jobbnak hiányában.
Visszatekintve az elôzô évekre, azt a
szomoru tapasztalatot tettem, hogy ezen
a vidéken a faszükséglet fedezését illetô-
leg a jövôre nézve mit sem tettek s bekö-
vetkezett az, hogy erôsebb tél idején a fa-
készlet már február hóban elfogyott s en-
nek következtében mindinkább terjed a
drága széntüzelés.

A „pénz beszél” elve itt is, mint min-
denütt, a helyzet ura lévén, végered-
ményben a kisgazda, szóval a szegé-
nyebb nép sinyli ez állapotot, mert a
nagyobb földbirtokos és bérlô, minthogy
nagyobb mennyiséget vehet egyszerre,
már a tél elején ellátja magát s az eladó
erdôbirtokosok természetesen szivesen
kötik meg vele az alkut, mig a kisgaz-
dák, pénzzel nem mindig ren-
delkezvén, apránként vásárolnak s igy
legtöbbször pénzért sem kaphatnak fát,
mivel elöttük már megvették.

Az okot, mely e vidéket, ha nem is
mindjárt, de néhány év leforgása alatt
még szomorubb helyzetbe fogja juttat-
ni, az alábbiakban keresem.

Nagy hiba volt, hogy a nagyobb er-
dôbirtokosok erdeiket még gyenge tala-
jon is kiirtották s uj telepitések nem tör-
téntek vagy csak csekély mértékben.

A népesség szaporodása viszont a
szükségletet növelte. Igy jutott a Nyirség
oda, hogy faszükségletét maga nem fe-
dezheti, pedig itt a szemtermés jövedel-
me nem kárpótolja a gazdát a fahiány-
ból eredô bajokért.

Ez a tulajdonképeni Alföldre nézve
áll, de nem a Nyirségre, mert itt a szem-
termés átlaga nagyon mögötte áll az Al-
földnek, ugy a minôség, mint mennyi-
ség tekintetében, de meg ne feledjük azt
sem, hogy az Alföldön a szántóföld
meghozza a tüzelöszükségletet is szal-
mában, tanuk reá a boglyakemenczék,
s még mindig marad elég szalma a trá-
gyaszükséglet fedezésére; a nyiri talaj
ezt produkálni nem birja, sôt gyakran
gyengébbtermésü években annyi szal-
mahozama sincs, hogy a gazda a jó-
szág almozását fedezhesse.

Az Alföldön a tanyarendszer van ki-
fejlôdve s sok gazda termel a tanya mel-
lett és határsorokban annyi fát, a meny-
nyi épület- és esetleg szerszámfaszük-
ségletét fedezi, mig a galyfa szolgáltatja
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a tüzeléshez valót; nemkülönben gond
fordittatik az országutak s más közu-
tak fásitására. A Nyiren ez sincs ugy,
mint kellene, pedig a közutak, de a
dülöutak is legalább egyik oldalaikon
be volnának fásitandók, már csak a fu-
tóhomok némi felfogása érdekében is.

Tudok esetet, hogy egy község fuva-
rosai, kik a szomszédos községbe csak-
nem minden héten megtették az utat
az országuton, nagy hó idején eltéved-
tek, nem lévén az ut fával szegélyezve.

A Nyiren a talaj homok lévén, az az
ellenvetés sem állhat meg, hogy a beár-
nyékolás következtében az ut fel nem
száradhat, mert a homokon akkor van
jó ut, ha mennél nagyobb esô esett. Azt
hiszem, a közigazgatási hatóságok uta-
sithatnák a községek elöljáróságait az
utak és községi legelôk fásitása érdeké-
ben, mely utóbbiaknál az elôny kétsze-
res volna, a fahozam és a legelô nyári
elsülésének ellensulyozása.

E bajok volnának elsô sorban
orvoslandók; a mi pedig a már beállott
faszegénységet illeti, mely a jövôben az
eddigiek után itélve, még nagyobb mér-
tékben fog fellépni, erre nézve szerény
nézetem szerint következôképen lehetne
segiteni.

Tudjuk, hogy a Felvidéken, az erdôk
tömkelegében a tüzifa értékesitése mily
nehéz s jól értékesiteni meg épen lehetet-
len. A Nyirségen faárak az idén egyik
helyen ölenként a következôk voltak:

1 öl I. rendü keményhasáb (tölgy,
ákácz) 18 korona

1 öl II. rendü keményhasáb (nyirfa,
tölgy) 16 korona

1 öl lágy hasábfa (nyár) 12 korona.
Bár ezek az árak nem is nevezhetôk

olcsóknak, de azért szivesen veszik a fát,
azaz most már vennék. Az állam sok oly

erdôbirtokkal rendelkezik, melyen a tüzi-
fát nem értékesitheti, ajánlanám tehát,
hogy a nyiregyháza–mátészalkai vonal-
szakaszon legalább három faraktár léte-
sitessék Nyiregyháza, Nyirbátor és

Mátészalka városokban. A teherárufor-
galomban is elôfordulnak oly idôk, a
mikor a fölös kocsikat tüzifaszállitásra
lehetne használni, a nélkül, hogy e mi-
att az egyéb teheráruforgalom fennaka-
dást szenvedne. A megnevezett árak
olyanok, hogy ezt e vidék lakossága még
elviselheti, az állam pedig, ugy hiszem,
igen jól értékesithetné azt, a mit eddig
nem értékesithetett, másrészt pedig a kö-
zönség érdekén segitve volna.

A nagyobb földbirtokosok s bérlôk
nagyobb mennyiség vételére a szerzô-
dést elôre megkötnék, tehát a vállalko-
zás nagy koczkázattal nem járna s a
földmivelésügyi minister ur iránt ugy a
nagyobb földbirtokosok, mint a kisgaz-
dák is hálára lennének kötelezve.

Személyes megfigyeléseimet adtam
elô jelen leirásomban a Nyirség érdeké-
ben, a mely vidék még sok más tekintet-
ben is rá szorul arra, hogy figyelemben
részesittessék.

Molnár László
(EL, 1901)

A tavaszi hatalmas árvíz pusztításainak
nyomát lépten-nyomon láthattuk. De
egyben örömteli volt látni azt is, hogy
az újjáépítés gôzerôvel folyik. Néhány
szót az árvízrôl.

A Felsô-Tisza Tivadar feletti vízgyûj-
tô területén, a Kárpátokban március
elején átlagosan mintegy 70 mm víz-
készlet volt hóban tárolva. Március 3-án
reggeltôl március 4-én reggelig 57 mm,
március 4-én és 5-én összesen további
75 mm csapadék hullott területi átlag-
ban. Néhány csapadékmérô állomás
március 3–5. közötti (összesen három
nap alatt) mért csapadékösszege:

Oroszmokra (Tarac-völgy) 296 mm
Királymezô (Tarac-völgy) 259 mm
Rahó 189 mm
Ökörmezô (Nagyág-völgy) 184 mm
Huszt 147 mm
A vízgyûjtô területre rázúduló esôbôl

és a felmelegedés hatására keletkezett
olvadékvízbôl származó vízmennyiség
csak igen kis mértékben tározódhatott,
emiatt intenzív felszíni lefolyás kezdô-
dött a Felsô-Tiszán és mellékfolyóin. Az
árhullám levonulásának gyorsaságára
jellemzô, hogy a legnagyobb intenzitá-
sú csapadéktól a tiszabecsi vízmércén
történt tetôzésig (719 cm) alig 30 óra telt

Az árvíz
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el. A rahói tetôzés és a tarpai töltéssza-
kadás között pedig csupán 21 óra.

Ilyen rövid idô alatt a védekezéshez
szükséges személyi állományt és techni-
kát mozgósítani, a rendkívüli árvíz kivé-
désére több száz km hosszúságban al-
kalmassá tenni lehetetlen. A mentesített
ártér árvízi biztonságát ilyen esetben
csak a jól megépített, kellô magasságú
árvízvédelmi töltések vagy a katasztrófát
mérsékelni tudó árvízi vésztározókkal
lehet. Ez utóbbiak a Felsô-Tisza vízrend-
szerében nincsenek még kiépítve.

A védmûvek jelenlegi kiépítettségét
tekintve a 2001. évi tavaszi árvíz elhá-
ríthatatlan természeti katasztrófa volt.

A töltés magyar területen a Tisza
jobb partján, Tarpa és Tivadar között
szakadt ki, március 6-án 13 órakor. Oka
az, hogy a koronaszintet 40–50 cm-rel
meghaladó vízterhelést a nem megfele-
lô magasságú és szelvényméretû, a ko-
rábbi napok esôzéseitôl átázott gát nem
bírta. Az egymás melletti két gátszaka-
dás összes szélessége 145 m-re növeke-
dett, ezeken maximálisan 800 m3/sec
vízhozam jutott a mentesített ártérre,
140 millió m3 víz áramlott ki.

Az árvízkárok mérséklése céljából a
41-es számú utat a védelemvezetés átvá-
gatta. Ezt az intézkedést a magyar lakos-
ság, de a késôbb elöntött kárpátaljai ma-
gyar falvak lakói is bírálták, s a mai na-
pig vitatják. A gátszakadásul szolgáló
víz magyar területen 26 ezer hektárt,
Ukrán oldalon 6 ezer hektárt öntött el. A
beregi öblözet 20 településébôl elöntés
alá került 8 (Csaroda, Gelénecs, Gulács,
Hetefejércse, Jánd, Tarpa, Tákos,
Vámosatya), továbbá Gergelyiugornya
egy része. Ideiglenes védmû védett meg
9 települést, 3 települést az elöntés nem
veszélyeztetett.

Az 1998. évi ôszi, valamint a 2001. évi
katasztrofális tavaszi árvíz és a vízgyûjtô
erdôállapota közötti közvetlen össze-
függés minden tudományos alapot nél-
külöz. A kapcsolat vizsgálatára 1999 már-
ciusában a NYÍRERDÔ Rt. tudományos
tanácskozást hívott össze Nyíregyházán,
ahol ukrán és magyar hidrológusok,
ökológusok, erdészek és árvíz-mentesí-
tési szakemberek fejtették ki nézeteiket.
Az akkor elhangzottakat tanulmánykö-
tetben foglaltuk össze. Két esztendô múl-
tán a 2001. évi árvízvédelmi tapasztalatok
birtokában ma is az a véleményünk,
hogy a rendkívüli hidrometeoroló-
giai jelenségek kiváltotta árvizek mér-
séklésében az erdô szerepe a korábban
feltételezetteknél kisebb. Kezdemé-
nyezzük ûrfotósorozat értékelésével az
erdôállapot-változás és a lefolyás közötti
összefüggések vizsgálatát a Felsô-Tisza
vízgyûjtô területén.

Árvízi újjáépítés számokban
Sérült ingatlanok száma 2966

Személyi tulajdonú 2775
Önkormányzati 130
Egyéb 61

Lebontott ingatlanok száma 691
Megkötött szerzôdések száma 487
Megkötött megállapodások 1469
Megkezdett építkezések 280
Megkezdett helyreállítások 280

Az árvízsújtotta területen 1700 ember
ma nem saját ágyában alszik, s majd 2000
családnak ezután kell idôlegesen elhagy-
nia megsérült házát, annak érdekében,
hogy helyreállíthassák. Adományokból
mintegy 300 millió forint gyûlt össze kész-
pénzben, ezt a felépülô új lakások beren-
dezésére fogják fordítani a rászorultak.
Folyamatosan végzik a szakvállalatok a
közmûvek, utak helyreállítását és javítják

a megrongálódott árvízvédelmi gátakat.
A szakmai bemutatók után Nyírbátor-

ban gyülekeztek a résztvevôk. A reformá-
tus templomban részletes tájékoztatást
kaptunk a templom történetérôl, majd
Galambos József orgonajátékában gyö-
nyörködtünk, melyet a Brass in the Fire
együttes fúvós hangversenye követett.

Nagyszerû ötlet volt a baráti találko-
zó helyszínének kiválasztása. A nyír-
egyházi skanzen tágas portái között
voltak a sátrak felállítva, ahol az ízletes
babgulyás és a reggeltôl sülô ökör
falatai alapozták meg az innivalót.

Csak ámultunk és bámultunk olykor a
megannyi figyelmesség láttán. S mindez
oly természetességgel zajlott, hogy észre
sem vettük, hogy hajnalodik. Elfogultság
nélkül mondhatjuk, hogy ragyogó Ván-
dorgyûlés volt. Ahogy többen is megfo-
galmazták: érzôdött, hogy a szívüket tet-
ték bele a rendezôk.

Valamennyiünk nevében ismételten
csak köszönni lehet ezt a csodálatos napot.
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A sajtótájékoztató

A hangverseny

A vacsora
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