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József 

A z egészségre, az egészséges életmódra nagy hatást gyakorol az erdő. Min
den erdőnek, ligetnek és parkerdőnek van egészségügyi vonatkozása. A legna
g y o b b hatású, a legegészségesebb természetesen a minél nagyobb erdőség. A 
parkerdő és a liget hatásfoka az előbbihez viszonyítva minimális. Igaz, hogy az 
egészségre hatással van a sport, a pihenés, a szórakozás, sőt még a sörivás és 
a kártyázás is, csak az a kérdés, hogy milyen mérvű és azt hogyan gyako
rolják. 

Debrecen városának „sú lyos" és különleges klímája van. Nincsen hegye-
f oly ója-tava. Magam is tapasztaltam, hogy akár az Alföld más vidékéről, vagy 
a hegyek közül, hosszabb idő múlva térek haza, egy-két napig „vissza" kell 
alkalmazkodnom. Vannak akik debreceni tartózkodásuk első napjaiban fá
radtak, aluszékonyak; akadnak olyanok, akik indok nélkül ideges belső fe
szültséggel küszködnek. Debrecen az Alföld egyik széles, több kilométer hosz-
szúságú, ellipszis alakú mélyedésében terül el. Egyedüli klímát meghatározó 
értékes területe a Nagyerdő. Nem véletlen, hogy az Országos Tuberculosis El
leni Küzdelem Egyesülete 1914-ben, a Nagyerdőben építette szanatóriumát, 
mely abban az időben öt kilométerre volt a város beépített területétől. Akkor i 
ban, a szanatóriumban (de ma már régen nem szanatórium, hanem egyetemi 
klinika; még akkor sem, ha a Városi Tanács írásaiban következetesen szana
tóriumként szerepelteti), szóval akkoriban a tüdőbetegek gyógykezelésében 
döntő szerepet játszott a klimatikus tényező. A j ó levegő étvágyat fokozott, 
serkentette a szervezet j o b b oxigén ellátását. Ma is döntő tényezője az orvos
lásnak a j ó levegő, a tiszta, egészséges, higiéniás környezet stb. A Nagyerdő 
szerepét jelenleg már másként kell megítélnünk. 

Korunk orvosa nap mint nap újabb ártalmakkal, az egészséget károsító k ö 
rülményekkel ismerkedhetik meg. A világot elárasztó vegyszerek, a gőzök és 
gázok, a por és a hulladék, a levegő szennye és a vizek piszka, a zaj, a zaka
tolás, a dübörgés és sípolás károsító tényező, új betegségek forrása. A Biogál 
gyári kürtje is felveri a szunnyadó betegeket, csak azt nem tudom, hogy miért 
korszerű egy gyár akkor, ha dudál? A sok károsító tényező új betegségek for
rása, pedig az emberiség megszabadulván jónéhány olyan kórtól, amely még 
ötven évvel ezelőtt tizedelte számukat, gondoskodik az újabb pusztító beteg
ségek kifejlődéséről. 

Egészségügyi szempontból tehát mire lenne szüksége a városnak? Folyóra, 
de nem tudtuk behozni a Keleti-főcsatornát; tavakra, de nem tudtunk kiala
kítani nagy tárolókat; hegyekre, de hiszen az Alfö ldön vagyunk; erdőre, az 



viszont van és éveken keresztül mindent elkövettünk, hogy egyedüli nagyobb 
területen levő erdőnk zsugorodjék. 

Mit jelent Debrecen városának az e rdő? Klímát befolyásoló tényezőt j e 
lent, mert innen fújja az északi szellő a j ó levegőt a városra. Ez a közeli erdő 
a város tüdeje! Jelenti még a csendet, az idegnyugtató, a csendes séták ellazu
lását. Jelenti a város egyetlen természeti kincsét, a benne levő növényzettel, 
állatvilággal, virágaival; egyúttal történelmi hagyományát is. Debrecen városa 
Nagyerdő nélkül nem Debrecen. 

• 
Vegyük sorra az előbb említett fontos tényezőket. A klíma, a j ó levegő sze

repe a már kicsinyre zsugorodott Nagyerdőben csupán a Tüdőklinika és a B io -
gál mögött i részen dominál. A Parkerdő, a beépített, a kulturáltan virággal dí
szített rész már nem erdő, az már legfeljebb liget. A klímát, a jó levegőt dön
tően és kizárólag a minél nagyobb területet borító avarszőnyeg, a fák renge
tege, az alattuk levő vegyes bokor, fűféle, annak minden hasznos mikrovilá
gával, biológiai történésével, teljes kemizmusávál befolyásolja. Ez tény és nem 
adhat vitára okot! 

Magam is tapasztaltam, hogy a város a magasból szemlélve kelet—dél—nyu
gat felől opaleszkálóan füstös, poros, gőzös levegőbúrával fedett, de északon 
mintha láthatatlan vonalat húzott volna valami; áttetszően fényes ragyogó nap-
í'ényszikrákkal csillogó levegőjű, de csak a Biogál és a klinika telepig. Onnan 
már látható az enyhén fátyolossá váló felszálló légréteg. A hőmérséklet pedig 
télen-nyáron, nappal-éjjel a parkerdő és a VI parcella között legalább 2—3 ° C -
kal kevesebb az utóbbi javára. 

A Nagyerdő általam említett másik két alapvető értéke, tehát a benne ta
lálható „csend" és a tudományos, természettörténeti jelentősége, jellege, nö
vény- és állatvilága. Most pedig nézzük meg, hogy van-e valamennyi remény 
a Nagyerdő további fennmaradásának, vagy lehetne-e fejlesztése révén azt nö
velni? 

Debrecen m. jogú város, „ A Nagyerdő Parkerdő Fejlesztése" című terve tisz
teletre méltó, nemes törekvés. Már az is hatalmas fáradozás, hogy törődnek és 
gondolnak a Nagyerdőre, hiszen e tervet is az emberekkel történő törődés hatja 
át. Sajnos már alapkoncepciójában téves és ellentmondó. A terv kimondja, 
hogy az erdő maradjon meg, de a következő sorokban már a szórakozásról 
esik szó benne. A továbbiakban pedig annyi minden helyezhető el parcelláiban, 
ami menthetetlenül szórakozó ligetté, majd parkká, de mondjuk így : város
ligetté teszi. A z erdőben tervezett erdészeti, tudományos és gyakorlati eljárá
sok javaslata, úgy vélem, valóban az erdő megújulását, jellegének visszaállí
tását, a régi idők hagyományainak megfelelően történő átfejlesztését szolgálja. 
A z új terv szerint az erdő felhasználása viszont aligha fogja szolgálni a város 
klimatikus, egészségügyi viszonyainak javítását. A szórakozás, a táborok ve 
rése, a sportolás és közlekedési eszközök használata, a házikók építése ellent
mondó az alapelvvel, vagyis azzal, hogy a Nagyerdő megmaradjon. 

Előbb már rögzítettem, hogy milyen erdő az, amely a klímát javítja, a csen
det és a természet adta harmóniát az egészség javára fordítja. Ott, ahol séta
utak épülnek, víkendházak létesülnek, vendéglátóipari elárusítóhelyek, tábo
rok és nyitott sorompójú utak vannak, ahol kulturális, sport céljára területek 



vehetők igénybe, ahol nyári kemping telep lesz, ott előbb-utóbb megszűnik a 
klímát, a csendet biztosító erdő és az forgalmas, zajos, az állatvilág visszaszo
rítását, a biológiai hatást megszüntető ligetté, népszórakozási hellyé, mindin
kább lüktető, forgalmas városrésszé válik. 

í gy történt ez Pesten a Városliget és a Népliget területén levő erdővel; a 
Nyulak-szigetén elterülő őserdővel és a budai hegyek erdőségének egy részé
vel. Elnyelte, megette a kőrengeteg. Igen, de Budapestnek megmaradt a folyó 
és a magasabb hegyek láncolata. így történt ez a világ egyik legszebb szigetén, 
Capri-ban, ahol Gorkij még erdőkben sétált és Axel Munthe „L'isola fiori i 
ucelli" (A virágok és madarak szigeté)-nek nevezte. Ma már ott erdei virág, 
és egy valamire való madár sincsen. Csak sirályok keringenek a víz felett, 
de megmaradt a klímát adó tenger. í gy volt ez Tatán, ahol a környező táborok 

és vikendházak megemésztették az erdőt, s ligetté tették, de megmaradtak a 
tavak, a források, és a Vértes távolabbi nyúlványai. Folytathatnám még főleg 
nyugati példákkal, de úgy vélem szükségtelen, viszont megkérdezem, mi ma
rad Debrecennek? Lesz szórakozó ligete nem is egy, de sem hegye, sem ten
gere, sem folyója, sem tava nincsen. Erdeje sem lesz! Botos Géza kitűnő dol
gozatában olvastam Keresztesi Hamburgról írt példáját. A parkok vonatkozásá
ban valóban példát vehetünk róluk, de ha elveszett az erdőségük, megmaradt 
a tenger és a folyó. A szép parkokhoz, ligetekhez, de az erdőkhöz is szükséges 
az emberek természetszeretete, kulturált viselkedése, rendszeretete. Ott b izo
nyára nem tördelik ki a fákat, nem tépik ki a virágokat és nem szórják szerte
széjjel a hulladékokat. Mégis meg kell állnunk egy percre és kérdezzük meg, 
miért utazik olyan sok nyugati ember keletre, délre és más földrészekre? Hol
land orvos barátom azt mondta nekem: Szeretnénk legalább az év néhány nap
ján az igazi, mesterkéletlen szűz természetet élvezni. Nálunk nyugaton ezt már 
csak a hegycsúcsokon és a természetvédelmi területeken találhatnánk meg! V i 
gyázzanak, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe. 

• 
A mi Nagyerdőről szóló tervünk kivédhetetlenül meg fogja emészteni az er

dőt! Fokozatosan szaporodik majd az éjjel-nappal kinttartózkodók száma. K ö 
vetkezik majd a panaszok áradata, hogy megeszi őket a szúnyog, a kullancs. 
A K Ö J Á L kénytelen segíteni, kénytelen közbelépni, sok ember esetében se
gítenie kell. Következik tehát a porozás, ami kizárólag a „sárga repülő" kér
dése. Következménye a madárvilág teljes kipusztulása. Sok embernek sok 
helyre, nagy területre van szüksége, feltörik, beszennyezik az avart, megvál
tozik a mikroflóra, megszűnik létezni az állatvilág. Ahol sok az ember, ott 
nagy a zaj ; nagyrészük így vagy úgy, de szórakozni kíván, követelik tehát a 
szolgáltatásokat. A z autók már most nemcsak behajtanak az erdő ösvényeire, 
hanem behúznak a sűrűbe, hogy a kiszemelt helyre se kelljen gyalog menniük. 
Tipikus városi aszfalt-ember szokása; az elpuhultak kényelme a szívinfark
tusig. A motorkerékpárok pedig szinte terepgyakorlatokat tartanak. Nem foly
tatom tovább, hiszen így is szolgáltattam, de csupán néhány példát abból a fo 
lyamatból, amit úgy neveznek: Engedjed be a farkasokat, úgyis felfalnak 
mindent. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy aki a j ó levegőt kívánja ne mehessen 
az erdőbe, aki a csendet szereti és a természet világának megfigyelésében leli 
kedvét, ne sétáljon, ne túrázhasson, vagy ne heverészhessen az erdő tisztásain. 
Bár ilyen célzattal és minél többen élnének e lehetőséggel! 



A parkerdőről most már nem kívánok szólni, az már n e m erdő, az szépen 
fejlődik, sokasodik a látnivaló, ott lehet szórakozni, enni, inni, sétálni, r ikkan
tani stb. A még meglevő és most még erdőnek nevezhető részt ki kellene ter
peszteni a Monostori erdőig, újat kellene telepíteni a megszakadt láncolatba. 
Ezt az erdőt lehetne a természetvédelmi területek elvei, rendje szerint úgy ke
zelni, hogy sétálni, szemlélődni, a csendet élvezni, pihenni, ellazulni azért ott 
lehessen. A járművek részére teljesen le kellene zárni. Őrizni kell és sűrűn 
felügyelni, mert már most tűrhetetlen a helyzet. Kétes elemek gyülekezte, ré
szegek alvóhelye, csőlakók menedéke, fatolvajok és vadorzók eldorádója, ösz-
sze-vissza szalonnát sütők és sört ivók énekórája. A z utak mentén, az ösvények 
közepén emberi t rágyakupacok; a műanyag göngyölegek, a pléh és építőanyag 
hulladékok „Csér i" telepe. A gyönyörű , újonnan telepített 6—7 éves fenyves 
tetemes részének leégett csonkjai merednek az ég felé. Holott sokan ismerik a 
je lmondatot : Egy fából sok ezer gyufaszál gyártható, de egy gyufaszállal sok 
száz hektár erdő pusztítható el. 

Így fest jelenleg az erdő és az egészség; így látom az erdő jövőjét a jelenlegi 
városi terv tükörképeként; és elmondtam az egészség és a város részére leg
hasznosabb érdeket, a természetvédelem egyetlen járható útját! 

Az Erdő- és Fagazdasági Egyesülés nagy jelentőségű 
kutatási megrendelése 

A következő években egyre több új-
típusú gép beszerzésével kell számolnunk. 
A beszerzéssel kapcsolatos döntések meg
hozatalához vizsgálatokon alapuló infor
mációkra van szükség. Ennek érdekében 
rendszeresíteni kell a legfontosabb fa
használati gépek vizsgálatát, amely biz
tosíthatja a szükséges teljesítmény, ter
melékenységi, energetikai és munkafizio
lógiai mutatókat, s tájékoztatással szol
gálhat az adott gépek optimális felhasz
nálási területéről, valamint az üzemelte
téshez szükséges előfeltételekről. 

Az említett elképzelések alapján az 
Erdő- és Fagazdasági Egyesülés, vala
mint az Erdészeti Tudományos Intézet 
a közelmúltban szerződést kötött az erdő
gazdálkodás komplex gépesítését előse
gítő gépek és berendezések tájékoztató 
műszaki, energetikai és funkcionális, ille
tőleg összehasonlító vizsgálatára, vala
mint a célszerű munkamódszerek kidol

gozására. A szerződés a IV. ötéves terv 
időszakára érvényes. A vizsgálandó gépe
ket az Erdő- és Fagazdasági Egyesü
lés évente határozza meg. Így 1972-ben 
a Frak B2, a legújabb Hl AB, az UN HZ 
rakodó gép, a KR-2 kérgezőgép, a ZIL 
131 L hosszúfaszállító tehergépkocsi, va-
mint az LKT-75 csuklós traktor vizsgá
lata kerül sorra. 

A szerződés alapján az Erdészeti Tudo
mányos Intézet a vizsgálati jelentés ösz-
szeállításán túl vállalja az általa minősí
tett gépek üzemeltetésével kapcsolatban 
jelentkező problémák szakértői tisztázá
sát. A minősített gépek kezelői és üzemel
tetői részére pedig oktatási tematikát dol
goz ki, s közreműködik a szükséges to
vábbképzésben. 

A minősítési vizsgálat során tisztázni 
fogják azokat a követelményeket is, ame
lyek a gépek üzemeltetésének engedélye
zéséhez szükségesek. Dr. Szepesi László 


