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A DEBRECEN-KÖRNYÉKI ERDŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE*

Oroszi Sándor

"Debrecen felsőmagyarországi sza
bad királyi város Bihar várme
gyében. Végtelen sikság közepén 
terül el,ahol egy szál fát sem 
találhatni..."
/Diderot:Enciklopédia 1745/

A marxi tétel szerint a dolgok lényegét azok történetisége adja. Az er
dők történetének vizsgálata pedig különösen az erdő lényegének a kutatását 
jelenti minden erdőnek van múltja, jelene és jövője, és ez a fejlődés
nemcsak egy faöltő erdőváltozásának menetére, hanem a történeti fejlődés 
hosszú, évezredes korszakainak változásaira is vonatkozik.1* /Majer A. 1968./ 
Ezen szukcessziós változás meghatározza egy adott tájon az erdőgazdálkodás 
mikéntjét. "Az erdészettörténet összefoglaló fogalom, amely magában foglal
ja a tulajdonképpeni erdészet /gazdasági tevékenység/ és az erdőnek mint a 
növénytakaró egyik megjelenési formájának t ö r t é n e t é t / C . H a g e n  1967./. Az 
erdőgazdálkodás történetének a vizsgálata pedig elválaszthatatlan az adott 
területen élő nép történetétől, igy a debreceni erdők történetének vizsgá
latát sem lehet függetleníteni Debrecen város történetétől.

A rövid történeti áttekintést a következő csoportosítás alapján végez
tem el:

- az erdők birtoklásának története,
- az erdők kezelésének történeti leirása,
- az erdők felújítása,
- a fahasználat története,
- az erdővédelem történeti adatai,
- a Nagyerdő közjóléti használatbavételének rövid leírása.
A varos környékén ma is meglévő Tócó—ér völgye és az egykori nagy töl

gyes a régi időkben is alkalmas volt az emberek itteni megtelepedésére. /Az 
első településnyomok a IX-X. századból valók./ Természetesen ebben a korban

x Részlet ,fA debreceni Nagyerdő rekonstrukciós tervének felülvizsgálata 
és fejlesztése" cimű diplomatervből. /Sopron, 1981./
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még nem beszélhetünk az erdő birtoklásáról. A debreceni erdők első Írásos 
megemlítése 1235-38-ból való;és a Váradi Regestrum-ban olvasható.

A XIV, századig az erdők a varos állandó haszna Leltára álltak /bár van
nak földesúri birtokok is beékelve/, de 146o-62~ben már utalnak rá, hogy 
ezeket a város - a használaton túl - örök tulajdonul is birja. Hunyadi Má
tyás 146o. marc. 2o-án Budán kelt levelében megparancsolja debreceni tiszt
jeinek, hogy "a debreceni polgárokat az ő szülei által nekik adományozott 
erdők és a Hortobágy vizein való átkelőhely használatában ne akadályozzák” , 
és még ebben az esztendőben megerősítő levél alapján a hortobágyi erdők vé
delmét és tisztét, melyet azelőtt a debreceni királyi helytartóra ruházott, 
újra és örökre Debrecen városának adományozza, mert "ezeknek védelme is hat- 
hatósabbá válik általuk, semmint a mindig változó tiszttartók által" /Debre
cen város történeti levéltára Dipl. 199, szerint/.

A XVI. sz.-ban újra háborgatják az uradalombeli tisztviselők a várost 
az erdők birtoklásában, de János Zsigmond 1569-ben megparancsolja, hogy a 
Debrecenben szolgáló királyi hivatalnokok ne nyúljanak az erdő dolgához. 
1583-ban Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől uj adományt nyer Debrecen a 
Nagyerdőre, amit a következő században /1656-ban/ I. Rákóczi György fejede
lem megerősít.

Mint láttuk;tehát az erdők birtoklásának egyik forrása az ősi használat, 
ami tulajdont is jelentett később a királyi, fejedelmi adománylevelek által. 
/A közös tulajdon a további századok során - a hajdú-jogrend alapján - közös 
használatot is jelentett./ Azonban ez csak egyik forrása - bár a legnagyobb - 
volt a város erdeinek.

A másik forrást a zálog utján a városhoz került területek jelentették.
A zálogként való megszerzésnek mindkét részről voltak ösztönző tényezői. 
Ösztönözte a birtokosokat a zálogba adásra, az hogy Debrecen szabad királvi 
városként /később szultáni városként/ viszonylag kedvező - és főleg biztos - 
feltételekkel vehette zálogba az erdőket. A várost azonban, mint földesurat, 
az 1542. évi XXXVI. törvénycikk gátolta az öröktulajdonjog szerzésében, te
hát birtokait jelentősen csak ideiglenes zálog révén növelhette. /Ez az er
dőszerzési mód főleg az erdőspuszták erdeit jellemezte./ A XIX. sz. eleién 
a Magyar Királyi Udvari Kamara adta bérbe a városnak az erdőspuszta néhány 
erdejét, lévén az királyi /császári/ birtok, bár korábban is a város hasz
nálta jelentős részét.

1853. május elsején életbe lépett az ősiség és egyéb birtokviszonyokat
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rendező császári nyilt parancs, ami a város számára is megnyitotta a bir
tokszerzés lehetőségét. Ezzel a város élt is: 1854-ben Debrecen küldött
sége megvásárolta a kincstártól a korábban zálogbirtokként birt erdőket.
Tehát a harmadik forrás a vásárlás volt. Ennek pénzügyi alapját a még 
1819-ben létesitett "földi, alap" jelentette. /Ennek az eredeti rendeltetése 
a kaszálóbirtokok jogi és területi rendezése volt./ Ezt használják azután 
fel a múlt század második felétől egészen a II. világháborúig az erdőbe be
ékelt magánkaszálók, -legelők és -erdők megvásárlására. /Ilyen alapon bir
tokcseréket is kezdeményeztek az erdőtagok közötti birtokosokkal, de ezt 
nem tekinthetjük forrásként, mert az erdőterület ezzel nem nőtt./

Az 1945-48 közötti időben a Nagyerdő /és az erdőspuszta erdeinek nagy 
része is/ állami tulajdonba került. A Magyar Állam, mint tulajdonos rész— 
ben városi, részben államerdészeti rendelkezésbe adta ezeket az erdőket, 
amely alapja a mai erdőgazdálkodásnak Debrecen környékén is.

Az erdők kezeléséről, felügyeletéről a már emlitett, Mátyás király ál
tal kiadott rendelet is megemlékezik.Azonban az erdő felügyeletét, kezelé
sét ellátó személyzetről egyéb Írásos megemlékezések csak a XVI. sz.-ból 
vannak.Ekkor az erdőkerülőket, - csőszöket úgy emlitik, mint azokat,akiktől 
nem kell dézsmát szedni.A város szolgálatában álltak, felettük a városi fő- 
biró gyakorolta a felügyeletet. A fát a rőzsebiztosok adták ki a XVII. sz.- 
tói. 1684-ban a tanács megválasztotta valamelyik szenátort erdőinspektornak 
/"Inspector Sylvan"/, akinek a feladata az erdőcsőszök felügyelete /u.i. a 
XVII. sz.-tól már állandókat fogadtak, főleg a fakitermeléssel érintett te
rületekre/. Ezen túlmenően a kitermelésre vonatkozó utasitások betartatása 
és a pénzbefizetés intézése is az ő hatáskörébe tartozott. /Ez az erdőinspek
tori beosztás egészen 1816-ig fennállt./

A XVII. sz.-ban kezdetét vette azonban az állam - az Udvar - beavat
kozása is. Ebben a században a beavatkozás megtestesitői a királyi biztosok 
voltak. /A biztosokat az 1715. XXXVI.t.c. alapján küldték a szabad királyi 
városokba a tisztujitás felügyeletére./ Kamarai rendeletek alapján leíráso
kat, térképeket készitettek Debrecen erdeiről is, valamint felügyeltek, be
leszóltak az erdők kezelésébe. Szerepük a XIX. sz. elején nőtt meg, amikór 
is erdomesterek alkalmazására kötelezte a kamara Debrecen városát. Előtte, 
meg 18o9-ben, 3 kerületre osztotta az országot, amely kerületek élére fő- 
erdoinspektorokat nevezett ki. /Debrecen a temesvári erdőfelügyelethez tar
tozott./ Ezzel teremtették meg az erdőmesteri, hivatal bevezetésének lehe
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tőségét. Ugyanis az erdőmester kamarai hivatalnok volt. Tanult erdész, de 
benne a város csak az idegent, udvari hivatalnokot latta. Naavirth Vincét 
az 1816-ban kinevezett első erdőmestert végül is a város elmarta, de ezzel 
mégsem tudta megakadályozni az erdőmesteri hivatal megujitását.

A királyi biztosok révén a kamara elfogadtatta Debrecennel az erdő
mesterséget. Az erdőmester teremtette meg Debrecenben a modern értelemben 
vett erdőgazdálkodást. Nem szűnt meg, csak átalakult és súlyából vesztett 
az erdőinspektori hivatal. /Erdőbirónak nevezik ekkor már őkét./ Az erdő
mester mellett képviselték a városi érdekeket. A városi érdekeket képvisel
te a szenátusból megválasztott erdősuperinspektor is, de ez tiszteletbeli 
állás volt inkább.Az erdőmester alá indagátorok /erdőszök/ voltak beosztva, 
akik a tényleges erdészi munkát végezték. /A könyvelés a praktikánsra - ké
sőbb kancellistának is nevezték - volt bizva./ A rőzöebiztosok vágy kommi- 
száriusok a faosztást intézték. /Rőzsebiztosok már korábban voltak./ Az er
dők őrzését az erdőpásztorok - csőszök-végezték a XIX. sz.-ban is, immár 
a XVI* óta. Felettük a városi tanács gyakorolta a felügyeletet, akár
csak a tavaszi hónapokban fogadott / a VIII.sz.-tói kezdődően megemlített/ 
tűzőrök felett.

Ilyen volt tehát a XIX. sz.-ban a debreceni erdőgazdálkodás vitele, 
felügyelete. Lényeges változást hozott az 1879. XXXI.t.c. által előirt 
rendszeres gazdasági üzemtervezés, amikor az üzemtervek lettek az alapjai 
a Debrecen környéki erdőgazdálkodásnak is.

1918-tól lo éves szerződés alapján állami kezelésbe kerültek a debre
ceni erdők. Az anyag- és pénzkezelésen kivül az erdészeti munkákat is az 
államerdészet volt köteles végezni.

A felszabadulás után a belső, ami Lenin-parknak nevezett része a Nagy
erdőnek imegmaradt tanácsi /kertészeti/ kezelésben, mig a. külső•részeken a 
Hajdúsági Erdőgazdaság Debreceni Erdészete, jelenleg pedig /197o-től/ a Fel
sőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Debreceni Erdészete /újabban Park
erdészete/ gazdálkodik a MÉM Debreceni Állami Erdőrendezősége felügyelete 
mellett.

Az erdők felújításának a kérdése csak a XVIII.sz.-ban jelentkezett. 
Ekkor a gazdasági fejlődés miatt Debrecenben is fainség keletkezett. A kör
nyező erdők nem tudták fával ellátni a várost. Nem megfelelően ujultak fel 
a vágások után - akár sarjról, akár pedig makkról - ligetessé, bozótossá 
vált az erdő, jó fatermésre nem lehetett számítani. /Azonban az erdők tény-
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leges területe is csökkent 1771-től 1832-ig a felére!/
A felújítással való törődés legelőször úgy jelentkezett, hogy a vágás 

után "tilalmasnak” /legeltetést, szántóföldi művelést megtiltottak/ hirdet
ték ki a területet. Sárjról és makkról várták az ujulatot. Már 174o-ből 
van azonban ilyen rendelkezés is: "A Nagyerdőn és Apafáján található puszták 
makkal vetessenek bé és körül árkoltassanak.M A XVIII. sz. második felében, 
akárcsak az ország egyéb részein, a fűzzel való erdősitést szorgalmazták.Az 
előbb emlitett adatra hivatkozva, mégis a XVIII. és XIX. sz. fordulója kö
rül csökkent legjobban az erdőterület Debrecen környékén.

1822-ben létesítettek faiskolát /ahol a fűzön és a kocsányostölgyön 
kivül hársat, nyarat, feketefenyőt, gledicsiát is neveltek/, amivel megte
remtődött a mesterséges felújításhoz az alap. Ezt a mesterséges felújítást 
azonban nem győzték fogadott alkalmi munkaerővel, igy aztán 1843-tól kezdve 
egészen a felszabadulásig a vákáncsos rendszer jellemezte Debrecen erdőgaz
dálkodását. A vákáncsos családostól kint lakott az erdőn /ez sok kárnak a 
forrása volt/, legfőbb kötelessége a gondjára bizott területen - a várostól 
kapott csemetével - az erdősités végrehajtása. A beerdősitett, és főleg a 
még be nem erdősitett területen - amit szintén a város szántatott meg - me
zőgazdasági növényeket termesztett /ebből harmadnyi dézsma a várost illet
te/, amiért tulajdonképpen az erdősitést végezte. Csaknem kizárólag akácosok 
keletkezetek a vákáncsosok működése folytán. Azonban a századvégi gazdasági 
helyzet azt eredményezte, hogy egyre több család került abba a helyzetbe, 
hogy vákáncsosnak volt kénytelen jelentkezni, egyedüli megélhetési lehető
ségként. Persze, nem is mindig a becsületesek és a legdolgosabbak. Hiába 
nőtt meg ekkor az erdőn lakó vákáncsosok száma, hasznuk nem nőtt. Úgyhogy 
szigorú szabályzatott kellett számukra 19o6-ban alkotni. De ez továbbra sem 
tudta megakadályozni /éppen az általános gazdasági helyzet miatt/ a vákán
csosok számának növekedését.Szükség volt rájuk, fel is vették őket, de a vá
rosnak /az erdőknek/ nem a kintlakó vákáncsosok jelentették a hasznot, ha
nem a munkájuk, amit egyre több panasz ért. 192o-ban meg kellett állapitani, 
hogy a városi erdőkben jelentős erdősítési hátralékok vannak. Ezt már nem 
lehetett megoldani az erdőtelepitők számának növelésével, hanem munkájuk 
hatékonyságát próbálták az 1923-ban életbe lépett uj határozattal növelni. 
Szigorúbb feltételeket hoztak ebben./Például saját csemetekertjében kellett 
a vakancsosnak a csemetét megtermelni, csak a már beerdősitett területen 
termelhetett - köztesként - mezőgazdasági növényt. A tartható háziállatok
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számát is szigorúan maximálták. Valamint igyekeztek olyanokat felvenni, 
akik nem költöztek ki az erdőbe lakni./ Azonban ez sem biztosíthatta az 
erdősitési hátralékok leküzdését a két világháború között. S bar az erdő— 
hivatalok által ültetett, gondozott erdősitések aránya megnőtt, de igy- sem 
tudtak lépést tartani a kitermeléssel.

Változás az államosítás után következett be az erdősitési hátralékok 
felszámolásában, illetve a Nagyerdő rekonstrukciójában. Az ötvenes években 
a belső területeket /mai Lenin-park/ a városi kertészet alátelepitéssel - 
főleg suhángméretű anyaggal - próbálta megujitani./Kevés sikerrel./ A kül
ső részeket pedig ebben az időkben még nfagyárnak” tekintették, úgyhogy 
nemesnyár-ültetvények és akácosok keletkeztek ekkor.

196o-ban következett be lényeges jobbulás. A Városi Tanács az Erdő- 
gazdaságot bizta meg a Nagyerdő rekonstrukciójával /a Lenin-parkpt ille
tően/, illetve az erdőgazdasági kezelésben lévő részeken is az őshonos 
kocsányos tölggyel való erdősités mellett döntenek. 1968-ban megerősitik 
azt, hogy a Lenin-parkot is erdőgazdasági módszerekkel kell felujitani, 
valamint határozatot hoznak egy 2o éves fejlesztési ütemterv készítéséről. 
Ennek alapján készitette el Lesznyák József nyugalmazott főmérnök "A Deb
receni Parkerdő 2o éves Fejlesztési Tervé”-t. Ennek az időtartalma: 
197o-1989.

1972-ben 3o éves távlatra szóló terv készült: ”Debrecen megyei város 
zöldövezeti, bel- és külterületi erdősitési terve” , melyet - a Debreceni 
Tervező Vallalat zöldövezeti terve alapján - a MÉM Állami Erdőrendezőség 
Műszaki Irodájának Fásitást Tervező Osztálya készitett el. Valamint fog
lalkozik még az erdősitésekkel - részben - a Debreceni Tervező Vállalat 
által készitett és 1973-ban kiadott ”Debreceni Nagyerdő fejlesztési terve” . 
/Munkám - a kiirás alapján - az 197o-ben készült Felujitási Tervben fog
lalt előirások megvalósulásának a vizsgálata volt./

Á fahasznalat a Debrecen környéki erdőkben az ember megtelepedésével 
elkezdődött. Mindenki szabadon vágta, használta az erdő fáját. Egészen a 
XVI. sz.-ig nem talalunk utalasokat arra, hogy ebbe beavatkozott volna a 
hatóság. Ebben a században intézkednek először arról, hogy az erdő melyik 
részéből lehet vágni a fát.

16o7-ben rendelkeznek arról, hogy a faszükségletét a polgár köteles 
bejelenteni a városnak, aki - a kivágás nagyságától függetlenül - egy bi
zonyos összeg befizetésére kötelezte. Később nem vált rendszeressé ez a
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befizetési kötelezettség. De a XVIII. sz. derekától kezdve már szigorúan 
megszabott; a befizetés a kitermelt fa mennyiségével arányos.

l65o-ben emlitik legelőször az illetménykent jaro fát — ekkor a fobiro 
kapott ami azután végig terheli a debreceni erdőket. Az 166o-as években 
már találunk utalásokat a vágásfordulóra, de továbbra is a rendszertelen 
flvágásbesorolás,! volt a jellemző. Változás a XVIII.sz. végen - kamarai uta- 
sitásra - következett be.Ekkor meghatározták, hogy melyik debreceni erdőnek 
milyen minőségű fát kell adnia, ennek alapján osztották be a vágásokat. Gya
korlatilag ezzel megteremtődött a vágásfordulós kezelés. A Nagyerdőnek épü
letfát kellett szolgáltatnia, igy aztán viszonylag magas vágásfordulót ha
tároztak meg rá. /Megjegyzendő, hogy ezek a vágásfordulók csak a város tu
lajdonában lévő erdőkre vonatkoztak. Természetesen a zálogként birt erdők 
kitermelése volt az első, hiszen ki tudja, meddig rendelkezik veié a város
- a használatért viszont a dijat fizetni kellett./

Ujabb változást az 1879-es erdőtörvény hozott. A gazdasági üzemtervek
ben tölgyre /8o éves vágásfordulóval/ és akácra /3o éves vágásfordulóval/ 
gazdálkodási osztályokat állapítottak meg. Ékkor vette kezdetét a Nagyerdő 
közjóléti hasznosítását célzó intézkedések zöme is, amelynek eredménye aztán 
századunk első felében kezdett igazán megmutatkozni. Ugyanis a Nagyerdőn a 
tölgy - és akác-üzemosztály mellett a parkerdőre külön üzemosztályt állíta
nak be. "Amely a parkerdő különleges rendeltetésénél fogva a parkírozás fo
kozatos keresztülvitele, a szépészeti és kulturális érdekek miatt szálaló 
üzemben kezeltetik, amellyel a szép faegyedek megkimélhetők és a parkírozás 
akadályozva nincsen” .

1945 után a jóléti erdőgazdálkodás érdekeinek vetették alá a fahasz
nálatot a Nagyerdő belső területén, aminek kiterjesztése folyamatban van a 
Nagyerdő egész területére.

Mint már a kezeléssel kapcsolatos részben utaltam rá, a személyzet nagy 
részét főleg csak az erdők védelme miatt alkalmazták. Legelső és legnagyobb 
feladatuk a falopások megakadályozása volt. Ahogyan nőtt a faszükséglet 
/es csökkent az erdők által produkált fatömeg/, úgy szigorodtak a fában 
kárt okozók büntetései. A lopások azonban nem csökkentek. Végigkísérik a. 
Debrecen környéki erdőket századunkig.

1553-ban rendeletet hozott a város a ritkának számitó nyár, kőris és 
juharfák kivagasa, pusztítása ellen. 1641-ben már egyik fafajról sem szabad 
letörni az ágakat, csak a rozsét összeszedni. /Amiért fizetni kell - ezért



-49-

volt a rőzsebiztos/. Ebben a században kezdték kitiltani a makkoltatókat 
a friss vágásokról, sőt a tűzvédelem ügye is napirendre került. /Karlevá
gással torolták meg az erdőben tüzet okozók bűnét./

A XVIII.sz.-ban ujabb szigorú intézkedéseket hoztak a falopások meg
akadályozására, de a városi jegyzőkönyvek szerint továbbra is volt kit a 
törvény elé idézni ebben a2 ügyben. Természetesen - mivel legszebb erdője, 
legtöbb épületfát adó birtoka volt a városnak - a Nagyerdőt féltették leg
inkább. Úgyhogy 1745-ben a* tanács döntött "A Nagy Erdő, hogy jbban con- 
serváltassék, árokkal kellene körülvenni." Ebből a kívánságból még ennek a 
századnak közepén 1 öl széles és 5 láb mély árok készül a Nagyerdő "conser- 
váltatása" végett.

Bár a szűkebben vett Nagyerdőt csak kis mértékben érintette, de feltét
lenül szólni kell a legeltetéssel kapcsolatos védelemről is. Ez okozta a 
legtöbb problémát az elmúlt két évszázadban a debreceni erdőkben, s ennek 
utókövetkezményeit részben még ma is nyögik ezek az erdők. A makkoltatáson 
kivüli téli legeltetése az erdőknek az 175o-es években kezdődik és egyre 
tömegesebb lesz, egyre több kárt okoz. /Pedig ebben a században -az 1971 évi 
LVII.t.c. - hoztak törvényt az országgyűlésen az erdőpusztitás megakadályo
zására./ Ez okozza - az előzőekben már említett - elligetesedést, az erdő
terület csökkenést,de a fák gyenge növekedését is. 1818-tól, bár ez is tilos 
volt, az addig kaszálóként használt tisztásokat kezdik feltörni. Nő az er- 
donlakók szama, no az allatallomány: az erdőben egyre több kárt okoznak.
/Nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az egyre intenzivebb mezőgazdasági 
kihasznalasnak a demográfiái okokon túl gazdasági okai is voltak./ Úgyhogy 
Fekete Lajos már 1887-ben ezt kénytelen megállapítani: "A kaszálás természe
tesen az évenként jobban-jobban megritkitott erdőre is kiterjedt s a tisz
tásokon a szántás-vetést is űzték a magukat befészkelt polgárok. Ahol 
a szántás-vetés az erdő szélén s a kaszálás az erdőben már régóta folyt, ott 
az erdő nagyobb fái tetejüktől lefelé lassanként kiszáradnak, lombozatuk 
feltűnően meggyérül..

Miért nem tudta a város megakadályozni az erdők ilyenirányú kiélését? 
Legelőször is azért, mert Debrecen mégiscsak évszázadok óta az állattartás 
egyik fo helye a Kárpát medencében,ezzel pedig -bármilyen nagy szükség volt 
is rá -az erdőgazdálkodás nem vehette fel a versenyt .Örültek, ha a tilalmas
nak kihirdetett vágásokat meg tudták óvni - a főleg télen - az erdőben, er
dők közötti tisztáson legelő szarvasmarhák és juhok ezreitől. Ez a do-
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lognak a gazdasági oldala, mint kényszeritő erő, amit ugyan próbáltak szi
gorúbb -enyhébb, jól-rosszul végrehajtott rendeletekkel mérsékelni, de ezt 
egy jogi korlát is akadályozta. Ugyanis egészen a II# világháborúig a deb
receni erdőket /a Nagyerdő, Apafa és Ohat kivételével/ a város régi belte
rületén házzal és az erdőkben kaszálóval rendelkező birtokosok javára le- 
geltetési szolgalom, a belterületen házzal nem biró kaszálóbirtokosok javá
ra pedig kaszáltatási szolgalom terhelte. /Ennek a bonyolult szolgalomrend
szernek az alapját az a vásárlás képezte, amikoris a Kamarától a város meg
vette a zálogként használt területeket. Saját magának nem volt elég pénze, a 
cíviseknek - a befizetés fejében - alzálogként kiadta az erdőközti kaszáló
kat. Amiknek 1897-ben tulajdonosai lettek, de roiiidként felet seregnyi szol
galom terhelte./

Egyébként az erdők kaszáltatási és legeltetési mellékhaszonvétele és 
az ezzel kapcsolatos károk a felszabadulás után sem szűntek meg könnyen és 
egyszerre.

1939-ben /az 1935/IV.t.c .-ben megfogalmazott természetvédelmi szempon
tok alapján/ a Nagyerdő egy részét védelem alá veszik. 1952-ben az Országos 
Termeszetvedelmi Tanacs engedelyevel ezen védett területen fakitermelést 
végeztek, ami pótolhatatlan veszteséget okzott a flórában. 1959-től 87 ha 
védett, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal felügyelete mel
lett.

Az erdővédelemmel kapcsolatosan még meg kell jegyezni a következőket.
A tűzkárokon túl már a XVIII.sz.-tói jelentős szélkárokat említenek meg a
korabeli feljegyzések. Az idős fákat a fakin támadja már évtizedek óta /ami
ellen csonkitással próbáltak védekezni még a háború után is/, a tölggyel
való felújítást pedig a cserebogár pajor akadályozza - szintén évtizedek 
óta.

Végezetül a Nagyerdő közjóléti hasznosításának történetéből néhány 
gondolat. 1794-ben egy királyi biztos vetette fel, hogy mulatót kellene lé
tesíteni a Nagyerdőn.Ennek a lehetősége csak a következő század elején te
remtődött meg, amikor is betemették a Nagyerdőt védő árkot. 1826-ban épül 
fel^a Vigadó, valamint egy fürdőház is. Ettől az időtől számíthatjuk a Nagy
erdőnek a közjóléti célú birtokbavételét. Az 186o-as években a debreceni 
Emlékkert Társúlat szorgalmazza az erdő belső részeinek parkszerű kialakítá
sát, majd a század végén /1898-99/ elkészül egy szabályozási térkép. Ezen 
már feltüntettek néhány létesítendő intézményt is, az 19o7-ben elkészült
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szabályozási terv alapján pedig megépült egy szanatórium. A két világháború 
között uj szabályozási terv készült /1928-3o/, de már előtte felépült a 
Nagyerdőn a klinika, az egyetem épülete, majd a stadion és a korcsolyapálya 
is. 1938-ban ^ é p í t e n e k  egy víztornyot, az egyetem épületének szomszéd
ságába pedig templomot. A Nagyerdő erdőterületének a csökkenésében változást 
a felszabadulás sem hozott. 1947-ben ugyan ujabb terv született, de az öt
venes években idekerült az állatkert, a vidámpark, sót a Biogal-gyárépüle-4 
te is. A faállomány csökkenését, a zöldterület kisebbedését végül is csak 
az 1961-ben elkészült uj rendezési terv próbálta megakadályozni. 197o-ben 
pedig általános, mindenre kiterjedő rendezési terv lépett életbe. Ennek a 
legfőbb célja az, hogy a már Nagyerdőbe települt intézmények ne növelhessék^ 
az erdő- és zöldterület rovására területüket. Valamint ez volt az alapja az 
itt lévő erdőállomány rekonstrukciós tervének is, és az erdőbe telepitett 
közjóléti célzatú berendezések építésének, kialakításának.

Röviden áttekintve a századokat a debreceni erdőgazdálkodást illető
en, láttuk, hogy a Diderot-féle Enciklopédia megállapítása nem igaz. Igenis 
jelentős erdőbirtokkal rendelkezett a város, ami 45.29o kataszteri toldat 
tett ki legnagyobb kiterjedése idején, de 2o ezer kh alá soha nem esett. 
Napjainkban 14 ezer ha feletti a város határában lévő erdők összterülete, 
ez k b . 32 %-os erdősültségét jelent, ami egyedülálló az alföldi városok kö
zött .
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