
Szemelvények Debrecen város 
erdotörténetébol*

Dr. Szemerédy Miklós

Mielőtt az erdőkről szólnék, engedjék meg a jelenlévők, hogy 
a nagymúltú város történelmi leltárának egy szeletét ismertes
sem. Az értékteremtő és hagyományőrző ősi magyar város a 
megmaradásért folytatott évszázados küzdelme során nagyon 
sok jelzőt kapott. A kálvinista Róma, a maradandóság városa, a 
szabadság őrvárosa, rebellis város, legmagyarabb város, és végül 
cívis város jelzővel illették. Egy holland utazótól a Napba öltözött 
város címet kapta, mert a Nap zavartalanul vonhatta be arany 
sugaraival. Az erdőnagybirtokos besorolást Bedő Albertnek kö
szönheti.

Évszázadok során így különböztették meg, míg a városra leg
jellemzőbb, a megmaradás vágyát és szándékát kifejező főnix 
madarat a város címerébe helyezték. Azt a madarat, mely az 
egyiptomi mitológia szerint félezer évenként elégeti magát, de 
hamvaiból megifjodottan újjáéled. Ennek szelleme tartotta élet
ben a várost számtalan tűzvész és sarcoltatás, belviszály és szo- 
rongattatás idején. Debrecen évszázadokon át megmaradt a kál
vinista hitben, ezáltal vált a „magyar vallás" fellegvárává, a kál
vinista Rómává.

Ha azt vizsgáljuk, hogy ebben az alföldi városban hogyan 
alakult ki az erdőhöz való töretlen ragaszkodás, akkor is a törté
nelmet kell segítségül hívnunk. Debrecent számtalanszor pusztí
totta tűz. Azt, hogy újra és újra felépülhetett, főként erdőbirtoka
inak köszönhette, a föld, a fa és a nád mindig rendelkezésre állt. 
Az épületfát mindenkor a város erdei biztosították. A rászorulók
nak később nemcsak a faanyagot, de még a téglát is ingyen adták.

* Elhangzott az 1995. május 25-én, Püspökladányban tartott szak
osztályülésen.
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Az erdőhöz való ragaszkodást tovább fokozta az önálló, bizo
nyos fokig független élethez való vonzódás. A város ezt erős 
gazdasági erejére támaszkodva kívánta elérni. Gazdasági háttér 
nélkül -  minden korban -  a függetlenségről álmodozni sem lehe
tett. Debrecen gazdaságát főként a korlátlan számú lábasállat 
tartására alapozta. Az óriási hortobágyi legelő a nyári, az erdős 
puszta a téli legeltetést biztosította. A történelem viharai során 
ebből fizették a sarcot, a váltságdíjat, és volt honnan újra és újra 
felépíteni -  hamvaiból feltámasztani -  a porig felégetett várost. 
Az évszázadok során a város és lakossága így került közel erdei
hez és annak javaihoz. Az egymásrautaltságból a történelem egy
másba fonta a szeretet és ragaszkodás gyökereit. Ez magyarázza, 
hogy Debrecen összenőtt erdeivel, millió szállal kötődött és kötő
dik ma is erdeihez.

A nagy mezőgazdasági város 160 000 holdas területéből közel 
45 000 kh volt az erdőterület. Ebből 18 000 kh kaszálóbirtok az 
erdőtestekbe ékelődött.

Dr. Bedő Albert az 1885-ben kiadott „A Magyar Állam erdősége
inek gazdasági és kereskedelmi leírása" című, történelmi értékű 
összeállításából ismerjük, hogy a múlt század végén 12 magyar 
város rendelkezett 20 000 kh feletti erdőnagybirtokkal. Ezek: Deb
recen, Sopron, Rózsahegy, Körmöcbánya, Besztercebánya, Kassa, 
Igló, Lőcse, Gyergyószentmiklós, Brassó, Bereck, Szabadka. Kö
zépbirtokos város 13 volt, melyek 5000 kh feletti erdőterülettel 
rendelkeztek. Ezek: Kecskemét, Szeged, Bártfa, Dobsina, Korpo- 
na, Breznóbánya, Göllnicbánya, Munkács, Szatmárnémeti, Kéz- 
divásárhely, Felsőbánya, Szászváros és Segesvár.

Trianon után a 25 jelentős erdőbirtokkal rendelkező városból 
négy maradt. Sopron az Erdészeti Akadémia közreműködésével 
maradt határon belül, az Alföldön az erdőnagybirtokos Debrecen 
és a középbirtokos Kecskemét és Szeged maradt a magyar állam 
keretében.

Debrecen erdőbirtokainak kisebb része királyi adományként 
jutott a város tulajdonába. Zsigmond király ugyanis 1405-ben 
Debrecen város polgárainak, a cíviseknek és a hospeseknek (az 
Árpád-házi királyok alatt nálunk letelepedett, iparral és kereske
delemmel foglalkozó idegeneknek, vendégeknek) adományozta 
a Nagyerdőt, Apafáját és Nagycserét.
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A város 1450-től a Hunyadi család birtoka, akik tiszteletben 
tartják Zsigmond király adománylevelét. Szilágyi Erzsébet a mai 
Vár utca sarkán épített várkastélyban, Castellumnak nevezett 
földesúri kúriában lakott. Uradalmi tisztjei innen irányították az 
uradalom több mint félszáz falujának és mezővárosának -  köztük 
az erdőknek -  az igazgatását.

A későbbi uralkodók közül 1569-ben János Zsigmond király 
oklevélben erősítette meg, hogy a Nagyerdő és az Apafai-erdő a 
debreceni bírák felügyelete alatt áll. Báthori Zsigmond erdélyi 
fejedelem 1583-ban új adománylevéllel a Nagyerdő Apafája nevű 
erdőségeket és a Máta nevű földet az ősi joggyakorlatnak megfe
lelően a debreceni polgároknak adta.

A török időkben a város három felé adózott. Ezt az erőn felüli 
gazdasági erejét kalmárainak, tőzséreinek (marhakereskedők) és 
a módos középrétegét alkotó céhes mestereinek köszönhette. Ezt 
a viszonylagos jólétet a XVII. századvégi török-tatár és a császári 
sarcolók, sőt Thököly felkelői is fosztogatásaikkal megtörték.

Az 1669. évben Lipót király a Diploma Leopoldinumban erő
sítette meg Debrecen korábban szerzett kiváltságait, sőt a követ
kező indoklással Debrecent „...ellenségek fenyegetései és sarcol- 
tatásai között sokféleképpen és milliókra menő adózások, emberi 
fogalmat meghaladó szolgálatok által teljesített hűsége és szerzett 
érdemei jutalmául" szabad királyi várossá emelte. A kiváltságle
velet csak az 1715. évi Országgyűlés erősítette meg. Addig Deb
recenre is megpróbáltatásokat hozó évtizedek következtek. A 
város II. Rákóczi Ferenc fejedelem hűségére esküdött, és a szabad
ságharcnak egyik fő gazdasági támasza lett. Kenyérrel, liszttel, 
vágómarhával, szénával és abrakkal, valamint fegyverrel és ruhá
zattal látta el Rákóczi hadait. Szolgálataiért nagy árat fizetett 
Debrecen. Az 1711-es szatmári békekötésig a császári csapatok 
négyszer fosztották ki a várost.

Közben, 1709-ben az országban dúló pestis Debrecent is elérte. 
Másfél év alatt közel 2000 polgár halt meg. A Nagyerdő régi 
térképein a mai BIOGÁL Gyógyszergyár helyén és az út másik 
oldalán lévő sportpályán -  mely helyén korábban rakodó volt -  a 
Hadházi piac megnevezés található. A piac a pestisjárvány idején 
itt működött, mivel a falusi termelők nem voltak hajlandók a
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járvány idején a városba bemenni. A hadháziak ezen téren árulták 
terményeiket, innen az elnevezés.

A Nagyerdő 1745 után készült térképein az erdőséget földsánc- 
szerű árok veszi körül. Az árkok a határok pontos kijelölése 
mellett az erdők megvédését célozták. A kiárkoltatást kezdetben 
az erdőcsőszök napszámosokkal végeztették, később a „hóstáti- 
ak" köteles munkanapjait fordították e célra.

Az 1745. évi tanácsi határozatok között a következő található: 
„A Nagyerdő hogy jobban conserváltassék árokkal kellen körül
venni." Egy bizottságot is kiküldenek, mely felméri és 6940 ölben 
határozza meg a felárkolandó területet. 1761-ben újra árkolják a 
Nagyerdőt, az árkokat kibővítik felül 1 öl, alul két láb szélességű
re, és öt láb mélységűre. Az árkolás ellen a helytartótanács is szót 
emel, mivel az egyik Szabolcs felé haladó közutat is elzárták. 
Végül Pozsony jóváhagyásával sikerült az elkerülő közutat -  a 
mai 4-es főút elődjét -  az erdőn kívülre helyezni. Az árokból 
kikerülő földet az erdő felé dobták, mely így egy kisebb sáncot 
képezett. 1777-ben az Apafáját árkolták körül, majd a város összes 
erdőbirtoka sorra került.

A városvédő földsánchoz hasonlóan a Nagyerdőbe is csak a 
kapukon keresztül lehetett szekérrel bejutni. Az északi bejárást a 
pallagi kapu, a délit a nagyerdei kapu biztosította. Itt a sorompó 
mellett volt egy ajtó is, melyet parkajtónak hívtak. E mellett a helyi 
vasút sínpárja a mai csónakázó tóig szállította a kirándulókat.

A mai Simonyi út és a Nagyerdei körút sarkán állt a 3. sz. 
erdőőri lak, mellette a faraktár. Az Erdőmesteri Hivatal, egyben 
az erdőmesteri lakás épületeiben ma óvoda működik.

A Nagyerdei körút szakaszán -  melyet akkor Erdősornak hív
tak -  még állt egy 4-es számú erdőőri lak, melynek a helye a 
Kardos utcával szemben még ma is megtalálható.

A faraktár keleti részén az 1910-es években faiskola működött.
Az Oláh Gábor utca felől volt a városi kertész lakása. A kerté

szet mellett az Erdősoron katonai teniszpályák sorakoztak.
Az Oláh Gábor utcán -  a mai jégpálya vonalától északkeleti 

irányba -  húzódott egy 15,8 kh területű közös honvéd kis céllö- 
vőtér.
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Ezzel párhuzamosan a mai DVSC labdarúgópályától, a Közte
metőn, sőt a jelenlegi villanypásztán túl ért véget az ún. „nagy 
céllövő", mely területileg 37,8 holdat foglalt el. Innen 1926-ban 
telepítették át Apafára. Acsászári és magyar királyi közös honvéd 
katonaság által használt lőterekért a kincstár jogelismerési díj 
címén 2 db aranyat (= 8 Ft) fizetett. Ezt a bérleti díjat a kincstár a 
terméketlenségre ítélt területekért, továbbá a két lőteret körbefogó 
(nem vágható) védőerdők fenntartásáért fizette.

Visszatérve a parkajtóhoz, a város felőli nagyerdei kapu mellett 
állt egy kis őrház, melyet „cédulaház"-ként említ az 1885-ben 
Török Gábor erdőmester által készített „Első rendszeres gazdasági 
üzemterv" A facédulát (bárcát) ugyanis itt kellett leadni a fuvaro
soknak. Ez alól nem volt kivétel, még a város fogatainak is köte
lező volt.

Az ősi szolgalmi jog alapján ingyen és házhoz szállítva járt a 
tűzifa a háztulajdonosoknak, a tisztviselőknek, a városi irodák
nak és üzemeknek, iskoláknak, továbbá az egyházak, lelkészek, 
kórházak részére. Debrecen város fakompetenciája még 1920-ban 
is 35 000 m3 tűzifa volt. E mellett a szegényebb sorsú lakosságnak 
november 1-je és március 18-a között régebbi idők óta hatóságilag 
engedélyezett joga volt, hogy hetente kétszer, szerdán és szomba
ton „hátalhatott", azaz egy-egy hát tördelt fát hazavihetett. (Mun
kácsy Mihály „Rőzseszedő asszony" c. képe emlékezik rá.) A 
fahátalás ellenőrzése -  szó szerinti idézet a Török Gábor 1885-ös 
üzemtervéből -  „oly módon szabályoztatik, hogy a kapunál lévő 
felügyelő erdőőr által bebocsátandók jeggyel láttatnak el, s egy
szersmind a gallyszedés a védszemélyzet által kijelölt helyen 
engedtetik meg.

A jegykiadás a következő módon a leghelyesebb: minden be
menő kap egyszer s mindenkorra egy állandó sorszámmal ellátott 
szegletes bádog jegyet, e mellett a neve és lakása egy könyvbe 
beiratik, ezenkívül minden bemenetel alkalmával az állandó jegy 
előmutatása mellett kap egy szintén ugyanazon sorszámmal ellá
tott kerek jegyet, mely kerek jegy kimenetel alkalmával a kapus 
erdőőrnek visszaadatik, ezáltal az árkon való bemenetel meg lesz 
akadályozva és az erdőn való ellenőrzés is meg lesz könnyítve." 
Bárca nélkül a sorompón csak a madár közlekedhetett.
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A Debrecen városi erdőkről, közte a legjelentősebbről, a Nagy
erdőről hosszan lehetne beszélni, ezért csak erdészettörténeti 
szempontból egy-egy fontos, a köztudatban nem pontosan ismert 
tevékenységről szólok.

A korábban említett Török Gábor 1885-ös üzemtervéből idé
zem: a Nagyerdő „eddig egy üzemosztályban kezeltetett; -  tekin
tetbe véve azon körülményt, hogy a Nagyerdő város felé eső része 
egyfelől (a keleti oldal) katonai céllövő, másfelől a közönség 
üdülő helyéül szolgál, s jövőre is úgy fog szolgálni, külön üzem
osztályba sorolása szükségeltetik" Tehát már akkor parkerdő 
volt... Az 1819-ben Debrecen Tanácsa által kiadott „A Nagyerdő és 
más erdőségek gazdálkodását szabályozó Erdészeti utasítás" díszkert
ként (parkerdőként) említi.

1820-22 között Simonyi József óbester, a Hessen-Hamburg 
ezred parancsnoka telepíti huszárjaival a Nagyerdőbe kivezető, 
róla elnevezett úton a kettős akácfasort. Több mint valószínű, 
hogy ez az akácfasor, illetve sarjai 110 évig éltek, mivel 1930. 
december 14-én határozatot hoz a városi közgyűlés a Simonyi úti 
akácfák kivágására és helyettük hársfasor ültetésére.

Az 1824-26-os évek között felépül a Nagyerdei Fürdőház épü
lete.

Más források szerint a Nagyerdő parkszerű kialakítását új fajok 
telepítésével az 1860-as években alakuló Emlékkert Társulat szor
galmazására kezdték. Amiről viszont nem olvashatunk sehol, de 
a levéltárban megtalálható, az a Török Gábor által készített és 
1885. április 7-én dátumozott térkép, mely „Debrecen Szabad Kirá
lyi Város Nagyerdei Fürdő kertjének rendezési tervezetét" tartalmazza. 
Ez az első parkerdő-fejlesztési terv, mely megelőzte korát.

A parkerdő-fejlesztést szorgalmazó társadalmi szervezetről, az 
Emlékkert Társulatról több forrás említést tesz, de arról az erdő
mesterről, aki a rendezési-fejlesztési tervezetet elkészítette, és 
akinek irányításával azt 1915-ig kezelték az erdészek, nem olvas
hatunk. A történelmi hűség viszont azt diktálja, hogy legalább az 
erdészutódok tisztelegjenek az elődeik emlékművének is tekint
hető alkotás előtt.

1896-ban, a millenniumi ünnepségek keretében május 16-án 
Debrecenben, a Nagyerdőben általános népünnepélyt rendeztek.
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1911. február 3-án Debrecen város Törvényhatósági Bizottsága 
a Nagyerdőből 574 kh-at hivatalosan parkerdőnek nyilvánított, 
míg a Nagyerdő 1782 kh területét „vad-erdő"-nek (kitermelésre 
használható) erdőnek tekinti. Apark- és vaderdő együttes területe 
1911-ben már csak 2256 kh. Török Gábor első üzemterveiben 
(Apafával együtt) még 2356 kh szerepel. Tehát 26 év alatt minden 
szeretete ellenére 100 holdat „nyelt el" a város zöldterületi közin
tézmények céljára. Szerencsére „étvágyát" azért mérsékelte, mert 
az 1885. évi Nagyerdő Aés B üzemosztályú 1175 ha-os területéből 
(tehát Apafa nélkül) 110 év múlva, 1995-ben 1081 ha az üzemter
vezéssel érintett terület. így csak 94 ha a csökkenés.

Az 1973-ban, a Debreceni Tervező Vállalat által készített Nagy
erdő Fejlesztési Terv 54 ha zöldterületi intézményterületet (Stadion, 
sportpályák, Vidámpark, kemping, Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem Botanikus Kertje), 76 ha egyetemi (oktatási és egész
ségügyi intézmények: KLTE, DOTE, Tüdőszanatórium stb.) intéz
ményterületet, 53 ha köztemetőt, 11 ha egyéb intézményi, 12 ha 
ipari (BIOGAL, Vízmű-géptelep, TV-relé) célra igénybe vett terü
letet talál. Ez összesen 205 hektárt tesz ki.

Ez a felsorolt 205 ha csökkenés azért nem jelentkezik, mert a 
múlt századi Nagyerdő területéhez csatlakozó szántó és legelő 
területek telepítésével, pl. északon 9 ha-os szántó, keleten a 4-es 
út és az erdő közötti 24 ha-os legelő terület, délen a Lilla-telep, 
nyugaton a Lóversenytér egy részének beerdősítése a csökkenést 
mérsékelte.

A Nagyerdő területi csökkenésének nyomon követésénél érde
kes támpontot jelenthet két levéltári adat:

1. Bittérmann Nándor 1933-ban a Nagyerdőről készített térké
pe és leltárszerű törzskönyve. Eszerint a Nagyerdő vaderdei része 
park nélkül 1146 ha volt.

2. Az a jegyzőkönyv, mely a Földművelésügyi Minisztérium 
1947. május 3-án kelt rendelete alapján a Debreceni Parkerdő 
Városi Tanácsnak történő átadás-átvételéről szól. Az Erdőigazga
tóság részéről az átadó Horváth Arvéd főerdőtanácsos és Lakatos 
Tibor főerdőmémök, az átvevő pedig Pohl Ferenc kertészeti főfel
ügyelő.
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Érdekes az átadott terület határa: a Nagyerdei körúton a Simo
nyi úttól, Hadházi út, továbbá a Hungária körúton (ma Móricz 
Zsigmond körút) az Auguszta Szanatóriumig, innen a Csemete
kert felé vivő erdei nyiladék, a Lóversenytér határáig, Kartács u., 
Dóczy J. u., Nagyerdei körút által bezárt terület. E körbezárt 
területből az Állami Erdőigazgatóságé marad a Kartács utcai 
faraktár 5 kh területtel, továbbá a faraktárt a Csemetekerttel 
összekötő út és a Nagyerdő 12. sz. ingatlan a 4 kh 1339 négyszögöl 
hozzá tartozó területtel. A felsorolt területek nélkül átadásra ke
rült 475,3 kh, azaz 273,5 ha.

Az Erdőigazgatóság képviselői kifejtik, hogy az erdőgazdasági 
üzemtervek ezzel szemben már csak 337,8 kh, azaz 194,4 ha 
területet tartalmaznak, mivel korábban 79,1 ha területet már 
igénybe vett a város. A közel 80 ha-os különbözetet az egyetem, 
klinikák, botanikus kert, strandfürdő, stadion, városi villák, pol
gári- és katonai lőterek, városi kertészet, egyéb sport, játszóterek, 
közutak..., tehát közterületek céljaira igénybe vett területek adják.

Debrecen törvényhatósági bizottsága 1927-ben az autókat és 
motorokat kitiltja a Nagyerdőből.

Debrecen Szabad Királyi Város további erdőbirtokait, a sóvas- 
kúti-, halápi-, bánki-, paci-, fancsikai-, monostori-, guthi- és ohati 
erdeit, továbbá az egyéb erdős pusztákat, Adonyt (a mai Nyíra- 
dony), Radványpusztát (a mai Aradvány) és Buzitát zálogos bir
tokként, hosszú idő alatt szerezték meg polgárai a város részére.

Először 1745-ben Mária Terézia fizettetett 640 000 pengőt a 
zálogjogért, majd 1820-ban 635 585 pengőt és 38 háromnyolcad 
garast kellett fizetni a zálogos birtok további 30 évi használati 
jogáért. Mivel a városnak akkor sem volt pénze, az adózó polgár
ság, a ház- és tanyabirtokosok fizették ki a megváltást, amiért a 
város alzálogba adta nekik.

Az újabb birtoklási határidő 1850-ben lejárt. A városnak az 
1848/49-es szabadságharcban vállalt szerepe miatt a kincstár fel
m ondta a zálogbirtoklást, és hallani sem akart arról, hogy a rebel
lis település kezében hagyja birtokait. Debrecen lakossága kétség- 
beesésében Ferenc Józsefhez fordult. Csorba János, akkori polgár- 
mester nagyszámú küldöttséget vezetett az uralkodóhoz, kérve 
tőle, hogy adják át örök tulajdonul a város gazdasági életében
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olyan fontos erdős pusztarészeket. Az uralkodó 419 000 pengő 
forint befizetése ellenében hozzájárult az örök tulajdonjoghoz. Ezt 
ismételten a cívis polgárság fizette ki, melynek fejében a Debre
cenben házzal bíró birtokosok részére a telekkönyvben bejegyez
ték a legeltetési és a kaszálást biztosító szolgalmi jogot.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a város erdőbirtokait való
jában cívis polgárai vásárolták meg. Ezért őrizték mint sajátjukat 
oroszlánként, ha bitorlók jelentkeztek a láthatáron.

A németesítő abszolutizmus (önkényuralom) éveiben a város 
a passzív ellenállást, a kamara rendeleteinek látszólagos teljesíté
sét és az elodázás politikáját választotta. Jó példa az erdészet- 
inspectori rendeletek elszabotálása.

Ismertetek egy-egy epizódot annak bemutatására, hogy a város 
mi mindenre vállalkozott, ha az erdeiről volt szó. II. József 1817- 
ben ideért erdészeti vonatkozású rendeletei -  melyek a nemes 
város magisztrátusának a jogait kurtították -  a törvényhatóság 
részéről komoly ellenállásra találtak. Előbb visszaküldözték a 
kamara német nyelvű utasításait, majd „ad acta", azaz véglegesen 
félre, az irattárba helyezték. Miután a megparancsolt jelentések 
felküldése sorozatosan elmaradt, 13 év múlva, 1830-ban bizottsá
got küld a kamara a debreceni magisztrátus nyakára. Ezek meg
találják az erdők ügyében érkezett, 1817-ből való rendelkezéseket, 
és a hozzá mellékelt mintát is. Erről az eseményről Debrecen 
főbírája a hites öreg emberekből álló Nagy Tanácsnak emígyen 
számol be: „Egy német nyelven készült és sok részben erre a 
városra nem is alkalmazható mustra Jegyzés az egész."

A kamara a főerdőinspektorság (felügyelőség) felállításával 
egyre többször avatkozott be a város erdészeti ügyeibe. Ez ellen 
a város terjedelmes feliratokban védekezve fejtette ki álláspontját, 
de még felsőbb folyamodványokat is szerkesztett. Egy ilyen, 
1829-ből származó beadványból idézek: ...a Nemes város és 
polgárának az a sérelme adódott elő, mely szerint a Ház Törvényei 
által is meg erősített szabados haszonvételben meg akadályoztat
nak, s attól meg foszttatnak. A város törvények által meg határo
zott és meg erősített constitucionális (alkotmányos) szabadsága 
megszorítódik és privilegiális (kiváltságos) Jussában csonkulást 
kényteleníttetik szenvedni."
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Mikor ezek a beadványok hatástalanok maradtak, a mind erő
teljesebb jelentkező felsőbb beavatkozások ellen a reform
országgyűlésekre jelentette be gravamenjeit. (így nevezték az 
1848 előtti alkotmány és törvényellenes jogsérelmeket.) Az 1825 
és 1844 között megtartott országgyűléseken számtalanszor szere
pel Debrecen erdőgazdálkodása. A város ezen intézkedésekben 
kétirányú sérelmet érzett. Először, mert szabadság- és tulajdonjo
gát korlátozták, másodszor a rájuk küldött erdőinspektor költsé
gei teljesen, a temesvári főerdőinspektor költségei részben a pénz
tár kiadásait tetemesen növelték.

A város körömszakadtáig harcolt erdőtulajdonosi jogaiért, 
mígnem a regnicolaris deputació (az országgyűlés mindkét házá
nak tagjaiból választott bizottság) 1826 februárjában a következő 
jegyzőkönyvi megállapítással szolgáltatott igazságot: „A Nemes 
Város Erdeire mindenkor különös és fő gondja volt a Magistra- 
tusnak és Communitasnak minek után azokat nagy summákon 
Puszta és csak ligetes formájukban megszerezte, takarékos és 
mérsékelt költségbe került manipuláltatása által virágzó és hasz
navehető állapotba tette."

A szabad királyi város nemcsak javait, hanem magyarságát is 
keményen védelmezte. A Gazdasági Akadémia elődjét tervezik 
felépíteni „Gazdászati 's Erdőszeti Kerületi Képezde" néven. A 
város e célra földterületet adományoz, de kiköti, hogy az intézet
ben a tanítási nyelv csakis magyar lehet. Ellenkező esetben a 
tanoda részére adományozott föld azonnal visszaszáll a városra.

„A regnicolaris deputáció által megállapított virágzó és hasz
navehető" erdőgazdálkodást az első világháború, majd az azt 
követő román megszállás nagyon megrázta. Később itt járt, tette
iben rokon testvéreikhez hasonlóan csak azt vittek el, amit értek. 
Bodor Ferenc, a későbbi állami Erdőhivatal igazgatója így írt erről 
az időszakról. „A várost katasztrofális faínség fenyegette, melyet 
a VIS MAJOR (bolsevizmus és román katonai megszállás) idézett 
elő. Ez főleg akkor vált elviselhetetlenné, amikor az Erdőmesteri 
Hivatal lovait elrekvirálták, a város fakompetenciáját őrző faló- 
gert kiürítették. Ennek tetejébe a tarlasztásra (véghasználatra) 
alkalmas erdők a várostól oláh vámvonallal elszakíttattak, a vas
utak lefoglaltattak és a más megyékből való fabehozatal elé is a
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román megszállás leküzdhetetlen akadályokat gördített. Áldásos 
közreműködésük révén a lakosság 5080 kh erdő levágására kény
szerült."

Ebben az időben az Erdőmesteri Hivatal 24 490 kh városi erdőt 
kezelt. A 20 százalékot meghaladó pusztavágás bizony nem volt 
kis feladat.

Debrecen még a huszadik század első felében is a rá jellemző 
zárt formát élte, mely a középkortól kezdve a város életére any- 
nyira jellemző volt. Szabadságjogait és viszonylagos függetlensé
gét kiegyensúlyozott -  viszonylag gazdag -  gazdasági állapotára 
alapozta. Az eddigi gazdasági szilárdságát tépázta meg az első 
világháború. Ekkor vetődött fel először, hogy a város az igen 
kevés jövedelmet hozó pusztabirtokait eladja. Az Erdőspuszta 
elődjéről van szó. Helyette a Máramarosban kívántak erdőbirto
kot venni, a fát a Tiszán Polgárig leúsztatni és Debrecenbe fuva
rozni. A szakférfiakkal kiegészített vegyes bizottság hiába terjesz
tette elő az eladásra vonatkozó javaslatát, azt már a bizottsági 
közgyűlés elutasította. Az erdőtulajdonról nem voltak hajlandók 
lemondani, inkább -  szerintük a kevésbé rosszat -  az államerdé
szeti kezelést választották.

Rendkívül tanulságos az az összeállítás, melyet „Tanulmányok 
Debrecen Szabad Károlyi Város homoki erdőinek hasznosabb értékesíté
séről" címmel, dr. Magoss György tiszti főügyész vezetésével a 
város anyagi ügyeinek rendezésére alakult vegyes bizottság 1916- 
ban állított össze.

Ez a vegyes bizottság 1917 február 10-i ülésén tanulmány 
tárgyává tette, hogy miképpen volna megszüntethető az a tartha
tatlan állapot, hogy a város kb. 36 000 hold területű erdősége 
csekély jövedelmet hoz.

A három előterjesztés címe: „A városi erdők jövőbeni fenn-, 
vagy fenn nem tartása, a mostani erdők eladása, helyette esetleg 
a hegyvidéken megfelelő erdőségek szerzése tárgyában."

A három szakvéleményt adó férfiú: Matusovits Péter királyi 
erdőfelügyelő, Csatári Szűts Kálmán helyettes erdőmester, Gru- 
ner Lipót tanácsnok.

Idézem dr. Magoss Györgytől az előterjesztés összegzését, 
mely az akkori erdőgazdálkodás hű keresztmetszetét adja: „A
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birtokosok és tanyagazdák 1890-91-ben, a kaszálók kimérésekor 
telekkönyvi bejegyzéssel biztosított szolgalmi jogot kaptak kaszá
lásra és legeltetésre a város erdőbirtokain.

Addig, míg a zárt erdőbirtokoknak (Savóskút, Apafája, Nagy
erdő, Monostor és Ohat) évente 10 korona a tiszta hozama kh-ként 
évente, addig az Erdőspuszták katasztrális holdja az 5 korona 
hasznot sem éri el!

A javasolt 2 megoldás: 1) tagosítás, 2) helyette másutt erdőbir
tok vásárlása.

Mindkettőnek előfeltétele a szolgalmi jogok megszüntetése és 
telekkönyvi törlése. Különben is e legeltetési és kaszálási jog csak 
addig bír értékkel, amíg a város az erdőtörvény nyújtotta jogait 
lanyhán kezeli, az erdei kihágásokat elnézi, s azokat nem üldöz
ted. Az Erdőtörvény 7. §-a szerint ugyanis a futóhomokon álló 
erdőkben (erdőségeinek jó rész ilyen) tilos a legeltetés mindaddig, 
amíg a legeltetés a fákban v. a talajban kárt tehet. Ezért a Közigaz
gatási Bizottság akár 40 éven át megtilthatja a legeltetést. Mivel a 
lakosok jószága az erdőben legel, mindennap erdei kihágáson 
fogható... ezáltal elüldözhető..."

Magoss véleménye szerint is az a megoldás, hogy az ERDŐT 
ADJUK EL!

Nem így határoztak, hanem szerződést kötöttek a kincstárral.
Az államerdészettel kötött szerződés is egy külön tanulmányt 

érdemel. A lényege, hogy a szakkezelésért a város 25 000 korona 
átalányt fizetett a kincstárnak. Három, a város szempontjából 
meghatározó jelentőségű zár kulcsát viszont nem adják ki a ke
zükből. A pénz- és anyagkezelést, továbbá a beleszólás jogát. 
Előrelátó emberek voltak.

Ezt az 1918. július 1-jétől életbe lépő szerződést tíz évenként 
meghosszabbították. Aharmadik meghosszabbításra 1948-ban az 
erdők időközbeni államosítása miatt nem kerülhetett sor.

Debrecenben a korábban ismertetett tulajdonosi kötődések mi
att már az 1950-es évek második felében megindult egy közös 
fejlesztés, a Nagyerdő tölgyrekonstrukciója. A belső parkerdő és 
a Nagyerdő felújításának többletköltségeit (évi 1,5-2 millió Ft-ot) 
a város magára vállalta, és három évtizeden keresztül teljesítette.
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Erdőspuszta környezetátalakító fejlesztéseit, amelyek 1974- 
ben kezdődtek, a város társadalmi összefogással segítette. Az igen 
jelentős erdészeti közjóléti beruházási forrást a Városi Tanács, a 
vízügy és más szervezetek is jelentős összeggel támogatták. A 
közös akarat csodákat művelt. Az „erdészek és vizesek" harmo
nikus együttműködése érvényre juttatta a két kömyezetgazdagí- 
tó tényező, az erdő és a víz együttes tájfejlesztő hatását. A város 
újra boldogan ölelte keblére ősi pusztabirtokait. A különben is 
páratlan szépségű, festői táj kulturált pihenőközpontjai nemcsak 
a város 230 000 lélekszámú lakosságának, hanem a környék és a 
megye ide kiránduló lakosainak ideális rekreációs feltételeket 
teremtett. A helyi önkormányzat az igen szűkös fenntartási költ
ségekhez évről évre erejéhez mérten hozzájárult.

Azután 1994 februárjában robban a „bomba" Az állami erdő
ket ideiglenesen kezelő szervezet, az Állami Vagyonkezelő Rt. 
bejelentette, hogy a csődbe jutott Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaságot felszámolja, és erdeinek kezelését a szolnoki NEFAG 
Rt.-re bízza. Az 50 km-re lévő nyíregyházi albérlő helyett, egy 120 
km-re lévőre. Ez az elképesztő és közfelháborodást kiváltó botrá
nyos bejelentés Debrecenben komoly hullámokat vert. Egy erdé
szeti rt. Budapesttől Záhonyig. Ilyen messzire még a „káder-vi
lág" sem merészkedett, ők csak 50 km-ig jutottak.

Ekkor fogalmazódott meg az önkormányzat helyi közügyek
ben illetékes felelőssége, mely a települési önkormányzatok fel
adatává teszi a helyi közszolgáltatások körében a természeti kör
nyezet védelmét, a pihenő- és közterületek fenntartását, az egész
séges életmód közösségi feltételeinek elősegítését. Ennek alapján 
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot fogadott el, 
melyben kifejezte azon véleményét, hogy a Debrecen környéki 
erdőknek, továbbá az erdőspusztai pihenőerdőnek a város érde
keinek megfelelő, az erdő fennmaradását hosszú távon biztosító 
kezelését, valamint jóléti, környezetvédelmi és gazdasági funk
cióinak fenntartását veszélyeztetve látja. Ezért felkéri a polgár- 
mestert, hogy folytasson tárgyalást az Állami Vagyonkezelő Rt.- 
vel egy debreceni székhelyű, önálló megyei erdészeti kezelő szer
vezet létrehozásáról.
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Ezt a határozatot a közgyűlés ritkán tapasztalható 48:0-ás ará
nyú, egyhangú szavazattal elfogadta. A tárgyaláson aztán bebizo
nyosodott, hogy az „új gazdát" a profiton kívül sem a tradíció, 
sem a jóléti érték nem érdekli. Az egyeztetésen még az az elké
pesztő válasz is elhangzott, hogy az eddig is általunk sajátunknak 
tartott közjóléti létesítményeket -  természetesen erdő nélkül -  
meg is vásárolhatja a város...

Akkori aggodalmaink sajnos valósággá váltak. Acsődegyezség 
millió gondját-baját nyögő FEFAG-utódtól -  mely már a székhá
zát is feláldozta életéért -  nem várható el, hogy Debrecen gondja
ival is törődjék. Az Erdőspuszta összefüggő erdeinek több kerü
letét 1994-ben előrelátás nélkül privatizálták. A Vekeri Pihenőköz
pont állami és városi közköltségből közművesített közcélú, inten
zív pihenésre kijelölt területeinek jelentős részét magánosították. 
Ez ellen az önkormányzat a Kárpótlási Hivatalhoz óvás benyúj
tására kényszerült. A debreceni Parkerdészet nevéből, a félreérté
sek elkerülése végett még a „Park" szót is törölték.

Reméljük, hogy az Állami Vagyonkezelő Rt. felügyeletét ellátó 
új miniszter felül fogja vizsgálni elődeinek azt a rossz döntését, 
amivel az ott élő emberek ellenére létrehozott és erőszakkal terem
tett, összevont szervezet tarthatatlanságát újra bizonyította. A 
tények és a jelenlegi csőd meg fogja győzni az új döntéshozót, 
hogy a debreceni erdők és az egyéb értékek védelmét tradicioná
lisan felvállaló város kérése indokolt. Adebreceni erdőkről a város 
lakosságát képviselő önkormányzat nélkül dönteni ma már nem 
lehet. Törekvésünket a földművelésügyi miniszter, az FM Erdé
szeti Hivatal elnöke és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztérium is támogatja.

Befejezésként Mária Terézia erdőrendtartásának máig is idő
szerű és az Alföldön ma különösen aktuális intelmeit szeretném 
tolmácsolni: „Az erdőka törvény rendeleteiszerint használtassanak, s 
megkíméltessenek. A sivatag helyek pedig könnyen gyarapodó fákkal 
ültessenek be."
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