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Ezen elmélet szerint a késői tavasznak mérsékelnie, a korainak 
fokoznia kell e jelenséget. Szépen de egyszersmind szomorúan igazolja 
ezt minálunk is az i866-beli májusi fagy. Alig emlékezünk ily szépen 
indult tavaszra; a korai meleg és kedvező időjárás, legszebb, reményre 
jogosította a szőlő- és mezei gazdát. Keserűen emlékezünk, hogy legszebb 
reményeink közepette mily szomorúan csalódtunk; mily pusztításokat 
tett terményeinkben hazaszerte a váratlan beállott fagy. 

Európában a korai tavasz nem hozhat jót; a későinek inkább 
örüljön a gazda, mert mentől kisebb Európa földjének s a szomszéd 
atlanti tenger vizeinek mérséklete közt a különbség: annál kevésbé tart
hat e gonosz ellenségnek, a május-juniusi hidegnek rohanásától. 

(Sz.) Mentovich Ferencz. 

Az orsz. Erdészeti Egyesület 
1868-ik é v i D e b r e c z e n i k ö z g y ű l é s e . 

E lapok t. szerkesztőségének felhívására adom a Debreczeni köz
gyűlés rövid vázlatát, mig a gyorsíró után szerkesztett teljes napló az 
Egyesület évkönyvében meg fog jelenhetni. 

September 19-én a délutáni vonattal érkezett meg a Debreczeni 
közgyűlésen részt vett tagok tömbje. A Debreczeni indóháznál a város 
diszes küldöttsége fogadta a megérkezőket kik közt fájdalom hiában 
kerestük az elnököt Keglevich Béla Grófot, kit a Debreczeni polgárság 
annyira óhajtva várt s ki számára egy fáklyás menetben nyilatkozó Ova-
tio is terveztetett. Ez alkalommal, de a közgyűlés tartama alatt is min
den alkalommal ismételve hallottuk azon rendkívüli sajnálatot kifejezni 
hogy nagyrabecsült elnökünk, midőn kimaradása által közgyűlésünket 
megszomoritá, Debreczen városa közönségét is megfosztá azon régen várt 
alkalomtól, hogy irányában táplált tiszteletét nyilváníthassa. —- A meg
érkezőket a városi küldöttség a város díszes fogatain, az erdőcsőszök egy 
csapatának előlovaglása mellett, a városházához kisérte, hol a bejegyzé
sek megtörténte után mindenki kijelölt szállására vonult. — Este zene-
és dalelőadás volt a szinházban, hol az országos dalárünnepély alkalma-



ból megjelent kitűnő művészek és művésznők közreműködtek hogy a be
vétel által a Debreczeni zeneegyletnek szép jövedelmet, a közönségnek 
pedig egy igen élvezetes estét szerezzenek. 

September 20-án reggel tartatott meg az országos dalár ünnepély 
és dalverseny egy e czélra épített óriási színkörben. Az ország különféle 
részeiből összesereglett mintegy 50 dalegylet képviselői ugyanannyi 
díszesebbnél díszesebb zászló elővivése mellett a városházától ünnepé
lyes rendben a színkörbe vonultak ki. Először az összes daláregyletek 
egy karban Erkel vezetése mellett rendkívüli hatással énekelték Kölcsey 
hymnusát; azután megkezdődött az érdekes és valóban élvezetes verseny 
melynek eredménye az lett hogy az 1-ső dijt nyeré a Pécsi, a 2-ikat az 
Esztergomi, a 3-kat az Aradi dalárda a 4-ket a Pesti nemzeti dalkör; 
ezenkívül Írásbeli dicsérő elismerést nyert az aradi felgymnasiumi dal
kör mely tagjainak ifjúkorához illő szerénységgel, de erejének öntudatá
ban egész bátran lépett a küzdtérre oly dalárdák ellenében, kik közt nem 
egy majdnem csupa művészekből állott. E fiatal bátor sereg kedves hang
jával s meglepő szabatos és teljesen sikerült előadásával az egész hall
gató közönséget elbájolá, mely e fiatal dalárokat, ugy mint a pályabirák 
némelyike is, nem csak egy Írásbeli dicsérő elismerésre, hanem legalább 
a 4-ik díjra valóban érdemesnek tartotta. A verseny befejezéséül az ösz-
szes dalárok kara a „szózatot" énekelte. A hallgató közönség nagy szá
mára eléggé lehet abból következtetni hogy a belépti dijakból 7 ezer és 
egy néhány forint jött be. — Este a dalárok tiszteletére bál volt a tün-
dérileg kivilágított népkertben. 

Ugyan e nap este 6 órakor tartatott az ösmerkedési összejövetel a 
városház nagyteremében melyre mintegy 60 tag jelent meg, közte kedves 
meglepetésünkre Tisza Lajos ő méltóságát, választmányunk egyik leg
munkásabb tagját láttuk. 

E l s ő ü l é s Sep te m ber 21-én. 

Az Egyesület másod alelnöke Wagner Károly rövid üdvözlő beszéd
del nyitá meg az ülést, kifejezést adván egyúttal az általános sajnálatnak 
elnökünk jelen nem léte fölött. 



Erre a képviselők bemutatása következett; ezek voltak: Debreczen 
városa részéről Kovács Lajos főpolgármester és Harsányi Gábor erdőta
nácsnok : a Nagyváradi káptalan részéről Huzli Debreczeni prépost; a 
magyar mérnökegyesület részéről Keresztszegi Antal főmérnök és Varga 
János; a Biharmegyei gazdasági egyesület részéről Tisza Lajos, Szu-
nyoghy Bertalan és Nagy György; Papi Balogh Péter egy más egyesület 
részéről; a Szabolcsmegyei Gazd. Egyesület részéről Molnár Ágoston. 

Következett a titkári jelentés az Egyesület mult évi működéséről. 
Ezen jelentésből a többi közt azon örvendetes tényt emelem ki hogy a 
Losonczi közgyűlés által egy erdészeti népszerű kézikönyvre kitűzött 
pályázatnak igen jó eredménye lett, a mennyiben a kitűzött határidőig 
három pályamű érkezett be. Ezen pályaművek megbirálása iránt a vá
lasztmány a közgyűlésig nem intézkedhetvén, az elnök ajánlatára a köz
gyűlés egy öttagú bíráló bizottságot választott um. elnök Divald Adolf; 
biráló tagok: Scholcz Rezső, Bedő Albert, Giller János és Haske Emil. 

A pénztár állásáról tett jelentés folytán a számadások megvizsgá
lására kiküldettek: Girsik János, Török Pál és Blaschek Frigyes. 

Pálífy István Gróf egyesületi I. alelnök ezen állásáról lemondván 
ezenkívül egy választmányi tag is hiányozván a közgyűlés az alapsza
bályok értelmében a választmány kiegészítéséhez látott, s titkos szava
zás utján első alelnökül Tisza Lajos Biharmegye főispánját, választmá
nyi tagokul pedig Mednyánszky Dénes báró alsómagyarországi főbánya-
grófot és Scholcz Rezső k. erdőtanácsost választá. — Tisza Lajos ur az 
elnöki széket elfoglalván meleg szavakkal köszöné meg a közgyűlés meg
tisztelő bizalmát. 

Napirendre jővén a jövő közgyűlés helyének és idejének kitűzése, 
felolvastatott Kassa sz. k. városnak az elnökséghez intézet egy irata, 
melyben legkötelező szivélyességgel kéri, hogy oda hatni szíveskednék, 
miszerint az Erdészeti Egyesület jövő évi közgyűlésének helyéül Kassát 
választaná. A felolvasott levél megnyerő hangja minden kebelt örömmel 
töltött el s az előzékeny meghívás egyhangúlag elfogadtatott; a köz
gyűlés idejének meghatározása a választmányra bízatván, azon megjegy
zéssel, hogy ez a kitűzött időt lehető korán közzétegye, s a tagokat korán 



felkérje hogy nyilatkozzanak mily tárgyakat kivannak a közgyűlésen 
napirendre hozni. Egyúttal Kassa sz. k. városa 200 ftos kötelezvénnyel 
az alapító tagok sorába lépett, biztosítván az Egyesületet ezutánra is az 
addig évenként nyújtott 32 ft. rendkívüli segélyről. Kassa városának 
ezen bőkezű hazafias tette nagy köszönettel fogadtatott; bárcsak találna 
e nemes példa más városok részéről is utánzásra! 

A sor ezután a napirendre kitűzött tárgyak megvitatására került, 
özeknek elseje volt: 

Bihar és szomszédmegyék erdészeti viszonyainak (ismertetése. 

Ezen tárgy fölött Debreczen városa erdőmestere Török Pál úr tar
tott egy érdekes értekezést mely a jelen füzetben külön czím alatt: „De
breczen város erdészeti viszonyainak rövid ismertetése" olvasható. 

Ezen tárgyhoz az erdő ismerete nélkül biztosan senki hozzá nem 
szólhatván elhatároztatott hogy miután a közgyűlés az erdőket bejárta 
akkor fog a tárgy ismét felvétettni hogy arra észrevételeit mindenki 
megtehesse. — 

Következett a tárgysorozat 3-ik pontja: 

A községi erdők állapotáról, az erdőrendőrségről és a szolgálmányok 
megváltásáról. 

Ezen igen fontos és bő tárgyról rövid megjegyzéseket közölt V e r-
n e r S e b e s t y é n úr a magyar erdészek nesztora ki már a harminczas 
években úgy a magyar irodalom terén mint az orsz. Gazd. Egyesület gyű
lésein mint fehér holló erdészeti viszonyaink javitása érdekében küzdött. 

Z a c h a r J ó z s e f előadja hogy két év előtt jelentést tett a Pesti 
közgyűlésnek hogy a borsodmegyei községi erdők rosszul kezeitettnek s 
ennek folytán pusztulnak. Erre a közgyűlés az illető jelentést a volt 
helytartótanácsnak felterjesztette, ez pedig Borsodmegye közönségének 
vizsgálattétel végett kiadta. A megye meghagyá a szolgabiráknak hogy 
ez ügyben vizsgálatot tegyenek; a szolgabirák pedig a községi elöljárók 
által informáltatták magukat s igy az eredmény az lett hogy az Erdé
szeti-Egyesület a Helytartótanácstól azt a választ kapta, hogy a megye kö-



zönsége által eszközölt vizsgálat alapján kikünt, miként a vád indoko
latlan s a községi erdők kezelése megnyugtatónak mondható. Szóló ter
mészetesnek találja hogy a falusi birák mint az illető erdők kezelői az 
erdőkezelés állapotát csak dicséretesnek mondhadták; azonban ez koránt
sem az, mert a községi erdők léte veszélyeztetve van, az úrbéri illetmény
ben kihasított erdők is a falusi elöljáróságok önkényére vannak bizva, a 
kezelést a felsőbb hatóság egyáltalában nem ellenőrzi s a községi erdők
kel nem mint közvagyonnal, hanem mint közösvagyonnal bánnak. Azért 
szóló azt tartja hogy csak részrehajlatlan szakértők deríthetik ki a va
lót; kéri tovább a közgyűlést hogy miután ő igy compromittálva van 
venné pártfogása alá. 

Miután az elnök a titkár és Wagner Károly e tárgyhoz szólottak, 
a közgyűlés azon határozatot hozta hogy felirat intéztessék a nm. m. k. 
Ministeriumhoz melyben a községi erdők létének veszélyére utalva fel
kéressék a nm. Ministerium hogy az erdőtörvény szentesítéséig e közva
gyon biztosításáról gondoskodnék. A fölterjesztés fogalmazásával a titkár 
bízatott meg. 

R u t t n e r A n t a l igen érdekes értekezést tartott az erdei szol-
gálmányok megváltásáról és különösen a faizás megváltásánál a váltsá
gul szolgáló erdőtér kipuhatolásának módjáról. Ez értekezést mi is köz
leni fogjuk. 

R é c s y P a p A l b e r t azon kérdést veti fel hogy a faizási szol
galom megváltása végett a volt úrbéreseknek kihasítandó erdőterületből 
nem kellene-e az urbériség megszüntetése óta azért fizetett adót és ke
zelési költséget leszámítani ? — az ezen tárgy feletti vita melyben részt 
vettek az elnök, Böhm, Ruttner, Bedő, Wagner és Blaschek, kitüntette 
hogy a kérdés csak a tárgy téves felfogásából ered; a kihasítandó terü
let a földesúré volt a kihasitásig s igy az adót is azért csak maga fizetheti. 

Z a c h a r J ó z s e f constatálja hogy Borsodmegyében a hatóságok 
az erdei kihágások megbüntetésében szigorúan járnak el, s igy az erdőká
rositások mindinkább gyérebben fordulnak elő. 

R u t t n e r A n t a l szomorú példákat sorol fel melyből kitűnik 
hogy Slavoniában az erdőrendőrség a lehető legrosszabb lábon áll, igy 



például: 1861—1866-ig bezárólag tehát 6 év alatt az Illoki uradalom 
18000 holdnyi erdő területén 14533 erdőkárositási eset fordult elő mely 
25425 ft. képvisel. 5399 kárositási eset el lőn ítélve de kártérítés fejében 
mi sem lön behajtva; 9134 kárositási eset pedig az uradalmi tisztség 
minden igyekezete daczára még csak birói tárgyalás alá sem került. 

A sor most a tárgysorozat 4-ik pontjának tárgyalására került mely 
igy szól: 

„Mi inditó okok vezették a kincstárt s a magyarországi nagyobb 
erdőbirtokosok egy részét arra hogy erdeik kezelését intézési számviteli 
és pénztárt tekintetben a gazdaság többi ágától függetlenné tegyék? Miben 
rejlik oka annak hogy ezen az erdőgazdaság felvirágzására feltétlenül 
szükséges rendszert magyarországon oly kevéssé fogadták még el és az 
erdészet csak a mezőgazdaság függelékéül tekintetik ?" 

E tárgyat W a g n e r K á r o l y vezette be; értekezése a jövő füzet
ben fog megjelenni. 

Ezután Papi Balogh Péter úr szólott a tárgyhoz igen alaposan és 
érdekesen, felemlité a többi közt azon utakat és módokat melyek által 
elhanyagolt hazai erdészeti ügyünkön lendíteni lehet; u. m. a törvény
hozás és a kormány utján ha a hivatottak szót emelnek, a mely jó indu
latból eredve mindég szíves fogadtatásra talál; 2-or a szakértelmiség 
terjesztése által még pedig a tanintézeteken és az irodalom terén. Ez 
utóbbira nézve egy indítványt is tett szóló t. i . hogy miután már az 
Egyesület által egy a közerdőszök számára szerkesztendő kézikönyvre 
kitűzött pályázatnak jó eredménye lett, hirdetne most az Egyesület pályá
zatot egy a nép számára szerkesztendő s népszerű modorban irandó er
dészeti kistükörre mely irányára nézve olyan lenne mint az orsz. Gazda
sági Egyesület által kiadott gazdasági kistükör, s tűzne ki 400 ft. dijt 
melynek előállításához szóló úr maga részéről 40 ftal járulni késznek 
nyilatkozik. Az indítvány és ajánlat élénk fogadtatásra talált, s a köz
gyűlés megbízta az igazgató választmányt hogy 200 ftnyi díj mellett hir
detne pályázatot egy erdészeti kistükörre melyben a mű tartalmát irmo-
dorát sat. tüzetesen kijelölje. Meghagyatott egyszersmind a választmány
nak hogy a Papi Balogh Péter úr által nagylelküleg felajánlott 40 fton 



kivül még szükséges 160 ftot magán adakozás utján szerezze be, egy fel
szólításban hiván fel erre magyarország erdőbirtokosait és erdészeit. A 
pályamű benyújtásának határideje 1869 Augustus havára tétetett. — 
Szóló 3-szor az egyesületi tért jelöli meg melyen hazai erdészeti ügyün
kért sokat tehetünk, de minthogy az egylet anyagi erő, illetőleg pénz 
nélkül nem sokra mehet, arra szólítja fel az egyleti tagokat hogy tegyen 
mindenik ünnepélyes fogadást miszerént egy év leforgása alatt minden 
alapító tag egy alapító tagot, s minden évdijas tag egy évdijas tagot sze
rez az Egyesületnek, igy egy év alatt az Egyesület bevételei megkétsze-
reztettnének. Meglátjuk hogy ezen általános tetszészel fogadott felszóla
lásnak mily eredménye lesz, s hogy legalább a Debreczeni közgyűlésen 
jelen volt tagok élénk helyeslése nem volt-e szalma tűz ? Okunk van re
mélni hogy szaktársaink nem csak hevülni tudnak a jóért hanem elég 
erősek azért tenni is valamit. 

A 4-ik thema feletti élénk vitában még igen behatóan résztvettek 
B e d ő A l b e r t két izben, B r u n n e r K á r o l y , az e l n ö k két izben 
végre befejezésül ismét a kérdés bevezetője Wagner Károly szólott. 

Az idő már előre haladván elnök az ülést azon kijelentéssel zárja 
be hogy hivatalos teendői távozásra kényszeritvén a további elnökséget 
a második alelnöknek adja át. 

Az első ülés napján délután két órakor az Egyesület tagjait De
breczen városa vendégszeretete gyüjté össze egy közös ebédre a Nagyerdőn 
lévő fürdőhelyiségbe. Étkezés előtt és után az összes tagok lefényképez
tették magukat, hogy egy képben a Debreczeni szép napok kedves emlé
két mindenki bírhassa. A Debreczeni lövésztársulat egész előzékenység
gel megnyittatá a fürdő mellett ujon épült diszes lövöldéjét, hol Nimród 
utódai a merev czéltáblára korántsem lőttek oly biztosan s oly sikerrel 
mint az erdőn a nyiladékon, vagy a sűrű erdő keskeny résein villámként 
átiramló vadra kapva lőni szoktak. Étkezés után kirándulás történt a 
Nagyerdőre. Ezen 2345 cat. holdnyi terület egészen a város tulajdonát 
képezi, s a mint mondák 120 éves fordában szálerdőkép kezeltetik a czél-
ból hogy a város épületfa szükséglete innen fedeztessék. Azonban ezen 
erdő mindenhez hasonlít inkább mint szálerdőhöz, s tettleg nem egyébb 



mint 120 éves fordának megfelelő vágásterületekre osztott sarjerdő na 
t. i . betartanák az eredetileg megállapított vágásterületet, de ettől is el
tértek. Az állabok majd kivétel nélkül sarjadzás által jöttek létre, részint 
túléltek melyek sarjat nem fognak vagy csak igen csenyevészt ereszteni; 
a vágások egy része ortva van, ezeken hajdani nem sikerült ültetéseknek 
és makkvetéseknek nyomai is látszanak, azonban a még itt ott találtató 
egyes csemeték törzsecskéin meglátszik hogy a hajtások már háromszor 
sőt többször is lekaszáltattak. A legújabb vágások kiadatnak a vállalkozó 
földmiveseknek ortás és mezőgazdasági használat végett; úgy látszik 
hogy ezen köztes használat nagyon hosszú időre terjesztetik ki. Nem 
láttunk egy jónak mondható és sikeresen ujbolitott vágást sem. A talaj 
különben laza homokos televényes erőteljes s a tölgy benne kitűnően 
tenyészik. A középkorú és idősebb állabok helyenként jó zárlatuak de 
nagyobbrészt ritkák és hézagosak. 

K i r á n d u l á s az e r d ő r e S e p t e m b e r 22-én. 

Reggel hat órakor a közgyűlés összes részvevői a város fogatain a 
főpolgármester egy tanácsnok s az erdőtiszti személyzet kíséretében az 
erdőre rándultak. Először is a „Pacz" nevü erdőre mentünk melynek 
szélén az első állab melybe léptünk a legszebbek egyike melyet Debre
czen határában láttunk. A véletlen úgy akarta hogy oly erdőt lássunk 
mely Ítéletünknek az ottani viszonyok közt helyes mértékül szolgálha
tott. Ezen állabb sarjról kelt 60—70 éves, teljes zárlatu, törzsei oly szá-
lasak mintha magról keltek volna, s épületfának igen jól használhatók; 
a holdankénti fatömeg lehet 40—50 norm. öl ; — oly eredmények ezek 
melyek a kitűnő talajnak tökéletesen megfelelnek s világosan mutatják 
mit lehetne az ottani erdőgazgaságtól jogosan várni. Jelenleg ugyanis a 
vágási eredmények mutatják hogy átlag véve holdanként alig nyerhetni 
20 öl fát holott az ottani előnyös termőhelyi viszonyok mellett holdan
ként 30—-40 norm. ölfát lehetne könnyen termelni. Nehezen váltunk meg 
ezen állabtól mintha éreztük volna hogy ily élvezet azon nap többé reánk 
nem vár. A mit azután és egész kirándulásunk alatt láttunk az igen igen 
lehangolta kedélyünket. Csak névleg erdő az, tettleg azonban oly terület 



mely fele részben az egész téren szétszórt kisebb nagyobb tisztásokból 
szántóföldekből kaszálókból, fele részben pedig ritkásokból áll, melyeken 
elszórva majd egyenként majd csoportosan fák állanak. Keserves képe ez 
a Debreczeni erdőgazdaság múltjának, mert nem a mostani, az erdőgazda
ságra nézve ugyan szerfelett káros birtok viszonyok okozták ezt, hanem 
megfordítva ezen hátrányos birtokviszonyok csak a rosz erdőgazdaság 
mellett fejlődhettek oda, a hol ma vannak. Nehéz ezen erdőnek képét 
leirás által hiven^ ecsetelni, a ki azt nem látta, annak csak a csalhatlan szá
mok nyújthatnak meglehetős tájékozást. Török Pál erdőmester úr előadá 
hogy 45500 holdnyi erdős területen 24500 hold a magán birtokot tevő tisz
tás, 21000 hold pedig erdő. Ha már most ezen a tisztások közt fekvő 
ritkás erdőrészeket végig nézzük azt látjuk, hogy úgy a vágások mint a 
középkorú és vágható részek, legjobb esetben csak félzárlattal birnak, az 
az csak fél annyi fa áll azokon mint a termőhelyi viszonyokhoz mérten 
állhatna, a miből az következik hogy Debreczen városának nem 21 ezer, 
hanem csak mintegy 10 ezer hold teljes zárlatu erdeje van. — Az ural
kodó fanem a kocsános tölgy, itt ott elszórva cser- és kocsántalan tölgy, 
sok helyen kisebb csoportokban a rezgő-nyárfa jön elő, a nyír ritkábban. 
A helyi viszonyok jellemzésére nézve meg kell említenem hogy a polgá
rok szarvasmarhája télen át az erdőn legel, s hogy ha valamely erdőrész 
vágás alá kerül az 7 esztendeig legeltetési tilalom alá lenne helyezendő 
s a benne fekvő tisztásokat sem legeltetni sem szántani nem szabad, 
azonban nem hallottam hogy kaszálni sem volna szabad, sőt ugy vet
tem észre hogy nem csak a magánbirtokot hanem az úgynevezett er
dőtéreket is, ha csak ott némi fű találtatik, kaszálják. A dolgok ilyen ál
lása mellett minden laicus belátja hogy minden rendszeres erdőgazdaság 
lehetetlen, mert a k i az erdőben, nem a magán birtokon, a kaszállás 
hasznát élvezi, annak nem lesz érdekében hogy az erdő nagyon sűr-
jen nőjön, s oda fog törekedni hogy inkább a fű mint a fa-növés mozdit-
tassék elő, a mire hatni folytonos gondja van, s a mi mint láttuk minde
nütt sikerült. A vágások sincsenek úgy megóva hogy az erdőn legelésző 
marha bele ne menjen s ott tetemes kárt ne tegyen, s a mit ez megkí
mélt gyakran a futó tűz emészti meg. — Úgy látszik hogy a Debreczeni 
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erdőn a magánbirtokok határai csak a papiroson vannak megjelölve a 
valóságban azonban a magán birtok határa addig terjed a meddig az 
illető az erdőbe bekaszálni bír s a meddig arra való füvet talál. — A 
Nagyerdőn kivül a többi erdő, mint sarjerdő 60 éves fordában kezeltetik; 
kétséget sem szenved hogy ez igen magas forda és nem csekély növedék-
veszteséggel jár, minthogy a holdankénti és évenkénti átlagnövedék most, 
a teljes zárlatot föltéve, alig % bécsi öl, ellenben 40 éves forda mellett 
bizonyosan lenne 1 bécsi öl. 

Az évenként vágatni szokott fatömeg 11—12 ezer bécsi ölet tesz, 
s ez az én fölületes becslésem szerint a mostani viszonyoknál fogva vág
ható valódi évi íátermést 4—5 ezer öllel haladja meg, — és miután ea 
már nem egy pár éve történhetik, abból biztosan lehet következtetni 
hogy már nem sok 60 éves erdőrész lehet a határban, minthogy azt már 
a tulvágások által felemésztették, csak az a szerencse hogy a forda ma
gas volt s most a forda leszállítása által 40 évre, némikép ismét rendbe 
lehet jönni annyiban, hogy 40 évnél idősebb állabok, de nagyobb területű 
vágásokon mint eddig fognak vágás alá jönni s az eddigi faszükségletet 
lehetséges lesz még egy pár évig ezután is fedezni, de csak is egy pár 
évig és csak is a szükségtől kénszeritve, mert a Debreczeni erdő jelen 
gyér zárlattá mellett a 40 éves forda mellett sem adhat többet mint éven
ként legfeljebb 9—10 ezer bécsi öl íátermést; a mit ezen felül vágnak, 
avval már az erdő tőkéjét támadják meg, a melynek csak kamatait, az 
évi valódi fatermést volna szabad élvezni. 

Még egy igen feltűnő körülményt nem hagyhatok említés nélkül, a 
mi a nekünk nyújtott adatokból számszerint következtethető, s a mely ha 
igaz akkor az utolsó 25 évi erdőkezelésnek nem válik becsületére. Az 
mondatott ugyanis hogy a többi erdők, a Nagyerdő kivételével az 1843-
ban történt becslés folytán 60 éves fordának megfelelő 416 holdnyi évi 
vágásokra osztattak, ebből következik hogy akkor a Nagyerdő kivé
telével a többi erdő összesen 416 X 60 = 24960 holdat tett, most pedig 
ugyanazon terület Török Pál úr kimutatása szerént csak 18841 holdat, s 
igy az erdőterület apadása 1843 óta, 24960—18841 = 6119 cat. holdat 
tesz. Örvendeni fogok ha megczáfoltatom, illetőleg felvilágosittatom, mert 



magamnak is kihetettlennok tetszik hogy az erdővel oly könnyen bántak 
volna, hogy az 25 évi rövid idő alatt a magánbirtok javára 6 ezer hold
dal apadhatott. 

Volt az erdőn a szakemberek közt élénk vita elég a fölött hogy 
miként lehetne a debreczeni beteg erdőn segíteni, mindenki csak azt vi
tatta, s én is azt tartom, hogy az ilyen szétszagatott erdőt is ámbár nehe
zen, de még is lehet okszerűen és belterjesen kezelni, csak arra kell ügyelni 
hogy a magánbirtokosok tulajdon határaik közt maradjanak, s a letarolt 
ritka állabok mesterségesen és tökéletesen ujbolitassanak, mert az eddigi 
eljárás mellett jóravaló erdőt nevelni nem lehet, a ritka sarjerdő minden 
vágás után még ritkább lesz; eddig minden erdősítést a véletlenre biztak, 
nem csuda hogy az eredmény oly siralmas. Nem kell a makkal s a pénz
zel úgy fukarkodni, kamatos kamattal fog az visszakerülni bár ha nem 
is a mostani nemzedék javára, de Debreczen városa halhatattlan erkölcsi 
személy s igy emberéletre számítania nem szabad, mert különben az utó
kor még megérheti hogy a mostani 46 ezer erdős terület egy második 
Hortobágy lesz azon különbséggel hogy ott a futóvá válandó homok 
minden haszonvételt s igy a legelőt is lehetlenné fogja tenni. No de ez 
már be nem fog állani, tapasztaltuk hogy Debreczen város elöljárósága 
és összes közönsége tisztán belátva a helyzet szerencsétlen voltát, min
dent elkövetnek hogy az erdő ügye is rendeztettvén, az erdő, e községi 
kincs, rendkívül fontos rendeltetésének megfelelő módon kezeltessék és 
az utókornak ne csak fenntartassák hanem gyarapitássék is; megvan ott 
a legjobb akarat, törekvés sőt áldozatkészség is csak szakismeret és e 
mellett erély hiányzik. 

Miután az erdőt minden irányban egész Vámospércsig bejártuk> 
délután 2 órakor egy erdészlak közelében felütött diszes sátor fogadott, 
mely alatt a nemes város bőkezű vendégszeretete nyújtott üdülést a rend
kívül poros út fáradalmai után. Bálás Kálmán a debreczeni magán zene
kar karnagya itt játszá el először ez alkalomra szerzett „erdészeti indu
lóját." Egy jó délutánt töltöttünk itt és soha sem birjuk elfelejteni azon 
mesterkéletlen előzékeny szívességet mellyel a debreczeniek részéről ta
lálkoztunk. (v%e következik). 
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