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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.
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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".


