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» Debrecenbe kéne imma 11
Szemelvények n debreceni vándorgyűlések történetéből 

Dr. Szemerédy Mikló3

Debrecenben 1980-ban az ötödik erdészeti vándorgyuLés megrendezésére 
kerül sor. Az évszámok így követik egymást: 1868, 1939, 1963, 1977, 1988.
.A felsorolásban az a feltűnő, hogy az első rendezvényt csak több mint 7o évi 
szünet után követi a második. Az Országos Erdészeti Egyesület sorban a har
madik közgyűlése 12o évvel ezelőtt 1968. szeptemberében ülésezett Debrecen
ben. A budapesti alakuló ülés után az országjáró körút 1867-ben Losoncon kez
dődön, majd ezt követte az 1868, évi Debreceni Vándorgyűlés.

A Debrecenben megtartott vándorgyűlések sajátságos és különös hangula
tát talán akkor tudjuk igazán érzékelni, ha röviden visszatekintünk a város 
történelmére.

Debrecen a történelem évszázadai alatt az ország életében mindig jelen
tős szerepet töltött be. A középkorban az ifjabb királyok birtoka volt; a tö
rök időkben pedig a királyi Magyarország, Erdély és a hódoltsági területeK 
közé ékelődve egy sajátos külön világot jelentett. A nagy-multú Kollégium ré
vén bekapcsolódott Európa szellemi vérkeringésébe. Az új eszme, a nyugatról 
áramló haladó gondolat, a reformáció, - nem véletlenül itt fakadt virágba.
Az ősi civis-város azóta viseli a "kálvinista Róma" címet.

Debrecen két ízben is otthont adott - ha átmenetileg is - 1849-ben, 
majd 1944-45 fordulóján az ország kormányának. A vastagnyaku kálvinista cí
vis pógárok mindig büszkék voltak a város történelmi múltjára.

Ilyen önérzetet parancsoló múlt után 1868-ban a vendég erdészek a pol
gármester füle hallatára kijelentik, hogy "az erdők rendkivül fontos jelentő
ségét Debrecenben soha fel nem fogták, az erdőt mindig csak kihasználták a- 
nélkül, hogy tetemes jövedelméből annak ápolására és fenntartására csak vala
mit is fordítottak volna". Na de nézzük meg előbb, hogy Wágner Károlyt( az 
OEE akkori elnökét milyen előzmények indították e kiejelentés megtételére.
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Ez a közgyűlés eredményezte - mint már bevezetőmben elitettem - hogy a 
Szabad Királyi Debreczen Város honatyái és elöljárói oly annyira megneheztel
tek az OEE leplezetlenül szókimondó - a város erdőgazdálkodási gyakorlatát bi- 
ráló - észrevételeire, hogy több mint 7o évre "kitagadták" a városból.

Az "ördögűzés" lefolyásáról, - a 12o éves jubileum kapcsán Wittner Fe
renci nyugdíjas erdőmérnök kolléga igen részletes beszámolót írt, melyet 
erdészeti lapunk 1986. áprilisi száma közölt. Ezért ebből csak mozaikokat ra
gadok ki.

Debrecen város erdeit Török Pál erdőmester mutatta be. A tanulmányút a 
messze földön híres Nagyerdőt és a Pacz, Nagycsere, Haláp, Bánk, Fancsika - 
ma már összevontan Erdőspusztának nevezett erdőterületeket érintette.

A Nagyerdőben látott kocsányos tölgy állományokkal, kezelésével, és vá
gásfordulóival meg voltak elégedve "...  mint a városhoz legközelebb álló
és legjobb talajú erdő, hogy nagyobbszerU épületi fákat és híddeszkákat szol
gáltathasson, úgy a város, mint a magánosok szüksége fedezésére 12o éves for- 
clában mint szálerdő kezeltetik, hol vetés általi erdőnevelés gyakorolta tik."

Az Erdőspusztán látott erdők siralmas állapota indította a résztvevő 
szakemberekeket, hogy véleményüket ffrejtsék véka alá:

Debrecen város erdeiben uralkodó fanem a kocsányos tölgy, ezért a 
fanemek áltáljában való megváltoztatásáról szó sem lehet". Egyben javasolták, 
hogy "a puszta homokterületek beerdősítésénél az akáccal és az erdeifenyővel 
nagyobb mérvű kísérleteket tenni tanácsos volna".

A látott erdők mind sárjeredetuek, ritkák, hézagosak, s így felét 
sem szolgáltatják annak a fatömegnek, amelyet adhatnának"

A forda igen magas t.i. 60 évre van téve. Ez az itteni talaj minő
ségénél fogva azt okozza, hogy vágás után a tő nem bír többé elegendő sarjad- 
zási erővel, hogy ismét hajthasson Ennek az a következése, hogy nagyon 
sok üres terek és tisztások származnak. A sárjakról, melyek előfordulnak és 
szép erdőt remélni nem lehet, mert a tőkék öregek".

A faállományok csekély zárlatának főoka a kaszálás és legeltetés 
mellett a szakavatott kezelés hiánya és az újraerdősítés elmaradása."

Egy üzemrendszer mielőbbi kidolgozása szükséges."
Az erdészeti személyzetet ne három évre, hanem élethosztiglan vá

laszthassák."
Oly különös birtokviszonyokat, minőket tegnap láttunk, Magyarorszá

gon nem egyhamar lehet találni. Ezen birtokviszonyok következménye, hogy a



tegnap Tű Láttákon nem épülhettünk. Szívesen mellőznénk eme birtokviszonyok 
érintősét, hahogy másként e tárgyhoz hozzá lehetne szólni."

/ A mélyebb fekvésű szántó és rét a birtokosok tulajdona volt, mig a 
magastérszín tű homokdombok a városé, melyen a sárj-erdőgazdálkodás folyt./

Ez a megnyilatkozás aztán végkép sértette a különben is ko -
nok̂  vastagnyakú kálvinista debreceni pógárok önérzetét. Rendkívül heves vi
ta bontakozott ki^amelyben Kovács Lajos polgármester kifejtette, hogy

Az Országos Erdészeti Egyesület csak erdészeti tárgyat vehet fel 
tanácskozása tárgyául, birtokviszonyokat nem"

Észrevételére Wágner Károly az alábbiakat válaszolta:
A főkérdés az, hogy váljon a helybeli viszonyok közt az erdő léte 

veszélyeztetve van-e vagy nincs? Ila meggyőződésünk, hogy a jelenlegi fennfor
gó különös helyi viszonyok mellett az erdő léte veszélyeztetve van, akkor ki 
kell fejtenünk, hogy melyek tehát a/on okok, melyek nemcsak az erdők helyes 
inívelését gátolják, hanem az erdőt magát is tönkre juttatják? Ezt ki kell mon
danunk" .

Ki is mondták Meg is .lett az eredménye, mert több mint hetven évig 
az "önérzetében" sértett. Debrecen váror nem adott otthont az OEE közgyűlései
nek.

A békekötésre 1939-ig kellett v.ühí i; !y igen látványosan és érzékelte- 
tően megtörtént:

Idézet a megnyitóból:
Maga az a tény, hogy DeiiH .unin mhiiI> u előző közgyűlést meghaladó szám

ban /26o fő/ gyűltek össze a magyar n i!>'hü :i uuí.nk, az egymásratalálás és kezet- 
nyújtás őszinte vágyának a jele."

Talán nem véletlen, hogy most, .miil.m; minden gondolatunk a jövőt épi- 
ti, Debrecenben ültünk össze... Mert Debrecennek súlyos mondanivalói vannak 
számunkra.

Ez a nagyszerű város ősi intézményeiben és egész történetével mindig a 
független élet jogát és elszántságát hinlel.tn, debreceni kartásaink alföld - 
fásító munkája pedig ragyogó új fejezet a km."./érd országépítés époszában."

A közgyűlés négy napos volt. A gaMig l ugrani rövid felsorolása:
Első nap délelőtt közgyűlés. Délután .ti: 01 épült egyetemi város megte
kintése és fürdés a Fürdőtelepen. Lsl.e i s r : |.k Gróf Forgách Balázs: Az 
akác termesztése a nyírségi homokon" I riöbirtokos voltjaki az elő
adói emelvényre állott. Előadasa annyira l.m:;/eru és érdekes volt, hogy hoz
zászólások egész tömegét váltotta ki
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Második nap: A város Guthi erdőgazdaságának tanulmányozása. Közben elő
adás: Dr Ijjász Ervin Az erdőrendezés termőhelyi alapjai", mely Forgách-hoz 
hasonlóan ugyancsak a gyakorlati szempontokat helyezte előtérbe.

Harmadik nap: Délelőtt a Déri múzeum és a világhírű kollégiumi könyv - 
tár meglátogatása... vagy Tornyospálcán a Forgách féle akáctermesztés eredme- 
nyeinek megtekintése. Délután különvonat vitte a résztvevőket Hortobágyra. A 
halastavak, gulyák, ménesek, a szikfásítás eredményei és a madártani múzeum
megtekintése szerepelt a programban.

Negyedik napj_ Püspökladány MÁV telitőtelep és a szikkisérleti telep ta
nulmányozása .

Az Erdészeti Lapok nagy elismeréssel ír a Vándorgyűlésről: "Elsősorban 
a nemes város maga, amelyik ősi magyar vendégbarátsággal ölelt keblére ben
nünket Guthon is Debrecen valóban büszke lehet erre a kincsére ! A 
nemes város elismerésre méltó módon méltányolta is az erdész-eredményeket; a 
költségvetés erdősítési tételeit mindig változatlanul elfogadja, mert hiszen 
jól tudja, milyen hasznos befektetésre adja ki a tengersok pénzt.

Debrecenben a harmadik vándorgyűlés 1962-ben került megrendezésre. Az 
Alföldfásitási program felszabadulás után teljesedett ki. A folytatásának te
kinthető erdőnkívűli fásítás Hajdi-Bihar megyében is látványos eredményeket 
produkált. A közgyűlés jelszava: "Erdőt az Alföldre" is ennek a fásítási te
vékenységnek a társadalmi szükségességét hangsúlyozta.

A több mint évtizedes tevékenység eredményeiből bőven volt mit bemutat
ni a résztvevőknek. A vándorgyűlés közönség ünnepi gyűlésen az Arany Bika 
dísztermében méltó körülmények között ünnepelte az 1862-ben í nyitott egyesü
leti szaklap alapításának loo éves évfordulóját.

A tanulmányút az erdőnkívűli fásítások teljes keresztmetszetét igyeke
zett a résztvevők elé tárni. Gazdasági Akadémia Tangazdaságában bemutatásra 
került a termőföld védelmét biztosító nagy táblákat szegő hálós védőfásítás.
A később elvetett - és sokat szapult - rendszert most kezdik a mezőgazdászok - 
mikor már hiányát érzik - újra felfedezni. Nem úgy a legelő fásításokat me
lyet magáévá tett a mezőgazdaság. A bemutatott két hajdú város, Hajdúböször
mény és Balmazújváros legelőfásításait azóta is rendeltetésszerűen hasz
nálják és újítják fel.

A vonalas létesítmények fásításai is osztatlan elismerést arattak. A 
Keleti-Főcsatorna és fürtrendszere mellett létesített főként óriás nyárasok 
igen jól mutattak. A Keleti Főcsatorna kocsányostölgy főállománya felett pe
dig előhasználati nyár állományt képeztek.



Püspökladány most sem maradt ki a látni valók sorából. Itt szikes terü
letek talajjavítással / bakháta jssal, meliorációval/ összekötött fásítási 
kísérletek kerültek bemutatásra.

A vándorgyíflés harmadnapján újra érintette az Erdőspusztát, mely 94 
évvel ezelőtt oly nagy botrányt okozott. Azóta a XIX. századvégi nagyarányú 
vízlecsapolás következtében az akkori kocsányos tölgyesek helyét akácosok 
foglalták el. A beékelt tanyák állattartói továbbra is legeltették az erdő
ket. Ehhez járult az ]£7o-es évektől bevezett vákáncsos felújítási módszer.
A vágásterületekre földkunyhóba betelepített nincstelen erdei munkásoknak 
nem volt érdeke, hogy a mezőgazdasági köztesművelésre átengedett erdősíté
sek mielőbb záródjanak. Az nekik további vándorlást jelentett.

A háború utáni időkre nem véletlenül maradt a rontott erdő. Az 195o- 
es években kezdődött meg ezek átalakítása .Nagyon sok beékelt terület is álla
mi tulajdonba került, ami kedvezett ennek a munkának. A rontott erdők megkez
dett átalakítási munkáit is megtekintette a szakmai közönség.
Debrecenben a negyedik közgyűlés 1977-ben került megrendezésre. Az Erdők 
a társadalomért" jelmondatot választó vándorgyölés a közjóléti erdőgazdál
kodás jegyében zajlott. A tanúlmányút érzékeltetni kívánta, hogy a VII. Erdé
szeti Világkongresszuson a magyar delegáció javaslatára elfogadott - az érdek 
hármas funkciója - miképpen valósul meg hazánkban. A vándorgyűlés feladata 
volt annak bemutatása, hogy a három alapfunkcióból a szociális-üdülési funk
ció milyen szolgáltatások körét hárítja az erdőgazdálkodókra.

A termelési feladatok megoldásához a Guthi Erdészet területére szerve
zett Fagazdasági műszaki napok kívánt segítséget nyújtani.

Guthon a nyár és tölgyállományok termelése, közelítése, szállítása és a 
választékolás legmodernebb gépi eszközei mellett a rakodói belső mozgatás? 
kérgezés, valamint az apritéktermelés korszerű módszerei kerültek üzemszerű
en bemutatásra. A bemutatót gazdagította, hogy szinte Európa valamennyi 
jegyzett erdészeti gépgyártója képviseltette géprendszereivel magát.

A közgyűlést követő tanulmányút az Erdőspusztán kialakuló parkerdőkben 
folytatódott. Azon a vidéken, ahol a korábbi vándorgyűléseken már ismertetett 
táj és gazdaságtörténet eredményeként azemberi beavatkozás káros hatásaként
- rossz vákáncsos erdőgazdálkodás, legeltetés, vízrendezés stb. - megszüle
tett az erdőspusztai rontott erdők jgalma^melyet legjobban három akkori
- tehát 1977-es szám jellemez. Az ország erdeinek egy hektárra eső élőfakész- 
letet 123 m3 a FEFAG által kezelt területeken 93 m3 Erdőspusztán 76 m3.

-  9



-  10 -

Tehát gyenge termőhely, szabdalt birtokviszonyok: egy kis erdő egy kis 
puszta. A táj szépsége viszont vonzó. A tyirségi táj buckaközi mocsarai nyír- 
lápjai, ligetes pusztai és gyöngyvirágos tölgyesei közjóléti hasznosításra 
ideálisak. Vissza kell hozni és tavakban - tengerszemekben tárolni az 189o- 
es években elvezetett akkor károsnak minősített vizeket. Az erdőt fogadóké
pessé kell tenni, be kell rendezni erdei környezetbe illő, az emberek üdülé
sét pihenését szolgáló műszaki létesítményekkel.

Ez egy hosszú folyamat, melyet 1974-ben elkezdtünk, 1977-ben körvonala
it a vándorgyűlés résztvevőinek bemutattuk, most pedig 1988-ban szeretnénk 
az erdész szakközönség elé tárni, hogy meddig jutottunk. Jöjjenek győződje
nek meg, hogy a "nemes város"jelenkori erdészei képesek-e "ősi magyar ven
dégbarátsággal keblére ölelni bennünket".
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EGY ADA'J.’ A DEBRECENI ERDŐK TuRTÉNETEHEZ
/XVI. 37, ZAD/

Dr.Balogh István

A mai debreceni liíit ír keleti részén, inai. nővén 1 Erdospusziáknak neve
zett határrcszen, az ijI<Ii:vi:It:k tanúsága szerint a XVI. század elejétől fogva, 
a Nyírség egykori vet ie l éiéi ú ja maradványaként máig fennállanak a vízállásos, 
nádas, kákás rétekteI tisztásokkal szaggatott erdőségek. A XVIII. század má
sodik felétől kezdődő, rendszeres erdőhasználat, az utóbbi száz év óta pedig 
az erdőtja/dálkodás (<yükeresen megváltoztatta az eredeti vegetáció összetételét 
A mezőga/dálkudá:- púdig az erdők, kaszáló rétek és szántóföldek arányáén otoo- 
zot t alapve tő el tn I ódást

A kora középkorban /XII-XIII. század/ a mai Erdőspuszták területén iga
zolhatóan legalább nyolc lakott település állott, az akkor még őserdők kö
zötti irtásokon. Ezen kivűl négy /Haláp, Bánk, Fancsika és Pác lakottan érte 
meg a XVI. századot. E faluk birtokosai legnagyobb részt a korai századokban 
országos szerepet vivő családok voltak, de a XVI. század elejére sok ágra 
szakadt - részben el is szegényedett nemzetségek - innen távollakó örökösei 
osztoztak rajtuk.

E falvak egyike, Fancsika, eredetileg a XIV-XV. században a közeli Sze- 
pesről nevét vevő család birtoka volt, de a XVI. század közepén már a Szepe
si családnak itt semmi része benne. 1552-ben tizennégy lakott telke van,
- talán 7o-8o család /35o-4oo lélek/ lakott itt. Három birtokos osztozko
dott rajta, akik megállapíthatatlan időben, megállapíthatatlan módon jutot
tak a falu birtokába.^’

A város múltjának nagyérdemű kutatója, Zoltai Lajos úgy véli, hogy 1576-
ban már néptelen hely. Talán csak pusztulóban van, mert még három évvel ko
rábban egyik birtokos saját részeként szántóföldeket, széna réteket, /homok/ 
hegyeket, vlzfolyásos völgyeket adott zálogba Debrecen mezőváros polgárai - 
nak.̂  *

1576 - 1584 között Debrecen az akkor már néptelennek mondott falu egész 
határát megszerezte 35o forintért, előbb két évre, aztán a következő Szent- 
Hárton napján /1585. nov. 11./ történő kiváltás mellett. De a zálogbaadó asz- 
szony /Pribék Éva, ezidőtájt miskolci Veres, másként Csiszár János felesége/ 
sohasem tudta visszaVi»4f$í?Í a birtokot, és így maradt az erdővel, kaszálóré
tekkel és szántóföldekkel szaggatott puszta Debrecen birtokában.5.
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Debrecen lakóinak azonban a határ nyugati oldalán, a termékeny löszta- 
lajon jobb termőföldjei voltak, földművelésre nemj;sábította őket a vizenyős 
rét és nyírségi homok, a megszerzett erdős pusztát kaszálónak, nyári legelő
nek és az akkor jóval jövedelmezőbb pusztai állattartás miatt teleltető szál
lásoknak használták.

Az alább teljes terjedelmében közölt tanúvallatási irat, korai volta 
következtében a hazai erdőhasználati módnak ismereteink szerint nemcsak leg
korábbi, de egyedülálló emléke.

Az irat latinnyelvű bevezetése a keletkezés körülményeiről szól. Ezt 
magyarra fordítva és az akkori írásmóddal írott magyar nyelvű szöveget a mai 
helyesírásunk szerint teljes terjedelmében közöljük.

Az irat hátoldalán más és későbbi írással:
"Különböző tanúvallomások Fancsika puszta régi törvényéről és szokásá

ról, hogy a debreceniek miként használták annak földjét. 1576."
1. Vitális Gáspár, debreceni lakos megesketve vallotta: Ezt tudom, hogy 

Szent Mihály nap után, Szent György napig /szeptember 29 - ápr. 24./ az fan- 
csikai földről marhát nem hajtottanak, hanem szabadon járt az marha, mind me
zein, mind penig érdéin. Hanem elvágott erdőt tudom, hogy megtiltották, hogy 
ne pusztuljon, hanem nőhessen az erdő. Az erdőbíró, az afféle vágottról haj
tott Szent György nap után osztán, mikor az tilalmas volt, tudom, hogy az 
falkás marhától az aki szántszándékkal reá bocsátotta száz pénzt vettek, de 
ha reá szaladott, bátor falkás marha lett légyen, nappal mindenkitől egy-egy 
pénzt vettek, éjjel periig két-két pénzt vettek.

2. Bécsi László, debreceni íakos megesketve vallottat Ezt tudom, hogy a 
fancsikai földre, mikor pásztoros marha ment, ha háromszáz volt is, de egy 
forintot vettek rajta, ha periig pásztor nélkül való marha szaladott reá, min
denkitől egy-egy pénzt vettek nappal, éjjel pedig kettőt. Ezt tudom, hogy 
Jósa úr idejében így volt, az falu elpusztulása után még engem is hajtottak 
igy be. Szent Mihály nap után periig Szent György napig mind a banki, mind a 
debreceni marha, az ki határos volt, közvetetlen járhatta.Néhai egy Farkas 
Sólyom Bálint egy csemetés vágott erdőről hajtott, hogy nem volt mit innia, 
kire den. 25, kire mit itt, de végre is felakaszták.

3. Kis Dénes debreceni lakos megesketve vallotta: Szent Mihály nap után 
soha tilalmát az fancsikai földnek nem tudom; hanem valami vágott erdőről 
hajtottak az erdőbírák, de én ispánt nem tudok. Nyárban falkás marhától ha 
pásztoros volt florenus 1 . pásztor nélkül pedig nappal dénár 1 .,éjjel dénár 2 .
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4. Csintalan Márton debreceni lakos azt vallotta, mint az előtte való
tanuk.

5. Kasza Mihály debreceni lakos, megesketve ugyanazon a módon vallott.
6 . Bancsi /Bánki?/ debreceni lakos megesketve hasonlóképpen vallott,

mint az előtte való tanuk.
7. Fazekas Ferenc debreceni lakos megesketve azt vallotta:
Nyárban soha nem hajtottak, hanem mi Koza Bertával hajtottunk nyárban, 

nappal vettenek egy-egy pénzt, éjjel pehig két-két pénzt. Falkás marhától 
száz pénznél többet nem vehettünk.

8 . Istenes Péter debreceni lakos: Tudom, hogy Szent Mihály napig, Szent 
György nap után az ki szántszándékkel oda hajtotta, ha falkás marha volt is, 
száz pénz volt az tilalma, de egyéb marhátúi, ha 32 volt is, nappal egy-egy 
pénzt vettek, éjjel két-két pénzt. Szent Mihály nap után követték. Hanem aki 
falkás marhát akart rajta tartani és kutat ásni és tartani, az meg követte.
Az pásztor penig, ha nyers fát vágott, az erdőbíró rajta kapta, az szekercé- 
jét elvehette, de az szurit, se mit egyéb marháját. Levágott fával pedig sza-

4badon tüzelhettek. 1676.

A tanúvallumások felvételének céljáról és körülményeiről feljegyzés nem 
maradt, ezért kissé nehéz értelmezni az elmondottakat. Annyi bizonyos, hogy 
1576-ban a falu már néptelen és puszta volt. Pusztulása előtt volt egy Jósa 
nevű birtokosa, vagy valamelyik birtokost képviselő ilyen nevű ispánja.
/2 . tanú/

A falu néptelenné válása után az erdőhasználat rendjére az erdőbirák 
vigyáztak. Az erdőbirák a pusztát zálogjogon bíró Debrecen mezőváros válasz
tott tisztviselői voltak. Ök szedték be a bírságpénzt, nyáron engedelemmel 
vagy anélkül legeltetés végett idehajtott, vagy a tilalom alá vett sarjerdő- 
ben kapott barmok után. Ősztől, tavaszig az erdőt - a tilalmasok kivételé - 
vei - mind egyénileg, mind pedig pásztor által őrzött /falkás/ marhák szaba
don járhatták. A legelőbér az ilyen csapatos marhák után /lehetett némely 
csapat 3oo darabból álló/ is egy magyar forint volt; kevesebb jószág után 
nyáron nappal egy-egy dénárt, éjjel két-két dénárt /egy forint= száz dénár/ 
szedtek.

A pásztorok kunyhócsinálás vagy tüzelés végett élő fát nem vághattak, 
a tilalomtörőtől a szekercét elvették, de a szűrt nem.

A nagyobb csapat marha itatókút nélkül nem lehetett meg, ezért az ilyen 
gulya pásztora, az erdőrész gazdája engedélyével kutat is áshatott. A múlt
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század közepéig a debreceni Erdőspusztákon szokásban volt teleltetés rendje 
tehát már négyszáz évvel korábban is fennállott. Az erdőóvás és az erdei le
geltetés formájában való hasznosítás érdekei összeegyeztetésére azért egye - 
dől álló dokumentum ez az irat.

TRODALOMŰEGYZÉK

Zoltai Lajos: Ismeretlen részletek Debrecen múltjából.
Db. 1936. lo8-lo9.1.

2. Zoltai Lajos: id. h. A birtokos Szilágyszegi Pál, aki már 1562-ben a
fancsikabeli birtok részét Báj nevű rétet a hozzátarto
zó erdővel zálogba adta Csukát Péternek, a bajoni /ma 
Biharnagybajom/ vár kapitányának és Ebesi Lőrincnek. A 
Zálogba adott részbirtok határait 1569-ben le is írják.
A leírás szerint az azakkor még lakott falu határának 
északi részén volt. A Báj rétét a XVIII. századi térké
pek a mai létai és diószegi utak és a debreceni határ 
között tüntetik fel. /Ma Báltisztája néven ismerik, ez- 
idő szerint duzzasztott tó áll rajta/. A záloglevél 
szerint a rét szélén szállások voltak. Ez ebben az idő
ben állatteleltető telepet jelentett.
Hajdi-Bihar megye levéltára ABMLT/. Szepesi iratok IV;
A lo2l.I.f. 54,57., 58., számok, 1562. aug 2., 1568. ke
let nélkül., 1569. máj. 5.; - Ez a zálogosító levél azt 
is elárulja, hogy ezidőben a mezővárosban levő két ne
mestelek egyikének tulajdonosa, Kardos Klára asszonynak 
is volt itt földje. U.0.61.SZ. 1573. máj. 8 . Debrecen 
ötven magyar forintot fizetett a zálogbirtokért.

3* U.o. 67., 69., 74., 75., 8o. sz. 1576. ápr. 29., 1577.
jan. 29., 1581. nov. 29., 1582. aug. 28., 1584.szept.12 
U.o. 6 8. sz. kelet nélkül.
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ADATOK A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖCÓSKERTI 
FAISKOLÁJÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ

Dr. Kormos László

A Debreceni Református Kollégium ez évben ünnepli fennállásának 45o. 
évfordulóját. Emlékezéssel a nagymúltú intézmény történeti jelentőségére né
hány olyan adat mutat rá, mely a magyar erdészeti gazdálkodás kialakulá
sában is említésre méltó.

A botanika tanítás kezdetei

A Református Kollégium fífvészkertjének története ismert. Nagynevű bota
nikusainak eredményes munkálkodása fémjelzett: Diószegi Sámuel, Fazekas Mi
hály kollégiumi tanároknak a kollégiumi botanikuskert létrehozásában, folya
matos fejlesztésében végzett előremutató fáradozását a Magyar Flivészkönyv 
megjelenésének százados évfordulóján - 19o7 november 3-án - rendezett em
lékünnepélyen Somogyi Sándor szoborműveinek felavatásával örökítette meg az 
utókor. /Debreceni Református Tanítóképző Intézet Értesítője 19o7/8. 92-93/. 
Közismert a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének támogató maga
tartása a kert kialakításában és fenntartásában. A kerület már 1815-ben kez
deményezte a FÍlvészkert helyének kijelölését. /lo5.b/ 1815. sz. Egyházkerü
leti közgyűlési jegyzőkönyv határozata. Továbbiakban = E.ker.jkv./ A Városi 
Tanács segítette és a királyi kamara támogatta ügyüket. /E.ker.jkv.43/1986. 
sz./ A Kollégium tanárkara 1823 évben megkezdte a botanika tantervszerinti 
tanítását és 1836-tól Kerekes Ferenc professzor alapítványa a pénzügyi fede
zetet biztosította a botanikus kert fenntartásához és Vas Pál főkertész al
kalmazásával a várostól rendelkezésre bocsátott ún. "Pap tava" helyén, 1 
kát.hold 1825 négyszögölnyi területen folyamatosan folyhatott a botanika 
gyakorlati művelése is. É munka első mérhető eredményéről 185o. január 22- 
re Vas Pál és Török József által készített növényleltár tanúskodik. E lel
tárban erdőművelési nyomokat is felfedezhetünk. A 72o gazdászati és műipari,39o 
orvosi növény mellett 15o különféle kűlországi fa és cserje-féleséget vettek 
számba. Hazai körülmények között ez a tény jelentős alapot képez a fűvész - 
kerti munka további folyamatában és kiszélesítésében.
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Tócóskerti faiskola létesítésének indokai

Kevésbé ismert az, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület a kollé
giumi botanikai tanítás gyakorlati bevezetése után egy évtizedre - 1847. au
gusztus 15-én "a fanevelést kor és nemzet közérdeke egyaránt követelve" hatá
rozatában kimondta: "ezennel rendeltetik, hogy minden, ki tanítói hivatal
ra menendő lészen s ezeken kivűl a nemzeti iskolák növendékei is, főiskolai 
kertész Vas Pál által fanövelés mesterségére megtaníttassanak. Ezen rende
letnek foganatosítására Főtisztelendő Superintendens Úr Ő méltóságára bizat- 
ván" /E.ker.jkv. 2ol/1987. sz./.

A "fanövelés mesterségét" szorgalmazó tanítás elrendelését három ténye
ző indokolta: 1. a nemzeti érdek, melyet az 18o7. évi XXI. te. előírásának 
követelményire tekintettel az 1844, évi IX. te. az erdőkben tett károsítások 
miatt az erdők védelmében valamint a városok, községek, falvak gyümölcsfa 
kultúrájának terjesztése érdekében a Kollégium tanárkara és az egyházkerület 
elnöksége támogatott. 2. A Kollégium birtokain folyó erdőgazdálkodás biztosí
tása és felügyeletének ellátása. A Kollégiumnak ez az érdeke egybeesett a nem
zeti érdekkel.A Kollégiumnak ugyanis jelentős erdőbirtokai voltak. Közép - 
Szolnok megyében Érkőrösön az ún. Czunczi erdő lo köbölnyi területe 1831 óta 
képezte a Kollégium tulajdonát. Ismeretesek a haszonbérleti szerződések. Egy 
1843. november 28-án és egy 1844. november 1-én kötött szerződésnek erdőgon
dozásra vonatkozó pontjai az erdő határait pontosították, a határbirtokosok 
neveit megjelölték. A későbbi megállapodások pedig a Kollégium minden birto
kára nézve a fák gondozását, telepítését, gallyazását pontosan meghatározták. 
"Fát csonkítani, a koronát sérteni tilos. Gallyazás a fa magasságának feléig 
/a legalsó gallytól számítva/ a törzs növelése szempontjából okszerűen haj
tandó végre." /Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, továbbiakban 
TtREL, II.21.c.4./ További erdőbirtokok voltak még: A Tiszadadai földbirto
kon a Kálvinházai erdő és a tiszadob-büdi határban levő erdő 4 kát.hold 366 
négyszögölnyi területtel. Ebben az erdőben a századfordulón - a következetes 
erdőgazdálkodás eredményeként - 1936 akácfát, 816 növedékfát, 5o7 dísz és ha
szonfát és 385 gyümölcsfát vettek számba /TtREL II. 15. p. 21./ Ebesen három 
tagban, összesen 5 kát. hold 494. négyszögöl, a Szepesi erdő pedig 616 négy
szögöl területű volt. (

3. Harmadik tényezője volt a Tócóskerti faiskola felállításának az az 
országos mozgalom, mely a gazdasági oktatás keretében igyekezett bevonni az 
erdő és gyümölcs termesztés tanításának kiszélesítését. Az 186o-as években



-  17 -

a nemzet előhaladásának érdekében a magyarnyelvű gazdasági tanintézetek fel
á l l í t á s a  vált időszerűvé. Ezeket Debrecenbe és Keszthelyre kívánták telepíte
ni. Keszthelyen már az erdészeti magyar nyelvű oktatásra is gondoltak s ar
ról a Debreceni Kollégiumot is értesítették a beiskolázás miatt. /Hortobágy, 
1865. szeptember 24. IV. évf. 39. sz.: A keszthelyi országos gazdászatis er
dészeti tanintézet./ A debreceni országos gazdászati tanintézet szintén ez 
időszakban nyitotta meg kapuit. A református kollégiumi botanikus és kartésze- 
ti oktatás ekkor egybefonódott a gazdászati tanintézettel, A kollégium taní
tóképzős növendékeit gazdasági ismeretekre a gazdászati tanintézet tanárai 
is tanították. A református tanítóképző intézet önálló intézményként 1869-7o. 
iskolai évben külön tanári kar vezetése alatt kezdte meg működését. A gyakor
lati tanítás kiszélesedése nyomán szükségessé vált a Fűvészkert mellett egy 
faiskola létesítése. Erre 1876-ban került sor. "Hogy intézetünk növendékei a 
gyakorlat terén alkalmazhassak ismereteiket, melyeket a kertészet és gyümölcs
fa nemesítés köréből az országos gazdászati tanintézetben szereztek: e célra 
a főiskola tóczóskerti gyümölcsöse szolgál, melyet a főiskolai tekintetes gaz
dasági választmány a tanítóképezdei növendékeinek mivelése alá bocsátott." 
/Értesítmény a reformátusok debreceni főiskolájában a gimnázium és tanítóké- 
pezdéről. Továbbiakban = Ért. 1876-77. 46./ A tócóskerti faiskola felügyele
tét Somogyi Pál tanár látta él, a gyakorlati képzést pedig Rózsa Sándor kol
légiumi háznagy vezette egy ideig " nagy szorgalommal és kitűnő szakértelem
mel, minden díjazás nélkül."

A tócóskerti faiskola a Kollégium és a gazdasági tanintézet közös használa
tában

A tócóskerti faiskola 189o-re a kollégiumi tanítóképzőintézet és gazda
sági tanintézet közös gyakorlati nevelésének helye lett. Korabeli tájékozta
tó így örökítette meg: "a főiskolai fűvészkert, valamint a tóczóskerti fa
iskola közös használása és kezelésére nézve tárgyalások indultak meg a kir. 
gazdasági tanintézet és a debreceni főiskola illető hatóságai között. E tár
gyalások a múlt évben be nem fejeztethetvén, a tóczóskerti faiskola, még a 
folyó évben is Rózsa Sándor vezetése alatt maradt. Jövőre azonban e faiskola 
a fuvészkerttel együtt a kir. gazdasági tanintézet és a főiskola közös hasz
nálatába megy át, ha a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 
hozzájárul azon egyesség pontjaihoz, melyeket a főtiszteletű tiszántúli ev. 
ref.egyházkerület folyó évi május hó 21-23. napjain tartott közgyűlése 192.
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számú határozatában elfogadott.
Az egyesség pontjai ezek:
1. A fűvészkert és a tóczóskerti faiskola, melyek jelenleg is a főisko

la telekkönyvi tulajdonát képezik, jövőre is a főiskola tulajdonában marad
nak épületeikkel, kerítéseikkel, az épületekben és kertekben levő és leendő 
beruházásokkal és felszerelésekkel együtt. Ezen indokból köteles a főiskola 
az első berendezési költséget a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisz
tériumhoz is beterjeszteni költségelőirányzat szerint 922 forint erejéig fe
dezni, az épületeket és kerítéseket jó karba helyezni, illetőleg helyeztetni.

2. Mindkét kertet az ev. ref. főiskola és a kir. gazdasági tanintézet 
egyenlő jogokkal használja.

3. A kir. gazdasági tanintézet részéről az állam egyesség alapján megha
tározott évi összeggel járul, mely a mellékelt és már a nagyméltóságú m.kir./földmivelésügyi minisztériumhoz is előre felterjesztett költségvetésben az 
első négy évben évenként 1845 frt-ra, de már az ötödik évben a reményelhető 
32o frt faiskolai bevétel levonásával 1526 frt-ra van téve.

4.A főiskola részéről szintén egyesség alapján 5oo frt. évi összeg ada
tik. Minthogy pedig a füvészkertnek a főiskolai pénztárban kezelt tőkéje az 
1-ső szám alatt említett első berendezési költségek által megcsonkíttatik,az 
eczímen igénybevett tőke-összeg a főiskolai pénztár által ezen 5oo frt. évi 
összegből négy évi egyenlő részletekben visszatérítendő. Ugyanilyen módon 
fognak teljesittetni azon kiadások, amelyek úgy a kertészlakok, mint a növény
házak jó karban helyezésére, a jövőben javítására, esetleg újból építésére 
szükségesek lesznek.

5. Mindkét kert jövedelme az ev. ref. főiskola pénztárába folyt be: ott 
külön kezeltetik s a kertek kezelésére és fejlesztésére fordíttatik.

6. A kerteket egy hat tagból álló fuvészkerti bizottság kezeli, mely el
nökét a főiskolai gazdasági tanács választja, másod elnöke a kir. gazdasági 
tanintézet igazgatója, két tagj&iá kir. gazdasági tanintézet tanárkara, ket
tőjét pedig a főiskolai tanárok közös gyűlése választja.

7. Az összes bevételek és kiadások a főiskolai pénztárnok által kezel
tetnek, aki az évi számadást két példányban készíti el. Ezen számadás a fíl- 
vészkerti bizottság által megvizsgáltatván, egyik példány a nagyméltóságú m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumhoz, másik a gazdasági tanácshoz s annak fe
lülvizsgálata után a főtisztelétű egyházkerületi közgyűléshez terj£-i.ítctiJrfel.

8 . A két kert kezelésére egy főkertész s mindenik kertben egy-egy kerti 
szolga alkalmaztatik. A főkertészt pályázat Atján a fuvészkerti bizottság vá
lasztja, a kerti szolgákat is az fogadja fel: működésük s maguk viselete fe



lett az őrködik s ha akár működésük, akár maguk viselete ellen kifogás lenne, 
az bocsátja el.

9 . Ha a kir. gazdasági tanintézetben szükséges lenne és az okleveles fő- 
kertész a kertészet tanítására a fuvészkerti bizottság által képesnek is Ítél
tetik, hetenként 2 órai tanításra is alkalmazható.

10. Ezen egyesség a nagyméltóságú földmivelésügyi minisztérium és a ti
szántúli főtiszteletű ev. ref. egyházkerületi közgyűlés megerősítése után 
lép életbe, amikor a fuvészkerti bizottság megalakíttatik s működését megkez
di .

11. Ha a czélba vett közös használat akár a kir. gazdasági tanintézetre, 
akár az ev. ref. főiskolára nézve célszerűnek nem bizonyulna: jogában áll 
bármelyik szerződő félnek két évi előzetes felmondás útján ezen szerződést 
felbontani." /Ért. 189o/91, 49-51./

A szerződés 1892. február 1-én életbe lépett. / TtREL II. 14.b.l II.1. 
c.lo, 143o. sz. I.l.c.loo. Igazgatói naplóban 1892. ápr.22./
A közös használatba került gyakorló kerteknek első főkertésze Heykál Ede 
volt. Működését 1892 októberben kezdte meg s húsz esztendeig országos hirű 
eredményeket ért el a növényfajok gyűjtése, fák nemesítése, a kertészeti rnin- 
ka felvirágoztatása terén. Nevéhez fűződik az 1899. évi első debreceni nagy
szabású kertészeti kiállítás megrendezése. Saját kézzel írt önéletrajza Le
véltárunk értékes darabja. /TtREL II. 28. c.2./

A tócóskerti faiskolában folyó gyakorlati tanítás erdészeti vonatkozásai

Erdőgazdálkodási célú kertészeti gyakorlatok a kollégiumi tanítókép
zőben a tócóskerti faiskola használatba vételével kezdődtek.

A fűvészkert eredeti célkitűzését - mely a magyarországi növény-fajok 
hiánytalan megőrzése volt, - kiszélesítették a hazai gyümölcs és erdei fák 
fennmaradásának ápolására is. Már 1892-ben - Heykál Ede szolgálatba lépése 
után - a tócóskerti faiskola számára 2oo drb. erdei fát szereztek be /TtREL
1.1.a.32. Eker. jkv. 9/1892./ 1893-ban 19o fajta anyafát telepítetted /TtREL
1.1.a.33. Eker. 4/1984. sz./

A Kollégium birtokait nyilvántartó leltár-lapon a 4841. hrsz, alatt 
szereplő tócóskerti faiskola területe 3 kát. hold 422 négyszögöl volt. A 
nyilvántartáson feljegyezték - a századforduló idején-, hogy a faiskolában 
hat táblában neveltek erdei fákat, tujafenyőket. A fenyő, a szilfa,a tölgy
fa és a tujacsemete nevelésére külön táblát is biztosítottak. Adataink szá
mot adnak arról,hogy a gyümölcsfa művelést a növendékre saját maguk végez
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ték. A jelentkező növendékek részére szétosztották a faiskolában levő gyimöl 
esőst, hogy "amit a gazdasági intézetben láttak és hallottak "azt azonnal be 
is gyakorolhassák". Ezért minden két két növendéknek 1 ár és 9o négyzetméter 
föld adatott át, melyen egy sor /hat db./ termő gyümölcsfa van és hozzá 11 

méter hosszú szőllősor tartozik. Úgy a földet, mint a fákat a növendékek ma
guk mivélik és pedig saját hasznukra."

1877-78 iskolai évben a faiskolában mintegy 6oo mandula, 14oo alma,15o- 
2oo körte, 4o mahaleb- /meggy/, 2oo szilva csemete található. A csemete-iskola 
mellett volt a magiskola, ahol lo hat méternyi mandulasor, 4 ugyanolyan hosz-
szú almasor és körülbelül 15 négyzetméter sajmeggy vetés volt. /Ért. 1878-79.

222-23/. A magról keltetett fák helye a magonc-iskola 1887 őszén 67o m -nyi 
területet foglalt el. Kellő gondoskodással ügyeltek a vadon nőtt fákra is, me
lyeket a vadonciskolába telepítve nemesítési alanynak használtak fel.

1877-1878 évben a növendékek a következő munkákat is elvégezték: "alvó 
szemre benemesítették a faiskola mandulacsemetéit mintegy 6oo darabot, a mag
iskolából a faiskolába ültettek át körülbelül 16oo menő alma- és szilvacseme
tét. A magiskolában részint hasitékoltással, részint párosítással benemesitet- 
tek 4o sajmeggyet, elültettek 25 pándi meggyet és 22 vadcsemetét." Az alvó- 
szemzés, hasíték oltás és párosítás mellett megtanulták a lapozást és a héj 
alá nemesítést is. Emellett gondjuk volt az oltványok és termőfák szakszerű 
gondozására, a fabetegségek gyógyítására, valamint az aljnövényzet ápolására.
A tócóskerti faiskola aljnövényzetét többnyire zöldségfélék tették ki. Az er
dei aljnövényzet fenntartása inkább a flivészkertben folyt. A tócóskerti fa
iskolában a századfordulón mintegy 3ooo növényfajtát gondoztak, az üvegházban 
pedig kb. 5oo fajtát. A fűvészkert hazai flórája 1893-ban 14o8 számontartott 
növényfajtából állt.

A tócóskerti gyakorlati nevelés kiterjedt az erdővel összefüggő mellék
foglalkozásokra is, melyek között jelentős volt a selymészet és a méhészet.
A tócóskerti munkálatok 1893/94. iskolai évi beszámolójából kitűnik, hogy a 
kertészet gyakorlásának előremozdítása érdekében a kertészetet tanuló diákok 
előtt a tócóskert nyitvatartását szorgalmazták s benne néhány kaptárral mé
hest is kivántak berendezni.

A fövészkerti gyakorló terület és a tócóskerti faiskola a tanítóképzés 
hasznos műhelye volt a tananyag eredményes elsajátításához. A tócóskert a 
fanövelés mesterségétől" eljutott a gyümölcsfa kertészet, a szőllészet, a 
konyhakertészet a méhészet elsajátításának tudományáig. Az első részletes szé
leskörűen kidolgozott tananyag 1893/94 iskolai évről maradt fenn. /ért.1893/94 
3o-34/.
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Az első világháború kezdetéig 1815-16. iskolai évig a tócóskert tanítás cél
jára történő hasznosítása nyomán követhető. Ma is érdemes példaadására fel
figyelni .

Hevkál I.Ede főkertész önéletrajza
/ Sajátkezű Írással a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárában./

1844-ben márczius 25-én születtem Prágában; /apám építőmester volt./ is
kolai kiképzést szinte Prágában elemi- és reáliskolában nyertem; úgyszintén 
prágai kertészeti iskolában. Gyakorlati kertészeti kiképzésemet mint gyakor
nok nyertem szinte ott herczeg Lobkovitz híres udvari kertészetben.

Ennek után mind kertészsegéd működtem herczeg Solm Reifferscheidt hí
res kertészetben Raitz-ban /Morvaország/, továbbá Herczeg Dietrichstein ker
tészetében is és cs. kir. udvari várkertben Wien-ben /Bécsben/.

Itt lettem megbízva 1863-ban a cs. és kir. népkert /Volksgarten/ új át
alakítással, mert ezen kert a régi bástyák betemetése által nagyobbltva lett. 
Ezen nagy munkák 1864-ben befejeztem, és kezeltem cs. és kir. várkertben a 
legelső részletet a nagy üvegháznak, /télikertnek./

1867-ben kaptam meghívást a Gróf Esterházy Pál híres, nagykiterjedésű 
kert vezetésére mint főkertész, ahol 2o évig mint olyan működtem.

Ezen az új állásban részt vettem gyakran a nagyobb bel és külföldi ker
tészeti kiállításokon mind kiállító, részint mint bíráló bizottsági tag, és 
kiállításaim lettek rendesen legnagyobb érmekkel kitüntetve, /többi közt 
1873-ban Wieni világ kiállításon, hol 2 db. érdemérmet /Verdienstmedaillet/ 
nyertem./

Főkertészi működésem alatt több szak- és tudományos egyesületeknek tag
ja lettem; /ezek közt csak említem: Wiener Gartenban Gesellschaft.Deutsche 
Pomologen Véréin; Orsz. magy. Kertészeti Egyesület, melynek alapítója is vol
tam, és mindig mint választmányi és bizottsági tagja; Kir. magy. Természet- 
tudományi Társulat; Méhészeti Egyesület; Frauendorfi kertészeti Egyesület; 
stb. Továbbá a pápai Kertészeti Egyesület alelnöke; Pápa és pápavidéki cso
port kiállításnak elnöke /1885 Budapesti nagy orsz. kiállításon./ és Pápa 
város képviselőtestület tagja.

1892 októberben elfoglaltam a mostani állásomat mint főiskolai fuvész- 
kert főkertésze; pedig örömmel, mert megnyílt a téren, a botanikai tudomá
nyokkal, növények gyűjtéssel és tanulmányozással foglalkozni; mire mindig 
nagy vágyom volt.
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Itt az első munkám volt az egész fuvészkertet átalakítani, hogy mai kor
nak feleljen meg, a mit sikerült is, mert 2o évi működésem alatt ezekre voltak 
a növényfajok /üvegházi és szabadföldi/ gyűjtése és kezelése, daczára hogy ke
vés fentartási összeg volt rendelkezésemre.

1899-ben az első decemberi igazi nagyszabású kertészeti kiállításnak és 
19o7-ben szinte itt rendezett Chrysantheum kiállításnak mint végrehajtóbizott
ság elnöke működtem.

/U.i. megjegyzem, hogy már Pápán megszereztem magamnak és családomnak 
magyar honpolgárságát, /ugyanis életem legnagyobb részét itt a szeretett új 
hazámba éltem/. Szinte megjegyzem, hogy kiállításokon nagyobb díjakat nyertem 
az általam előállított újdonságokért./
/TtREL n .  28.c.2./



TÖRTÉNETI ADATOK AZ ÉSZAKI PARTIUM 
18-19.SZAZADI ERDŐGAZDÁLKODÁSÁHOZ

Dr, Hegyi Imre.

Történeti irodalmunkban ismeretes az a sajnálatos lépéshátrány /mondjuk 
így: "fáziseltolódás"/, amely a magyarországi és erdélyországi úrbérrendezés 
között az utóbbi terület hátrányára kialakult. Ha történtek is időközben in
tézkedések az Udvar részéről a meglévő anomáliák kiküszöbölésére, a végső lö-
kést mégis a császár,1. Ferenc és kísérete 1817. évi erdélyi körútja adta a

1döntő intézkedések megtételéhez. ‘ Az uralkodó utasítja Erdély gubernátorát, 
Bánffy Györgyöt, dolgozzanak ki tervezetet oly céllal, "hogy az adózók meg- 
oltalmaztassanak földesuraik önkényes bánásmódja és elnyomása ellen és a jö
vőben oly állapotban tartassanak, hogy mind köz-, mind magánterheik vise-

2lésére alkalmasak legyenek. ‘ A guberniumi adminisztráció és a birtokos ne
messég ellenakciója a tervet meghiúsította.

Okulva a fiaskón, a császár az úrbérrendezés előkészítéséül szolgáló né
pesség és vagyonösszesírást a gubernium kihagyásával Cziráky Antal magyar ka
marai alelnökre, a későbbi országbíróra és államminiszterre és a melléje ren
delt 3 biztosra: Geötz László magyar udvari kamarai tanácsosra, Géczy István 
volt helytartótanácsosra és Majláth György Pozsony megyei első alispánra, a 
későbbi államtanácsos és országbíróra bízta. Az összesírás 182o tavaszán in
dult meg a megadott kérdőpontok szerint. Az összeírás eredményes a Conscrip- 
tio Czirákyana,5' melynek az északi Partiumra vonatkozó összeírását - Kraszna 
Közép-Szolnok megye és Kővárvidékre kiterjedően - Geötz udvari kamarai taná
csos irányította.

Az utolsó 9. kérdőpont tartalmazza az erdőre vonatkozó kérdéseket: "Er
dejükről kereskedés céljára is vághatnak-e fát a parasztok? Használhatják-e 
az uraság más határon levő erdejét?" Itt azonban csak a korábbi 4 . kérdőpont
ban feltett s az erdőre is vonatkozó kérdések adatait ismétlik meg. így azt: 
van-e erdejük, közösen élik-e más falvakkal vagy a helybéli birtokossággal 
ül. egyházi nemességgel; megosztották-e az egyéb parasztok között; van-e 
távolabbi havasi vagy egyéb hegyi területen erdejük? Ha a földesúr vagy más 
falvak erdejét élik, ez milyen anyagi feltételekkel történik? Van-e módjuk s 
jogok makkoltatni erdejükön? Ha nincs vagy csak korlátozottan van, hová ad
ják makkoltatásra sertéseiket s milyen fizetség /készpénz, napszám stb./ mel
let? - Foglalkoznak-e olyan másfajta ipari munkával /pl. f̂aeszközök készíté-
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4.se stb./, amelyből némi jövedelemre tehetnek szert? Van-e vadászati joguk?
Erdélyország törvénykönyvéből ismeretes, hogy az 1791. XXX. te. kimond

ja: az erdők tulajdonjoga kizárólag a földesurakat illeti, és a jobbágyok 
csak az ő tudtukkal és engedélyével erdölhetnek, használhatják, élhetik az 
erdőket.5. Emellett azonban régtől fogva kialakult szokásjog - usualis jog - 
is szabályozta a parasztság erdőbirtoklását, az az erdőhasználatát. Természe
tesen ehhez képest megszorítást, a használati jog szorosabbra vonását jelen
tette az említett törvénycikk, amely hathatós eszköznek bizonyult a felgyor
sult földesúri allodizálások /tehermentes öröklés/ végrehajtásában, Ennek 
eredményeként igen sok helyen a parasztság kiszorult a régi usuális jogra tá
maszkodott erdőhasználatból, erdőbirtoklásból.

A Conscriptio Czirákyana ennek a folyamatnak előrehaladott állapotában 
rögzíti a partiumi paraszti és uradalmi erdőgazdálkodást.

Az adatokból kitűnik, hogy az uraság híre, tudta és engedelme nélkül 
sehol sem erdőlhetett a lakosság. Vannak még közbirtokossági erdők /községi 
erdők/, de itt maga a faluközösség "gornyikoltatja", pásztoroltatja" erdejét 
és szabályozza használatát. /Kővárvidéken: Fejérszék, Kozla, Pribékfalva az 
előbbire; Kraszna megyében: Borzás; Közép-Szolnok megyében: Oláhnádasd az 
utóbbira példa/.

Mindhárom törvényhatóság - Közép-Szolnok megye, Kővárvidék - területén, 
/az épületfát szinte kizárólag/ "cédulára" adják, egyes esetekben "Instantia 
mellett" más esetekben szóbeli "hír tétellel" "Az uraság hírével", "magukat 
jelentve" vagy az "inspector Kirévei", egy esetben /Kraszna negye: Kereste
lek/" a bíró czédulájával" mehettek -fáért.

Közép-Szolnok megyében és Kővárvidéken gyakori vnJt, hogy a jobbágyok 
házát a birtokos építi /mindenkiért vagy csak a szegényebbekét, - talán a 
magyarországi latinságban használatos házas és házatlan zsellérek = inquilini 
domititiati, inquilini sine domititiis kifejezetéssel jelölt lakosokét.

Voltak a vármegyék adminisztrációja által tilalomba vett u.n. aequeatra.lt 
erdők, itt a seguesterbiró évente adott assignatiot a birtokosoknak ar
ról, hogy minden "antiqua sessio" után kivághatnak egy nagy fát.

A kivágható fa kiválasztását nem mindenütt bízták a cédula tulajdono
sára: A Közép-Szolnok megyei Dabjonujfalun a gornyik /erdőkerülő/ jelenlété
ben kellett kivágni a fát. Mojgrádon és Paptelkén a földesúri erdőbiró jelöl
te ki a kivágható fákat.

Az ősi szokásjogig visszavezethető eleme az erdőhasználatnak az eszten
dőn belüli azon időszak, amely az őszi Szent Mihály napja és a tavaszi Szent
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György papja Közé esett. Eooen az íöoszaKDan ugyanis a Kraszna megyei^Tasnad- 
szarvad lakosai szabadon használhatták az erdőt. Egyéö falvak lakossá; jnak 
erdöhasználata'ban már az 1811. évi erdőtörvényre visszavezethető regül ició 
érvényesült. Ugyanezen megyében a gyortelkiek a somlyai tanács "cédulájával" 
minden héten egy nap hordhattak fát a somlyai Maguráról, a hídvégiek hetente
2 nap szedhettek "esett fát" az uraság feltiltott erdejében. A magyargorosz- 
lóiak a hét végi 2 napon, pénteken és szombaton egy-egy tere tűzifát vihet
tek az erdőről. Jellemző helyzet alakult ki Uyümölcsénes községben /Kraszna 
m/. A község lakói 18o8-ig szabadon jártak fel fáért a Nagy Rézre; ekkor a 
Bánffy család feltiltatta az erdőt és az olta aki czédula nélkül oda
mégyen a Uornyikok meg Zalogolják a tisztelt Familia /t.i. a Bánffyak/ lns- 
pectora parantsolatjából, nem tsak a Nagy Réz Erdőről pedig, hanem a hatá
runkon lévő Erdőkbőlis, minthogy a határunkon már mintsen is, tüzelésre 
való fákat czédula nélkül is hordhatunk, a kerülők bennünket nem bántanak." 
Erre a sorsra jutott a Bánffyak nagyfalusi erdeje is: az extenzív ipar hamu- 
zslrra változtatta az erdő fáját s felszabadította a "gaz alya fa" hordását 
a lakosság számára - minden feltétel nélkül.

A faizásért járó ellenszolgáltatásban figyelemre méltó átmeneti redszer 
tükröződik. Az erősödő majorsági gazdálkodás még jól beépiti rendszerébe a 
fáért járó napszámot, sőt néhol a terménybeli ellenszolgáltatást is, mégis: 
legtöbb a készpénzül történő famegváltás. Nem ritka még mindig, hogy a fal
vak a saját erdejükből ingyen hordhatnak tűzifát - épületfát csak szabályo
zottan és a közös kasszába befizetett meghatározott pénzösszegért, - illetve 
a füldesúr "engedelméből" térítésmentesen.

Az eladásra történő favágás ugyan általában már jogilag megszánt, de a 
mostohán termő faluhatárok néhol indokolják a faeladást, amint a kötelesme- 
zeiek mondják:"... ezen Erdőbeli kereskedésből élünk, mert gabonánk igen ke
vés terem. ' A Közép-Szolnok megyei Mosóbánya lakóinak korábban joguk volt 
"Szuszékokkal és egyéb fa eszközökkel" kereskedni.

Igen jelentős erdőbéli haszonvételi forrás volt a makkoltatás, amely
nek gyakorlásában egy korábbi rugalmasabb, a régi szokásjogon alapuló tevé
kenységet látunk. Ha lehet, ennek jövedelmezőségét a birtokos nemesség talán 
még korábban felismerte, mint az erdő fájáét. Addig, amig az erdő fája a hi
ányzó úthálózat, kedvezőtlen szállítási körülmények s egyéb okok miatt szinte 
holt-tőkének számított, a sertésmakkoltatás jól körülhatárolt, racionálisan 
irányított bevételi ág volt.

A korábbi - 18. századi - szabad makkoltatás után, a 19. század elején
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már alkuság" - egyezség - szerint makkoltatnak. Gyümölcsénes lakói az er
dők feltiltása óta a Nagy Rézen darabszám szerint "cenzust" fizetnek, ugyan
ott a szilágybagosiak "az Uraság enyedelme és váltó mellett" makkoltatnak. A 
Közép-Szolnok megyei Mosolya jobbágyai Wesselényi István erdején egy-egy ser
tés Szent Mihálytól Szent Györgyig való makkoltatásáért 3-5 rénes forintot 
fizetnek. Szilágysámsodon sertésenként 2 rénes forint 3o krajcárt fizetnek.

A Conscriptio Czirákyana adattömege alkalmas arra, hogy a 18-ikból a 
19. századba átmenő gazdasági-társadalmi változásokról, a fejlődésnek képéhez 
néhány éles vonással hozzájáruljon.
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VISSZAEMLÉKEZÉS A DEBRECENI MAGYAR KIRÁLYI ERDŐIGAZGATÓSÁGNÁL 
AZ ALFÖLDFÁSÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN ELTÖLTÖTT NÉGY ÉVEMRŐL

/1935-1939/

Dr. Kollwentz Ödön

A debreceni m. kir. erdőigazgatóság az erdészeti igazgatásról szóló 1923.évi
XVIII. te. alapján alakult meg, mint az erdészeti igazga'tás középfokú szerve
zete. E mellett felügyelt Debrecen tj. város 1918 óta állami kezelésbe kerüli: 
erdeiben folyó gazdálkodásra, végezte az üzem - /erdő/ tervezést és intézte 
az 1923. évi XIX. te. / Alföldfásítási törvény/-el kapcsolatos munkákat. Az 
1935. IV. te. /második erdőtörvény/ életbelépéséig Béky Albert, majd Kovássy 
Kálmán miniszteri tanácsosok voltak az erdőigazgatóság vezetői.

Az 1935. évi IV. te. az erdőigazgatóságok hatáskörét a természetvédelem
re is kiterjesztette. A megnövekedett hatáskörű erdőigazgatóság 1945-ig Krall 
János miniszteri tanácsos vezetése alatt állt, aki egyben a Hajdú megyei tör
vényhatósági bizottságnak is a tagja volt, amelynek gazdasági albizottsága 
/galb/ volt az elsőfokú erdőrendészeti hatóság. Ez adott jogot arra, hogy ha- 
laszthatatlanúl sürgős esetben az erdőigazgatóság az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság helyett intézkedhessen, amely intézkedést az erdőigazgatóság azonnal 
köteles volt a galb-nak jelenteni.

A debreceni városházán is figyelemmel kisérték a városi erdők sorsát, a- 
hol a városi erdőkkel kapcsolatos városi igényeket Biczó Rezső erdőmérnök 
képviselte.

A debreceni m.kir. erdőigazgatóság a Széchenyi utca 39. sz. alatti eme
letes épületben volt elhelyezve.

Az erdőigazgatóság akkori személyzete:Radó Gábor m. kir. erdőtanácsos és 
Babos Károly m. kir. főerdőmémök felügyeleti tisztek, Rőczei Géza m.kir. er
dőmérnök a csemetékkel kapcsolatos ügyek intézője. Az alföldfásítási ügyek 
vezetője 1935-ig Balázs Emil m. kir. főerdőtanácsos /későbbi szegedi erdői
gazgató/, majd Burdáts János m. kir. segéderdőmérnök, 1938-tól Babos Károly 
m. kir. főerdőmérnök voltak. Az Alföldfásításí-törvény végrehajtását az ide
iglenesen alkalmazott napibéres oki. erdőmérnökök" végezték, és pedig:Botos 
Mihá^. /1927-től/, Papolczy József/ 1927-től/, Petri /Pollner/ János /1927- 
töl/, Sihajda Károly /1927-től/, Donáth Aladár,- /1928-tól/, Kovács Nagy Zsin- 
mond /1929-től/, Pammer Dezső /1929-től/, ifj. Béky Albert /1934-től/, Gábor 
Ferenc /1934-től/ Kollwentz Ödön /1935-től/ Bortnyák István /1936-tól/,
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Hé.ü János /1936-tól/, Tóth József /1936-tól/, Abonyi /Ruff/ István /1939- 
töl/.

A debreceni erdőigazgatóság felügyelete alá három m.kir. erdófelügyelő- 
ség tartozott: a debreceni, amelynek a felügyeleti körzete Hajdú és Bihar 
vármegyék területi és Debrecen tj. város határa volt. Az erdőfelügyelőség ve 
zetője Laczkó Béla m. kir. főerdőmémök, beosztottja Szegedy Oszkár m.kir.fő- 
erdőmérnök voltak; a nyíregyházi , amely Szabolcs és Ung, Szatmár, Bereg és 
Ugocsa kee. vármegyékben folyt erdőgazdálkodást ellenőrizte. Ennek vezetője 
Győry Jenő m. kir. erdőtanácsos, beosztottja Mestyanek István m. kir. segéd- 
erdőmérnök; a szolnoki ellenőrzési körzete Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére 
terjedt ki, vezetője Kiss Zoltán m. kir. főerdőmémök volt. Az erdőigazgató
ság intézkedési jogköre így a három erdőfelügyelőséghez tartozó vármegyék és 
városok erdészeti munkáira terjedt ki.

Debrecen tj. /törvényhatósági jogú / város erdeit a debreceni erdőigaz
gatóság öt erdóhivatala kezelte.

a debreceni, akkori vezetője vitéz Tikos Béla m. kir. főerdőmémök, 
a nagycserei, akkori vezetője dr Forster Imre m. kir. erdőmérnök, 
a bánki, akkori vezetője Nagy László m. kir. erdőmérnök, 
a halápi, akkori vezetője Pólyik Árpád m. kir. erdőmérnök, 
a GuPrpusztai, akkori vezetője Horváth Arvéd m. kir. erdőmérnök voltak.
A városi erdők faanyagának a szállítását a város kezelésében lévő erdei 

vasút biztosította /Zsuzsi vonat/, amelynek a kiinduló állomása a debreceni 
Faraktár, végállomása Guth, később Nyiracsád volt. Ez a vasút e-mellett sze
mélyszállításával biztosította a város nagy kiterjedésű tanyavilág lakosai - 
nak és azok terményeinek a városba történő fuvarozását is. 1945 után ez a va
sút is a MÁV kezelésébe került, amely így lassú sorvadásnak indúlt. Ennek a 
vasútnak a felszámolása egyike volt a MÁV legembertelenebb, legantiszociáli- 
sabb és a környezetre legártalmasabb ténykedésének, ugyanakkor az erdőgazdál
kodásnak súlyos anyagi terhet jelentett a faanyagszállításnak a közútra tör
tént -i^relése által.

Állami kezelésben volt még Hajdúböszörmény megyei város erdeje, amelynek
hivatalát vitéz Sóváry /Somner/ Géza m. kir. segéderdőmérnök vezette.

A debreceni m. kir. erdőigazgatóság személyzeti létszámához tartozott a
Püspökladányi Szikkísérleti Állomás vezetője vitéz Thury Elemér m. kir. er
dőmérnök is.

Az Alfoldfasitási törvény erdők telepítését és gazdasági fásítások: fa
sorok, fapászták és facsoportok létesítését írta elő. \



-  29 -

Erdőtelepítésre elsősorban más gazdasági művelésre alkalmatlan, vagy 
csak nagy meliorációs költséggel alkalrnassa tehető területeket kellet kije- 
lőlni /futóhomok, silány homok, ártéri- és vadvizes területek/, továbbá az 
erdőbirtokosok által erdősítésre önkéntesen felajánlott területeket kellett 
számba venni. Csak ezután következtek a városok, a községek és a többi kor
látolt forgalmú birtokok és végűi az 5o kataszteri holdnál nagyobb birtokok 
területei az erdősítések és a fásítások kijelölésére. Ezeknél a meglévő és 
a kijelölt erdők és gazdasági fásítások legföljebb a terület lo Vát foglal
hatták el.

Gazdasági fásításként a futóhomokos területen a homok mozgását megaka
dályozó célszerűen elhelyezett facsoportokat, illetve a mozgó homok szélén 
szélfogóként egy-, vagy többsoros fasorokat kellett létesíteni, illetve 
tervezni. Az 5o kataszteri holdnál /28,775 ha/ nagyobb szántóföldet, vagy a 
2o kataszteri holdnál /ll,51 ha/ nagyobb szántóföldet, vagy a 2o kateszteri 
holdnál /11,51 ha/ nagyobb rétet, kaszálót, továbbá valamennyi tanyát fasor
ral kellett beszegélyezni. Fasoroknál a talajviszonyoknak megfelelő gyümölcs
fák telepítése is szóba jöhetett.

Az erdőtelepítések a "rendszeres fahasználat"-ig adómentességet élvez
tek.

Az ideiglenesen alkalmazott erdőmérnökök részére nem jártak a kineve
zett állami alkalmazottaknál rendszeresített járandóságok és előléptetések.
Az állami alkalmazás a XI. fizetési osztály 3. fokozatába m. kir. erdőmérnök- 
gyakornokként történő besorolást jelentett. Ezután 3 évenként átsorolás a 2., 
majd az 1. fizetési fokba. Általában 9 év múlva a X. fizetési osztály 3. fo
kozatába államtitkári kinevezéssel lépett elő m. kir. segéderőmérnöknek. A 
kiemelkedően jól dolgozó soron kivüli előléptetésben részesült, a gyengén 
dolgozót pedig "praeterálták". Ez komoly hajtóerő volt a jó és a becsületes 
munkára. A kinevezéskor Magyarország Kormányzójára, a magyar Alkotmányra és 
arra kellett esküt tenni, hogy munkáját az esküttevő a legjobb tudása szerint 
a törvényes előírások betartásával fogja végezni. A kinevezett állami alkal
mazottak részére 5o %-os vasúti jegy és családi pótlék /a feleség után is!/, 
lakbér, kiszálláskor napidíj és kilóméterpénz: 54 fillér /km járt. A napi- 
díj fizetési osztályonként emelkedett. Az a XI. fizetési osztálynál 8 P. 
volt. Valamennyi kinevezett erdészeti alkalmazott részére illetmény föld, il
letve földváltság járt, továbbá ingyenes illetménytüzifa fizetési osztályok 
szerinti emelkedéssel.

Az alföldiásító erdőmérnökök 2,5o P. napibért, azaz havonta 75 P. bért
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és ugyancsak napi 2,5o P. utiátalányt, azaz havonta 75 P-t kaptak. Ez utnhhi 
a téli hónapokban is járt. Az utiátalány elegendő volt az utazási, a szállítá
si és az ellátási költségek fedezésére. /Ekkor 1 liter tej lo fillér, 1 pék
sütemény 4-5 fillér, lo dkg vaj 24 fillér, szállás napi 5o-0o fillér, ebéd, 
vagy vacsora o,75-l,oo P volt/. A fizetésből a városi lakást és a ruházkodást
bőven lehetett fedezni.

Bővebben az alföldfásítás munkavégzését szeretném ismertetni.
Minden munkába álló fiatal erdőmérnök tanulmányozásra megkapta Béky 

Albert volt debreceni erdőigazgató kitűnő alföldfásítási útmutató könyvecské
jét, amely dióhéjban mindezt tartalmazta, ami a munka szakszerű vnn/csnhnz 
szükséges volt.

Az alföldfásítok munkái belső irodai: a nyári helyszínelést feldolgozó 
és a jövő évi helyszínelést előkészítő és külső: helyszínelő és a csemeték 
felhasználását ellenőrző munkákból állt.

A belső munkák az elvégzett felvételi munkák ceruzás feldolgozásával kez
dődtek. Erre az "Alföldfásítás összeírása és kijelölése" c. nyomtatvány állt 
a rendelkezésre. Ennek részbeni kitöltése már a község helyszínelésekor meg
történt és csak a hiányzó adatokkal kellett a tervnyomtatványt kiegészíteni. 
Ezután a borítólap kitöltésére került sor, amin a községhatár művelési ágak 
szerinti megoszlása, a meglévő és a kijelölt erdők és gazdasági fásítások te
rületeit, illetve hosszát kellett feltüntetni. A községhatár erdősültségének 
a megállapításakor 14oo fm fasort 1 kataszteri hold erdőterülettel vettünk 
egyenlőnek.

A tervösszeállítás befejezése .után került sorra a következő év helyszl- 
nelési munkáira való felkészülés: a helyszíneléshez szükséges kataszteri tér
képszelvények beszerzése a debreceni 12 sz. Földmérési Felügyelőségtől és e- 
zekről 1": 2oo° méretarányú munkatérkép készítése. A pantografálással készült 
térképre minden, a helyszínelést megkönnyítő törés- és mérési pontot /három- 
szögelési és határpontok/, valamennyi tanyát és a tanyákhoz tartozó birtokha- 
tápokat, a tanyákba vezető, a közlekedési és a dülőutakat, a dűlők nevét, a 
művelési ágak határait és a leglényegesebb helyrajzi számokat fel kellett tün
tetni. A rajlapi "alaptérkép" kihúzása után erről pauszmásolat, amelyről szá
raz fénymásolással sokszorosítások készültek /Kunstádter Vilmos féle kuvig- 
ráf/. Ezek közül egy példány kartonlapra ragasztva, majd ívnagyságra felvág
va minden irányban hajtogathatóan, vászoncsíkkal ellátott munkatérkép készült.

A tavaszi erdősítési szezon megindúlásakor minden alföldfásító egy-egy 
körzete kiutalt csemeték kimutatását megkapta, amelynek alapján azok felhasz-
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Hálásának helyszíni ellenőrzése, az esetleges erdősítési szakszerűtJeii:,<M|el< 
kijavítása, a vcrmelések helyességének a vizsgálata volt a feladata. Abban 
az esetben, ha a csemeték szakszerűtlen kezelés, vagy felül elet-., munka foly
tán tönkre mentek, erről a tényről jegyzőkönyvet kellett Felverni., aminek az 
alapján a mulasztót anyagilag felelősségre lehetett vonni, vagyis az ingye 
nesen kapott csemeték árát meg kellett téríteniük.

A tavaszi ültetési szezon befejeztével a tapasztalatokról tett jelentés
tétel után történt meg a további munkabeosztás.
Minden alföldfásító erdőmérnök egy-egy kö/sén helyszineléset kapta felntul, 
egyúttal a munkára fordítható maximális időt i:' megszabta az. erdőigazgatóság. 
Váratlan nehézségek fellépése esetén erről a< erdúigazgatóságnak idejében je
lentést kellett tenni. Ha valamely község határa nagy kiterjedésű volt, iiuy 
azt ketten kapták meg feladatul azért, hogy a következő évre helyszíneli:-, in- 
maradjon.

Az alföldfásítók kiszállásáról az erdőifia/iMlos.tg az érdekelt községi e- 
lől járóságokat előre, idejében kiéi tes íl.et te amely a határbejárást a lakosság 
tudomására hozta /kidoboltatta/

A községbe való utazás és az elhelyezkedés legföljebb egy napot vett 
igénybe. A községi elöljáróságok mindent megtette!-: a munka megkönnyítésére, 
helyi ismereteikkel nagy segítséget adtak.

A munka az 5o kataszteri holdnál nagyobb birtokosok, a község, az egy
ház, az egyéb korlátolt forgalmú birtokok adatainak /birtokívszám, tulajdo
nos neve, kataszteri helyrajzi számok, művelési ág, terület stb/ a kiírásá
val kezdődött. Ezt követte valamennyi - bármilyen kis terjedésű - erdőterü
let tulajdonosának és adatainak a kiírása, végűi az 5o kat« holdnál kisebb 
tanyabirtokosok tanyagelsőségeinek a területei.

Az összeírási munka után a munkatérkép és a formanyomtatványba kiírt a- 
datok összehasonlítása, az 5o kh-nál nagyobb birtokok határainak kék színnel 
való feltüntetése és a község kataszteri térképével' való egyeztetésre került 
sor. Csak ezután kezdtük meg a község határának a helyszínelését.

A helyszínelést általában a község legtávolabbi határrészén kezdtük, dű
lőről dűlőre járva, zöldre színezve a meglévő erdőterületeket és zöld ponto
zással a meglévő fasorokat, feljegyezve azok fafaját is. Az 5o kataszteri 
holdnál nagyobb birtokok bejárása során egyúttal a fásítás tervezését is 
elvégeztük, amit a térképen sárga színnel jelöltünk.

A helyszínelés alkalmával talált olyan erdőterületeket és tanyákat, ame
lyek sem a birtokívben, sem a térképen nem szerepeltek, a helyszínen elvég-
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zett térképi azonosítás után rajzoltuk be a munkatérk ,ire, feljegyezve azok 
tulajdonosait is. Az erdő teri'1otét a sortávolság, a sorok száma és azok 
hossza alapján az oldalak mérésével ellenőrizve állapítottuk meg. Ezeket, to
vábbá az összesírási nyomtatványon nem szereplő egyéb szükséges adatokat, va 
lamint a helyszínelés folyamán tett észrevételeket /pl. károsítás stb./ egy 
erre szolgáló kemény borítású füzetbe jegyeztük.

A birtok lo %-át kitevő fásítás helyszíni betervezése után a birtokoso
kat, ha azok a tanyájukon iaktak, azonnal felkerestük és a fásítással való e- 
setleges kívánságaikat a lehetőség szerint tekintetbe vettük. A fásítási kö
telezettséget indokolt esetben /a közsétjiatár fásítottságától függően / 5 H- 
ig lehetett csökkenteni. Abban az esetben, ha a birtokossal a megegyezés nem 
sikerült, a törekvés akkor is az volt, hogy a gazdálkodás menetében a terve
zett erdősítés zavart ne okozzon. A birtokosok esetleges csemeteigényléseit 
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon egyidejűleg fölvettük, amiket 
helyszlnelési munka befejezése után, de legkésőbb őszi bevonuláskor a köz
pontban leadtuk.

A helyszlnelési munkák végzése, a munka meggyorsítása érdekében általá
ban kerékpárral történt.

Esténként az aznapi helyszínelés feldolgozását végeztük el az összeírási 
nyomtatványokon. Ilyenkor még sok olyan adat is az emlékezetben volt, amik
ről feljegyzés nem történt, de megemlítése szükségesnek mutatkozott. Vasár
napra a fásítok haza utazhattak, de legkésőbb hétfő délután a munkát foly- 
tatniok kellett.

A helyszíni bejárás befejezése után néhány nap arra szolgált, hogy a fá
sítási kötelezettséget még azokkal a birtokosokkal is egyeztethessük, ill. 
megtárgyalhassuk, akiket a helyszínen elérni nem lehetett. Ezek beidézését a 
községi elöljáróság biztosította. Azokat a birtokosokat, akik a községben 
laktak a lakásukon kerestük fel. Majd a munkarészeket az erdőigazgatóságban 
leadtuk. Egy munkaidényben általában két kisebb, vagy egy nagyobb község ha
tárának a helyszínelését végeztük.

Október közepére a külső helyszlnelési munkák általában befejeződtek, 
ezután az őszi ültetési szezon fásítási munkáinak helyszíni ellenőrzése kö
vetkezett. Ennek végeztével /kb. dec. elején/ történt a végleges bevonulás 
az erdőigazgatósághoz. Ekkor az alföldiásítás vezetőjének és az erdőigazga
tónak szóbelileg be kellett számolni a végzett évi munkákról és az ott ta
pasztaltakról. Majd megke7dődött a külső munkák feldolgozása. Amennyiben a 
feldolgozás folyamán póthelyszinelés szüksége merült fel, ezt kora tavasszal
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soron kívül el kellett végezni.
Az elkészült fásítási terveket az erdőigazgatór.árj felülvizsgálat ti

tán - az érdekelt ! ';ngi elöljáróságnak megküldöttn, amely a/t 3o napra köz
szemlére tette. A. nlr’koltek az észrevételeiket a községi elöljárósághoz í- 
rásban benyújthat >1 amiket összegyűjtve az erdőigazgatóság részére megkül
dött. Azokat feli'̂ Mi .itat után, amennyiben a törvényes előírásoknak nem 
mondtak ellent, a 1 'sításí tervbe beépítettük.

Ezután tö) cn1 meg a tervek letisztázása 3 példányban, majd a terv ha
tósági le tárgy-'! o ..t az érdekelt községben, amelyre minden 5o kataszteri hol
don felüli birtokos meghívást kapott. A tárgyaláson készült jegyzőkönyvbe az 
érintettek megjegyzéseit, kifogásait, illetve a bizottsággal történt megegye
zést, továbbá az errióinazgatóság és a többiek véleményét jegyzőkönyvbe vet
ték. Ezen a tárával í -' m az erdőigazgatóság képviselő je;! ki.völ az illetékes 
erdőfeliigynl ő, n i ás> l.;ír»i tervet készítő erdőmérnök, a községi elöljáróságtól 
rendszerint, a főjegyző és természetesen az érdekelt birtokosok vettek részt.

A !e tárj1, dl ás új a kijelölési terv vitatott részének véglegesítése után 
ezt az eidöigy/ydtuLiág az FM-hez terjesztette fel jóváhagyás végett. Ezt, fe
lülvizsgálat után, megfelelő záradékkal ellátva az FM az erdőigazgatóságnak 
végrehn j i. vr'n<’! !- ví ss/nkijldötte.

Az Alfnldrásíl.ási-törvény az első világháború utáni nehéz inflációs idő
szakban született. A munkák tényleges beindítása csak 1926-ban a "korona" sta~ 
bilizálódása, a "peiKK> " behozatala után történt. Első virágzása 193o-ig tar
tott, amikor a viLággdzdasági válság hazánkat is elérte és az Alföldfásítási- 
törvény végrehajtását csaknem teljesen leállította. Csak a második erdőtör
vény országgyűlési tárgyalása, majd ennek törvényerőre történt emelése adott 
lendületet a munka folytatására. Ez a fellendülés is csak 5 évig tartott, a- 
mikoris a Felvidék magyarok lekta sávja, Kárpátalja, majd Erdélyből a Székely 
föld visszatérése uz anyagországhoz az erdőgazdálkodás súlypontját a hegyvi
déki erdők irányába terelte. Szerény véleményem szerint elsősorban ezek vol
tak a fő okai annak, hogy a két világháború között az Alföldfásítás nem tud
ta azt az erdőterületgyarapodást biztosítani, ami a törvényben lefektettek a- 
lapján joggal elvárható lett voltna. Az 1938 év végéig elvégzett 9oooo kát. 
hold /51795 ha erdőtelepítés tulajdonképpen nyolc nyugalmas év alatt valósult 
meg, vagyis évente átlag 635o ha !

Megemlékezésemmel szándékomban volt arra is rámutatni, hogy akkor, ami
dőn a magyar ember számára a földnek különösen nagy becsülete volt, az erdé
szek akkor is jelentős propagandával és lelkes munkával igyekeztek az Alföld-
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fásítás ügyét elősegíteni és az erdész legnehezebb, legkisebb jövedelmet adó, 
de legszebb hivatását végezni: erdőt teremteni.
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És természetesen saját élményeim.
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EMLÉKEZÉS A DEBRECENI "ZSUZSI" VASÚTRA ÉS KRÓNIKÁSÁRA 
LEVÉL- ÉS IRATTÁRI FORRÁSOK ALAPJÁN 

Dr.Kovács János

Magyarország egyik bizonyosan legkorábbi, gőzvontatású erdei vasútját 
1881-82-ben Debrecen város építette. Erre joggal büszke a neves hajdú város.
Az ott élő erdészek pedig méltán emlékeznek egészséges önbecsüléssel a több 
mint százévesj a vasúttörténet által is számontartott, műszaki vonatkozásban 
több szempontból is kiemelkedő keskenynyomtávolságú erdei vasútra, amely 1961- 
ig 950 mm, ezt követően pedig 760 mm nyomtávolságú volt és amelyet hosszú év
tizedeken át felelős üzemvezetőkként erdőmérnökök vezettek.

Emlékezésünk elején azonban nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy már 
a múlt század hetvenes éveinek elejétől a helyi erdőkben lóvasúton is szállí
tották a fát, amint azt Miklós Zsuzsa 1972-ben.a Déri Múzeum évkönyvében "A 
debreceni vákáncsosok" c. cikkében is megemlítette.

Emlékidéző visszapillantásunk egyúttal jó alkalom arra is, hogy felvá
zoljuk Csobai László oki.gépészmérnökéLet-és .munkarajzát, mert ő nemcsak ki
emelkedő műszaki szakemberként, hanem avatott kisvasúttörténész-krónikásként 
is fáradhatatlan volt, ha szülővárosa, Debrecen erdei vasútjáért, annak jó 
híréért tenni kellett.

Amikor valaki a magyar keskenynyomtávolságú vasutak, köztük az erdei va- 
suták történetéről írni akar, két technikatörténeti értékű Csobai dolgozat 
ismerete nélkül aligha láthat munkához, és ugyancsak tőle származó párat
lan forrás - anyaghoz juthat a Közlekedési Múzeum kézirat-, fotó- és adattá
rában is. E múzeumi gyűjteményekben a kéziratoldalak száma mintegy 1200 és 
itt többszáz fényképet is őriznek a kisvasutak múltjának szemléltetéséhez. 
Mindezek hangyaszorgalmú szerzője, gyűjtője a lassan 20 éve elhúnyt, a fele
dés homályába merült leleményes műszaki ember s egyben jótollú vasúttörténcsz, 
Csobai László volt.

Debrecen erdei vasútjára, népszerű nevén a Zsuzsi vasútra vonatkozó új, 
eddig nem közölt ismereteinket a Hajdú-Bihar megyei Levéltárból3 vettük, a- 
ho1 dr.Gazda István igazgató és munkatársai készségesen segítettek. Csobai 
László műszaki életrajzának összeállításához Kálmánchey Csabától, a MÁV Deb
receni Igazgatóságának egyik szorgalmas üzemtörténészétől kaptunk gyors és 
hatékony támogatást̂  és dr.Bábiczky László^a MÁV Nyugdíj Igazgatóságának osz
tályvezetője is értékes életrajzi adatokkal támogatta munkánkat. Mindannyian 
ezúton is fogadják hálás köszönetünket.
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Azok az érdeklődök, akik további hely- és technikatörténeti ismeretekkel 
is bővíteni akarják tudásukat, azoknak, a teljesség igénye nélkül, az alábbi
művek4 tanulmányozását ajánljuk.

Emlékezésünk e rövid bevezető után két részben tárgyalja mondanivalóját:
1. Néhány levéltári adat a debreceni kisvasútügy történetéhez.
2. Csobai László /1902-1969/ élet- és munkarajza.

1 .

A Debrecenben talált erdei vasúti levéltári források között harmincegy 
jegyzőkönyvet, levelet, feljegyzést és más iratot találtunk, amelyek mind
egyike hiányt pótlóan gazdagította vasúttörténeti ismereteinket. Az első fe
lelős erdőmérnök üzemvezető nevével Förster Miklós személyében 1919. augusz
tusában találkozunk, 1920. decemberében pedig Schlosser István m.kir. főerdő- 
tanácsos töltötte be ezt a tisztséget, míg 1921. augusztusában már Balogh_Bér 
la városi erdőmérnök volt az üzemvezető. Az egymást gyors egymásutánban köve
tő első három erdőmérnök üzemvezetőt 1929. októberében Radeczky József követ
te. Az első világháború előtti és a két világháború közötti időben minden bi
zonnyal más erdőmérnökök is irányították és fejlesztették a debreceni erdei 
vasutak ügyét, de az ő neveikkel nem találkoztunk az idézett iratokban. Ha 
több erdőmérnök üzemvezetőre adatok hiányában nem is emlékezhetünk most, fel
soroljuk a(|Zsuzsi vasútnak azokat a hivatalos neveit,amelyekre az 1882 és 1948 
közötti időben keletkezett és most áttanulmányozott iratokban bukkantunk:

Debrecen-Guthi Vasút Vállalat /1882/
Epreskert-Guthi Korlátolt Közforgalmú Vasút /1923/
Debrecen Városi Erdei Vasút /1923/
Debrecen Városi Gazdasági Vasút /1946/

Amíg a|(Zsuzsi vasút az első három hivatalos nevet viselte városi/ illet
ve erdészeti-igazgatás alatt állt, ügyei a Debrecen sz.kir. város Gazdasági 
és Erdészeti Ügyosztályán futottak össze, s ennek a munkája az Erdőgazdasági 
Bizottság felügyelete alá tartozott. Azt, hogy ez a bizottság jelentős szere
pet töltött be, az is mutatja, hogy elnöke Térfy Béla kir.erdőtanácsos 1922. 
augusztusában közélelmezési miniszter lett. Az 1946-os névváltozást követő 
időben fokozatosan nőtt az államvasúti befolyás és ez net^sak a fogalmak, 
szabályok, utasítások átvételében jutott kifejezésre, hanem a hasonló szerve
zeti formák, címek kialakításában és használatában is. Ebben a forrongó idő-
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szakban jött létre a Debrecen Városi Gazdasági Vasút Igazgatósága, mely a 
Luther u.l.szám alatt székelt.

Történeti adatcsokrunkba pusztán az emlékeztetés céljával még két jel
legzetesen debreceni tényt illesztünk: az egyik a legelső pálya sajátos vo
nalvezetésére utal, a másik pedig a felhasználható sínanyag igen jellemző 
megválasztására.

Az 1882. február 9-10-én kelt közigazgatási bejárási jegyzőkönyvben azt 
is rögzítették, hogy a Debrecenből Vámospórcsre vezető országút mentén, ho
gyan vezessék ki a pályát a városból: a vasút ezen országút balszélen 
akképpen leszen elhelyezendő, hogy a közúti forgalom biztos fenntartására az 
országútból legalább 12 mtr szélesség érintetlenül maradjon, melyből kifolyó
lag tehát a vasút részére ott, ahol szükséges az úttesten kívül külön hidak 
építtessenek." Idézetünk egyúttal annak bizonyítására is szolgál, hogy a va
sútépítés korai időszakában a közút és a vasút jobban megfértek egymás közel
ségében, mint későbbi korokban.

Egy 1912. márciusában felvett közigazgatási jegyzőkönyv az engedélyezé
si feltételek között szigorúan kiköti, hogy a pályát csak hengerlési adattal 
hitelesített hazai sínekből építhetik. Minden olyan sínt, melyen nincs hiteles 
magyar hengerelt cégjegy, külföldi gyártmánynak tekintenek és 20 %-os bírság
gal sújtják az előírás megszegőit. Ez a megkötés vonatkozott a gördülő anyag
ra és a berendezési tárgyakra is.

2 .

Csobai László 1902. július 9-én született Debrecenben Csobai Péter gaz
dálkodó és Barna Eszter házasságából. Helyben járt iskolába és ott is érett
ségizett 1920-ban. Még ugyanebben az évben Budapesten megkezdte gépészmérnöki 
tanulmányait, melynek sikeres elvégzése után 8401.számú oklevelét 1924.július 
16-án állították ki. A MÁV Debreceni Igazgatósága irattárában található szol
gálati táblázatok adatai5 szerint a vasúti rangfokozat szempontjából 1931. 
augusztus 2-tól tekintették munkaviszonyát folyamatosnak, bár első állami al
kalmaztatása is a MÁV-nál volt 1926. február 15. és november 15. között. Eb
ben az időben vette feleségül Gombos Ibolyát és házasságukból 1928. október 
9-én megszületett első és egyetlen gyermekük, Éva. Csobai ekkortájt került 
kapcsolatba szülővárosában a keskenynyomtávolságú vasutakkal. Ez az ifjan hi
vatásul választott közlekedési terület bő négy évtizeden át kitöltötte Buda-I •
pesten, 1969.J un tusában tragikusan megszakított tartalmas életét.
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Csobai László emberi és szakmai értékeire más szolgálati táblázati ada
tok is utalnak. Az 1926. novemberében kapott gőzmozdonyvezetői képesítése mel
lé jó harminc év múlva 1957. októberében dízelmozdonyvezetői képesítést szer
zett, miközben a szakmai vizsgák egész sorát eredményesen tette le. Cikkeit 
rendszeresen közölte az Autó-Motor c. folyóirat. Az állandó tanulás mellett 
az ismeretek igényes szóbeli továbbadása, a tanítás is vonzotta. Tanított e 
gyebek között a debreceni Állami Fa- és Fém Ipariskolában fizikát és elektro
technikát, majd az 1950-es években a helyi Gépipari Technikumban a gép- és a 
gépjárműszerkezettan című tantárgyak oktatását vállalta. Aktív éveinek végén 
mint tekintélyes MÁV műszaki főtanácsost területi gépjármű műszaki szakértő
ként is foglalkoztatták a helyi szakmai körök.

Csobai László élet- és pályatörténetének részletes kibontására egyelő
re nem rendelkezünk elegendő tényanyaggal, annyit azonban máris bizonyosan 
állíthatunk, hogy szülővárosának kisvasútja, melyet hosszú éveken át igazga
tóként is vezetett, az ő szorgalmas műszdKi fejlesztői munkája nyomán vált 
széles körben ismertté, és a jeles szakember közben a hazai kisvasúttörténeti 
kutatás legrangosabb kutatói közé is felküzdötte magát. Ezt egyebek között az 
is bizonyítja, hogy a már idézett 1943-ban kiadott kis könyve abból az alka
lomból jelent meg, hogy abban az évben Debrecenbe hívták össze a magyar kis- 
vasútügy vezetőit és történetének kutatóit. Talán mondanunk sem kell, hogy a 
rendezvény fő szervezője a házigazdák képviseletében Csobai László volt. E 
minőségében egyesületi erdei vasutas szakosztályunk egyik úttörőjének is te
kinthetjük.

A sokoldalú műszaki ember életének jelentős fordulata volt 1962. októ
ber 31-én bekövetkezett nyugdíjazása. Ezután, mivel Budapestre költözött, 
szorosabbra fűzte kapcsolatát a Közlekedési Múzeummal, ahol őt hosszú éveken 
át külső tudományos munkatársnak tekintették. Amikor élete és munkássága 1969. 
június 6-án váratlanul megszakadt, illő módon megemlékeztek róla. Halála kö
zelgő 2 0. évfordulója alkalmából jelen méltatás is ugyanezt a célt kívánja 
szolgálni.

1. Az idézett cikk az évkönyv 237-270. oldalain jelent meg.
2. A két megemlített alapvető Csobai tanulmány a következő:

- Debrecen sz.kir. város gazdasági vasútjának, fatelepének, gőzfűrész és 
famegmunkáló üzemének ismertetése, Debrecen Városi Nyomda, 1943. Ez a
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maga idejében szinte páratlan 37 oldalas üzemtörténeti munka a szolgála
ti szabályzat, az üzemvitel, a személyzet oktartásának legfontosabb kér
déseit is felöleli, hogy a nehéz háborús időkben a rosszabb anyagi hely
zetben levő vasutak működtetéséhez, vezetéséhez segítséget adjon.

- A debreceni erdei vasút 80 éve, Közlekedéstudományi Szemle, XII.évf.12. 
szám. 567-573. old., 1962.

3. A levéltári adatok, amelyek Debrecen város polgármesteri hivatalának ira
taiban lelhetők fel, a HBmL XXI. 505/a 114-es számon találhatók. Az irat
anyagot összefogó belső borítón ez a felirat olvasható: "Debrecen város 
erdőhivatala iparvasútja- és erdei vasútjára vonatkozó iratok évek, hóna
pok és napok dátum rendjében. 1882.február 9 - 1948.december 31."

4. Csobán Endre-dr.Csűrös Ferenc: Debrecen sz.kir. város - A város múltja, 
jelene és jövője, rövid áttekintésben, Vármegyei Könyvkiadó, Budapest, 
1931.; Csobán Endre-Herpay Gábor dr.: Debrecen sz.kir. város és Hajdú vár
megye, A vármegyei monográfiák kiadóhivatala, Budapest, 1940.; dr.Mihalich 
Győző-dr.Haviár Győző: A vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Ma
gyarországon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966.

5. Amikor Kálmánchey Csaba debreceni vasúti üzemtörténész segítségével Csobai 
László szolgálati táblázatának adatait megkaptuk egyúttal arról is érte
sültünk, hogy a helyi MÁV Igazgatóságon, őrzött Csobai László életrajzi 
adatait tartalmazó személyzeti anyagot kiselejtezték. Reméljük idővel más 
helyen megtalálunk egy részletesebb Csobai önéletrajzot, mely alapul szol
gálhat egy hosszabb pályatörténet megírásához, például egy olyan kiadvány 
számára, mely Debrecen híres vasutas szülötteit méltatja valamilyen ünne
pi alkalomból.
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A DEBRECENI ERDŐK ÉS A HORTOBÁGY SZERELMESE 
Tikos Béla élete és munkássága

Balogh Béla

Tikos Béla - a XX. század első felében - az alföldfásítás elméletének 
és gyakorlati megvalósításának kiemelkedő személyisége. Azok közé a szakem
berek közé tartozik, akik nemcsak tanulmányozzák a szakirodalmat,hanem igye
keznek közkincsé tenni, a megismertetésével, kipróbálásával és a tapasztal
tak megírásával.

Állandóan magával hordott, részben maga készített zsebkönyveit 191o 
óta vezeti. Azok nagy része ma is megtalálható a családnál őrzött hagyaték
ban. Ezek a zsebkönyvek mindenek előtt vadásznaplók, de tartalmaznak sokfé
le észrevételt, melyet azon melegében, hevenyészett sorokkal ceruzával írva 
nzonnal feljegyzett és otthon rövidesen kéziratos formában fel is dolgozott.

Kéziratainak egy része az idők viharának áldozata lett, másrészét, a 
néprajzi vonatkozású Írásokat, a KLTE Néprajzi Intézete vásárolta meg,a töb
bi rendezetlen állapotban a család birtokában van.

írásainak zöme kiadatlan, bár szép számban jelentek meg nyomtatásban 
is. Az erdészeti tartalmúak főként az Erdészeti Lapokban vagy más szakkiad
ványokban. Ezekről működésének ismertetése során még bővebben lesz szó. írá
sai találhatók még a Debreceni Szemle, a Debreceni Képeskalendárium és a Ma
gyar Nyelvőr egyes számaiban is.

A Tikos család közel fél évezrede ismert Debrecenben. Legrégebben tő- 
zsér ősöket tartanak nyilván a város polgárai között. Érdemeiket 1714- ben 
nemesi oklevéllel ismerik el. Ezután a család tagjai közül mind többen lép
nek jogi, mérnöki pályájára, de mintha előre tudott lett volna, hogy lesz
nek közöttük erdészek is, ugyanis a nemesi cimerben stilizált tölgyfalevél 
található - írja Surányi Béla a Hajdú-Bihar Napló 1986. április 26-i számá
ban, Tikos Bélára emlékező cikkében.

A nagyapa, Tikos István egy szakadozott irás szerint 1848. március 
22-én a városi tisztújító választáson 47o szavazattal előkelő helyet fog
lalt el a tanácsnokok sorában. Felesége Komlóssy Terézia a debreceni hóna
pokban Kossuth nejének baráti köréhez tartozott. A Komlóssy család sok neve
zetes embert adott a városnak. Itt külön megemlítjük Terézia atyját Komlós
sy Dánielt a debrecen környéki homok hasznosításában elért eredményei miatt.
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Mint sestakerti telektulajdonos 1911-ben looo n-öl homokot telepit be szőlő 
vei, és példáját követve a század közepére virágzó szőlőskertek és gyümölcsö
sök veszik át az akkor még városszéli Sestakertben a homoksivatag helyét.

Az édesapa szintén Tikos István, az István-Gőzmalom főpénztárnoka. Ez 
annyiban érdekes, hogy éppen itt az István Gőzmalom területén jött létre a
XIX. század közepén Debrecen első közparkja. Az édesanya, Szakái Julianna 
Hortobágy-széli gazdálkodó család gyermeke. Az elepi föld az, mej már kis
gyermek korában hozzáköti Tikos Bélát a Hortobágyhoz. Itt lesz a sűrű horto
bágyi utak kiinduló állomása, innen válik élete végéig a Hortobágy rajongójá
vá.

Tikos Béla 1885. február 11-én született Debrecenben. Középiskoláit az 
Állami Fazekas Mihály reáliskolában végezte, majd Selmecbányára került a Bá
nyászati és Erdészeti Főiskolára. A természet iránti érdeklődése már diákko
rában kialakult. Erre jellemző eset, hogy középiskolás korában Tóth Árpád, a 
híres költő osztálytársaként a hortobágyi madárvonulások megfigyelése miatt 
annyit mulasztott, hogy év végén kimaradtnak minősítették.

A főiskolán sem korlátozza sok irányú tudásvágyát. Bányászként is vé
gez egy évet. Jól megtanul németül, és ilyen irányú iskolai tanulmányok nél
kül latinul is. A görök nyelvben is jártasságra tesz szert. Katonai szolgála
tának 19o9 - és 191o-ben tesz eleget. Utána erdőmérnök-gyakornok Kolozsváron 
és Bánffyhunyadon, majd 1913-tól Debrecenben a város erdőgazdaságában. Közbe- 
jön a világháború, és csak 1918. április 3o-án szerzi meg az oklevelet. Meg
járta a szerb, olaszt és orosz frontot. Harctéri szolgálata alapján vitézzé 
avatják, majd 1921-ben családot alapit.

Ezalatt gyorsan halad előre választott pályáján és rövidesen a Nagyerdő 
gondnoka lesz. Kezdettől fogva kitűnik szakmaszeretetével, széleskörű általá
nos műveltségével és szakmai tájékozottságával. Ennek köszönheti, hogy fő- 
foglalkozása mellett meghívják a Pallagi Gazdasági Akadémiára az erdészet 
szakelőadójául. 194o-ig a mezőgazdászok hosszú sorát tanítja meg az erdészet 
alapjaira, az Alföld fáinak és talajjellemző növényeinek ismeretére

1936- tan a városi erdőktől átmegy az Állami Erdőigazgatósághoz, ahol 
erdősítési, fásítási munkákkal bízzák meg. Pár év múlva talajlaboratóriumot 
is kap, melynek nyugdíjazásáig, 1947-ig vezetője. Munkásságával felkelti az 
Erdészeti Főiskola tanárának, a talajtan nemzetközi hírű tudósának, Fehér 
Dánielnek a figyelmét, és meghívást kap Sopronba. Ő azonban nem tud megválni 
a szeretett +'jtól, és Debrecenben marad.

Itteni munkásságában kis törést jelent, hogy 1941-42-ben el kell járnia
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Székelyudvarhelyre, ahol az erdészeti igazgatás megszervezését végzi. Ide 
családja nem követi, de 1944-ben már családostól távozik nyugatra.
Győrtől Passauig az FM uszaí-lyán teszik meg az utat. Tudásának elismerése, 
hogy útközben ő a gombaszakértő, sőt egy ízben a vizbefult szarvas fogyaszt- 
hatóságának megállapítását is tőle kérik. A háború végén azonnal hazatér, 
1945. decemberben igazolják de magasabb vezető áll ásból, továbbá 5 évre az 
előléptetésből kizárják. Rövidesen ő lesz az ország keleti felének fásítási 
szakértője és tagja az Országos Természetvédelmi Tanácsnak. 1947-ben nyugdí
jazzák, de továbbra is alkalmazzák a Hortobágy-vidék fásításának irányításá
ra. Szakmunkája kiállta az idők próbáját, amit bizonyít az 196o-as FM elis
merés és az Erdészeti Egyetemtől kapott aranydiploma is.

Sajnos 1949-ben fásítási szaktevékenysége váratlanul megszakad. A fásí
tások rosszabb talajrészeken bekövetkező pusztulása miatt a 3 éves terv sza- 
botálásával vádolva letartóztatják, és csak 8 hónapi vizsgálati fogság után 
kerül szabadlábra. Nem tudnak rábizonyítani mást, mint a más rovaton megma
radt keret külön engedély nélküli felhasználásával végeztetett digózásos ta
lajjavítást. Munkaviszonyát megszüntetik, 195o. júniusával nyugdíját is meg
vonják, elveszti fegyvertartási engedélyét és vele a vadász-szenvedély gya
korlásának lehetőségét, és ráadásul még 1951-ben lakásától is megfosztják, 
egy napot adva kiürítésére.

A nyugdij ügyében hiába fellebbez, csak 1956 után kap újra kis összegű 
öregségi járadékot. Addig a megélhetéshez bármiféle módon is keresetre van 
szüksége Egy ideig adminisztrativ munkát végez, majd utána éjjeliőr. Leg
hosszabb ideig Pródon. Itt merül el a néprajzi gyűjtő munkában és kap kedvet 
a növény és állatnevek feldolgozásához. Még a legmostohább körülmények kö
zött is olvas, és ír, szinte az emberi művelődés egész körét felölelő legvál
tozatosabb tárgykörökben.

Enélkül nem tud létezni. Szellemi fogékonysága és frissessége élete vé
géig töretlen marad, és ez segíti átvészelni életének nehéz szakaszait. Öreg 
korában is gyakran íróasztalánál köszönt rá a hajnal, ahol régi feljegyzéseit 
rendezi. Amig fizikailag birja, ha ritkábban is - de ki-ki jár a Hortobágyra. 
Nem sokkal halála előtt is még egyszer kiviteti magát, aztán 1974. augusztus 
9-én, feleségét néhány hórvappal követve, az őket mindig segítő szeretett 
lánya karjai között fejezi be tevékeny életét.

Életének áttekintése után most szaktevékenységével, tudományos munkájá
val ismerkedjünk meg. Ehhez - mint fellelhető anyag - az Erdészeti Lapokban 
megjelent cikkei, tanulmányai adják a vezérfonalat.
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1927-ben a Hortobágy-vidéki termőhelyekről ír. Szereti használni ezt a 
tájmegjelölést, célozva arra, hogy a szorosabb értelemben vett Hortobágynál 
nagyobb egységet ért ezalatt. A vidékbe beletartozik mind az a terület, ame
lyen a Hortobágy klimatikus hatása érvényesül. Kiindulóban lerögzíti, hogy e 
tájon a természetes felújítás nem sikerül, sőt a tölgy mesterséges telepíté
se is nehezen halad. Még jó talajon is kipusztulhat 4-5 éves korban is, ha a 
csapadék eloszlása nem elég egyenletes. A csapadék összemennyisége magában 
nem meghatározó, mert ha hirtelen záporokkal zúdul le, nagy része hasznosi- 
tatlanul lefolyik. A sok erős szél is szántó hatású.

A szikesek 'Sigmond-féle osztályozását tökéletesnek tartja, de igazi 
gyakorlati értéke csak akkor bizonyosodik be, ha már ténylegesen megvalósul
nak az erdők. A tisztán növényzet alapján történő talajosztályozást illetően 
aggodalmai vannak, mert a növényzet ugyanazon ponton sem állandó. Eltérő idő
járási körülmények, vagy a legeltetés mértékének hatására jelentősen változ
hat. Maga a feltérképezés is bizonytalan, mert ehhez kitűnő talajismerő és 
egyben bontanikus kellene. Ha van is ilyen, akkor inkább a Kisérleti Állomá
son és nem a kinti gyakorlatban dolgozik. A fásítási kisérletek egyelőre azo
kat a módszereket mutatják be, amelyek nem vezettek eredményre. A legrosszabb 
területeken csak akkor szabad erdősíteni, ha az erdőtömb kikerekitéséhez szük
séges. Egyébként mindent be lehet erdősíteni, ha a költségek felől nem érdek
lődünk .

1933-ban a gyapjaspillé-ről ír Az Ocneria dispar természetrajzi kör
nyezete" cimmel. 19o3-ban borzalmas hernyódúlás volt a Nagyerdőben, és ez 5 
évenként ismétlődött. Jól emlékszik erre még abból az időből mikor szó sem 
volt róla, hogy valaha erdész lesz, sőt éppen ezen erdők kezelője. Mióta ez 
lett, sokféle védekezéssel próbálkozott. Kátrány, klórbárium, meszes rézgálic 
permetezésével, petecsomók gyűjtésével, és biológiai módszerekkel. Ez utóbbi 
az egyedül járható út. Már maga az elegyes állomány létesítése is biológiai 
védekezésnek mondható. A juhar, kőris, Catalpa, Juhiperus, Celtis, akác, som, 
fagyai elegyítése látszik előnyösnek. Az énekes madarak is sokat segítenek.
Az inváziót elsősorban élősködőkkel lehet letörni, ha nincs, marad a túlsza- 
porodás miatti éhínség. Az élősködők hosszú sorának felkutatásával az USA-ban 
a melrose-i laboratórium foglalkozik. Az ott folyó munkáról szóló ismertetése
1939-ben jelent meg "Az Ocneria dispar pusztítása amerikai szemmel nézve" cím
mel.

Hazánkban a homoki tölgyesek visszaszorulása és a táplálékot nem nyújtó 
akácosok térhódítása miatt a gyapjaspille jelentősége csökken.
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Amerikában azonban - tőlünk behurcolva - a természetes ellenségeinek teljes 
hiánya miatt elemi erővel lépett fel. 1913-ban New York körzetében volt a 
csúcs. Ekkor indult meg a tervszerű védekezés. Csupán a dologi kiadásokra fél
millió dollárt szavaztak meg.
Az amerikai ember a tudományt az értéktermelés fontos segítőtársának tartja, 
szoros gyakorlati eszköznők. A szerző céljának tekinti, hogy a nálunk egymás
tól idegenkedő tudományt és gyakorlatot egymáshoz közelebb hozza, ezért rész
letesen kitér a tudománynak köszönhető sikerek taglalására.

A melrose-i laboratóriumban 7o fő - köztük 17 kutató - foglalkozik a 
gyapjaspille ügyével. A védekezést több mérföld szélességű védőgyűrű létesí
tésével kezdték, mellyel körülvettük a fertőzött területet. A pásztában el
pusztítottak minden károsítót és a hernyó táplálékot is lepermetezték. Emel
lett megindult az élősködők bábjainak behozatala Európából. Debrecenben is 
két amerikai kutató működött 1923-ban. A élősködők egy részét azonnal kihe
lyezték, a többit tovább szaporították, és csak az ivadékot bocsátották ki. 
Megindult az életképtelen hibridek kitenyésztése is. Részletesen ismertették 
az élősködők hosszú sorát, azok életfeltételeit. A kanadai- és jegenyenyár 
elegyítése pl. azért fontos, hogy a két nemzedékben szaporodó élésködőknek 
őszi táplálékot nyújtson. A Nagyerdő nyiladékainak az igénytelen jegenyenyár 
fasorral való szegélyezése is ilyen céllal történt. Sok látszólag haszontalan 
dudvanemu növénynek is fontos szerepe van a természet háztartásában a biológi
ai egyensúly fenntartásában.

Az akácról két cikk szól. 1938-ban az elhanyagolt akácváltozatokról,
194o-ben pedig az akác csemeték csonkításáról ír. Az első cikkben Baranyai 
Miklósnak az egylevelíl akácról /Robinia pseudoacacia monophilla Kirch/ kö
zölt adatait egészíti ki. Debrecen környékén erdei környezetben egyetlen 2o 
cm. >tmérőjű törzset ismer a Sávoskúton. Viszont a város utcáin és parkjai
ban az 1929 évi nagy fagyig tucatnyi akácfélével kísérleteztek,melyek között 
a monophilla előkelő helyet foglalt el.
Különösen sok volt a Pallagi Akadémia Parkjában. Megfigyelhető volt feltűnő 
egyenes törzse, a törzsalaknál 1^2 héttel korábbi és dúsabb virágzása, mag
ja valamivel nagyobb és sötétebb, ellenálló képességük viszont gyengébbnek 
tűnt.

1925-ben az 1849-es honvéd temetőben gyűjtött fél kilógram monophilla 
mag vetéséből sok átmeneti alak mutatkozott a kereszteződés hatására. A ve
tést Fehér Dániel is megtekintette, és mind a tisztafajú, mind az átmeneti
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példányokból is vitt néhányat Sopronba.
A másik cikk a téli csonkítást elemzi, mert ilyenkor a seb nem heged 

be, megfagy és nagyfoltokban, csíkokban elhal a kambium. A tenyészeti idő
ben a június a metszésre alkalmas időpont, a közismert második vegetációs 
csúcs előtt beálló mérsékelt élettani szünet alatt. Metszetlenül nem ültet
hető, mert a mostoha víz- és hőviszonyok miatt csak erős csemetével dolgoz
hatunk, ezek fejlett gyökérzete viszont a kiemelés során károsodik,és a cson
ki tatlan szár táplálását nem képes ellátni, ezért vissza kell vágni.

Az akác jelentősége a száraz, buckás homokon a legnagyobb. Itt a felső 
talajréteg általában csak június derekáig nedves. Ezért arra kell törekedni, 
hogy a növekedés ez alatt robbanásszerű legyen, ami tőremetszéssel érhető el. 
Sokan a bélkorhadást a metszési sebek fertőzésével magyarázzák. Az Apafája 
erdőben 1914-ben különféle technológiával ültetett és kezelt akácossal kísér
letezett. Ezt az állományt még ő termeltette ki, és megállapította, hogy a 
bélfertőzés nem jelentkezett, ha a metszést kellő időben és mértékben végez
ték. A csonkolt csemete megeredése és gyökérfejlődése a jobb talajonkon meg
felelő gondozással jónak bizonyult, máshol cserje jellegű maradt.

Egységes kezelésként javasolja, a kiemeléskor a könnyebb kezelhetőség 
érdekében a 2o cm-es csonkítást, majd tavasszal a tőremetszést.

A Hortobágy vidéki fásítási tapasztalatait 1932-ben homokfásitási prob
lémák, 1938-ban szikfásitási kísérletek, 194o-ben erdészeti sziktalaj-megha- 
tározási módok címen foglalja össze

A homokon a legnagyobb gond a tölgy telepítése és felújítása, még a jó 
záródású erdők tarvágásainak talaján is. Kiemeli ezzel szemben a régi vízál
lások fekete homokján, sőt a jobb sziken is, a mezőgazdasági köztes haszná
lattal kapcsolt tölgyvetés sikerességét. A homokon 3-4 éves csodálatos fia
talosak is teljesen eltűnhetnek száraz esztendőkben.

Az akác telepítése könnyebb, nagy fatömeget is hoz, de a talajt kime
ríti. Biológiailag megfelelne, ha a terület két vágásforduló között néhány 
évig jó trágyázással mezőgazdasági használat alatt állna. Ez a módszer azon- 
ben az erdésznek ellenszenves és sok visszaélés forrása lehet. A fekete fe
nyő csak a legrosszabb termőhelyekre való, mert a hosszú vegetációs idő és 
a nyári hőség miatt taplószeríl fát produkál. Sophorával, gledicsiával, feke
tedióval és más fafajokkal is kísérletezett.

A tölgy arányát 8o %-ban tartja megfelelőnek. Ennek fő akadályozója a 
cserebogár pajor. Ha a gyökérrágás jó időjárás mellett következik be, a cse
mete átvészeli, de szárazságban menthetetlen. Az üde, nehezen melegedő ta
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lajón kevesebb a pajor, a kötött, szikes talajt se kedveli, de annál több a 
meleg, porhanyós talajon. Irtása vegyi úton drága és a csemetére is vesz- 
lyes. A talaj árnyékolása a kiszáradást, és így a pajor elszaporodását aka
dályozza. A tölgy 1 évig jó árnytűrő, 3 éves korig még félárnyékot tűr, de
5 éves korra a beárnyékolást meg kell szüntetni.
Ezt elegyes állományban a szálaló, a fokozatos felújítás és a szegélyező vá
gások kombinálásával el lehet érni. A csemete árnyalását eleinte a szálaló 
jelleg biztosítja. Utána a fák ernyő- és falhatásának kikerülését célzó műve
letek a szegélyező majd a felújító vágás jelleget adják. Az idős fák koroná
ja alatt a tölgy csemete 4-5 éves korig elpusztul a fal- és ernyőhatás mi
att még akkor is, ha a nap szabadon süti, mert a szabad és védett hely kö
zött a talajszintben 5-8 C° fok különbség is van.

A kopasz területeken a csemete gyökerének a talaj mélyebb rétegeibe va
ló helyezését javasolja. Kivitelének első lépése felül hirtelen szélesedő 
1 méter mély árok ásása. A felső 2o cm talajréteget különrakjuk és utána az 
árkot 3/5 magasságig megtöltjük vele. Ha nem elég, az árok széleiről talaj- 
nyúzással nyert földdel pótoljuk. Erre a rétegre vetjük a makkot,majd a mély
ből nyert homokkal takarjuk.
A vetés csak ősszel történhet, mert tavasszal nincs elég idő a keléshez és 
kifejlődéshez. Az árkok távolsága 6 -8 m lehet. A közöket gyorsannövő fákkal 
lehet beültetni. Az állomány legalább felében tölgy lesz, ha az előhaszná- 
latok a tölgy felszabadítására irányulnak.

A Monostor erdőben 6 ha fiatal akácost jégverés ért 1925-ben. Tölgy- 
gyel alátelepítették és a következő tavaszon az akác 1/5-ét körülgyűrűzték 
majd télen kivágták. 1933 telére az utolsó akácot is kitermelték. A tölgy 
fejlődése lassú ugyan, de egészségi állapota jó.

A Nagyerdőn több helyen próbálkozott tarvágás helyett kelet - nyugati 
pásztákban erős nyitóvágással. 1 év köztes használat után tavasszal 16o cm. 
sortávolságban bevetették és változatos védőállományt is ültettek fölé 
4,8 x 5 - tői 1,6 x 1 m. között talajtól függő eltérő hálózatban, nyár, 
juhar, kőris, vadgyümölcs, vadgesztenye fafajokkal. A védőállomány véghasz
nálatig megmarad.
A tölgy természetesen nem lesz egyöntetű, helyenként ki is foltosodik. Az 
állomány kor, fafaj, sör eredet /sárjak is lesznek/ szempontjából sem egy
séges, ez azonban növényvédelmi szempontból külön előny. Ez a módszer körül
ményesnek látszik, a szakszemélyzet idejét igénybe veszi, de sikeressége jó 
és olcsó. A szakirodalom újabban a gyökérkonkurencia miatt vitatja^csemeték
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kel való túlterhelést. Ne felejtsük azonban, ha nem elég sűrű az állomány, 
jön a gyom, kizsarolja a talajt, és a károsítók elszaporodásának is kedvez.

A szikfásítás a homokiásítással csak annyiban találkozik, hogy azonos 
a kiima. A sziken előnyös a dugványozhatóság, mert a tavaszi pépszerü talajt 
a dugványhoz hozzá lehet préselni, a csemetéhez azonban gyökérsérülés nélkül 
aligha. Viszont a jól dugványozható nyárfélék csak kezdetben kecsegtetők. 
Whang Wei-Yen hortobágyi látogatásán emlitést tett olyan nyárfajtákról, me
lyek Magyarország szélességi fokán a sivatag szélén is élnek. Jó lenne kipró
bálni. Rossz sziken az akác is csenevész marad. A rossz szellőzés és a ma
gas pH érték miatt a Bacillus radicicola csak tengődik, így még jobban kizsa
rolja a talajt. Viszont átmeneti fafajnak jó, mert a más igényű tölgy számára 
nem rontja a talajt. A tölgy mellé mezeijuhar, fehérnyár, vadkörte, céltisz 
elegy javasolható, a cserjeszintbe pedig T:amarix és Eleagnus.

A szik meszezéses javítása drága, viszont a 6o-9o cm. mélységben kezdő
dő mészréteg digózással felszínre hozható lenne, megfelelő gépek szerkeszté
se esetén. A talajmeghatározásokról már esett szó, itt csak annyit, hogy a 
pH meghatározásához a gyors és olcsó, helyszínen is alkalmazható kalorimetri
kus eljárás látszik célszerűnek. Fontos a talaj jellemző növények ismerete. 
Ezek ismeretét Tikos Béla az erdőőröktől is megkövetelte, latin nevükön is, 
ezzel többször kivívta az ottjáró külföldi tudósok elismerését.
A népi megfigyelések is igazolják a talajjellemző növények helytálló jelzése
it. Pl. egy alkalonomal a kútásó közölte, hogy az ásandó kút ihatatlan vizű 
lesz a növények jelzése alapján. A juhászok a rövid életű jóvizű kúthoz a 
csalános helyeket keresik. A továbbiakban elemzi még a viz és a szikesedés 
összefüggését. Ha a talajban nincs áramló vizet tartalmazó réteg, a felszín
re jutó víz szíkesedést okoz.

Tikos Béla fejtegetései még fél évszázad múltán is sok tanulsággal szol
gálnak. Érdemes lenne hagyatékát gondosan átvizsgálni, és legidőtállóbb cik
keiből és tanulmányaiból gyűjteményes kötetet c>ssz.e.oLil ni
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ELPUSZTULT ÁRPÁDKORI FALVAK KUTATÁSAINAK 
UJABB EREDMÉNYEI A DEBRECEílI ERDŐ>SPUoZ'IÁ2J

Dr. Módy György

A XIV. század végétől a XVIII. század végéig Debrecen földesúrai, majd 
a városi communitás által megszerzett erdőbírtokok közül erdőspusztáknak ne
vezték a következőket: Csere, későbbi nevén Nagycsere / eredetileg délnyu
gati irányban nagyobb volt mint a múlt században/, Fancsika, Pác / a XVIII. 
század előtt nyugati irányban még nagyobb területű volt /, Haláp, Bánk és a 
törvényhatóságilag Szabolcs vármegyéhez tartozott külső erdőbirtok, Gut. 
Nagycsere kivételével történelmükben közös, hogy ezeken az erdőspusztákon a 
XVI. század derekán mindenütt, némelyiken még a XVII. században is, falvak 
állottak. Debrecen tartozékaivá csak a falvak elnéptelenedése, pusztulása u- 
tán váltak. Nagycserét megint nem számítva, megszerzésük története is közös.
A pusztabirtokokat a város kisebb részben örökös jogon megvásárolta, nagyobb 
részüket valamikori földesúraik leszármazottaitól, illetve a családok kiha
lása után a kirányi kincstártól zálogjogon bírta. Később azután örökvétel 
vagy zálogelévűlés révén Debrecen az erdőspuszták tulajdonjogát is megszerez
te. Az állandóan növekvő területű kaszálók és szántók részben 1818, részben 
1854 után pedig a polgárok birtokába kerültek.

A debreceni erdőspuszták és a hajdan azokon állott középkori falvak 
történetére vonatkozóan alapvető és részletes kutatásokat végzett Zoltai La
jos. Feltárt négy Árpád-kori templomot is - 19o5-ben Haláp faluét, 1913-ban 
Nagy- és Kisgutét, 1924-ben Nagycsere keleti részén Soma faluét. Utóbbi tele
pülés kivételével helytállóan rekonstruálta a falvak birtoklástörténetét is. 
Külön dolgozatban foglalta össze az erdőspuszták megszerzésének történetét. 
Későbbiekben Balogh István egészítette ki Zoltai eredményeit. Balogh feldol
gozta az erdőspuszták betelepülését, a tanyasi gazdálkodást, valamint a sa
játos vákáncsos erdőtelepítők életét. Régészeti-történeti eredményeik rész
beni kiigazítását és bővítését magam már 197o-ben elkezdtem, amikor a váro
si levéltár gazdaság kéziratos térképgyűjteményéből az erdőspusztákra vonat- 
kozóakat külön is tanulmányoztam. Rövid német illetve magyar nyelvű birtok
lás- és településtörténeti összefoglalást készítettem a Déri Múzeum Évkönyve 
iilletve a "Hajdú-Bihari kéziratos térképek" c. kötet számára a jelenlegi me
gyénk területén állott XIII-XVII. századi településekről. 1975-ben hitelesí
tő ásatást végeztem Nagyguton, melynek eredményeként jelentősen módosult a



templom szerkezetére illetve az egyház építésének korára vonatkozó korábbi 
álláspont. 1901-ben pedig a Felsőtiszai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság által
- a Diószegi úttól kissé északra, nagyjából Fancsika és Bánk történeti hatá
rán, a Panoráma út mellett - megépített bemutatóterem kiállításának történe
ti részéhez készítettem Zoltai, Balogh és jó magam kutatásaira támaszkodó 
illusztrációkkal gazdaságított ismertetőt "A debreceni erdőspuszták történe
te 1945-ig" címen.

A debreceni erdőspusztán állott középkori falvak közül Fancsika történe
te külön felkeltette érdeklődésemet. Részben a reá vonatkozó nagyszámú kéz
iratos térkép miatt, részben azért, mert a XVI. század hetvenes éveiben el
néptelenedett, majd elpusztult falu történetében mutatkozott a legtöbb bi
zonytalanság a korábbi irodalomban. Zoltai Lajos az 192o-as évekbeli többszö
ri terepbejárása nyomán sem adta meg egyértelműen a középkori falu belsőségé
nek, templomának és templomkörűli temetőjének helyét, Balogh István ugyancsak 
így. A falu pedig - a szomszédos Haláppal együtt - nem került be Jakó Zsig- 
mond a török pusztítás előtti Bihar megye településtörténetét, bírtoklástör- 
ténetét és demográfiai viszonyait feldolgozó 194o-ben megjelent alapvető 
munkájába. Ezért vállalkoztam arra, hogy Fancsika középkori történetével kü
lön dolgozatban foglalkozzam.

Elsőnek a rendelkezésre álló kartográfiai és okleveles forrásanyag alap
ján a falu határának kiterjedését kellett megállapítani. Kitűnt, hogy ez a 
XV. század első felében még valamivel kisebb volt, mint a XVII. századi for
rásokból és egy 175o körűi készült térképről megismert fancsikai erdőspusztá- 
é. Ugyanis Fancsika falu külső határába a XV. század második felében olvadt 
be végleg a tőle északra fekvő elpusztult falu Szentjános és egy prédiuin 
XI-XIII. századi magánföldesúri szolgákkal termelő mezőgazdasági "üzem" - 
Latóháza későbbi nevén Latótelek határának nagyobbik része. A fancsikai er
dőpuszta első ismert, 175o körűi készített térképe még ennek a két külön ne
vet viselő bírtokrésznek a teljes területét Fancsikához veszi. Viszont a má
sodik legrégebbi, 1773-ban készített térkép és ezt követően már a későbbiek, 
Szentjános északnyugati területét Nagycsere részeként ábrázolja és Latótelek- 
nek is csak a létai út melletti részét számolja Fancsikához. A falu XVI. szá
zadi határait szinte teljes bizonyossággal megrajzolhatjuk a fancsikai és 
banki erdospuszták 1744. julius 2o-21-én tartott határjárásáról szóló jelen
tés, valamint a szomszédos Bánk, Pác, Haláp és Nagycsere erdőspuszták XVIII. 
század végi térképei alapján.
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A táj, ahol a. kora Árpád-kori Fancsika falu megtelepedett, igen váltó 
zatos. Ligetes erdők, rétek, vízállásos laposok, vízfolyások, hegy-nek neve
zett dombok és alacsonyabb gerend-ek /hátak/ szerepelnek forrásainkban. A 
falu északnyugaton Szalóksámson-nal /a XV. század elején pusztásodott el/ és 
Debrecennel volt határos, amint ez Szalóksámson 1347. évi határjárását megö
rökítő oklevélből kitűnik. Délnyugaton Pác, délen Bánk és keleten Haláp fal
vak voltak Fancsika határosai. Zoltai és Balogh is helytállóan állapították 
meg, hogy a falu belsősége ott kellett legyen, ahol az 175o körűi készül' 
térkép a Fancsikai-telek elnevezésű részt ábrázolja. Már Zoltai világosan 
tudta, hogy a templomhely pedig azon a nagy homokdombon van, mely az 192o-as 
években Templomhegy néven Horváth József kaszálóbirtokán fekszik. De a falut 
ő és nyomán Balogh is a diószegi úttól északra lokalizálták. Valóban, az 
175o körűi készült térképen a Fancsikai telek az úttól északra van jelölve, 
de több későbbi térképen átnyúlik az úttól délre is. így Zoltai és Balogh jo
gosan írhatták, hogy a falu pusztúlás előtti belsősége a diószegi úttól 
északra iŝ  kiterjedt. Viszont a Templomhegy meghatározását téves útra vitték. 
A nagy homokdomb ugyanis az 192o-as években is az úttól délre esett, amint 
egy 191o-es években készült térképről - a művelési ágazat, a tulajdonosok ne
veit, a parcellaszámokat és tanyaszámokat is feltünteti - megállapíthattam. 
Ekkor itt volt Horváth József apjának Horváth Istvánnak két parcellaszámon 
nyilvántartott szántója és a 82. számú tanyája. A hatalmas homokdombtól nyu
gatra rét, legelő húzódik egy vízjárta mélyedés két partján, mely ma is jól 
felismerhető. Ezen a nagykiterjedésű homokdombon volt az Árpád-kori falu 
tamploma, temetője és belső tnlkei is itt helyezkedtek el. A népesség szapo
rodásával azután a falu áthúzódott arra a területre is, mely a korunkbeli di
ószegi úttól északra fekszik. A középkori falu szántóterülete nyílván a bel
sőséghez csatlakozott. A Fancsikai-teleknek mind a diószegi úttól északra,de 
különösen is délre eső területéről XI-XVI. századi edénytöredékeket gyűjtöt
tek be a Déri Múzeumba. Amikor pedig a debreceni Béke MGTSZ a Templomhelyen 
a múzeum többszöri tíltakozáia ellenére homokbányát nyitott, a domb keleti 
és déli szélén sok sírt tettek tönkre a markológépek. De miért is nem ásatta 
meg Zoltai a fancsikai templomhelyet?Feljegyzéseiből kitűnik, hogy a Templom
hegyen már az ő korában olyan mértékű beavatkozás történt / még gyümölcsös 
alá is rigolírozták egy részét/, hogy valószínűtlennek tartotta az eredményes 
kutatást.

Említett dolgozatomban tisztáztam, hogy Fancsií A első említése nem a 
Zoltai által ismert 1347. évi szalóksámsoni határj; ó oklevélben van,hanem
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1273-ban. Ekkor a közös eredetű Sártványvecse-Zovárd nemzetségből származó 
Bajoni család Poroszlai-agának nevezettek poroszlói /Heves megye/ nemzetsé
gi monostorának birtoka, dézsmája a váradi káptalant, illette. A nemzetségi 
monostor már a XIII. század elején állott, Fancsika idlu az egyik .legkorábbi 
tartozéka lehetett, de mindenképpen tatárjárás előtti. A falu neve szemely- 
névi eredetű, már a XII. században megtelepedett. A személynév első említése 
lo93-5/1134. évi oklevélben történik és a régi magyar Foncs-^ancs szemc31yriév 
származéka. 1299-ben Poroszló-i Jula fia István a révtartó Poroszló falut a 
monostorral együtt cserebírtokként átadta Rátold nembeli Domokos tárnokmes
ternek. Fancsika kikerül a monostor birtokai közül s bár az 1332-1337 közöt
ti pápai tizedjegyzékekben nem szerepel, bizonyos, hogy néptartó, egyházas 
hely, hiszen az emlitett 1347. évi szalóksámsoni határjárás falu-nak írja, 
ugyanúgy egy 1352. és egy 1363. évi adat, melyek Fancsika falut Bánk és*P. 
között fekvőnek mondják. A Sártványvecse nemzetség Poroszkai-ágából származó 
családok a XIV. század elején vagy mind kihaltak vagy máshová költöztek az 
ősi szállásbírtokról. Fancsika 132o után bizonyára a nemzetség Bajoni-Borsi 
ágából kiszakadt Bajoni család faluja, akik a század második felében és a 
XV. században hatalmas uradalmat építettek ki Békésben, Biharban és Szabolcs
ban. 1451-ben Bajoni István úgynevezett nova donatio-t, új adományt kapott 
Hunyadi Jánostól Fancsika birtok részére. A XV. század elején a falu másik 
birtokosa a Hontpázmány nemből származó Batthyán-i család, majd a magtalanul 
elhalt Batthyán-i Györgytől unokatestvére Sztári /Esztári/ Albert örökölte. 
A fancsikai részbírtok felét két szabolcsi birtokkal együtt 1455-ben Bajoni 
István elcserélte Szepesi László alkormányzó ohati, egyeki és bodacsi része
iért. 1456. április 21-én pedig a nádor szine előtt Sztári Alberttel kötött 
olyan egyességet, hogy magtalan haláluk esetén egyik a másiknak minden bir
tokát örökölje. A Sztári birtokok között találjuk Fancsika falu negyed ré
szét is. Az egyesség háttere elég átlátszó, hiszen Bajoni Istvánnak két élő 
fia volt, 1464 április 24-én az országbíró előtt Sztári Albert még életében 
átadta fancsikai részét Bajoni Istvánnak. A Szepesiek birtokában a falunak 
egy negyed része maradt. Az ő jobbágytelkeik közül néhány a XV. század végén, 
a XVI. század elején más birtokosok kezére is került. A falu későbbi törté
netét ezúttal nem szándékozom tárgyalni.

Fancsika megtelepedésére, a falu egyházát^ vonatkozóan viszont nagyje
lentőségű volt az az ásatás, melyet 1982. augusztus 9-31. között a Felsőti- 
szaki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Debreceni Parkerdészete példamutató ál
dozatkészséggel fedezett. Az úgynevezett Templomhefyen, mely a korábban
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említett homokbányászás durva beavatkozása előtt egy hatalmas, 8 méter magas 
és 3o méter átmérőjű homokdomb volt, a keleti részen hihetetlen szerencsével 
sikerült feltárnom a falu egyházának falmaradványait. A felszínen mutatkozó 
tégla és habarcstörmelék irányította az első Iá méter hosszú és 1,5 méter 
széles észak-déli irányú kutatószelvényünk kitűzését. Kiderült, hogy ide csak 
másodlagosan,földmunkákkal került a törmelékes felső réteg. Második ugyan
ilyen méretű szelvényünket 4,5 méterrel nyugat felé párhuzamosan, de északi 
irányban eltolva tűztük ki. Ennek a felső, északi felében került; elő a déli 
főfal és a szentély csatlakozása illetve a szentély roncsolt északi hajlásá- 
nak részlete. Ezután a II. kutatószelvény keleti oldalához csatlakoztattuk a 
8 méter hosszú és 3 méter széles III. szelvényt, melyben a szentély 5/6-ának 
maradványai előkerültek. A IV. szelvényben sikerűit fellelnünk a déli falat 
és a nyugati fal ahhoz csatlakozó kis szakaszát.

így annak ellenére, hogy az északi falnál a század első két évtizedében 
történt nagyarányú bolygatás miatt csak az alapárkot tudtuk megfigyelni s a 
nyugati fal 4/5-ének még alapozásmaradványa sem került elő, a kis templom a- 
laprajza hitelesen kiszerkeszthető. A hajó belső hossza 6,8 méter, szélessége 
5,3 méter, a patkósan félköríves záródású szentély szélessége 3,8 méter, hosz- 
szúsága 3 méter. Az alapot közvetlenül a homoktalaj teherbíró szintjére rak
ták 3o cm mélyen bodrogkeresztúri faragott kövekből. A felmenő falak is 7o 
cm magasan kőből voltak, rajtuk három sor téglát találtunk kötésben, a déli 
fal nyugati végénél 12 sort. Az alaprajz, a méretek és az alapozási technika 
ismeretében úgy vélem, hogy a kicsiny egyház a XII. század közepén már állott 
Ezt erősíti a templomkörűli temető déli részén, a II. szelvényünkben,egy már 
korábban feldúlt sírból előkerült S-végű hajkarika, és egy másik erősen boly
gatott sír földjében lelt III. Béla /1172-1196/ korai veretű rézpénze.

A fancsikai templom méretei és alaprajza nyomán bele illeszkedik abba 
az építési korszakba, a XII. század közepére, melyben a Zoltai által feltárt 
Kisgut, a Téglás-AngoIkert lelőhelyen megásott Szentlélek és a Majduhadház- 
Demeter nevű határrészen feltárt Szentdemeter falusi egyházait emelték. Te
hát vidékünk második templom-építési korszakába. Ezek az egyházak mind kis, 
vagy viszonylag kisméretű hajóval épültek és felköríves záródású, három eset 
ben patkó alakú szentéllyel. Tornyuk nem volt, Szentdemeter templomáét ké- 
sőbL pitési fázisban építették a hajóhoz. Mivel Fancsika 1573-ban már pusz
tabírtok s a debreceniek vették zslogba részenként, a templom is elromoso- 
dott és az 159o-es évekre teljesen elpusztulhatott. Tégláit és a vidékünkön 
ritkán előforduló falazó kőanyagát széthordták. XVII. századi írott forrása
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ink és XVIII. századi kéziratos térképeink már a templomra mól. som jelezték. 
Felmenő falai ekkor már csak csô '-oKban lehettek.

A régészeti kutatással egyidőben a Debreceni Parkerdészet terűletcscré- 
vel megszerezte a fancsikai Templomhegyet. A fellelt falmaradványok műemlé
ki bemutatásra alkalmas konzerválását illetve felfalazásának költségeit vál
lalta. A heljleállítást még 1982 őszén Takács Péter ny. építész-tanár terve 
és művezetése nyomán a Debreceni Műszaki Erdészet dolgozói kifogástalanul el
végezték. A régészeti kutatás és műemléki helyreállítás mecenatúrájával a 
Parkerdészet szép példáját adta az általa gondozott terület iránti minden 
vonatkozásban érzett felelősségnek.

A következő 1983 évben ugyancsak a Parkerdészet jelentős támogatásából 
sikerűit régészeti ásatást végezni Nagycserén,Augusztus 29. és szeptember 13. 
között Nagycsere legdélibb részén, a valamikori fancsikai erdőspuszta határ
szélén az úgynevezett Jankóhegyen folytattam kutatást. Nagycserén élő helynév 
volt századokon át a Szent János hegye. Az előzőekben hivatkozott 1632. évi 
forrás a fancsikai erdőspuszta északkeleti részén a Szent János laposa és 
Nagyrét a Szent János alatt határrész neveket tünteti fel. Szólottunk arról 
is, hogy a fancsikai erdőspuszta első, 175o körüli térképe Szentjános és 
Latótelek teljes területét Fancsikához vette, az 1773. évi térkép azonban 
csak ezeknek déli részeit, az északnyugati részeket Nagycseréhez csatoltan 
ábrázolja. Már Zoltai Lajos rámutatott, hogy az 192o-as években régen be- 
erdősűlt dombon téglatörmelékek vannak a tölgy és akácfák között, ami temp
lomhelyre utal. Fancsikai dolgozatom, majd a fancsikai kora Árpád-kori egyház 
maradványainak fellelése váltotta ki érdeklődésemet ez iránt a Szentjános ne
vű birtok iránt. Elsősorban is arra gondol1nm, hátha ugyanolyan szerencsések 
leszünk a templomhely kutatásánál mint Fancsikán.

Szentjános nevű pusztabirtok /praedium/ a debreceni uradalom tartozékai 
között először 1411-ben szerepel, amikor Zsigmond király a várost és minden 
tartozékát Lazarevics István rác despotának adományozta, akitől Brankovics 
György örökölte. Amikor a király - akire a debreceni uradalom a Debreceni 
család kihalása után szállt- 14o6 nyarán a nádort és az uradalmi tiszteket 
utasította, hogy tilalommal és zálogolással ne háborgassák a városlakókat a 
"régtől Debrecenhez tartozó usualis földek" használatában, Somát és Latótele- 
ket a sorolt pusztabirtokok között találjuk, de Szentjánost nem. Úgy vélem, 
hogy Latótelek és Szentjános ekkorra összeolvadt, s hol egyik, hol másik ne
vét használták.
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Zoltai Lajos ezt a kései adatban előjövő pusztabirtokot helytállóan azo
nosította a Szalóksámson már többször idézett 1347. évi határjárásában Sza
lóksámson, Fancsika és Haláp között jelzett Újlak nevű faluval, mely ekkor 
még néptartó település volt. Nyilvánvalóan a XIV. század végén néptelenedett 
el. Itt jegyezzük meg, hogy a Debreceni család és majd adományából a városla
kók az 137o-es évek és 14oo között a későbbi erdőspusztákon is szereztek bir
tokot, így az elnéptelenedett Soma /Nagycsere keleti részén feküdt/, Szata 
Nagycsere középső és nyugati részén/ határát. Ekkor került Debrecenhez Lató- 
háza-Latótelek és Szentjános egy része is. Újlak falunév a néptelenné válás 
korábban váltódott át Szentjános-ra, nyílván azért mert Újlak Árpád-kori 
templomának védőszentje Szent János volt. Ilyen névváltozásra számos analó
giánk van. A XV. század elején Szentjános másik - déli részének - birtokosai 
a szomszédos Fancsika földesúrai, a Bajoniak voltak. A Fancsika történeténél 
már tárgyalt 1451. évi nova donatio-ban Bajoni István Szentjános részeire is 
adományt kapott. De a Bajoniak a XIV-XV. század fordulóján Szentjánoson igyan- 
úgy osztoztak a Hontpázmány nembeli Sztáriakkal mint Fancsikán és Latóteleken, 
mert az ugyancsak előzőekben tárgyalt 1456 tavaszi, Bajoni István és Sztári 
Albert közötti kölcsönös örökösödési szerződésben mindhárom birtok negyed ré
sze mint Sztári Albert tulajdona volt sorolva, és 1464-ben mindhárom részbir
tok a Bajoniaké lett. Ettől kezdve Szentjános és Latótelek déli része Fancsi- 
kába olvadt be, északnyugati része pedig az azt már régen használó debreceni
eké.

Újlak falu megtelepedése a XI. században meg kellett történjen. Erre el
sősorban neve utal. A -lak, -laka végződésű helyneveink ugyanis a magánbir
tok központjait, udvarhelyeit jelölték, mint Györffy György bizonyította. A 
lak szavunk a XI-XII. századi okleveles gyakorlatban használt predium-nak, az
uradalmi gazdaságnak,a megfelelője vmagyarul. Csak az,.Árpád-kori Bihar, várme-I C JZ- ib a u-o.̂7. o i> r b x n ii n.X.Ő^>
gyében még öt UjlaI<7"Ttét\TOlepulesvolt. A mi"~kutatotT tálunk első okleveles
említésekor 1219-ben éppen az újlaki pap emel vádat egy pályi jobbágy ellen, 
tehát korán egyházas település lett. Feltehetően már akkor is- mint majd 
131o-ben - a Gutkeled nemzetségből származó családok birtoka. Ez évben enge
dik át a falut Gutkelednembeli Bereck és társai Mihály ispánnak és rokonsá
gának. Utóbbiak a nemzetségből sarjadt Zeleméri család ősei.

1983. augusztus utolsó napjaiban kezdett ásatásunk meglepő eredményt 
hozott. Az akácosokkal benőtt nagy homokdombon a legtöbb téglatörmeléket mu
tató helyen ásott első kutatási szelvényünkben a harmadik ásónyomban erősen 
törmelékes réteg alatt egy 7-8 táglasoros kidőlt faltestet, közvetlenül et-
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tői délre fekete döngölt agyagalapozást találtunk, mely ívesen fordult dél
nyugati irányba. Ez a megfigyelés zavaró volt, hiszen így egy észak-déli tá
jolású templom északi félköríves szentélyét lehetett volna feltételezni. Ez 
semmiképpen nem illik a keret-nyugati tájolású Árpád-kori falusi templomok
hoz. További szelvényeink, melyeket az első szelvénytől nyugatra, délnyugat
ra majd keletre húztunk, feloldották kétségeinket. Ezekben ugyanis előkerült 
a nyugati karéj, majd az északi diadalív, rajta eredeti helyzetben téglákkal 
és a keleti lapos ivű szentély. Kibontakozott egy négykaréjós kicsiny templo- 
mocska tömör fekete döngölt agyagalapozása, mely átlagosan 9o cm mély volt, 
de helyenként az 1 métert is meghaladta. Az alapozás szélessége mindenütt 1 
méteres, az északi és déli karéjoknak a nyugati karéjhoz való csatlakozásánál 
pedig 1,5 méter. A kis templom nyugati-keleti belső hosszúsága, 8,4 méter,eb
ből a szentély - a keleti karéj belső mélysége csak 2,5 méter. Az észak-déli 
belső hosszúság 7,6 méter. Az agyagalapozás az északi és déli karéjnál sza
bálytalan: az északinak a mélysége 2,5 méter, a délié csak 1,7 méter. A fel-ilelt téglák mérete: 28 x 15 x 4,5-5 cm. Kutatásunk igazolta, hogy Újlak való
ban korai telepűlésű egyházas falu volt. A négykaréjos templomok a körtemplo-

i  • i mokkái együtt a legkorábbi építkezési korszakba sorolhatók. Újlak kicsiny
temploma alapozásmaradványainak feltárásával területünkön az első ilyen alap
rajzú egyházat sikerült megtalálni, melyet a XII. század első felében arelhet- 
tek. Hövid ismertetésem a templomalapozás feltárásáról csak előzetes közlés
nek tekinthető, a teljesebb értékelés további kutatást igényel.

Mivel a Szentjános hegyen csak összefüggő agyagalapozást találtunk,fel
falazással végzett rekonstrukciós bemutatás szakmai szempontból kizárt volt. 
De hogy mint történeti emlékhelyet a jövő számára is megőrizzünk Újlak egyhá
zának helyét, a döngölt agyagalapozásra földsáncot emeltünk. így az alaprajz 
jól felismerhető. Végezetül őszinte köszönetét mondok a Felsőtiszai Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság és a Debreceni Parkerdészet minden munkatársának, akik 
messzemenő anyagi és erkölcsi támogatással biztosították a fancsikai és nagy
cserei kutató munka sikerességét. Ezek eredményeként a debreceni Erdőspusztán 
valamikor élt Árpád-kori falvakról ujabb fontos tudományos információkat kap
tunk.
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IRODALOMJEGYZÉK

1. Az erdőspuszták és az ottani középkori falvak történetéhez.
Zoltai Lajos: Települések, egyházas és egyházatlan falvak Debrecen város 
inai határa és külső birtokai területén a Xl-XV-i században.
/Debrecen, 1925/

Zoltai Lajos: Ismeretlen részletek Debrecen múltjából. 2. rész Debrecen 
határának kialakulása és birtokainak megszerzése. /Debrecen, 1936/
Balogh István: A debreceni erdőspuszták betelepülése = Debreceni Szemle 
1936. évf.
Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt /Budapest, 194o/
Balogh István: Adatok az Alföld középkori régészetéhez = Archaeológiai 
Értesítő. 1953. évf. 2. szám. 141-15o.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. A-Cs. 
/Budapest, 1963/
Módy György: Hajdu-Bihar megye településtörténeti vázlata a tatárjárás
tól a hódoltság megszűnéséig = Hajdú-Bihari kéziratos térképek. /Szerk. 
Komoróczy György, Debrecen, 1972/ 171-19o.
Módy György: A debreceni erdőspuszták története 1945-ig /Debrecen, 1981/, 
valamint a fenti munkába sorolt irodalom.

2. Fancsika és Szentjános történetéhez:
Módy György: Fancsika. egy XVI. század végén elpusztult északbihari falu = 
A Bihari Múzeum Évkönyve III. /Szerk. Héthy Zoltán, Berettyóújfalu, 1982/ 
Módy György: Bajom és a Bajoni család uradalma a középkorban /kézirat/

3. A -lak végződésű helynevek, a prédiumok és a korai falusi templomépíté
szet kérdéseihez:
Szabó István: A prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság és telepű- 
léstörténelem körében I-II. = Agrártörténeti Szemle 1963. évf. 1-2. sz. 
Györffy György: István király és műve /Budapest, 1977/ 262-264.
Módy György: Debrecen Árpád-kori és középkori régészeti kutatottsága = 
Debreceni Szemle. V. évf. /1985/ 1. sz.
Módy György: Árpád-kori falusi templomépítészet Hajdii-Biharban /kézirat/
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AZ ÖRDÖG ÁRKA 

Dr M.dr ITepper Ibolya

Nagyjából az Alföld peremén többfelé találhatók egykori hatalmas föld
sáncok maradványai. Erdőkben, valamint ott, ahol két község határvonalát al
kotják elég jól láthatók; a intkülönbség a sánc árka és töltése között sok 
helyen az ember magasságát is meghaladja. A nép a Tiszántúlon az Ördög ár
kának", a Duna-Tisza-közén "Csesz-árkának", "Csörsz árkának" nevezi ezeket 
és létrejöttüket különféle mondákkal magyarázza. Az egyik szerint - amit Kö- 
tegyánban meséltek el- az ördög két kakast fogva az ekéje elé egyetlen éjsza
ka szántotta ki, miután egy módos gazdával fogadott, hogy ki tud hosszabb ba
rázdát húzni. Ismert Csörsz királyfi mondája is, aki azért akarta a Dunát a 
Tiszával egy csatornával összekötni, mivel a mennyasszonyát csak akkor nyer
hette el, ha hajóval viszi haza a Dunántúlról a Tiszántúlra.

E sáncok feltérképezésükkel egybekötött kutatását, valódi eredetük és 
rendeltetésük megállapítása végett a Balás Vilmos által összegyűjtött irodal
mi és kartográfiai adatok felhasználásával a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy mun
kacsoportja /Garam Éva, Patay Pál és Soproni Sándor/ számos más vidéki kutató 
helyi közreműködésével 1962-ben kezdte meg és közel 2o éven át végezte. A ku
tatások eredményeképpen meg lehetett állapítani, hogy e sáncok egy hatalmas 
rendszert alkotnak, amely az Alföldet - a Nyírség zömét és az attól északra 
és keletre eső részeit kivéve - a Dunától Vác és Budapest között kiindulva 
keleti irányban a Tiszáig, majd tovább Űjfnhértóig, ott nagy ívben délnek ka
nyarodva megközelítőleg Debrecen-Biharkeresztes-Nagyszalonta-Arad-Temesvár- 
Versec vonalán az Aldunáig körül övezi, mintegy 55o km hosszúságban. Nem is 
egy vonal alkotja a sáncrendszert; az 2-3, sőt pl. Biharban, valamint a Maros 
és Temes között 4, egymástól 3-15 km távolságban, nagyjából egymással párhuza
mosan futó vonalból áll. A Tiszántúlon ezek közül 3 folyamatosan kiépítettnek 
bizonyúlt, míg a Duna-Tisza közén csak a legalsó /Dunakeszi és Kisköre kö
zött/. A két másik egyes szakaszai nem lettek kiásva, sőt a középső sánc ke
leti részének nyomvonalát módosították is. A kiásott sáncok összhossza leg
kevesebb 126o km-re becsülhető. Az általuk és a Duna által bezárt terület 
6o.ooo-65.ooo km -t tesz ki. /Meg kell jegyeznünk, hogy a Kárpát medencében 
másfelé is találhatók hasonló hosszanfutó sáncok, a Bácskában, a Duna-Tisza 
közén, a Hármas-, illetve Sebeskőrös mentén, a Dunántúlon, Délkelet-Szlováki- 
ában és Erdélyben is, de ezek nem tartoznak a fentebb említett, Dunától-



Dunáig húzódó rendszerhez és a nem is készültek az utóbbival azonos időben./ 
A sáncok egy árokból és annak belső /a Duna-Tisza közén déli, a Tiszántúlon 
nyugati/ oldalán emelt sáncból álltak. Az árok mérete és alakja - részében a 
talajtól függően - változó volt / homokos, vagy vizes talajon sekélyebb és 
laposabb fenekű/. Mélysége l,5o-3,lo, szélessége 3,4o és lo,4o méter között 
ingadozott, keresztmetszete pedig 4 és 18 m2 között. Kiásásuk a sáncrendszer 
teljes hosszában kb. lo.ooo.ooo m3 föld megmozgatását jelentette, ami primi
tív viszonyok között ugyanannyi munkanapot igényelhetett.

A kutatások során több helyen a sáncok átvágása alkalmával korhatározó 
leletekre is találtak. így Tiszazsadány mellett egy legkésőbb a III. század 
közepén eltemetett sírra bukkantak, Kötegyánban egy ugyancsak III. századi 
telep helyén halad át az Ördög árka, ugyanakkor Oszlárnál egy XI. szizadi te
mető szélét alkotja. A sáncrendszert tehát a két időpont között kellett létre 
hozni. Az általa körülzárt terület viszont a fenti időhatárok között itt lakó 
népek közül egyedül a szarmaták szállásterületével egyezik. A sánc létrehozói 
tehát csakis ők lehettek.

A történelmi adatok figyelembevételével ez a 32o-33o-as években követ
kezhetett be. 322-ben ugyani Nagy Constantinus római császár, megtorolva a 
szarmata-jazig törzsek betörését Pannóniába, legyőzte őket és a biro,dalom 
szövetségeseivé tette. A rómaiak birodalmuk határát, ahol azt nem folyó ké
pezte, kő-vagy földsánccal jelölték meg. Minden bizonnyal tehát ők kezdemé
nyezhették, hogy a szövetségeseik a saját szállásterületük határát is jelöl
jék meg sáncokkal, ami egyben kisebb rajtaütések, portyázások ellen is hi
vatva lett volna őket megvédeni. A sáncok határjelző és védelmi szerepe 
azonban a 37o-es évek végén, a népvándorlások előszelét képező germán népek 
sikeres támadása miatt megszűnt.

Debrecen külső határában az Ördög ároknak két vonalát is felleljük. Az 
egyik a hajdúhadházi Csereerdőből lép át a Monostori erdőbe, majd a Nagyer
dőn fut keresztül, a Köztemető főbejáratától loo méterre nyugatra. A Nagyer
dő 1828-ban és 1836-ban készült kéziratos térképein fel is tüntették. Ennek 
a vonalnak a déli része jól látható a Paci erdőben is. A másik vonala ennek 
a sáncnak Nagycsere és Fancsika erdőspuszták területén húzódik. Ennek a leg
korábbi ábrázolását találjuk meg Ördög árok néven egy 1744. évi fancsikai 
határjárás térképvázlatán. Az Ördög árok északi részén két határdomb van Cse
re felől. Ugyanezt a vonalat tünteti fel a fancsikai erdőspuszta 1814, és 
1854.évi ké7iratos térképe is.

Ammianus Marcellinus római történetíró ad hírt legelőször ennek az ón-
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ási sáncrendszernek a létéről, megemlítve az agger celsior-t, /magas töltés, 
földhányás/ mégpedig II. Constantinqs 359-ben a szarmaták belső háborúja mi
att vezetett hadjárata kapcsán. Ennek befejezése után tartott beszédet a sánc 
feltehetően valamelyik bácskai szakaszán a császár a magas töltésen állva.

Egy szakaszát a debreceni határban a vámospércsi út mellett a kisvasút 
"Csereerdő" megállójával szemben eredeti alakjára helyreállítottuk. Ez a vo
nulata a hajduhadházi Nagyerdőből jön át Pallagon, majd délkelet felé kanya
rodva keresztezi a Fancsikai és Bánki erdőt.

A kutatást és a helyreállítást M. Nepper Ibonya /Déri Múzeum/ és Patay 
Pál /Magyar Nemzeti Múzeum/ régészek vezették 1985-ben.

Költségeit a FEFAG Debreceni Parkerdészete fedezte, példát mutatva arra, 
hogy a rábízott terület történeti értékeinek is felelős gazdája.
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AZ ERDŰSPUSZTAI TAVAK LÉTESÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE 

Dr. Papp Ferenc

Az Erdőspusztai tavak létesítésének előzménye volt egy szemléletben új
szerű vízgazdálkodás, amely az 1960-70-es években bontakozott ki a Tiszántú
li Vízügyi Igazgatóság működési területén, valamint az "erdészek és vizesek' 
egymásra találása, egymás munkájának kölcsönös megismerése és megbecsülése.
Ezt követte» fazös szándék és cselekvés, mert ebben az időben jelentkezett a 
Debrecentől keletre húzódó 12.000 hektáros Erdőspuszta parkerdővé fejleszté
se, ahol alkalmazni lehetett a két környezetgazdagító tényező /erdő és víz/ 
együttes tájfejlesztő hatását.

Mint vízgazdálkodó is páratlan szépségűnek láttam a Nyírség legdélibb 
részén a több mint 50 %-ban erdősült Alsónyírvizi-területet, ahol facsopor
tok, erdőfoltok, erdők, rétek, legelők festői tájat alkottak. Könnyű volt 
felismerni, hogy hiányzott az a víz, amely vonzerejével mindig fokozza a táj 
szépségét, növeli értékét. A vízgazdálkodás újszerűségének lényege ezen a te
rületen az volt, hogy a korábban feleslegesnek és károsnak vélt belvizeket kü
lönböző rendeltetésű tározókban a vízgyűjtőn tartsuk azzal a felfogással, hogy 
"minden víz, amely kárt nem okoz,az hasznos" Egy tenyérnyi vízfelület is ivó 
és fürdővíz az erdő állatvilágának.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Tiszántúl vízgazdálkodása ebben az idő
ben megújulását, reneszánszát élte. Többek között azért is, mert a dinamikusan 
fejlesztett megyei vezetékes vízellátás az 1966-os jeges- és 1970-es nyári si
keres árvédekezés olyan kohéziót teremtett a vízügyi szervek, tanácsok és gaz
dálkodó szervezetek között, amely lelkesített, kezdeményezésre bátorított. 
Ugyanakkor már hatott a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HIVR) 
tervezésének az a komplex szemlélete, hogy Debrecen tágabb térségében össze
hangoltan tervezzünk valamennyi vízgazdálkodási fejlesztést és feladatot. E- 
zek voltak:
a./ Debrecen város ivó- és ipari vízigényének kielégítése
b./ A löszháti területen 30.000 ha öntözésfejlesztés
c./ A Nagyerdő vízháztartásának javítása (Ennek érdekében jóléti célokat is 

szolgáló tórendszert tervezünk.)
d./ Debrecen peremterületeinek belvízi rendezése (
e./ A fürdők használt vizének elhelyezése
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f./ Az Erdospusztai erdők termőhelyi, vízháztartási és környezeti viszonyai 
nak javítása

g./ Debrecen rekreációs övezeteinek fejlesztése
A vízgazdálkodási feladatok természeti és gazdasági struktúrájában két 

eltérő tájegységet érintettek. A löszháton elsősorban a gazdasági jellegű 
feladatok domináltak, az Alsónyír-vizen, a Tócó- és Kondoros völgyben a bcl- 
vízgazdálkodási, környezetfejlesztési és rekreációs lehetőségek bővítésé
volt az elsődleges cél.

Terjedelmi kötöttségek miatt sem foglalkozhatom a HIVR nagyszerű, évti
zedekre kiható vízgazdálkodás fejlesztési tervvel. Ezt már többször többen 
megtettük. Leszűkítem a gondolataimat a Kati-ér vízgyűjtőjére (418 km ), majd 
ezen belül is az első tóra, a "Kati tó" (ugyanis ekkor még így nevezték) lé
tesítésének történetére. Azért is, mert létesítésének körülményeit a későbbi
ek során a valóságot megszépítöbben mutatták be, mint ahogyan az volt.

Számomra ma is rejtély, hogy miért változtatták meg e szépen csengő né
pies hangzású nevet, amely Debrecen térségében más létesítményeknél is hasz
nált volt (Kati-híd, Kati-kocsma...) és a Kati-tó elnevezés elfogadott volt 
az építés időszakában. A HAJDÚ-BIHARI NAPLÚ 1976. III. 17-i száma "Megnyitás 
előtt Debrecen új pihenőkörzete" c. írása még következetesen használja; "a 
Kati-tó környéket"... "a Kati-tó partján" a Kati-tónál" kifejeze -eket.

A Kati-tó nevet használtuk publikációnkban éveken keresztül. Engedtes
sék meg, hogy a helytörténeti hűség kedvéért e cikkben is következetesen úgy 
használjam, ahogyan létesítésének nehéz körülményei között.

A Kati-ér vízgyűjtőjéről
A szakirodalomból ismert, hogy Debrecen térsége még a XIX. században is 

víz bőségében szenvedett. A Nagyerdő környékén bőjyizú és jó vizet adó ásott 
kutak voltak. (Ekkor még díszlettek a Nagyerdő fái.)

Az Alföld síkság és a dombvidék között átmenetet képzett, erekkel és 
mesterséges csatornákkal barázdált terület - az Alsó-Nyírvíz - nagy része is 
vízzel borított volt. A Kati-éren vízi malom is üzemelt. Nem részletezem a 
múlt századvégi vízrendezés és lecsapolás társadalmi, közegészségügyi, gazda
sági okait, műszaki részletkérdéseit (esetleg szemléleti hibáit), a mikroklí
mára és az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen hatásait. Tény, hogy a vízbő vá
rosból víz nélküli város lett, csökkent a kutak .vízszintje, általánossá vált 
az alsó-nyírvizi terület kiszáradása. Csökkent a csapadékosság, a relal pá
ratartalom, hatásukra romlott az élővilág életfeltétele.
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A múlt ismeretéből és az "akkori jelen" adottságaiból egyértelmű volt 
a feladat, "a területre vissza kell hozni a vizet szabályozottan és ezzel 
javítani a vizháztartási viszonyokat és a termőhelyi feltételeket." Ennek 
első lépése a lehullott csapadék visszatartása, tározókban való gyűjtése, 
frissítésükről való gondoskodás (frissítő víz más vízgyűjtőről való átveze
tésével is...) és ahol lehet a víz rekreációs célú hasznosítása. Részletes 
ismertetés nélkül csak megemlítem, hogy az elkészült tervek a Kati-ér víz
gyűjtőjén:
- három helyen közcélú (jóléti) tározót (Arborétum 3 ha, Mézeshegyi-tórend- 
szer 47 ha, Kati-tó 20 ha)

- kettő helyen belvizi- és közcélú tározót (Fancsika-I 90 ha, Fancsika-II ha)
- három helyen belvíztározót tartalmaztak (Fancsika-III 14 ha, Bodzás 34 ha, 
Haláp 66 ha).

E tározók és tavak meg is épültek, jól funkcionálnak és az Erdőspuszta 
gyöngyszemei. Létesítésük óta sok örömet szereztek Debrecen és környéke la
kosságának.

Ilyen időtávlatból úgy tűnhet - könnyen mondhatják -, hogy a vízügyi be
avatkozás egyértelmű, szinte egyedül lehetséges és szép feladat volt. Mi volt 
benne új, nehéz és kockázatos? Valóban úgy tűnhet, mert nehézségei leszűkültek 
egy kisebb körre, s egyik-másik probléma a nyilvánosság előtt rejtve maradt. 
Úgy vélem, nem rontja e nagyszerű emberi alkotás értékét, ha szépítés nélkül 
adom közre a még le nem írt, de közben elhárult akadályoka^yííkkor küszöbön 
álló kudarcokat, bizonyos dolgok agyonhallgatását, amelyek tanulsága néhány 
helyi vezető akkori szemléletét is tükrözi.

Első probléma az volt, hogy az Erdőspusztai terv első változata még nem 
számolt - nem számolhatott - a tervezett tavakkal. Érthető, hogy az ezzel já
ró tervmódosítás kezdetben okozott kisebb nézeteltérést, idegenkedést bizonyos 
vízügyi létesítményektől. (Volt akinél sértett hiúságot.) Ezek később nemcsak 
feloldódtak, hanem szoros együttműködéssé, kölcsönös szakmai tiszteletté, em
beri barátsággá változtak.

Valós gondot az okozott, igazán kockázatossá az tette az ügyet, hogy a 
hidrológiai számítások szerint nem volt biztonságos saját vízgyűjtőjéről a 
Kati-tó vízellátása. A számítások szerint tíz évből egyszer elapadhat, kiszá
radhat a tó. Mit lehetett erre mondani? Semmiképp nem volt szabad a számításo
kat megszépíteni, adott esetben a felelősséget áthárítani, bárkit nehéz hely
zetbe hozni. Érveket csak a józan ész alapján, kockázattal párosítva lehetett 
felsorakoztatni. Ilyenek voltak:
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- Bíztunk abban, ha az első éveket megnyerjük, a talajvizek dúsulnak annyit, 
hogy a számított valószinűség nem következik be.

- Ha mégis bekövetkezne, az nem úgy jelentkezik, hogy az átadást követő 2-3 (ív
ben egymás után, és ha megismerték, megszerették (mármint a tavat) az átmene
ti kudarcunkat könnyebben elviseli a lakosság.

- Ilyen kockázati valószinűség az élet más területén is előfordulhat.
Ki tudja mi mindennel érvelt az ember akkor, amikor bizonyos nem lehetett, 

de bízott kedvező természeti folyamatokban és hitt a jó ügyben.
A hidrológiai számítás eredménye azonban nem maradt meg szűk körben. A két

kedők, a kényelmesek felerősítették, hogy megalapozatlan az egész elképzelés, 
önfejűségből és hiúságból hajszolom bele a megye vezetését és a vízügyi igazga
tóságot egy ilyen kockázatos vállalkozásba. Nehezítette munkánkat, hogy kezdet
ben a város vezetése sem támogatta.

A hidrológiai számításokat felhasználva befolyásos emberek nyüzsgésének ha
tására a megye vezetőiben is támadt némi bizonytalanság. Mi lesz, ha valóban ki
szárad a tó, mert nem lesz utánpótlása a vízgyűjtőről és a szivárgás is nagyobb 
lesz a számítottnál? (Később ez a kérdés is felerősödött, nem is alaptalanul.) 
Hogyan viselheti el a "Testület" a kilátásba helyzett kudarcot? Egyedüli érvem 
maradt, hogy még mindig jobb, ha tíz évből kilencszer hasznosítjuk és élvezzük 
minden előnyét, mintha egyszer s mindenkorra lemondunk e lehetőségről. E kriti
kus időben volt legnagyobb erkölcsi támaszom néhai dr. Ambrus István, a Megyei 
Tanács VB. elnöke és helyettese, Bartha János, akiknek nevét tisztelettel emlí
tem. Nélkülük ezen a ponton már elakadt volna a tavak ügye.

Az ellenállást, gáncsoskodást legélőbben tükrözi az a levélrészlet, amelyet 
1973. julius 2-án írtam Ambrus elvtársnak. "Szomorú valóság, de érzem /Te tudod 
is/, hogy gyakran kerül nevem emiatt - a legkisebb egyéni érdektől mentes munka 
miatt közforgalomba, nem kívánatos és kevésbé kiérdemelt jelzőkkel. Sokszor úgy 
érzem, azoknak volt igazuk, akik intettek, hogy nehéz témához nyúltam, rossz 
lóra tettem, magamra zúdítom a közönyös és hiú emberek táborát és nem hiszem, 
hogy nem mindenkinél azonos a tett a szóval." Több részletkérdés után így fe
jeztem be levelemet: "Személy szerint is kérem tehát meghallgatásomat, mert úgy 
érzem az önzetlen és igaz ügyért göröngyös útra jutottam."

Meghallgatott, megértett és bátorított. Felbecsülhetetlen értékű volt ez 
akkor és ennek köszönhető, hogy 1974-ben a NAPLÚ-ban "A víz szerepe a jóléti 
erdőgazdálkodásban" c. írásomban már így írhattam: "a teljes vízgyűjtőn o- 
lyan újszerű és több ágazattal (szakmával) összehangolt vízgazdálkodást kezd
tünk, amely elsődlegesen a közjóléti erdők fejlesztését, végső soron a város



lakosságának kirándulását, pihenését segíti elő.”
Másik nagy gondunkat - átmenetileg kudarcunkat - a természet okozta, mert 

1974 első fele rendkívül csapadékos volt. Április lü-én kezdtük az építési mun
kát, de májustól szeptemberig szüneteltetni kellett. Mint a korabeli Hajdú-Bi
hari Napló írása megörökítette: "Földmunka-gépészeink, szocialista brigádjaink 
áldozatvállalásával - emberfeletti munkájával - sikerült elérni, hogy a szélső
ségesen esős időjárás ellenére október 2-án (mikorra az újabb eső megérkezett), 
befejeztük az építést. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy április 10 és október 
2-a között nem egészen hat hónapból három hónapig szüneteltetni kellett a mun
kát és a maradék idő alatt elkészült egy 23 hektáros tó. Néhány korabeli adata: 

Az építés során megmozgatott föld: 177.255 m
ebből: - szkréperes munka 99.573 m33

- dózeres munka 73.162 m
- kotrós munka 4.520 m 

Épitési költsége: 88.351 Ft/ha
vagy 22 Ft/négyszogol
/Ma ennyi idő alatt ennyi költségért talán fel sem vonulnának./
1975-re főként füvesítési, fásítási munka és a hidak építése maradt. Igazi 

igazlomra okot az adott, hogy megtelik-e a földbe vájt tó, mert ehhez 240 ezer 
köbméter víz kellett. A szivárgás nem rejteget-e jóvátehetetlen buktatókat: 
Tulajdonképpen ez az idő volt képletesen szólva "s tó születése" Lestük, bű
völtük, drukkoltunk, aggódtunk, örömmel, szorongva, attól függően, hogy mikor 
milyen látvány fogadott. (Naponta látogattuk...) Felemelő érzés volt látni a 
növekvő víztükröt, érezni, hogy csatát nyerünk. Csodálatos látvány volt a víz
tükörben zöldellő kis sziget apró fácskáival, háttérben a ligetes erdőkkel. Víz 
ott, ahol korábban a szöcske is szomjan halt. Megjelentek az érdeklődők, szem
látomást szaporodott a számuk azoknak, akik gyönyörködtek az erdő és víz harmo
nikus jelenlétében, annak tájformáló és rekreációs hatásában.

A Kati-tó tervezésének és építésének irányításáról
A tó tervezésének és építésének irányítása eltért az akkori idők beruházá

si szabályaitól, ezért is érdemel említést. (A leírtak jellemzőek kis eltérés
sel a többi tóra is.) Azért is mert sok legenda (valós és költött) élt (él?) 
róla. Mi volt legjellemzőbb erre a munkára a tervezés során? A változás, a vál
toztatás, amely folytonos volt. Ki változtatott? Ahogyan akkor mondták: "az i- 
gazgató". "Előző napi elképzeléseit néhány munkatársával megbeszélve döntött. 
Csak a munkavezetők tudták követni." Szerintem ilyen volt a munka természete. 
Ezt a munkát csak így lehetett végezni, mert ez nem fért bele abba a szerve-
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zeti hierarchiába, amelyben egy vízügyi igazgatóság dolgozott. Elvileg elfo
gadható, hogy nem az igazgató közvetlen irányításával kellett volna sem ter
vezni, sem építeni, de az állandó változásokat - amelyek nem a hangulattól 
függtek, hanem a körülményektől - valóban nehéz volt követni.

Jellemző példa a gyors változásokra, hogy a Kati-tó helyén kezdetben még 
két kisebb "tavacska" volt. tervezve (4-5 hektáros), amelyet egy hagyományos 
szelvényű földcsatorna kötött össze. Építéséhez így fogtunk hozzá. A tó, ill. 
tározó neve, ha jól emlékszem Alsópaci -tározó volt, valószínű helytörténeti 
elnevezésű. Az emberek szellemességét tükrözi, hogy néhány hét múlva szójáték
kal már "Pici- paci- peca-tó"-nak hívták. Jószerivel el sem készült, amikor a 
két "Paci-tavat" összekötöttük és megnöveltük, így lett belőle a 23 hektáros 
Kati-tó, amely nevét a tápláló vízfolyásról a Kati-érről kapta. Mikorra így el
készült jött az ötlet, hogy a betáplálás előtt még egy kis tó (alakjáról elne
vezve a "Szív-tó") is kialakítható. így alakult ki mai formája, amelyet még 
nem tekintettünk véglegesnek. Be sem fejeződött az építés, amikor a közel pár
huzamosan húzódó Mikepércsi-völgyben egy evezőspályának is alkalmas újabb ta
vat terveztünk. Szárnyaló fantáziánkkal a lehetőségek akkor végtelennek tűntek.

Munkatársaimtól óriási volt számomra az a segítség, hogy az igazgatóság 
heterogén feladatait nagy önállósággal végezték, és hagyták, hogy ezekkel, né
hány munkatársammal közvetlen foglalkozzam. Irodám melletti szobában 2-3 mér
nök és 2-3 szerkesztő rajzoló tervezett (itt készült a "roncsolt területek" 
előtanulmánya is) a kinti munkákat pedig a munkavezetőkkel rövidre zárva irá
nyítottam. Ekkoriban legtermészetesebb volt, hogy hivatali munkakezdés előtt 
megjártuk Fancsikát, Bánkot, Pacot, eltévedtünk, elakadtunk, mert mindig keres
tük azokat a tónak való helyeket, amelyeket a természet jelölt ki. Egy-egy fel
fedezés után ezekre a hajdani vízállásos területekre tervezték a "maroknyi cso
port" tagjai az alternatív megoldásokat. A döntést nem előzte meg Tervtanács- 
ülés, hatósági egyeztetés stb., jobb esetben csak az Erdészet "elérhető ille
tékesére" futotta az időből. Ez okozott néha kisebb konfliktust, de a jobb al
ternatíva láttán már együtt örültünk.

Gépészeinkkel, az építőbrigádokkal szinte naponta találkoztunk, s nem 
volt olyan lehangoló körülmény, amelyen ne lettünk volna úrrá. Gépkocsivezetőm 
kigyűjtése szerint az építés évében száznál többször voltunk ezen a területen, 
pedig a hétvégeken is ezek voltak kirándulásaimnak színhelyei. Szerénytelenség 
nélkül szeretném mondani, hogy akkoriban ez töltötte ki az életünket és szá
momra ez volt a világ közepe, vágyaim beteljesedése. Ma is rejtély számomra, 
hogy mi volt ebben a hajtóerőmű, miért örült ennek a munkának munkatársaim 
legtöbbje, még azok is, akiknek számára a mostoha munkakörülmény, irodában éj



szakázás, igazi megpróbáltatás volt. Ürültünk, ha kihúzták az elsüllyedt gé 
pet, ha be tudták vinni a helyszínre az üzemanyagot, ha valaki megnézte a mun
kát és biztatott. Mintha mindenki bizonyítani akart volna valamit...

Bizonyított is, mert az első tó elkészült és követte a többi. Nem volt 
könnyű azok építése sem, de már könnyebb.

Győzött az emberi munka, a kitartás, a közös akarat.
a kétkedők megítélését az eredmények befolyásolták, de a hiúság és embe

ri gyarlóság tovább kísértett. Mint ahogy az más területen is lenni szokott 
az eredményeket fokozatosan kisajátították az arra érdemtelen érdemesek, így 
háttérbe szorultak azok, akik ezért a legtöbbet tettek és kockáztattak. Az 
1976. május 1-i hivatalos üzembehelyezésre már meghívót sem kaptam, egyik mun
katársam vette át azt az "Ernléklap"-ot, amelyet az a két vezető írt alá, akik 
induláskor még ellenezték a tavak létesítését.

Az építés körülményeit leghűebben dokumentáló 55 diát és néhány tervrész
letet 1980. májusában adtam át a Debreceni Levéltárnak. Jó volna, ha az erdé
szeti helytörténeti múzeum (tájház?) átvenné ezeket a leghitelesebb dokumentu
mokat és felhasználná ismeretterjesztésre is.

Javasolom, vizsgálják meg azt is, hogy ezek a létesítmények, a született 
tavak, csatornák, erdőrészek, ligetek, vízfolyások hogyan szolgálhatnák jobban 
a nép nyelvén szülr^ott helytörténeti nevek megőrzését, fennmaradását.

Befejező értékelés helyett helyénvaló az a kérdés, hogy mit ad ma az Er
dőspuszta tavaival, növény- és állatvilágával? Elsősorban kulturált kiránduló- 
helyet, rekreációs feltételeket Debrecen és környéke lakosságának, kutatási te
rületet a természet búvárainak, tudósainak. Ugyanakkor napról-napra nő idegen- 
forgalmi vonzereje. Ha rendezvényei közül csak a Kemping-Világtalálkozót emlí
tem, ez önmaga is fémjelzi szerepét az idegenforgalomban is.

Mi a létesítésének társadalmi tanulsága? Hitet ad abban, ha van jó szán
dék, akadnak felkarolói a jó ügynek, az emberi áldozatvállalás és összefogás 
csodákéi képes. Az Erdőspuszta a vízgazdálkodáshoz kapcsolt környezetfejlesz
tés, az erdészeti és vízügyi közös tevékenység országosan is egyik szép modell
je. Továbbfejlesztése kimeríthetetlen lehetőség a társadalmi összefogásra.
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GAZDÁLKODÁS A KISÚJSZÁLLÁSI REDEMPTUS KÖZBIRTOKOSSÁG 
TISZA MENTI ERDŐIBEN

Dr.Oroszi Sándor

Tiszacsege határában, a belterülettől északnyugatra, a mai 6-lo erdőta
gokkal kapcsolatos üzemtervi bejegyzések a legutóbbi időkig emlékeztettek a 
Kisújszállási Redemptus Közbirtokosságra. A közbirtokosságnak azonban ennél 
kiterjedtebb erdői voltak a Tisza mentén, sőt Tiszacsege határának jelentős 
része is egészen a legutóbbi időkig a nagykun városokhoz tartozott. A Tisza 
hullámtéri és mentett oldalán elterülő erdők történeti áttekintése nemcsak a 
vidék, hanem tágabban, a Tisza középső folyása körül kialakuló erdőgazdálko
dásra is példa. Ugyanakkor mutatja, hogy milyen nehézségek merültek fel az 
erdőkkel kapcsolatban egy kimondottan mezőgazdasági, ezen belül is állatte
nyésztő alföldi birtokon.

A kisújszállási redemptus közösség ^  1816-tól bérelte, majd 1862- 
ben megvásárolta a tiszacsegei határban Kecskés pusztát. A pusztát elsősorban 
legelőterületeik növelésére szerezték meg, de így némi erdőbirtokohoz is ju
tottak. Az erdőket részben eladták, /1863-ban az ohati erdőrészt és a Zátony 
nyárfáit/ ^  részben pedig saját maguk igyekeztek hasznosítani. Ezt a haszno
sítást azután az 1879. évi XXXI. te. részletesen szabjályozta. A.*: erdőtörvény 
17 §-a alapján az erdőre - mint jogi személy tulajdonában lévőre - üzemter
vet kellett készíttetni. 1889-ben mintegy 166 kh-ra ideiglenes, majd 1897-ben 
állandó, de már 273 kh-ra vonatkozó üzemtervet állítottak össze. "Az észlelhe
tő területszaporodás és a területben beállott változás - miként azt 19o7-ben 
megállapították - a Tisza folyó holt részének beerdősülésében s a szabályozá
si munkálatokban leli magyarázatát." ^

Az üzemterv szerinti gazdálkodást segítette az 1898. évi XIX. te. alap
ján megvalósuló állami kezelés is. A birtokos azonban az újraerdősítési köte
lezettségének nehezen tudott/akart megfelelni. 19o5-ben, az első üzemátvizs
gálás alkalmával 268,9 kh erdőterületet találtak, amelyből azonban 88,5 kh-on 
nem volt fa. Az elmaradt erdősítésekért ugyan a közbirtokosság korábban fize
tett mar büntetést, de jelentős változást nem tudtak felmutatni. Sőt 19o6- 
ban azt kérték a kisújszállásiak, hogy az új tiszai védgát elkészültével be
állt helyzetre való tekintettel, erdőterületüket csökkenthessék. A csökken
test / amely alapján az erdőt 18o magyar holdra akarták redukálni/ az új gát 
okozta beosztáson kivül azzal is indokolták, hogy ők a Tisza menti birtokot
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legelőnek vették, tehát legelőként kívánják használni.
A vármegyei közigazgatási bizottság nem javasolta a földművelésügyi mi

niszternek, hogy a területcsökkentést engedélyezze, a "terület ugyanis nagyon 
faszegény, s Tiszacsege község lakosságának határozottan érdeke ellen volna
az erdő terület apasztása, a közbirtokosság pedig erdejéből okszerű gazdálko-

4/dás mellett szép hasznot húzhat. A kért területcseréket viszont engedé
lyezték. A feltételekben azonban kikötötték, hogy amíg az új erdőknek felaján
lott területeken valóban nem áll erdő, addig a birtokos fahasználatot sehol 
nem végezhet. A szigorú feltétel ellen a közbirtokosság képviseletében 19o8- 
ban az elnök újabb fellebbezést adott be a minisztériumba. A miniszter kö
zölte a megyei szervekkel, hogy ismertesse az érdekeltekkel, miszerint "elha
tározásomnak megváltoztatására okot nem találtam."

A loo7 főt számláló közbirtokosságnak ^  így nem maradt más hátra, mint 
a miniszteri határozat végrehajtása. Ennek alapján készült el 1912-ben az 
egész erdőbirtok fásítási terve.
A dokumentum alapján az

A-üzemosztályban /hullámtéren/ 1913-192o között 68,8 kh
a B-üzemosztályban /mellett oldalon/ 1911-192o között lo8,2 kh

összesen: 177,o kh 
ültetést írtak elő. A hullámtéren a tölgy főfafaj mellett nyár, fűz és akác, 
a mentett oldalon pedig kőris csemetékkel tervezték a végrehajtást. Az er
dészházhoz közel eső részen 1914-15-ben diót ültettek, bár akkor még nem 
gondoltak arra, hogy azt is bevonják az erdőterületbe. Az erdőtelepítések v^- 
rehajtásának időszakában azonban kitört az I. világháború. Nemcsak az erdősí
tések, hanem a megtiltott fahasznáíatok ügyében is változások történtek.1917- 
ben a háborús viszonyokra, 192o-ban a román megszállás okozta nehézségekre 
való tekintettel rendkívüli fahasználatokra kértek és kaptak engedélyt. így 
aztán érthető, hogy 1921-ig hiába ültettek 86,9 kg-on új erdőt, a felújítás
ban több mint 9o kh elmaradásuk volt. Sőt 1921-ben további, mintegy 13,7 kh- 
nyi területet érintő fahasználatra kértek egedélyt. 8,/

"A megcsonkított Magyarország mai faínséges helyzetében - szólt az el
ső miniszteri határozat - különös tekintet esik arra, hogy az erdőkben a 
túlhasználatok megakadályoztassanak, az előírt erdősítések pedig pontosan 
teljesítessenek. Ezért a kisújszállási közbirtokosság szóban levő erdejében 
mindennemű fahasználatot megtiltok mindaddig, amíg a közbirtokosság az üzem- 
tervben előírt erdősítéseket be nem fejezi. Az idős nyáras kitermelést kü
lönböző biztosítékok mellett /például az árverés útján értékesített faanyag
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értékét csak erdősítésekre igényelhették vissza stb./ végülis engedélyezték. 
Minket azonban jobban érdekel, hogy az erdősítési hátralékok leküzdésére mi
lyen intézkedések születtek, illetve milyen nehézségek merültek fel. A kisúj
szállásiak legelőször a szaporítóanyag hiányára panaszkodtak. Az illetékes er
dőgondnokságtól /Hajdúböszörmény/ tölgymakkot, az egyeki káptalani erdőktől 
pedig amerikai kőris csemetéket hozattak. Ugyanakkor saját csemetekertet is 
igyekeztek kialakítani, erre kiváló minőségű földet hasítottak ki. Amikor az 
országban alföldi erdészeti kísérleti telepek alapítására kértek szabad terü
leteket, a kisúujszállásiak is felajánlották a csegei birtoknak egy részét.'*'0  ̂
Ha az nem is valósult meg, az állami csemetekert - előbb 4 kh-on,majd 8 kh-on 
viszont igen. Az állami csemetekert létesítésével megoldódott az erdőőri gond
juk is, a továbbiakban ugyanis a csemetekert vezetője látta el az egész birtok 
őrzését. Az erdősítést nehezítette az 192o-22-es évek száraz periódusa. így 
például az 192o-ban végzett erdősítések csak fele részben voltak sikeresek. A 
hullámtéri részben ősszel és tavasszal az árvizek okoztak gondot. A munkák 
nagyságára jellemző, hogy például 1922 őszén 12o ezer amerikai kőris és loo 
ezer tölgy csemete ültetést kellett volna elvégezni.

1925-ben kezdődtek az új üzemtervezési munkák. Ennek során 534,45 kh 
erdőterületet találtak, amelyből 316,15 kh ténylegesen is erdő volt, 218,3 kh 
pedig tisztás és 42,75 kh egyéb. A fafajok közül a tölgy 49,5 %-ot, az ameri
kai kőris 42,1 Vöt, a magas kőris 1,9 %-ot, a dió 2,7 %-ot, a fűz 1,6 %-ot, 
az akác 1,2 %-ot és a nyár l,o %-ot foglalt el. Az előzetes jegyzőkönyvben rög
zítették, hogy a továbbiakban az erdőt /mivel túlnyomórészt tölgyes/ loo éves 
vágásfordulóban és "csoportos felújító vágás alkalmazásával" kell kezelni.Meg
jegyezték még, hogy a 2oo kh-nál is nagyobb tisztást - mezőgazdasági köztes
használat mellett - az elkövetkező lo évben be fogják ültetni.Ezen alapel
vek figyelembetvételével készült el az új üzemterv, amelyet 1929-ben hagytak 
jóvá.

A közbirtokosság 1926-ban nemesfűzvessző-telep létesítésére határozta 
el magát. A Puszlika nevezetű helyen loo kh nemesfűzet ültettek, amelynek te
lepítési költsége 169o5,6o pengőt tett ki. A költségelőirányzatokból pedig ki
tűnik, hogy a fűztelepből, illetve a folyó mentén nőtt "tiszai vesszőkből" é- 
vente lo ezer P körini bevételre számoltak. 13// /A fűztelep 1933-ig ii/cikuriött;, 
ekkor kiszántották, a helyét mezőgazdasági művelésbe fogták.
A "tiszai vadfüzes" termését viszont továbbra is értékesítették.

A közbirtokosság a huszas évek második felére anyagilag jelentősen meg
erősödött, így az erdőkre is nagyobb gondot tudtak fordítani. Az üzeintervben

9 /
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előirt erdősítési kötelezettségüknek is igyekeztek eleget tenni. Bizonyság 
erre, hogy az erdősítések talajelőkészítésére 1927-ben például traktort vet- 
tek.18/ Munkájukat segítette az is, hogy 1928-tól az állami csemeteker lekben 
nevelt csemetékért nem kellett, illetve mérsékeltebb árat kellett fizetniük. 
Ugyanakkor erdővédelmi gondjaik is akadtak. Az elegyetlen amerikai kőris 
állományban a pajzstetű olyan nagy károkat okozott, hogy a fákat ki kellett 
termelni. /A 3 vagonnyi szőlőkarót a tiszacsegeiek vették meg./

1931-ben a kisújszállásiak újabb területcserékre kértek engedélyt. 
Mintegy 15o kh erdőbirtok cseréjét kérték, amelyen új erdőket /a Puszlika 
alatti részen a régi Tisza-gát és a holt-Tisza között, a Nagytökös tónál, a 
Puszlika vasúton túl eső részén és az Orpolyán/ úgy igyekeztek elhelyezni, 
hogy a legeltetést, szántóföldi művelést kevésbé zavarják. Ennél sokkal fon
tosabb volt azonban, hogy az így felszabaduló területek minél értékesebb 
szántóföldet adjanak. A tervezett nagyarányú változás miatt - nem várva meg 
az 1934-ben esedékes üzemátvizsgálási munkálatokat - új üzemterv készítését 
rendelték el. Közben azonban újabb, a közbirtokosság erdőgazdálkodásával ösz- 
szefüggő események történtek.

A közbirtokosság vezetése 1932-ben közvetlenül a földművelésügyi minisz
terhez fordult az erdőtelepítések /elmaradt felújítások, illetve a birtokcse
rék révén új, még be nem erdősített területek/ elengedése ügyében. ^
A gazdasági válságra hivatkozva kifejtették, hogy adósságuk mintegy 7oo ezer 
P. Ennek a kamatjait is csak úgy tudják fizetni, ha a Tiszaközön lévő erdők 
melletti szántóikat bérbeadják. Igaz, mintegy 2oo kh erdőt kellene ott ültet
niük, de ezt a kötelezettséget lo évvel kérték meghosszabbítani. Indoklásuk
ban még azt is megemlítették - a tiszacsegeiket érintő szociális szempontokon 
túl -, hogy a közbirtokosság területének 5,7 %-án áll erdő, amely szám alföl
di viszonylatban jelentős. Ugyanebben az évben még rendkivüli fahasználatra

1 R /  ----------------------- — ~is kértek engedélyt. A Kéményháti erdő 35 éves tölgy-kőris állományát /6o
kh/ akarták levágni. Kérelmüket ugyancsak a nagyon nehéz anyagi helyzetükkel 
indokolták.

A miniszter a közvetlenül hozzá intézett kérvényekkel nem foglalkozott, 
visszajuttatta azokat a vármegyei hatóságokhoz. Az erdőfelügyelő alaposan 
megbizsgálta az ügyet.^ Megállapította, hogy a közbirtokosság végső kétség- 
be-eséséhen kért rendkivüli fahasználatra engedélyt. Ráadásul azokat az erdő
ket szerelné kivágni, amelyek a legértékesebbek:"ezek - olvashatjuk az erdő- 
felügyelői szakvéleményben - oly jó fejLődésuek, hogy az alföldi tölgyesek 
mértékével nem is mérhetők."
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Nem tartja tehát a kérést teljesíthetőnek, de javasolja, hogy a miniszter a 
vagyonváltsági terhek könnyítésével, elengedésével próbálja segíteni a "te
kintélyes közös vagyon"-t. Az erdőfelügyelői véleményből azt is megtudhatjuk, 
hogy az erdőtelepítésekhez szükséges csemetét a csemetekert bérleti dijaként, 
az ápolást pedig a mezőgazdasági köztesműveléssel együtt viszonylag könnyen 
meg lehet oldani. így a közbirtokosság erdőtelepítési kötelezettségének na
gyobb áldozatok nélkül tehet eleget.

Mindezeket figyelembe vették, amikor az új üzemtervben lo évre elosztva 
évente mintegy 25-3o kh erdő telepítését írták elő. 2o/ /Az üzemtervben e- 
gyébként - tekintettel a birtokosság súlyos anyagi helyzetére - a vágásfordu
lót tölgy esetében 60 évre szállították le./ Az üzemterv alapján 3 gazdasági
osztályba sorolt erdőbirtok 1938 végén a következő külterületekkel rendelke-

.. 21/ zett:
- erdősített terület 356,9o kh
- erdősítendő terület 238,9o kh 
összesen: 595,80 kh

Itt jegyezzük meg, hogy az időközben "Kisújszállási Redemptus Közbirtokosság 
Legeltetési Társulata" név alatt szereplő közbirtokosságot, mint az 1935.IV. 
te. alapján működő erdőbirtokossági társulatot, az alföldfásítási törvény ki
jelölései során kötelezték ekkora erdő létrehozására. A megvalósítás termé
szetesen továbbra is a birtokosság anyagi helyzetének függvényében folyt. Hi
teleket, illetve egyéb kedvezményeket erdőtelepítésre a birtokosság nem vett 
fel, hiszen továbbra is a legfontosabbnak a kecskési legelő megfelelő gondo
zását, karbantartását tekintette. Az ültetett erdők azonban jó fejlődésiek,a
vidék átlaga felettiek voltak. Mutatták, hogy az ártéren milyen jó gazdasági

22/eredményeket lehet elérni erdőkkel is.
A felszabadulás utáni első híradások /amelyeknek címzettje a Magyar

Állami Alföldfásítási Erdőhivatal - Balmazújváros" /arról számoltak be, hogy
a háborús körülmények és az azt követő nehézségek bizony a csegei erdőket 

23/sem kímélték. Ebben az időben 17 kh erdőt vágtak ki. /Megjegyzendő vi
szont, hogy az 1935-ben készített, 1945-ben lejárt üzemtervet minden nehéz
ség nélkül ebben az évben megújították. /A községben nem volt elegendő ki
osztható föld, úgyhogy a háború alatt és után kiirtott erdők helyét, sőt ma
gát az erdőt is osztották az igényjogosultaknak. A bonyolult, szinte havon
ként változó helyzetben az erdészeti hatóságok igyekeztek a mindenkinek meg
felelő megoldást megkeresni. Itt újra utalnunk kell arra a tényre is, hogy 
a közbirtokosság tulajdonában maradt birtokon is jelentős erdőfelujítási hát
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ralékok voltak. 24/> Ezek felszámolására már 1947 tavaszán 5 kh-t tölggyel,
1948 tavaszán pedig 17 kh-t /az Ördögfoknál/ kőrissel ültettek be. A uir-
tokossáq erdősítéseit külső nehézségek is hátráltatták. Itt csak egy 1948.

25/évi levélre utalunk /címzettje a "Mállerd erdogondnokság - Balmazújváros"/.
A levélben kifejtettek szerint a Tisza holtága körüli erdősítéseket ner le
het megkezdeni, amíg a vizet onnan ki nem emelik. A szivattyúkat viszont 
még a háború óta nem állították helyre.

/A birtokosság által bérbeadott csemetekertben igyekeztek az új, a há
roméves terv adta feladatoknak megfelelni/, közben a közbirtokossági /erdő- 
birtokossáij erdőket jelentős, jogi változások is érték. Itt kiemelnénk az
1952-ben hozott rendeletet, amely szerint az állami kezelésben lévő erdőket

26/a hozzájuk legközelebb eső állami erdőbirtokhoz csatolták. /Tiszacsegén 
ez a volt káptalani birtok erdőit jelentette. / Kisújszálláson is alapvető 
változások következtek be, hiszen a település 1951-ben termelőszövetkezeti 
várossá vált. A közbirtokosság azonban - mint legeltetési társulat - tovább 
élt, gazdálkodott Tiszacsege határában is. A szántóföldi művelés alá vont te
rületek jelentős része a birtokosok tsz-ekbe való belépésével termelőszövet
kezeti tulajdonba került. így alakult ki az, hogy egy-egy kisújszállási té- 
esznek nemcsak a város határában, hanem Tiszacsege mellett is volt területe.

Az erdő birtoklásában - terjedelmi okoknál fogva csak utaltunk erre - 
az 1961. évi VII. törvény annyiban hozott változást, hogy a legeltetési tár
sulat mint erdőbirtokossági társulat megszűnt. A tiszacsegei erdőbirtok 
részben állami, /ördögfok és Tiszaalja/ részben tsz. tulajdonba /Keményhát/ 
került. Az összesen 97,89 ha-nyi erdőterületen előbb négy, majd két kisúj
szállási termelőszövetkezet gazdálkodott, 1967-től a "Kisújszállási MGTSZ-ek 
közös használatában, Tiszacsege" elnevezésű "üzemtervi kivonat"-ban meghatá
rozott feltételek alapján. 1974-ben készítettek új üzemtervet a két tsz. er
dőire. Ekkor mutattak rá, hogy "a Tisza II. TSZ. erdőgazdálkodása - különös; 
tekintettel a tartamosságra - nem felel meg a követelményeknek. Ebben közre
játszik objektív tényező is, mint például a tiszacsegei erdőterület és a 
termelőszövetkezeti székhely közötti nagy távolság." 27//

Az 198o-as évek elején azután a Kisújszállási Redemptus Közbirtokosság 
utódai, a termelőszövetkezetek feladták a tiszacsegei határban lévő összes 
birtokukat, így az erdőket is. Az erdők a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság Tiszacsegei Erdészetéhez kerültek. A legújabb, 1987-től 2ooo-ig ér
vényes erdőállomány-gazdálkodási tervben már nyoma, sincsen, miként igyekezett 
itt több mint száz éven át egy távoli, nagykun város erdőgazdálkodást folytatni.
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AZ ÉRTI TISZAI'!TÚLI KlSERLETI ÁLLOMASi 
TÖRTÉI'')ETE US MÚMIÁJÁNAK HATÁSA AZ ERDÓGAZDÁL3COJ)ASRA

Dr. Tó th Béla

Az ÉRTI Tiszántúli Kísérleti Állomása 1924. őszén kezdte meg működését, 
erdészeti szikklsérleti telep elnevezéssel és jelleggel. A szikes termőhelyek 
fásítási kérdéseit kutató tudományos intézmény létrehozása elkerülhetetlen 
erdészeti gazdasági szükségszerűség volt Magyarországon. A trianoni békeszer
ződés súlyos területi kényszere nyomán katasztrofálissá vált faellátási hely
zetben új fatermesztési bázisokat kellett létrehozni. így került előtérbe - 
- mindenekelőtt az erdészet akkori irányítójának, kora egyik legkiválóbb köz
gazdászának, Kaán Károlynak a felismerése és szervező ereje eredményeként - 
az alföldfásításnak már korábban is emlegetett de mindig mostohán kezelt és 
mellőzött problémája. A megvalósításnak a jogszabályi keretei is létrejöttek 
az 1923. évi u.n. alföldfásítási törvénnyel.

Mindjárt kezdetben nyilvánvaló volt azonban, hogy ezen a téren, külö
nösen pedig a szikesek fásításával kapcsolatosan a szükséges ismeretek és 
tapasztalatok meglehetősen hiányosak. Ez a felismerés szükségszerűen előtér
be helyezte a módszeres szikfásítási kísérletek megindítását. Az ugyancsak 
Kaán Károly koncepciózus teremtő erejének köszönhetően létrejött püspökladá
nyi erdészeti szikklsérleti telep tartós alkotássá vált, és ma a magyarorszá
gi erdészeti kutató-helyek közül a soproni kísérleti állomás mellett, a leg
régebbi, folyamatosan működő intézmény.

A szikklsérletek 1924. őszén 26 ha-on kezdődtek. A püspökladányi szikkl
sérleti bázis többszöri területkiegészítéssel végül is 4o7 ha-ra bővült. Ma
gyar Pálnak, a magyarországi erdészeti ökológia megalapítójának az irányítá
sával megindult szikfásítási kutatásokra hármas feladat megoldása várt. Ezek:

- milyen jellegű, minőségű szikes termőhelyek fásíthatok eredményesen;
- milyen fafajokkal;
- milyen agrotechnológiával.

Ma már elmondható, hogy az ott folytatott kutató-munka mindhárom kérdésre egy
értelmű, gyakorlati jelentőségű választ adott. A válaszok, a gyakorlati meg
valósításhoz nyújtott technológiai ajánlások helyességét igazolja, hogy az 
elmúlt évtizedekben a kutatási eredmények felhasználásával legalább 3o ezer 
hektárnyi sziki erdő és fásítás jött létre.
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A jellemzően rendkívül változatos sziki termőhelyek minősítéséhez, fá
sítási lehetőségeik megállapítáLn.iioz mindenekelőtt a sziki ökológiai viszo
nyok sokféleségét kellett feltárni, majd ezeket rendszerezni. Már 1928-ban 
közreadta Magyar Pál az u.n. fitocönológiai /a növénytársulási viszonyokra 
alapozott/ s7ikosztályozási rendszerét. Ez szolgált vezérfonalul a sziki fá
sításokhoz csaknem három évtizeden át. Ennek az osztályozási rendszernek a 
hátránya, hogy általában csak zavartalan szikes gyepterületeken nyújt egyér
telmű és megbízható útbaigazításokat, másfelől csak a talaj felső, a lágy 
szárú sziki növények gyökerei által átszőtt rétegének termőhelyi összhatását 
jelzi. Lényeges előrelépés volt a sziki termőhelyek értékeléséhez a szikkl
sérleti telep hosszú időn át /1928-1944. között/ volt vezető kutatója, Túry 
Elemér megalkotta erdészeti sziktalajosztályozás /1954, 1957/, majd a gene
tikai talajtípusok rendszerének erdészeti alkalmazása /Járó 1962, 1966/ Ma 
az erdészeti termőhely - tipológia rendszerbe illesztve értékeljük a sziki ter
mőhelyeket /Járó 1968, 1972, Tóth B. 1972/.

A szikfásítás legfontosabb fafaja a kocsányos tölgy. Kedvező környeze
ti viszonyok /jó felszíni vízellátottság, meghatározott mennyiségeket meg 
nem haladó sótartalom, Na-telítettség stb./ esetén jó lehetőségek adódhatnak 
az eredményes nyárfatermesztés /mindenekelőtt a fehérnyár, de nemwlkán a 
nemesnyárak/ számára is; mindenekelőtt a rövidebb termesztési időtartamú, de 
igen gyakran a hosszabb időtartamú nyárfatermesztéshez is. Igen jól bevált 
termesztési forma az előhasználati nyárassal összekapcsolt kocsányos tölgyes.

A sekélyebb termőrétegű, erősebben szikes talajú termőhelyeken - ha a 
szélsőséges körülmények egyáltalán ki nem zárják a fásítás eredményességét - 
az ezüstfa ültetése lehet célravezető. Ennek a rendeltetése azonban elsődle
gesen már nem fatermesztési, hanem a talaj-és tájvédelem, környozetfejlesz- 
tés, melioráció.

A szikes termőhelyeken használható fa- és cserjefajok körének a bővíté
si lehetőségeit hivatott feltárni a püspökladányi szikkísérleti területen 
1954-1962. között létrehozott arborétum. Itt már eddig is számos fás faj bi
zonyította létjogosultságát a sziki fásításban. Közülük kiemelkedő jelentő
ségű az állami fajtaelismerésben is részesített 'Puszta' szil /Ulmus pumila 
'Puszta'/. Ez a száraz és a szikes termőhelyeket jól elviseli, növekedési 
tulajdonságai révén az ilyen termői yeken létesülő védőfásítások egyre in
kább nélkülözhetetlen fafajának bizonyult.

A szikeseken minden agrotechnikai műveletnek az alapvetően kedvezőtlen 
vízháztartási viszonyok megjavítását kell szolgálnia. Ezért elengedhetetlen
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a megfelelő, teljes talajelőkészítés, valamint az erdősítés záródásáig tar
tó rendszeres talajápolás a talajszerkezet javítása és a gyomkonkurencia visz- 
szaszor.ítása érdekében. Rendkívül fontos a talajelőkészítés mélységének oly
képpen való meghatározása, hogy a mélyben elhelyezkedő sós rétegek /akkumu
lációs szint/ fel ne kerüljön a kevésbé sós vagy sómentes felső talajréteg
be. Ezért is elengedhetetlen a szikfásításban az erdősítéseket megelőző gon
dos, szakszerű termőhelyfeltárás.

A különféle rendeltetésű védőfásítások /szikes legelőkön, állattartó te
lepek, ill. egyes települések körül/ szükségessé tették eredményes szikfásí
tási mód kidolgozását olyan sekély termőrétegű, szélsőséges szikesekre is, a- 
melyeket korábban erre alkalmatlannak minősítettek. A kidolgozott meliorációs 
szikfásítási technológia fizikai, kémiai és biológiai elemeket egyesítő komp
lex meliorációs rendszer.

Az 195o-es évektől lényegesen kitágult a kutatások köre tematikailag is 
térbelileg is, és a korábbi, csupán szikfásítási tudományos munka az Alföld 
kötött talajú tájaira kiterjedő táji kutatássá bővült. Ennek keretében került 
sor mindenekelőtt a jellegzetesen szikes erdőgazdasági tájak /Nagykun-Hajdu- 
hát, Körösvidék, Kiskunsági szikterület, Csanádi hát/, majd a Szatmár-beregi 
síkság, a Mátra-Bükkalja és a Mezőföld erdészeti termőhelyi adottságainak a 
feltárására és értékelésére. Ugyanakkor bekapcsolódott - az ekkor már Tiszán
túli Kísérleti Állomás - a Nyírség ökológiai viszonyainak a vizsgálatába is. 
Mindeme tudományos munka eredménye lett mindenekelőtt hozzájárulás a síkvidé
ki erdészeti termőhelytípusok rendszerezéséhez, értékeléséhez, e mellett szé
leskörű szaknai tanácsadási tevékenység kibontakozásához vezett az 196o-as 
197o-es évek nagyarányú erdőtelepítési, erdőfelújítási feladatainak a tudomá
nyos megalapozottságú megoldásában.

A táji termőhelykutatás és a szikfásítási kutatások eredményeinek gya
korlati ötvöződése jelent meg az alföldi kötött talajú belvízveszélyeztetett 
területek fásítási-erdőtelepítési lehetőségeinek és technológiájának a kidol
gozásában. A vizsgálatok kimutatták, hogy a több százezer hektárnyi belvízve
szélyeztetett, bizonytalan mezőgazdasági értékű terület többnyire nagy fater
mesztési értékű, nagy fahozamú, de minden esetben jelentős környezetvédelmi, 
környezetfejlesztő hatású erdőtelepítésekre ad lehetőséget. A kidolgozott 
ajánlások jól illeszthetők akár a térségi, akár az üzemen belüli komplex me
lioráció rendszerébe.

Az ökológiai kutatások továbbvitele változatlanul hagyományos feladata 
a Tiszántúli Állomásnak. Országos jelentőségű kutatási témákban való közremu-
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ködés mellett sajátos feladat a sziki fásításoknak az ökológiai viszonyokra 
kifejtett hatása, a sziki erdők alatt bekövetkezett változások vizsgálata, e-
zek prognosztizálása.

A felsorolt ökológiai kutatások és eredményeik együttes rendeltetése a
síkvidéki, kiemelten a Tisza-völgyi tájakban a különféle célú fatermesztés le
hetőségeinek a feltárása, tudományos termőhelyi megalapozása, ezzel a racio
nális területhasznosítás feladatában a megoldás elősegítése.

Az 196o-as években kapcsolódott be a Tiszántúli Kísérleti Állomás a nyár- 
fatermesztés fejlesztését célzó kutató-munkába, és annak egyik legfontosabb 
magyarországi bázisává fejlődött. Ez a tevékenység a nemesítéstől a növőtér- 
szabályozásáig, a termőhelyigény és a termesztési lehetőségek feltárásáig,to
vábbá kiemelten az új nyár fajták faállományszerkezeti és növekedési tulaj
donságainak az elemzéséig a nyárfatermesztés teljes technológiai körét felöle
li. A Kísérleti Állomás a FEFAG-gal karöltve a derecskei csemetekertben ke
reken 24o nyár és 60 fűz klónnal különleges genetikai értékű klóngyűjteményt 
alakított ki, elsősorban Európa legnevesebb kutatóhelyeiről összegyűjtött 
anyaggal. E klónokkal mintegy 600 hektár nyár és fűz klónkisérletet, faalakú 
klón- és fajtegyűjteményt, termesztéstechnológiai kísérletet hozott létre és 
kezel. Ezek egyaránt megtalálhatók erdőgazdaságokban, állami gazdaságokban, 
termelőszövetkezetekben. Mindezek létrejötte, kezelése nem nélkülözheti ezek
ben az üzemekben dolgozó, a téma iránt különlegesen érdeklődő szakemberek köz 
reműködését, akik ilyenképpen maguk is aktív részeseivé váltak e kutatási te
vékenységnek. A Kísérleti Állomás nyárfatermesztési kutatásainak a jelentősé
gét és eredményességét mutatja, hogy több nyár és fűz fajta állami elismerés
ben e kísérleti területek bizonyító erejű bázisértékűekké, az állami elisme
rés legfontosabb megalapozóivá váltak, nélkülük minden bizonnyal jóval szegé
nyesebb lenne a nyárfatermesztők részére rendelkezésre álló mai fajtaválasz
ték. A már köztermesztésben levő nyárfajtákon kívül az Állomásnak máris újabb 
fajtajelöltjei állnak fajtaminősítési bírálat alatt, és további Ígéretes kió
nok állnak rendelkezésre.

A Kísérleti Állomás működési körzetében fekszik a magyarországi legfon
tosabb akáctermesztő táj, a Nyírség. Kézenfekvő szükségszerűségként kezdemé
nyezője lett itt a Kísérleti Állomás a nemesített akácfajták üzemi elterjesz
tésének. E mellett különféle fokozatú szelekciós tevékenységgel, valamint sa
játos termesztési technológiák összeállításával /pl. a térbeli rendre alapo
zott sarjaztatásos akácfelújítás, akác-nyár együttes termesztés/ dolgozik az 
akáctermesztés térségi fejlesztésén, szoros együttműködésben a FEFAG-gal és
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más akáctermesztő üzemekkel, főleg állami gazdaságokkal.
A kutatási eredményekhez kapcsolódó, fontos és elengedhetetlen tevékeny

ség azok hatékony gyakorlati realizálása. Ennek eszközei mindenekelőtt a szé
leskörű szakirodalmi tevékenység / a Kísérleti Állomás kutatói tollából kere
ken 2oo tanulmány, könyvrészlet, könyv, egyéb ismeretterjesztő közlemény je
lent meg/, a gyakran nagy-számú szakközönség /köztük sok külföldi szakember/ 
részvételével megtartott helyszini bemutatók, előadások sora. Ezek száma meg
haladja a háromszázat. Közülük kiemelkedik egyebek között a IUIRO 1936-ban 
Magyarországon tartott kongresszusához kapcsolódó nemzetközi bemutató, amely 
a magyarországi szikfásítási kutatásoknak és eredményeknek világszerte hírne
vet szerzett; továbbá a részvevők nagy számánál és egész magyar szakközönsé
get reprezentáló voltánál fogva az Országos Erdészeti Egyesület 1962. évi 
debreceni vándorgyűlése keretében megrendezett bemutató. A hazai nyárfater
mesztés korszerűsítése tekintetében döntő jelentőségű volt az erdőgazdasá
gok erdőművelés-irányítói részére a FEFAG-nál 1979-ben megrendezett nyárfa- 
termesztési bemutató, amely egyértelműen meggyőzte a szakembereket az újabb 
nyárfaklónok és fajták fölényéről, és elindítójává vált ezek széleskörű üze
mi bevezetésének.

A nyárfanemesítési eredmények realizálásában alapvető szerepet tölt be 
a Kísérleti Állomás irányításával és ellenőrzése mellett a Felsőtiszai El AG 
által létrehozott és üzemeltetett derecskei országos törzsanyatelep. Ez az 
ÉRTI fajtafenntartói kötelezettségének teljesítéseként, a FEFAG termesztői 
tevékenységével az államilag elismert és engedélyezett új nyár és fűz fajták 
üzemi szaporítóanyag-termesztésének a kiindulási bázisa. A derecskei törzs- 
anyatelepen ezidőszerint 8 nyár és 3 fűz államilag már minősített fajta, va
lamint 6 nyár és 2 fűz állami fajtabírálat alatt álló fajtajelölt van elhe
lyezve.

A kutatási eredmények realizálásának napi gyakorlati lehetőségeit nyújt
ja a kiterjedten és Rendszeresen folytatott üzemi szaktanácsadás. Ennek 
tárgyköre: erdősítésekhez termőhelyfeltárás, a fatermesztési lehetőségek meg
állapítása, fafaj-megválasztás, valamint kiemelten a nyárfatermesztés teljes 
folyamata. A kutatási eredmények gyors realizálását segíti elő az érdeklődő 
üzemi szakemberek közvetlen bevonása a kutató-munkába. Ez mindig jellemző 
volt a püspökladányi kísérleti állomás kutatásszervezési felfogására, és kü
lönösen a nyárfatermesztési, valamint nem kis mértékben az akáctermesztési 
kutatások köreü.ien vált igen széleskörűvé és elmélyültté. Újabban kialakított 
és egyre szélesbedő eszköze az eredményrealizálásnak néhány állami gazdar> j- 
ban megszervezett fejlesztő kutatási megbízásos tevékenység.
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A Tiszántúli Kísérleti Állomásnak a síkvidéki fatermesztés fejlesztésé
ben immár hetedik évtizede folyamatosan vállalt és betöltött szerepe, az el
ért kutatási eredmények a jövőben is az elért színvonalú tudományos munkára 
kötelezik a Kísérleti Állomás munkatársait. A jövőbeli legfontosabb felada
tok: az ökológiai kutatások körében a síkvidéki fásítások, kiemelten a sziki 
fásítások hatásának vizsgálata a környezetre, annak fejlesztésére, továbbá 
a racionális területhasznosítás erdészeti lehetőségeinek feltárása; a nyár- 
fatermesztés körében folyamatosan újabb kiónok vizsgálata a fajtaválaszték 
bővítése ill. korszerűsítése, a nyárfatermesztési technológiák fejlesztése, 
a .faállományszerkezeti és fatermési tulajdonságok részletes és pontos fel
tárása, a táji fajtafenntartói feladatok ellátása; az akáctermesztés fejlesz
tésében következetes szelekciós munkával az üzemi genetikai bázis folyamatos 
javítása, egyes termesztéstechnológiai folyamatok tökéletesítése. Mindezek 
megoldásában a jövőben sem nélkülözheti a Kísérleti Állomás a működési körze
tében fekvő állami erdőgazdaságok, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek 
segítőkészségét, a témák iránt különösen érdeklődő szakembereinek aktív köz
reműködését .
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A PÜSPÖKLADÁNYI ARBORÉTUM 

Dr. Kapusi Iinre

Földrajzi fekvése: Északi szélesség 47° 19’2o"; hosszúság 21°o9’ 
Tengerszint feletti magassága 89 m.

Az arborétum éghajlatát alapvetően a szélsőséges megnyilvánulások jel
lemzik. Az átlagos évi középhőmérséklet lo,2 C° Az eddigi legalacsonyabb hő
mérsékletet /-31,5 C°-ot/ 1942-ben mérték. Ugyanebben az évben a legmagasabb 
hőmérséklet +35 C° volt.
Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet /+4o,4 C°-ot/ 195o-ben mérték.
A nyár második felében /július, augusztus hónapokban/ csaknem műiden évben 
törvényszerűen aszályos időszak következik be. Ilyenkor a levegő hőmérséklete 
tartósan 25 C° fölé emelkedik, a relatív páratartalom pedig 4o % alá süllyed. 
Valamennyi fás növénynek ez jelenti a legnagyobb megpróbáltatást.
Az átlagos évi csapadék 54o mm. Ebből 319 mm a nyári, 221 mm a téli /vegetáci 
ón kívüli/ időszakra esik. Szabályos körülmények között a május-június hónapul, 
a legcsapadékosabbak.

Az arborétum talaja igen változatos. Kisebb foltokban már a felszín alap 
ján is azonosítható a réti szolonyec /szikes talaj/, nagyobb foltokban a szo- 
lonyecesedő réti vagy réti csernozjom a jellemző. Az altalaj mindenütt szikes, 
/a fenolftalein lugosság már 60-80 cm-től észlelhető./ Az alapkőzet agyag.A 
termőréteg vastagsága 3o-7o cm. A talajvíz mélysége 4-6 m, ezért a fák vízel
látásában a talajvíznak nincs jelentősége.
A környezetéhez képest kissé kiemelkedő térszín miatt a felszíni vízellátott
ság kedvezőtlen. /A lehulló csapadék egy része elfolyik/. E miatt a termőré
teg gyakran, korán és mélyen kiszárad. A kiszáradás mélységét és 'Mértékét a 
száradás közben keletkező nagy repedések is fokozzák. A talaj változó ininűsé- 
gére jellemző, hogy amikor a területet illetményföldként használták, kalapból, 
kellett kisorsolni.

A püspökladányi arborétum a több mint 60 évi folyó szikfásítási kuta
tások keretében létesült a kötött, illetve a szikes talajú és erdőssztyupp 
kiírnájú termőhelyek erdészeti hasznosítása; az erdők fahozamának és fafaj 
Választékának bővítése; az ökológiai stabilitás és a vadeltartó képesség fo
kozása céljából. A díszítő jellegű fásítások megalapozása, az ahhoz s/üksó - 
ges fa- és cserjefajok, fajták változatok kiválasztása és bemutatása csak



másodlagos cél volt.
A felsorolt célok elérése érdekében az arborétumot erdőszerűen telepítették 
/többszintesen, sűrűn és elegyesen/. A telepítési hálózat 2x2 m-es volt. A 
telepítés 1954-től 1962-ig tartott, dr Tóth Béla irányításával. A telepített 
fajok, fajták, változatok száma 129o, a beültetett terület 2,o ha. Az arboré
tum területe előzőleg mezőgazdasági művelés alatt állott. A felhagyott lucer
násban a szántóföldi gyomnövények mellett túlnyomórészt a Poa angustifólia 
terjedt el. Helyenként a Statice gmelini /sziksaláta/ is.
A területre jellemző ős-növényzet: A rosszabb minőségű területrészeken Festu- 
ca pseudovina - Achillea setacea asszociáció /füves szikes puszta/, a jobb 
minőségű területrészeken Lolium perenne - Cynodon dactylon - Poa angustifolia 
asszociáció /száraz kocsányos tölgyes erdőtípus./
Az arborétum telepítését megelőzően csak részleges talajelőkészítés történt, 
loo cm-es átmérőjű tányérokat ástak fel és abba mélyítették a többnyire 4ox 
4ox4o cm-es ültetőgödröket. A ,talajápolás a tányérok kézi kapálásából és az 
elfüvesedett közbenső részek kézi kaszálásából állott. Aszályos időszakban 
az 1-2 éves csemetéket 1-3 alkalommal megöntözték. Az öntözést kézi erővel, 
lajtból végezték.
A telepítési anyag zöme az ÉRTI Kámoni arborétumából, a Szarvasi Arborétumból 
és a Szolnok-megyei Erdőgazdaság Tiszaigari Arborétumából származik. Kisebb 
tételeket szállítottak az Országos Természetvédelmi Tanács zirci és erdőtele
ki arborétumai, a Kertészeti Kutató Intézet soroksári, a Duna-Tisza közi Me
zőgazdasági Kutató Intézet ceglédi csemetekertje, a MTA Vácrátóti Botanikai 
Intézete, a FŐKÉRT Kertészete, a bátaszéki, derecskei, tiszaszőlősi, fértő
di, tatai, ivánci, tiszadobi, baktalórántházai, nagykanizsai, fáspusztai, vi
segrádi csemetekertek, a horscholmi arborétum /Dánia/, a pekingi Botanikus 
kert /Kína/, a charkovi Mezőgazdasági Főiskola /Szovjetunió/.
Az arborétum tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Felsőtiszai Erdő- és Fa- 
felduiyozó Gazdaság. A létesítés költségeit is a FEFAG biztosította. A fenn- 
-fit’t:;:? 5al kapcsolatos munkákat az Erdészeti Tudományos Intézet Tiszántúli Kí
sérj <;;ti Állomása közvetlen irányításával a Felsőtiszai EFAG Püspökladányi Er
dészete végzi.

Az arborétum minden egyede térképezve van. A térképen minden egyed azo
nosító jellel rendelkezik, a nyilvántartások is ennek megfelelően vannak ve
zetve . i
Eddig 3 alkalommal volt teljes állapotfelvétel, de a felvételi adatok értéke
lése még csak részben történt meg.
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1968 és 1978 között méhlegelő javítási céllal részletes megfigyeléseket vé
geztünk. Ennek eredménye lett a "Méhlegelő" című könyv /Bp. 1975./ egyes fe
jezeteinek megírása /65o-71o. oldal/ és a mézelő cserjék szaporító törzstele
pének kialakítása. /Ez a törzstelep Püspökladányban van és még ma is üzemel./ 
Mivel az arborétum erdőszerűen létesült, az egyes fák fenológiai megfigyelé
sével /a fakadás, virágzás, termés érés, lombhullás, stb. időpontjának fel
jegyzésével/ később, csak a többcélú hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata 
kapcsán kezdtünk foglalkozni. A díszítő jellegek megfigyelésére /formák, szi- 
nek, stb./ is csak ekkor kerítettünk sort. Ezen adatok feldolgozása még hát
ra van. A dísz-fák iránti érdeklődés növekedése arra ösztönzött bennünket, 
hogy a meglevő arborétumunkat újabb növényekkel =örökzöld díszfákkal/ is bő
vítsük. így indult el 1978-ban az a kutató-fejlesztő munka, amely kifejezet
ten díszfák /azon belül is az örökzöldek / hasznosítását célozza.

Az 1978-88. közötti gyűjtő-munka eredményeként az arborétum 6,o ha-ral 
bővült. így a jelenlegi teljes terület 8,o ha. 1954-62. közötti telepítések
ből 1987. tavaszán még 661 féle fa és cserje élt. A többi /629 féle/ kipusz
tult. A kipusztult növények zöme /kb. 7o %-a/ az utóbbi néhány évben tűnt el.
A 8-lo évvel ez előtt bekövetkezett felsőszintű záródás leginkább a cserjéket 
súlytotta.
A több mint 3o éves és még egészséges növények közül néhányat alábbiakban köz
lünk.

Acer ginnala Acer pseudoplatanus
Acer pictum Acer carnea
Acer opalus obtusatum Corylus colurna
Corylus acellana atropurpurea Catalpa bignoniolides
Cladrastis lutea Chaenomeles japonica
Caragana decorticans Caragana arborescens
Cotoneaster ignava Cotoneaster obscura
Cotoneaster fólia Cotoneaster acutifolia
Celtis bungeana Crataegus crus galli
rrataegus acardus Cotinus coggyria
Exochorda macrantha Evonymus europea
Evodia hupehensis Eucommia ulmoides
Forsythia suspensa Forsythia intermedia
Frangula alnus Fraxinus chinensis
Gleditsia trichocarpa Gleditsia caspica
Ilex aguifolium Juglans rcgia
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Juniperus virginiana 
Juniperus cornmunis stricta 
Koelreuteria p"niculata 
Lonicera tatarica 
Lonicera tatarica alba 
Larix decidua 
Ligustrum regelianum 
Malus baccata 
Mahonia aguifolium 
Ptelea trifoliata 
Prunus nana 
Prunus magaleb

Juniperus sabina
Juniperus virginiana pseudocupressut
Lonicera bella candida
Lonicera korolkowii
Laburnum anagyroides
Ligustrum vulgáris
Morus alba
Malus floribunda
Mahoberberis neubcrtii
Prunus padus
Prunus triloba
Philadelphus grandiflorus

Philadelphus coronarius duplex Platanus acerifolia
Physocarpus opulifolius
Ribes alpinum
Rhodotypus kerrioides
Symphoricarpus cheanultii
Spirea prunifolia plena
Spirea van Houttei
Syringa Jorikaea
Quercus borealis
Quercus Komarovi
Quercus palustris
Quercus imbricaria
Tilia platyphyllos
Tilia argentea
Taxus baccata
Taxus baccata erecta
Thuja occidentalis malonyana
Thuja occidentalis globosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus v.roseum

Rhamnus alnifolia 
Rosa tomentosa
Symphoricarpus albus laevigatus
Spirea verbena
Spirea rubra
Syringa vulgáris
Quercus pyramidalis
Quercus Tyimirjazevi
Quercus alba
Quercus phellos
Quercus macrocarpa
Tilia tomentosa
Thuja occidentalis
Taxus baccata elegantissima
Taxus baccata fastigiata
Thuja occidentalis veraeneana
Ulmus pumilla var. arborea
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum lantana

Xanthoceras sorbifolia 
A felsorolt növények közül kiemelkedő jelentőségűek a Lonicera, Cotoneaster, 
Ligustrum, Taxus, Juniperus, Acer, Corylus, Rosa, Prunus, Mahonia, Viburnum, 
Crataegus, Fraxinus fajok, amelyek természetes utón is szaporodnak. A madarak 
jóvoltából, az arborétum szomszédságában levő, egykor elegyetlen kocsányos
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tölgy állományokban ezek a fajok már valamennyien előfordulnak, sőt loo-15o 
m-es sávban /ameddig a madarak a megszerzett gyümölcsökkel szokás szerint el
repülnek/ teljesen zárt cserjeszintet alkotnak.

A közel jövőben az arborétum bővítését, az eredeti növényállomány törzs
könyvezését, az üzemi elszaporításhoz szükséges kiindulási alapanyag előállí
tását, forgalmazását tervezzük.

FORRÁSMUNKA

Dr,Tóth Béla: Az arborétumról készült kutatási-részjelentés /1962/
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AZ ERDÉSZETI NÖVÉNYFÖLDRAJZI MEGFIGYELÉSEK KEZDETEI
MAGYARORSZÁGON

Bartha Dénes

A hazai botanikában a XIX. század még a florisztika kora. A Kitaibel1
Pál tudományos tevékenységével meginduló florisztikai kutatás számos követő
re talált, munkásságuk‘'nyomán a század végére ismertté válik az akkori Ma
gyarország mintegy négyezer edényes növényfaja, ezzel alapot szolgáltatván 
egy ij tudományág létrejöttéhez.

A növényföldrajzi megfigyelések kezdete egy osztrák botanikus, Anton 
Kerner nevéhez fűződik, ki 1855-től 1858-ig a budai főreáliskolában, 1859- 
től 186o-ig a József Ipartanodánál tanított, s közben Közép- és Kelet-Ma- 
gyarországon lankadatlanul botanizált. Ez az öt éve nagy tényező az ő éle
tében is, a magyarországi botanikáéban is, melynek ebben az időben már vég
leg eliszaposodott medrét ő újra ásta s azóta ebben az uj mederben napról- 
napra gazdagodó erővel folyik tovább" /54/.
Megfigyeléseit, a növényzeti viszonyok részletes tárgyalását 1867-től teszi 
közzé az Österreichische Botanische Zeitschrift hasábjain /5o/, s folytatta
1875-ig, mikor az egész mü könyvalakban Innsbruckban megjelent /51/.
Kerner magyarországi növényföldrajzi ténykedését Dénes Árpád így jellemezte 
/32/: "A sok ezerre menő termőhelyi adaton kivűl a benne foglalt szisztema
tikai fejtegetések, a növények horizontális és vertikális elterjedésére s a 
termőhelyek talajminőségére vonatkozó megfigyelések teszik munkáját legterje
delmesebb és legbecsesebb dolgozatává."

1862-ben Fuchs Frigyes szepesmegyei erdőtiszt tollából jelent meg az 
első, kimondottan erdészeti növényföldrajzi tanulmány /48/, ki a szepességi 
Központi-Kárpátok fontosabb fafajainak magassági elterjedési viszonyairól 
adott áttekintést. Bevezetőjében írja: " Ez irányban, amennyire tudom, ez 
ideig még senki sem közölt kimerítő adatokat, minélfogva mindeddig is leg- 
fölebb azt tudjuk, hogy az erdőtenyészet legfelső határa általában, vagy a 
henyefenyő és a cirbolyafenyő ebbeli határa mily magasra terjed; vagy azt, 
hogy hol nem tenyészik többé egy-két kényesebb növény, például a pompás dió
fa vagy szőlőtőke." Zömében a fentiek adataira támaszkodva állította össze 
könyvét Hunfalvy János /49/, kinek miivé azonban egy egységes szemlélet hi
ányában sem az erdészek, sem a botanikusok igényeit a legkisebb mértékben 
sem elégíthette ki, annál is inkább, mert csak néhány vidékre és néhány fa- 
és cserjefajra terjed ki.
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Fekete Lajos, a Selmecbányái Akadémia tanára pályája elején is foglal
kozott már fafajaink magassági elterjedésének vizsgálatával. 1874-ben pénz
ügyminisztériumi támogatással a Gyulai- és Görgényi-havasokban, majd Márama- 
rosban végzett megfigyeléseket, mely 1875-ben napvilágot is látott /34/. Itc 
fogalmazza meg először az ilyen irányú megfigyelések szükségességét is: "Ha
zai fanemeink tenyészeti határainak közvetlen szemlélődéseink alapján való 
ismerete nem csak reánk £v*dészekre bir gazdasági tekintetben kiváló érdek
kel, hanem úgy hisszük, hogy eléggé kiérdemli az erdőbirtokosaink figyelmét 
is, valamint nem kevésbé szükséges tudnivaló a növényzet nyomozóira nézve is".
1876-ban korábbi terve megvalósulni látszott, a Természettudományi Társulat 
nyilt pályázatára /l/ részletes tervezetet adott be „Erdély erdőtenyészoti vi
szonyainak tanulmányozása11 címen. A pályzatot nem fogadták el, az ezzel járó 
2ooo Ft megszerzése kudarcba fulladt, mert a Társulat az Országos Erdészeti 
Egyesületet tartotta volna illetékesnek ebben az ügyben. Fekete 1081-től 1889- 
ig minden év augusztus-szeptemberében hosszabb tanulmányutakat tett az ország 
erdőtenyészeti és erdőművelési viszonyainak tanulmányozására, s ezeken az uta
kon kihasználta az alkalmat a fontosabb erdei fák horizontális és vertikális 
elterjedésének megfigyelésére is. Az addig összegyűlt adatokat a Mágocsy-Dietz 
Sándorral közösen megírt Erdészeti növénytanban hozták nyilvánosságra, de az 
utolsó sorokban tett kritikai megjegyzésük /44/ a jövő feladatait is körvona
lazta: Az egyes fontosabb fafajok tenyészésének határvonalaira és magasság
beli emelkedéseire vonatkozó adatokra is meg kell azonban jegyeznünk,hogy 
különösen a régiek nem teljesen megbízhatók, s újabb adatok gyűjtése kívána
tos Pax Ferdinánd, a boroszlói egyetem botanika professzora és a botani
kus kert igazgatója a múlt század utolsó harmadában mindvégig a Kárpátokban 
kutatott, kétkötetes könyve - mely számos fafaj elterjedési viszonyait is tar
talmazza - 1898-ban illetve 19o8-ban látott napvilágot /52/.

Kerner, Fuchs, Hunfalvy, Fekete, Pax munkásságának eredményeképpen bár 
egyes területek erdészeti növényföldrajzi viszonyaira fény derült, mégis na
gyon sok fehér folt maradt az országban, s hiányzott egy egységes, átfogó mü 
is ezen a téren. Az ezirányu óhaj - mely Fekete Lajosban fogalmazódott meg - 
akkor válthatott valósággá, mikor Magyarország is csatlakozott az európai Er
dészeti Kísérleti Állomások azon mozgalmához, mely az erdei fafajok földrajzi 
elterjedésének megállapítását tűzte ki céljául. Az Erdészeti Kísérleti Állo
mások Nemzetközi Szövetségének 1893-ban Bécsben és Mariabrunnban tartott el
ső kongresszusán Schuberg főerdőtanácsos, a Badeni Kísérleti Állomás képvi
selője a követkpző indítványt tette: "Kivánct^ hogy honi erdőalkotó és
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erdészetileg jelentősséggel biró fanemeink függőleges és vízszintes elterje
dési köre megállapíttassék és előfordulási területük olyképpen osztassák tá
jakra és övekre, hogy a közös feladat, helyg^kezelésük, növekvésüknek és -r 
termésüknek meghatározása egybehangzó tenyészeti határokon belül legyen mt,̂  
oldható. Törekedni kell, hogy ezen határok kijelölésére nézve elvi megállapo
dás létesüljön mindazon államok között, melyeknek erdeit ugyanazok a fanemek 
alkotják" /3o/. A munkatervet az 1896. évi II. kongresszuson akarták részle
tesen kidolgozni, azonban 1895 áprilisában a neustadt-eberswaldei állomás elő
terjesztése alapján Münchenben a német, svájci és osztrák kísérleti állomások 
képviselői már megállapodtak abban. 1896-ban Németországon, Ausztrián, Sváj
con kívül Oroszország, Svédország, Norvégia, Dánia, Olaszország, franciaor- 
száy, Bosznia-Hercegovina és Magyarország is csatlakozott a fenti mozgalom
hoz, s a nemzetközi munkaterv alapján Fekete Lajos vezetésével az Akadémia 
tanárai részletes kimunkálást adtak a hazai megfigyelések végzésére.

A beterjesztett javaslat alapján 1897. március 18-án jelent meg Darányi 
Ignác földmivelésügyi miniszter rendelete /2/, melyben a kincstári erdőható
ságok és erdőrendezőségek, továbbá a besztercei erdőigazgatóság, a Csíkszere
dái, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és zalaegerszegi erdőhivatalok és 
a gyergyószentm kIósí erdőrendezőség, valamint az erdőőri szakiskolák kaptak 
utasítást a közreműködésre.

A munkaterv szükségesnek tartotta minden erdészeti növénytani tekintet
ben fontos fafaj elterjedési határának megállapítását a Magyar Állam terüle
tén úgy, hogy a légnedvességnek és a csapadékviszonyoknak a hatása kideríthe
tő legyen. Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége által java
solt fajlistába felveendőnek tartottak még néhány fajt, azokat, amelyeknek el
terjedési határainak megállapítására épp Magyarország volt hivatva.így 19 faj 
kötelezően volt vizsgálandó, 15 faj tenyészeti határainak megvizsgálása hazai 
vr nyainak kiderítése végett vált szükségessé, 23 faj tenyészeti határainak 
megállapítása kívánatos volt. A megfigyelések áltál nyert adatok összegyűjté
sével, rendezésével és feldolgozásával, valamint a szükségessé váló felvilágo
sítások megadásával a földmivelésügyi miniszter Fekete Lajos m. kir. főerdő- 
tanácsost, a Selmecbányái Akadémia tanárát bízta meg.

Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetségének 1896-ban Braun- 
schweigban tartott összejövetelén már S\ájc és Ausztria a megfigyelések terén 
tett részeredményekről számolhatott be, a munkálatok befejezését a századfor
dulóra tervezték. A hazánkban 1897-ben meginduló észlelések egyévi mérlege 
még kevés eredménnyel kecsegtetett /35/. A bejelentett 247 megfigyelőből csak
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ötvenen küldtek be észlelőlapot, mely 877 adatot tartalmazott, s ennek nagy
része is hasznavehetetlennek bizonyult, ugyanis vagy az üzemtervekből Íród
tak ki vagy megbízhatatlanok voltak. A következő két évben is önkéntes meg
figyelők végezték az észleléseket, ezzel az észlelők száma 15o-re, az átvizs
gált községhatárok száma 718-ra, a beküldött észlelőlapok száma 2783-ra növe
kedett /36/.

A munka meggyorsítása, az adatok megbízhatóbbá tétele a továbbiakban 
csak hivatásos megfigyelők közreműködésével volt elképzelhető, ennek a meg
győződésnek véghezviteléhez nagy lendületet adott báró Ambrózy István főren
diházi tagnak a főrendiház 1899. április 24-én tartott ülésén a földmívelés 
és az erdészet ügyében mondott beszéde, melynek egy része az országszerte meg
indult erdészeti növényföldrajzi megfigyelésekkel foglalkozott /8/. Ambrózy - 
lelkes botanikus lévén - maga is végzett észleléseket, s saját tapasztalatai 
alapján is a hivatásos megfigyelők kiküldése mellett kardoskodott.

A földmivelésügyi miniszter 19oo-ban kiadott rendeletével /3/ a kincs
tári erdőhatóságokhoz tartozó öt fiatal erdőtisztet rendelt ki a megfigyelé
sek végzésére. Munkálkodásuk eredményeképpen 19ol végére 6162-re nőtt a meg
figyelőlapok száma, azonban igy is még 23 vármegyében nem, 16 vármegyében 
alig történt észlelés.

Az 19o3. szeptember elején Bécsben tartott Erdészeti Kísérleti Állomá
sok Nemzetközi Szövetségének gyűlésén Fekete Lajos számolt be az erdészeti 
növényföldrajzi megfigyelések hazai állásáról /37/, s itt derült ki, hogy az 
Németországban és Magyarországon van a legelőrehaladottabb állapotban. 19o4 
végéig a begyult mintegy 35.ooo adat átvizsgálva és rendezve volt, a külső 
munkálatok a közreműködők részéről befejeződött. A belső munkálatok elvégzé
sére 19o6. novemberében Danielisz Elek és Blattny Tibor erdészjelölteket 
rendelték ki. Ezidőben vonult nyugalomba Fekete Lajos, ki tovább^ is meg 
lett bízva a munkálatok irányításával: egyszer-smind számítok arra,hogy
Méltóságod a magyar erdészet iránt mindenkor tanúsított ügyszeretét és buz
galmát továbbra is megőrizve, gazday tapasztalatait és mély szakismereteit 
erdészeti szakunk javára hasznosan fogja gyümölcsöztetni: s azon kiváló meg
bízatást, amely a magyarországi fásnövények földrajzi elterjedésének megál
lapításával Méltóságodra ruháztatott, továbbra is megtartva, a megkezdett 
nagy munkát befejezésre is fogja juttatni" /4/

Blattny Tibor 1912-ig több ízben is beutazta az országot a hiányzó ada
tok pótlására, a kétes adatok revideálására, így a végleges mű 1912 végén már 
nyomdába is kerülhetett.
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Az anyag feldolgozása közben számos tanulmány született /Blattny 6,7,9-29; 
Fekete L. 38-4o; Fekete Z. 45-47/, s Fekete Lajos a Magyar Tudományos Akadé
mia III. osztályának 1911. június 19-én tartott ülésén akadémiai székfoglaló 
értekezéseként erdészeti növényföldrajzi témát választott, melyet k Az északi 
szélesség hatása a fafajok természetes elterjedésének magassági határai Ma
gyarországon címmel Fekete betegeskedese miatt Mánócsy -Dietz Sándor olva
sott fel.

A majd’ egész Európára kiterjedő megfigyelésekben résztvevő országok kö
zül Magyarország elsőként végzett az anyaggyűjtéssel, s reális alapja volt an
nak a szándéknak, hogy az Erdészeti kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsé
gének VII. kongresszusán, melyet hazánkban 1914. szeptember 7-17-én szándé
koztak megtartani, a kész müvet bemutathassák. A magyar nyelvű kiadás /42/ 
1913-ban, a német nyelvű /43/ 1914-ben elhagyta a sajtót, de a világháború 
kitörése miatt a kongresszust bizonytalan időre elhalasztották, a művet visz- 
szatartották. 1916-ban elhunyt Fekete Lajos, az ügy kezdeményezője és mindvé
gig lelkes irányítója, az erdészeti szakközönség riekrológjából /56/ értesülhe
tett a nagyszabású vállalkozás befejeztéről, de Fekete-Blattny könyve csak 
1917 végén jelenhetett meg a nyilvánosság számára.

A Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 1918. május 8- 
án tartott ülésén Tűzsón János egyetemi tanár méltatta a művet /55,57/, az 
erdészeti szakközönségnek maga Blattny Tibor mutatta be az Erdészeti Lapok 
hasábjain /29/. Ismertetés jelent még meg Dégen Árpádtól /33/, ki számos 
adattal szolgált az összeállításnál és Rapaics Raymundtól /53/ is.

A földmivelésügyi miniszter még 1912. június 22-én kelt rendeletében /5/ 
intézkedett, hogy a továbbkutatóknak és a részletek után érdeklődőknek az ész
lelőlapok tömege, a feldolgozás munkálatának okmányai, az eredmények összeál
lítása, a térképek bármikor rendelkezésére álljanak, s az irattár megőrzésé
re a Selmecbányái M. kir. Központi Kísérleti Állomást kötelezte. Maga Blattny 
is reménykedett a folytatásban, melyről így vallott: A munka hiányait, hé
zagait pótolni kell, erre szükség van; vállalom a folytatólagos kiegészí
tés, pótlás helyreigazítás munkáját, mert ez a mű csak le van zárva, de 
befejezve még nincs" /29/.

A pótlás, kiegészítés Blattny Tibor részéről elmaradt. A trianoni béke- 
szerződés után Szlovákiában lelt otthonra, a gondosan kötegelt-leltározott 
kézirati anyag pedig Sopronba átszállítván a II. világháború után teljesen 
megsemmisült. S a sors kegyetlen csapása, hogy az eredetileg 57 fafaj elter
jedési adatainak megállapítását célul tűző vállalkozás, mely a mű befejezé-
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sekor 159 fa- és cserjefajra duzzadt, már nem szolgálhatta azt a területet, 
melynek erdészei, botanikusai élükön Fekete Lajossal és Blattny Tiborral azon 
fáradoztak, hogy az erdészeti növényföldrajzot az erdőgazdálkodás szolgálatá
ba állítsák.

A század huszas éveitől kezdve a florisztikai növényföldrajz talaján új 
tudományág, a növénytársulástan van születőben.
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