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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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