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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

Tiszteljétek és gondozzátok az erdőket! 
A folyó év márczius 12-én Szeged városára szomorú 

nap viradt, a Tiszafolyam még eddig nem ismert nagy árja 
már napokkal előbb áttörte az első és főgátvonalat képező 
percsorai töltést, s ez időtől kezdve sorra tovább mind azon 
védtöltéseket, melyek rendeltetése volt hazánknak eme szor
galomban, iparban, munkásságban és jóllétben gazdag s a köz
ügyek szolgálatában példásan buzgó városát védeni. 

Az árviz elöntötte Szegedet s ezzel Magyarország minden 
igaz fiának szivére gyászt hozott. A féket vesztett hullámok 
erős szélrohamok által felverve és hajtva, megtörték a védelmi 
munkában kifáradhatlanul kitartó polgárok és segélyre sietett 
derék katonáink munkáját, s átcsapva a védtöltéseken, éj ide
jén reggeli 1 és 2 óra között hoztak pusztulást Magyarország 
legelső vidéki városára. 

Szegednek közel 7000 házából csak 334 áll, s csupán 2G8 
maradt lakható, és igy e csekély szám is inkább csak helyét jelöli 
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annak, hogy hol volt a magyar nép 1000 éves városa. Már 
előbb elpusztultak még Dorozsma város, Algyő és Tápé községek. 

A szerencsétlen városok és községek lakói iránt nyilvá
nuló részvét és segély koronás királyunk szivétől kezdve, a 
haza nevét még csak szülői ajakról ismerő kis gyermekig meg
ható . itthon és külföldön egyaránt, a jó lelkek keresztény 
versenyével sietnek a szükségre jutottak csapásának enyhítésére! 

Erre mi is kérjük t. olvasóinkat, bár tudjuk és hisszük', hogy 
szerény szavaink hallása nélkül is azok között vannak, vagy siet
nek azokhoz csatlakozni, kik lelki örömmel segítnek a szenvedők 
könnyeit letörleni. Kérjük, csatlakozzanak is adományaikkal a 
polgártársaik körében folyó gyűjtésekhez, a ki pedig ezt nem 
tehetné, annak e czélra szánt és hozzánk juttatott jótéteményét 
szívesen elküldi szerkesztőségünk is rendeltetése helyére. 

Apostoli Koronás Királyunk ő Felsége személyesen sie
tett a helyszínére közvetlen tájékozást szerezni a pusztulás 
mértékéről! És ott? A király mondta : Szeged szebb lesz! 

A szerencsétlenség sokra tanítja az embert, a társadal
mat és államokat. Vajba a legközelebbi években Magyar
országon dult nagy-huni, budai, miskolczi, egri és szegedi 
árvizek is, melyek gyorsan fellépő rohamos ereje kétségtelen 
összefüggésben áll az erdők viztartó állabaival, szintén meg
tanítaná népünknek nagyjait és kicsinyeit arra, hogy tiszteljék 
és gondozzák az erdőket, mint a melyek ölében életünk, 
vagyonunk és jóllétünk egyik legfőbb záloga van letéve. 

A mint egyfelől túlzás lenne azt gondolni, hogy a Tisza 
jelenlegi árvize főképen az erdők pusztításának lenne követ-
ménye, másfelől épen ugy nem tagadható, hogy az erdők 
viztartó képessége nagyobb, s a hó gyors olvadására és a viz 
lefolyására hosszabb időre terjedőleg késleltetőbb, mint az 
annak helyén maradó és fokozatos lemosásnak kitett puszta 
talaj; mely termékeny kérgének bekövetkező elvesztésével 
még a folyóvizek ágyának feltöltését is eszközli. 



De nem alárendelt mértékben érdemelnek figyelmet a 
folyammenti erdők és a védtöltéseknek megfelelő fatenyészettel 
való betelepítése is: egyfelől a talaj felszínének bár lassú, de 
folytonos emeléséért s másfelől azért, mert a töltések föld
jének hullámok által való kimosását a fagyökerek összekötő 
ereje hatalmasan mérsékli és védi. 

Ki vonná kétségbe azt, hogy egy bizonyos földterület 
felett összegyűlt felhők lecsapódására következő vízlefolyás, a 
talaj alakulata, a kőzet és talajnemek természetes tulajdonát 
nem tekintve, annál lassúbb, minél nagyobb azon területből 
az erdő s minél tömörebb vagy sűrűbb annak zárlata és mi
nél képesebbek az állabot alkotó fák és az aljnövényzet egye
dei a viz felfogására. Avagy ki ne láthatta volna, hogy a 
inig a szomszédos erdőtlen völgyekből vagy hegyoldalokról a 
vízfolyás már régen megszűnt, addig az erdőkoronázott bér
ezek közöl még jótékony patak csergedez. 

Törvényhozásunk c század elejétől kezdve elmulasztó az 
erdőkről való szakszerű gondoskodást s még utóbbi időkben 
sem követé más cultur-államok azon példáját, melyet azok 
meglévő erdő-állományuk védelme, kihasznált erdeik felújítása 
és a kopárterületek beerdősitése körül tanúsítottak. 

Az utóbbi évek árvizei gyászos emlékekkel eltöltve figyel
meztetnek arra, hogy Magyarország azon korszak kezdetére 
jutott, mely a történelem tanúságai szerint az erdeiket 
elpusztító országokat sújtotta, vagy ma is sújtja. 

Az idegen példák nem tettek elég óvatosakká, de még 
van egy kis időnk, és ebben tanítson meg saját szerencsétlen
ségünk arra, hogy erdőinket ne pusztítsuk, s hogy törvény
hozásunk, az eddiginél több gondot fordítson, a pusztító erő
vel törő vizet áldásos forrásokká, változtatható és hazánk szél
sőséges éghajlata, alatt kettős jelentőséggel bíró erdőkre! 
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