
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 1868. ÉVI DEBRECENI 
KÖZGYŰLÉSE 

A z 1866-ban megalakult Országos Erdészeti Egyesület, ha erre lehetősége 
volt, igyekezett minél több rendezvényét vidéken megtartani. Már második 
közgyűlését is vidéken, Losoncon tartotta. A harmadik közgyűlésének, 1868-
ban Debrecen város adott otthont. A közgyűlés első ülésére 1868. szeptember 
21-én került sor. Ezt Wagner Károly rövid üdvözlő beszéddel nyitotta meg. A z 
első előadást Török Pál, Debrecen akkori erdőmestere tartotta meg „Debrecen 
város erdészeti viszonyai" címmel. A z előadás anyagát a következőkben kivo
natosan ismertetem. 

Török Pál erdőmester szerint 1868-ban „Sz. kir. Debreczen város pusztáinak 
összes területe 45.578 cat. hold, melyből 24.528 hold némi részben kaszáló, némi 
részben pedig mint szántóföld használtatik. A z ezen tisztások között levő erdő 
21.050 hold tölgy erdőt tészen ki, 1/10 részben nyár-, nyír-, juhar- és kőris fák
kal e legyesen . . . A z említett erdőterületből 14.093 hold I. és I I . osztályú meg
lehetősen zárolt, 6957 hold pedig (mely az erdőségeken elterülő sivó homok 
pusztákat és emelkedettebb homok halmokat eltörpült fákkal fedi) I I I . osztályú, 
s igen gyér zárlatu." A z előadó szerint az erdők talaja „általában véve föve
nyes homok, kivévén az úgynevezett Nagyerdőt és Pacznak egy részét, mely 
jól termő fekete homok." 

A városi erdők egy részének 1868-i állapotáról s annak okairól véleményét 
Debrecen akkori erdőmestere az alábbiak szerint foglalta össze: „ A z úgyneve
zett Nagycsere-, Haláp-, Bánk- és Fantsika erdőterületek lapos erei és tisztái, 
az 1860-iki árvizes évek előtt, a felsőbb vidéki folyók kiáradásai által öntettek 
el, — mely kiáradások az erdei fákra az időben igen jótékony hatással voltak. 
A tíz éve tartó nagy szárazság miatt azonban, ezen erek és laposok tökéletesen 
kiszáradván, különösen a homokos hátasabb helyeken, több holdakra menő er
dőterületek száradtak ki minden korkülönbség nélkül a folytonosan tartó nagy 
szárazság miatt". 

A korabeli birtokviszonyokat az előadó röviden és tömören így jellemezte: 
„ A fenti írt erdős pusztákon szétterülő állabok, mint községi birtok kihasznál
tatnak, — a közte elterülő tisztások azonban polgári magán-birtokok lévén, ter
mészetes, hogy a községi erdők — ezen helyi viszonyoknál fogva, többé terü
letileg nem nagyobbíthatok, annak tisztás részei nem erdősíthetők." 

A z előadásból megtudjuk, hogy a „faizás", vagyis a polgári failletmény meny-
nyisége" évente változott s hol az adó, hol az ingatlan birtokhoz mérték nagy
ságát. A failletményért a polgár „vágatási és felügyeleti költség" címén évente 
változó összeget tartozott a városi pénztárba befizetni. Nyári legeltetésre az 
erdős pusztákon csak kivételesen, ínséges években került sor, de a téli legelte
tés jogát „mindenki azon arányban, mint a külső közös legelőre birtok aránylag 
meg határoztatott", gyakorolhatta. Ezen legeltetési jogukat a polgárok az ösz-
szes erdőkben október 15-től április 24-ig élvezhették. Kivétel t képeztek a vá
gásterek, „melyek hét esztendeig tilalom alatt maradnak". 

Előadásában az erdőmester külön ismertette a Nagyerdőre vonatkozó ren
delkezéseket, melyek részben eltértek a többi erdőbirtokhoz viszonyítva. „ A z 
úgynevezett Nagyerdő mint a városhoz legközelebb álló és legjobb talajú erdő, 
hogy nagyobbszerű épületi fákat és híddeszkákat szolgáltathasson, úgy a város, 
mint a magánosok szüksége fedezésére, 120 éves fordában mint szálerdő ke
zeltetik, hol vetés általi erdőnevelés gyakoroltatik." A makkvetéssel történt er-



döfelújítások esős esztendőkben sikeresek voltak, száraz években azonban alig. 
vagy egyáltalán nem jártak eredménnyel. 

A városi erdők, a Nagyerdő kivételével. ..60 éves fordában kezeltetnek, mely 
beosztás szerint évenként 417 cat.hold vágható" ....„Miután azonban az állabok 
minősége, zárlata „nagyon különbözők voltak, a kezelő erdészeti hivatal a csu
pán a terület beosztását tartalmazó tervtől eltért s évenként 11—12 ezer bécsi 
ölfa kivágását engedélyezte. „Ezen külső erdők a törzsek és gyökök kihajtásai 
által újbolítatnak fel". A keletkezett sarjakat azonban, elsősorban Bánkon „a 
kései fagyok, a több ízben pusztító égések, de különösen a száraz, Ínséges évek
ben a szükség által is kényszerített le legeltetések igen megrongálták". 

A fakitermelést „mindenkor az erdőmester felügyelete alatt a járási erdész 
vezeti, a vágás téren össze rakott ölfák az erdőmester, a járási erdész, egy erdő 
felügyelő városi tanácsnok és két kinevezett képviselő által a favágóktól átvé
tetvén, a képviselő testületből maguk által választott két képviselő (faosztó biz
tos) számadása és felelőssége alá adatik át". A faosztó biztosok a „meghatáro
zott polgári failletményt az egyesek részére kiosztják, a fenn maradt ölfa meny-
nyiség raktárakba szállítatván, a város gazdái hivatal számadása alá tétetik 
eladás v é g e t t " . . . . „Ügy a tűzi, mint az épületi fák a város lakosai által hasz
náltatnak fel. Egy bécsi öl tűzi fának ára — valamint a fuvarbér a vágásterek
nek a várostoli távolságához képest különböző." 

Csemetetermelés a város erdeiben ebben az időben gyakorlatilag nem folyt, 
csupán „az erdeifenyő vetésével tétetett kísérlet." „Makktermelés e vidéken — 
mivel a hernyók és cserebogarak majdnem minden tavasszal meg je l en t ek . . . . 
csupán 8 vagy 10 évenként szokott lenni". 

1868-ban a debreceni városi erdők kezelését, felügyeletét „az összes erdőte
rületen 1 erdőmester, 4 erdész és 42 erdővéd" látta el, akik kötelesek voltak 
lovat tartani és „az erdők különböző részein állandóan künnlakni". 

A közgyűlés első napján a debreceni erdőmester előadásához nem szólt hoz
zá senki, ezért a jelenlevők úgy döntöttek, hogy a debreceni erdők bejárása után 
e tárgyat ismét napirendre tűzik, hogy arra észrevételeit mindenki megtehesse. 
A Nagyerdőt a közgyűlés résztvevői még aznap délután, — a Nagyerdőn levő 
fürdőhelyiségben elfogyasztott közös ebéd után — megtekinthették. 

Másnap, szeptember 22-én az érdeklődők a város fogatain először a „Pacz" 
nevű erdőt keresték fel, majd megismerkedtek a város többi erdejével is. E 
bejárás rendkívül tanulságos volt a résztvevők számára. A debreceni erdőkkel 
foglalkozó harmadnapi ülés tárgya az „Értekezés a helybeli erdők kezeléséről" 
címet viselte. Wagner Károly nyitóbeszédében kifejtette, az a körülmény, „hogy 
ezen tárgy a napirendbe felvétetett", mutatja, hogy Debrecen város közönsége 
kívánja, hogy „ezen tárgy felett nézeteinket leplezetlenül nyilvánítsuk". Mivel 
a kirándulások alatt „a dolgok állásáról magának mindenki meggyőződést sze
rezhetett, kötelességünk e tárgyra nézve nyilatkozni." Majd így folytatta: „Oly 
különös birtokviszonyokat, minőket tegnap láttunk, Magyarországon nem egy
hamar lehet találni. Ezen birtokviszonyok következménye, hogy a tegnap lá
tottakon nem épülhettünk. Szívesen mellőznénk eme birtokviszonyok érintését, 
hahogy másként e tárgyhoz hozzá lehetne szólni." 

A megnyitó után rendkívül heves vita bontakozott ki, amelyben szót kért 
Kovács Lajos polgármester is. Kifejtette, hogy véleménye szerint „az Országos 
Erdészeti Egyesület csak erdészeti tárgyat vehet fel tanácskozása tárgyául, bir
tokviszonyokat nem." Felvetésére a közgyűlés elnöke többek között az alábbia
kat válaszolta: „ . . . a főkérdés az, hogy váljon a helybeli viszonyok közt az 
erdő léte veszélyeztetve van-e vagy nincs? Ha meggyőződésünk, hogy a jelen-



legi erdőgazdaság s a fennforgó különös helyi viszonyok mellett az erdő léte 
veszélyeztetve van, akkor ki kell fejtenünk, hogy melyek tehát azon okok, me
lyek nem csak az erdők helyes mívelését gátolják, hanem az erdőt magát is 
tönkre juttatják? Ezt ki kell mondanunk". 

Keresztszegi Antal városi főmérnök azt hangoztatta, hogy „a debreceni v i 
szonyokat vizsgálván nem azt kell venni, hogy az erdők mikép kezeltetnek, ha
nem legelőször azt, hogy micsoda birtokviszonyok vannak." Felszólalásában 
Blaschek Frigyes így fogalmazta meg a debreceni erdőkről alkotott vélemé
nyét: „Részemről úgy vettem észre, hogy a forda igen magas t.i. 60 évre van 
téve. Ez az itteni talaj minőségénél fogva azt okozza, hogy vágás után a tő nem 
bír többé elegendő sarjadzási erővel, hogy ismét hajthasson." . . . „Ennek az a 
következése, hogy nagyon sok üres térek s tisztások származnak. A sarjakról, 
melyek előfordulnak is, szép erdőt remélni nem lehet, mert a tőkék öregek. 
Ajánlanám tehát, hogy ezen vágások tökéletesen kiirtatnának, földművelés alá 
vétetnének, és pedig teljvetés által, úgy hogy holdanként legalább 10 mérő jó 
makk lenne elvetendő." A következő hozzászóló, Láng Gábor csatlakozott az 
előtte felszólaló véleményéhez és azt mindenben alátámasztotta. 

A vitát a közgyűlés elnöke zárta le. Összefoglalta a vitában elhangzottakat 
s megállapította, hogy „Debrecen város erdeiben uralkodó fanem a kocsányos 
tölgy, ezért a fanemek áltáljában való megváltoztatásáról szó sem lehet." Mind
azonáltal javasolta, hogy puszta homokterületek beerdősítésénél az akáccal és 
az erdeifenyővel „nagyobb mérvű kísérleteket tenni tanácsos volna". Megemlí
tette, hogy „a látott erdők mind sarj eredetűek, ritkák, hézagosak", s így felét 
sem szolgáltatják annak a fatömegnek, amelyet adhatnának. „ A faállományok" 
csekély zárlatának főoka a kaszálás és legeltetés mellett a szakavatott kezelés 
hiánya és az újraerdősítés elmaradása. Később így folytatta: „Senki sem teheti 
fel rólunk, hogy ezen megjegyzésünk által vádolni akarnánk valakit, legkevés
bé a város jelenlévő ügybuzgó tisztviselőit és erdészeit. Jól tudjuk mi, hogy a 
jelzett hiányok öröklött bajok." Nem lehet azonban elhallgatni, hogy „az erdők 
rendkívül fontos jelentőségét" Debrecenben soha fel nem fogták, az erdőt min
dig csak kihasználták anélkül, hogy „tetemes jövedelméből annak ápolására és 
fenntartására csak valamit is fordítottak volna." 

Bedö Albert, az OEE titkára annak a véleményének adott hangot, hogy „egy 
üzemrendszer" mielőbbi kidolgozása szükséges". Kérte, illetve javasolta, hogy 
az erdészeti személyzetet ne három évre, „hanem élethosztiglan választhassák". 
Kovács Lajos polgármester, mint utolsó felszólaló, ígéretet tett, hogy az elhang
zottakat tanulmányozni s hasznosítani fogják. Ezután az elnök a tanácskozást 
bezárta. 

A z Országos Erdészeti Egyesület 1868. évi debreceni közgyűlése szeptember 
hó 23-án délután fél egy órakor „szétoszlott". Miután az OEE 1868. évi közgyű
lésén beszámolójában Török Pál, Debrecen akkori erdőmestere hű képet adott 
a város erdeinek akkori siralmas állapotáról, a gazdálkodásnak alig nevezhető 
erdőhasználatokról, s miután a jelenlevők az erdők bejárása során a fentiekről 
maguk is meggyőződtek s véleményüknek hangot is adtak, azt hihetnők, hogy 
a városi erdők sorsa a közgyűlés után alapvetően megváltozott. Nem így tör
tént! 

Hogy Debrecen város akkori és későbbi vezetői is hogyan reagáltak az OEE 
vezetőinek és tagjainak észrevételeire, jogos bírálataira, azt ékesen bizonyítja, 
hogy az OEE az 1868-i közgyűlést követően több mint hetven esztendeig nem 
tarthatott hasonló rendezvényt Debrecenben. Csak 1939-<ben, megváltozott v i 
szonyok között, találkozhattak ismét Debrecenben az OEE akkori tagjai és v e 
zetői. Wittner Ferenc 


