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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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