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SESCHWIND RUDOLF 
AZ ERDEI F*K HIBRIDIZÁCIÓJÁNAK ÚTTÖRŐJE*

Ing. Ladislav Greguss CSc.
/Selmecbánya/

leschwini Rudolf a rózsák nemesitőjeként tett szart világ
hírnévre. \ "Spravodaj Rosa klubu" f \ "Rózsa klub tudósítója"/
45. számában /1932/, Geschwindről, mint rózsanemesítőről 74 kül
földön és 29 Csehszlovákiában megjelent cikk adatait közli. Meg
jegyzem, hogy a közelmúltig egészen elenyésző volt az erdészek 
érdeklődése Geschwind iránt. így a tölgyek hibridizációjával kap
csolatban PIATNICKIJ említi ^eschwind eredményeit, ezt az adatot 
vette át HARKAI. Mint erdészt Csehszlovákiában SV030DA, KOŐIOVÁ 
és POSPÍSÍIL említi.1

Az elmondottak kapcsán felmerül a kérdés: igazán nem érde
mel-e leschwind alaposabb méltatást? Ez a férfiú, aki 54 évet 
töltött az erdészi hivatásban, aki az összes megjelent cikkeit, 
mint császári és királyi erdész, később mint Korpona /ma: Kruoi- 
na - Csehszlovákia/ sz. kir. város erdőmestere írta alá, ismét
lem, nem érdemelne-e több figyelmet az erdésztársadalomtól?

Ha az erdőgazdálkodás érdekében nem tett volna többet, csu
pán annyit, hogy az ő nevéhez fűződik az első üzenterv elkészí
tése, amelyet Korpona városi erdők számára dolgozott ki, és a- 
mely egészen az erdők államosításáig volt érvényben, akkor is 
foglalkoznunk kellene vele. Emellett Hont vármegye alispánjának 
erdőtanácsosa tisztjét töltötte be, nyugdíjbavonulása alkalmából 
pedig Xorponától aranyérmet kapott munkája elismeréséül. Egyéb
ként meg az Osztrák Birodalmi Erdészeti egyesületnek volt a tagja.

Elhangzott az 1991. április 9-i szakosztályrilésen.
x
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leschwind életpályája

életrajzát ezideig senki nem kutatta fel teljesen és hitelesen.
A róla szóló közlemények tele vannak ellentmondásokkal és pon
tatlanságokkal. Ismertetésemet ezért a következőkben csupán a 
legfontosabb, igazolt tények tárgyalására szűkíteném. A legtel
jesebb életrajzát ezideig a már említett "Rózsa Klub" értesítő
jének 45. számában /1932/ megjelent P. 3voboda cikke és a hozzá
fűzött megjegyzések, 111. pótlások tartalmazzák.

A leschwind életrajzával kapcsolatos ellentmondások már a 
születésének időpontja meghatározásánál kezdődnek. 3gyes forrá
sok szerint 1329. VIII. 29-én 3Z*iletett. Maga Geschwind születés
napjául 21-ét tartja. Az anyakönyvi bejegyzés tanúsága szerint 
viszont VIII. 23-án született flfedle községben Csehországban 
/Rakovnik-i járás/. Teplice /Teplitz-Schönau/ városban nőtt fel, 
ifjú korát itt töltötte. Itt végezte az első hibridizációs kí
sérleteit is. Ahogy 1354-ben állítja: "1945-től mind elméletben, 
mind gyakorlatban foglalkozom a növényi termékenyítés tanulmá
nyozásával, és folyamatosan foglalkoztat az a vágy, hogy minden 
kísérletemet az erdészet területére vigyem át".
~eschwind életének ebből az időszakából nem áll rendelkezésünk
re adat. Ha csak az nem, hogy az 1947/49-as tanévben a prágai mű
szaki intézetben tanult.

Az 1350-1969-as évekből viszont bőséges adatokkal rendelke
zik a Selmecbányái kamaragrófi hivatal levéltára. Ezek sajnos még 
feldolgozásra várnak, leschwind ebben az iiőszakban a Selmecbá
nyái Bányászati és Erdészeti Akadémián tanul, de közben már a 
Selmecbányái Bánya-, Erdő- és Jószágigazgatóságnál dolgozik.Mind
ez egyben leschwind családjának anyagi viszonyait is jelezheti, 
de azt is, hogy ott volt ösztöndíjas.

1350-ben erdészjelöltként megpályázza az erdészírnoki ran
got; 1351-ben előléptetik erdészírnoknak. 1352-ben kinevezik er
désznek Bakabányára /ma: Pukanec - Csehszlovákia/i 1952. IX. 13.
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randkivüli erdészként záróvizsgázik a Selmecbányái Bányászati és 
Erdészeti Akadémián.

állását a Selmecbányái Bánya-, ^rdő- é3 Jószágigazgatóság
nál leschwind bizonyára csak idaiglenesnek tartotta tanulmányai 
idejére, mert még ugyanazon évben az Sisenarzi Igazgatósághoz 
fordul kérelmével erdőgondnoki állásért. Az elutasító válasz va
lószínű nem kadvetlenítette el, mert ismételten kérvényeket küld 
az Eisenerzi Igazgatóságnak. Azonkívül megkérelmezi a Velencei 
Pénzügyi Ügyészséget, Fiúmét és Tirolt. Végül is csak 1357-ben 
kap helyet Fondón, Dél-Tirolban.

Közben 1853-ban jelentkezik először államvizsgára. A Selmec
bányái Igazgatóság magbízza a telekmérési munkák előkészítésével. 
1354-ben megkéralnézi a bakabányai erdészállást. Behívják kato
nai szolgálatra, amely alatt állását fenntartják. Ideiglenesen 
felmentik a katonai szolgálat alól, és folytatja a méréseket. Mi
niszteri rendelet alapján kap 259 arany fizetést. Közben a cseh
országi helytartó tanácstól értesítést kap, hogy milyen feltéte
lekkel tudnák alkalmazni a civil szolgálatban. Ez idő tájt kine
vezik erdésznek Karámba /Zólyom vármegye/.

1356-ban értesítik a katonai szolgálat alóli végleges fel
mentésről. Újra földméréssel bízzák meg, és államvizsgázik. \z ál
lamvizsga alkalmával előterjeszti első írásbeli művét az erdei 
fák hibridizálásáról.

Családi állapotában is változás áll be, mert fondoi állása 
elfoglalása előtt, 1857. V. 28-án, Teplicén feleségül veszi LA3- 
*ER Maria JOZEFÁT.

Ha hitelesnek tarthatjuk PAUBR adatát,2 miszerint az idősebb 
fiuk, Rezső, Zsarnócán /ma: 2arnovica - Csehszlovákia/ született 
1353-ban, abból azt következtethetnénk, hogy leschwind fondoi ál
lásának elfoglalása alkalmával a feleségét visszahagyta Zsarnó
cán. Ha így lenne, akkor nem csoda, hogy már a következő évben 
újra a Selmecbányái Igazgatóságnál kér állást, aminek következté
ben 1355-ben a minisztérium áthelyezi a selmeci körzetbe első
osztályú erdész! rangba.



-  111

Ebben az időben, "eschwind bródi /Zsarnóca Tiellett/ tartóz
kodása alatt 1354-ben - lát napvilágot cikke, a "Hybridation 
dér Forstgehölze". Itt keresztezi 1366-ban a kocsánytalan és ko
csányos tölgyet is.

1357-ben fegyelmi eljárást indítanak ellene. Elbocsátják 
szolgálatából. Visszautasítják a kérését, hogy áthelyezzék Joac- 
himtahlra /ma: Jáchimov - Csehszlovákia/. Közben a minisztérium 
semmisnek nyilvánítja a fegyelmi határozatot, és új vizsgálatot 
rendel el. A vizsgálat eredménye Geschwind hátrányára dől el.

Geschwind Íródról előbb Teplicére távozik, onnan 1363 végén 
Maunitzba, innen 1869. VIII. 31-én Lueggba /ma: Predjaraa - Jugosz- 
lávai/, és még ugyanabban az évben, XII. 3-án, újra költözik, ez
úttal Vucskómezőre /ma: Vucskove - Szovjetunió/. 'Srről az időszak
ról reánk maradt Geschwind naplója, melynek feldolgozása A. KLÍMÁN 
elhalálozása miatt sajnos felbeszakadt. Lehetséges, hogy Geschwind 
családját ezalatt a téli viszontagságos költözés idején, félúton, 
Debrecenben hagyta vissza, és egyedül folytatta az útját. Erre 
saját, az "Über die Hybridation dér Eichen"4 cikkében tett meg
jegyzéséből következtethetünk, miszerint: ezek /mármint a 
tölgyhibridek/ sajnos később egy hurcolkodás folyamán Debrecenben 
tönkrementek." Geschwind Vucskómezőről 1370. VII. 14-én költözik 
el.

Azután egészen a korponai állása elfoglalásáig Litomericeben 
tartózkodik. A korponai erdőmesteri helyét a jegyzőkönyv szerint 
1372. VII. 27-én foglalta el.

Geschwind korponai működésének kezdeti időszakába esik máso
dik és egyúttal utolsó ismert, az erdei fák hibridizációjával fog
lalkozó cikke, amelynek címe "Ueber die Hybridation dér Eichen".
A cikk 1376-ban jelent meg.

Az 1379. évi XXXI. törvénycikk Korpona város erdei számára 
is tervszerű gazdálkodási kötelezettséget jelentett. Geschwind az 
üzemtervet 1335-ben készítette el. Jóváhagyása majdnem fenntartás 
nélkül folyt le. Bz az üzemterv a következő 50 év alatt érvényben 
maradt.
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Nem ismeretes, hogy vajon Geschwind Korponán is folytatta-e 
az erdei fák keresztezését. Annál erélyesebben foglalkozott a ró
zsák, Pelargoniumok, szegfűk keresztezésével. Továbbá kísérlete
zett a tiálna és szeder csipkerózsa alanyokra történő oltásával, a 
mandula és a barack keresztezésével, illetve gyümölcsfák nemesí
tésével. A kertjét neucsak a rózsákkal, hanem még sziklakertjével 
is híressé tette.

Eredményei elismeréseként meghívást kapott a prágai német 
egyetem növénytani tanszékére, amelyet nem fogadott el. Elismeré
sére jellemző, hogy a Majna-frankfurti tudományos-, művészeti és 
közművelődési alapítvány dísztagjává és mesterévé avatta. /Élet
rajzából azonban hiányzanak az adatok az említett tisztségek el
nyerésének időpontjáról./ 1396-tól rendes tagja a Felsőhonti gyü
mölcstermelők Egyesületének.

SV030DA szerint 1906-ban vonult nyugdíjba. ízzel szemben ma
ga Geschwind A. Kmet-nek 1906. VI. 6-án keltezett levelében azt
írja, hogy már két éve nyug----állományban van, és ifjabb fia, Li-
pót lépett a helyébe. Panaszolja, hogy nyugdíja csak összesen 200 
aranyat tesz ki. Ebben az időszakban már a félszemére megvakult, 
és sérvet kapott.

Rudolf leschwind Korponán 1910. VIII. 30-án; 31 éves korában 
hunyt el, és szeptember 1-jén temették.

Tudjuk, hogy leschwindnek két fia volt. Rezső 1353-ban, Lipót
1351-ben született Zsarnócán. A Bányászati és Erdészeti Akadémia 
hallgatóinak jegyzéke az 1379/30. tanévben tartja számon mindket
tőt, mint rendkívüli erdészeket. Az említett forrás szerint a mil- 
liniumi év táján mindketten uradalmi erdészekként szolgáltak, Re
zső Rárón, Lipót Mesztegnyőn /Somogy m/. Lipót, mint már említet
tem, az apja nyugdíjazása után Korpona erdőmestere lett. Nem isme
retes, hogy valamelyikük folytatta volna az apjuk művét, a növény
nemesítést.

Az erdészhivatásnak hű maradt Rezső unokája is. Erről csupán 
annyit tudunk, hogy 1914-ben a Főiskolai Zászlóalj parancsnoka és
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a Dunántúli Kor elnöke. Ugyanabban az évben hadba vonul, Signurn 
laudis kitüntetésben részesül, később orosz fogságba esik?

Rudolf leschwind két öccsét ismerjük, Andreast és Juliust, 
mind a kettő erdész volt. Az első 1375-ben cikket írt cseh nyel
ven szintén az erdei fák keresztezéséről "0 umelém zúrodnováni 
/hybridováni/ lesniho stromovi" /Háj 4/ címmel.**

Fejezetünk végére a következőkben foglalnám össze a leschwind 
életpályájának témánkkal összefüggő szakaszait:

1345-ben, alig 16 évesen már keresztezéssel foglalkozik, és é- 
letcéljául tűzi ki a kísérleteinek eredményeit átültetni az er
dészeti gyakorlatba.

21 éves korától 33 éves koráig /135D-1367/ kivéve egy rövid 
megszakítást /Fondo/ különböző helyeken és munkabeosztásokban 
erdészként dolgozott a Selmecbányái Bánya-, Brdő- és Jószágigaz
gatóságnál. *3 mellett 23 évesen /1352-ben/ elvégezte tanulmányait 
a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémián.

27 évesen /1356-ban/ államvizsgázott. Ebből az alkalomból elő
terjesztette az első munkáját, az erdei fák hibridizációjának el
méletével é3 programjával foglalkozó értekezését. Feltételezhet
jük, hogy értekezését már 3 évvel korábban készítette el, mivel 
akkor nyújtotta be első kérelmét az államvizsga letételére.
- 35 éves korában /1364-ben/, amikor a Zsarnóca melletti 9ródon 
dolgozott, megjelent a "Hybridation dér Forstgehölze" című cikke, 
és 3ródon 1366-ban keresztezi a kocsánytalan és kocsányos tölgyet.
- Az 1367-től 1372-ig terjedő időszak Geschwind életének a létbi
zonytalanság és gyakori állásváltozás időszaka. Csak 1372-ben, 43 
évesen telepedett le véglegesen Korponán, és itt erdőmesteri tiszt
séget tölt be egészen 75 éves koráig. Itt írja 1376-ban,47 éves 
korában,és jelenteti meg az utolsó erdei fák keresztezésével fog
lalkozó cikkét.
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leschwind úttörő műve az erdei fák keresztezésének tarán

Geschwind életrajza arra enged következtetni, hogy legalábbis 
1395-ig a fő munkaeszközei a földmérő műszerek voltak.

Továbbá figyelembe kell vennünk a munkahelyének gyakori vál
tozásait, legyen az a Selmecbányái Igazgatóság területe, vagy a 
Habsburg-birodalom számos tartományának különböző zuga. Az ilyen 
helyváltozások akadályozhatják bármilyen növényi anyaggal való be
hatóbb foglalkozást is, nemcsak az erdei fákkal. Ezen kivül fon
tolóra kell vennünk, hogy Bródon, és valószínűleg másutt is, a he
lyi adottságoktól függően leschwind úgymond teljes társadalmi és 
intellektuális elszigeteltségre volt kárhoztatva. Ha mindezeket 
a tényezőket és történteket fontolóra vesszük, akkor annál nagyobb 
csodálattal tölt el bennünket az a szívósság, mellyel Geschwind 
ragaszkodott az ifjúsága hevében maga elé tűzött feladatok megva
lósításához .

1945-ben, mikor is saját állítása szerint elhatározta átül
tetni a hibridizációt az erdészet területére, leschwind csak a leg
kedvezőbb esetben ismerhette KÖLREUTER javaslatát a hibridizáció 
lehetőségeiről az erdészet terén. Semmi esetben sem ismerhette vi
szont LOTZSCH ugyanazon évben végzett kísérleteit, amelyekről ez 
csak 1954-ben számolt be.

Mivel nincs tudomásunk arról, hogy KÖLREUTER valaha is kísér
letet tett volna saját tételének bebizonyítására, nyugodtan oda
ítélhetjük az elsőséget Geschwindnek a madárbarkenye és körte keresztezéséért. 
Hasonlóan elsőként ért el eredményeket az erdei fák /gyakorlati/ 
keresztezése terén.

1856-ban, még egy évvel a rózsák keresztezéséről szóló munká
jának befejezése előtt, Geschwind előterjeszti első írásbeli művét 
az erdei fák keresztezéséről. Ez munkája egyelőre ismeretlen. Le
hetséges, hogy a bécsi Mezőgazdasági és Bányászati Minisztérium 
Levéltára őrzi az államvizsga jegyzőkönyvének mellékleteként. Fel
fedésük alkalmat adna nemcsak geschwind szakmai fejlődésének meg
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ítélésére a két munkája közt, de főleg a bizottság tagjai állás
pontjának megismerésére.

Ilyen szempontból közelítve a "Hybridation dér Forstgehölze" 
című cikkét, azt már nem tekinthetjük egy kezdő útkeresésének, ha
nem érett műnek, amelyhez a szerző felhasznált minden addigi, a 
témához kapcsolódó irodalmat. Főleg jól tudta hasznosítani saját 
tapasztalatait és azokat az eredményeit amelyeket a Rosa, Syringa, 
Lonicera, Pianthus, Aguilegia, Qenothera stb. nemzetségek fajai
nak keresztezésekor szerzett, mégpedig olyan körülmények között, 
melyeket manapság még elképzelni is nehéz. Mindezt akkor, amikor 
a mű szerzője még csak 35 éves volt.

Geschwind most említett cikke didaktikus szempontból is ki
magasló teljesítményt jelent. Azzal a tudattal írt, hogy egy olyan 
közönség felé fordul, amely - mai kifejezést használva - nem is 
konyít a biológiai gondolkozásmódhoz. Ezért azoknak az előnyöknek 
a kiemelésével kezdi cikkét óvatosan, amelyeket a kertészetnek és 
mezőgazdaságnak a hibridizáció hozott. Merész célt tűz maga elé: 
"hogy a hibridizáció segítségével erdei fafajaink tulajdonságait 
hathatósan befolyásoljam, típusaikat összeolvasszam, idővel telje
sen elmossam, erdei fáink hibáit és hiányosságait összepárosítsam, 
és ezen módon újra és újra új fákat, valamint ezzel új erdőket is 
hozzak létre, melyek talán a jövő valamennyi követelményének meg
felelnek."

Csak azután, mikor már azt hiszi, hogy sikerült az olvasó fi
gyelmét kellőképpen a témára irányítani, sőt megnyerni az ügy szá
mára, áttér az alapfogalmak taglalására. Snnél is, a könnyebb fel
fogás érdekében, kezdetből a vadászati állattanból vett példákat hasz
nál.

Geschwind nemesítés! programja megértése érdekében legalább 
röviden rá kell mutatni a korabeli elméleti alapokra, melyekre 
Geschwind műve épült.

Geschwind abból az alaptételből indult ki, hogy a faj és faj
ta hibridek közt lényegbevágó minőségi különbség létezik: "Az Ilyen
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mesterséges módon életrehívott gyermek egy igazi hibrid - egy 
tiszta basztard - ha a mesterséges termékenyítés különböző nem
zetségek, vagy egy természetes család fajai között jön létre; 
ha azonban egy és ugyanazon faj meglévő eltéréseit és formáit 
termékenyítjük egymással, úgy az utóbbi egyesítésével életrehí
vott új egyedet csupán félvérnek /meszticnek/ nevezzük, iibridi- 
zációnak tehát basztardok előállítását nevezzük, melyek egy új 
faj törzsszüleinek is tekinthetők. Folyamatos termékenyítéssel 
és gondos vetéssel egy új hibridalak tulajdonságait nem ritkán 
tartósan rögzíteni lehet, és a növény eléri a stabilitás azon fo
kozatát, mellyel egy új fajjá emelkedhet." Ezt a folyamatot a ko
rabeli elképzelések szerint nyilván fordítva is használni lehe
tett.

Geschwind rámutatott, hogy a hibridek nemcsak egyéni állan
dósággal rendelkeznek, hanem: "Ha mi a hibrideket magukat indivi
duumként szemléljük, látjuk, hogy ók sem belső szervezetségükben 
nem változnak meg, sem új formát, vagy habituszt nem vettek fel, 
vagy a szüleikhez sem hasonlítanak; ezzel szemben a hibridek tu
lajdonságai oltással, párosítással, dugványozással és bujtással 
örök ideig megtarthatók."

Geschwind MENDEL előtt számos olyan kérdésre rámutatott, a- 
melyek önmagukban megkérdőjelezték a korabeli tudósok állításait. 
Itt meg kell említeni legalább a visszakeresztezés /backcross/ és 
reciprokkeresztezés, matro- és patroklínia, a hibridek intermedier 
jellege, nemesítés! újdonságok, összeférhetetlenség /inkompatibi
litás/, a hibrid utódok termékenysége és terméketlensége, több lép- 
csőjű hibridek előállítása, spontán hibridizáció és a hibridek a 
kiinduló formákhoz való visszatérésük problémakörét. Úgy hiszem, 
hogy ez a kurta felsorolás önmagában is elegendő ahhoz, hogy még 
ma is megcsodáljuk Geschwind széleskörű szakérdeklődését és tájé
kozottságát.

Geschwind behatóan taglalja a növények ivariságáról való vé
lemények fejlődését a XVII. századtól fogva, amely kérdéskört nap
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jainkban V. ORSL részletesen feltárt.7
Geschwind szerint a hibridizáció célja: "Az előrebocsátottak- 

ból érthetően látszik, hogy a hibridizálásnak az a célja, hogy ha
zánk meglévő fafajaival, kölcsönösen megtermékenyítve erdeink kö- 
zelrokon fajait vagy idegen területek fafajait hibridizáljuk, s 
így új erdei fafajokat és cserjéket hozzunk létre, melyek áthidal
ják az olyan hézagokat, amelyeket már egy felületes szemlélet so
rán a fa- és cserjefajainknál észre kellett vennünk, és lehetőleg 
azoknak a követelményeknek felelnek meg, amelyekre egy fafaj szép
sége és eleganciája, a virágzás színpompája, a termések élvezhető- 
sége és mindenek előtt a faanyag tartóssága, szerkezete, növekedő- 
képessége és alakja szempontjából tartunk igényt.U Tisztában van 
azonban a nehézségekkel is: "Sajnos ennek a munkának valóságos e- 
redményeire még sokáig kell várnunk... így nem lehet figyelmen kí
vül hagynunk mindazt, hogy a magánvállalkozók - különösen azok, a- 
melyeknél a kis tőkék befektetéséről, egyúttal magasabb kamatok 
eléréséről és ténylegesen azok minél hamarabbi járandóságáról van 
szó - foglalkozni fognak ugyan szépen virágzó divatos cserjék, di
vatos fafajok és gyümölcstermő cserjék hibridizálásával, melyeket 
könnyű felnevelni, gyorsan és jól értékesíteni, de semmi esetre 
sem a valóságos erdei fafajaink /mint tölgyek, jegenyefenyő, bükk, 
stb./ hibridéinek rendszeres és átfogó nyerésével.

Az eredményekre jogosító munkához a szerző állami kísérleti 
állomások felállítását, arborétumok és parkok létesítését követeli. 
Egyúttal annak is tudatában van, hogy ez a program megvalósíthatat
lan a széles erdészközönség támogatása nélkül: "Helyes szempontból 
szemlélve, az erdészeti egyesületek feladata is lehetne, hogy a 
keresztezés tudományának utat, sorompót és kaput nyissanak. Amire 
egyetlen ember nem képes, az sikerülhet egy szervezetnek, amely 
minden dologban rendkívülit alkothat, ha az egyének szellemi ere
je és intelligenciája a nagy egészbe beolvad".

Geschwind tanulmányát az erdészeti tudománynak és oktatásnak 
címzett felhívással fejezi be: "Ahol az erdészeti botanikus kertek
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találhatók, kísérleteket kellene beállítani, és minién erdészeti 
oktatási bázison az előadásokba a hibridizációt is be kellene ven
ni, így a fogékony, fantáziadús ifjúságban a kutatások csíráját, 
a növények és termesztésük szeretetének az alapjait le lehetne 
rakni."

Arról, milyen viszhangra talált Geschwind ezen kezdeményezé
se, nem tudunk semmi ténylegeset. Annyi bizonyos, hogy nem marad
hatott viszhang nélkül. Támadások is érhették, mert a következő, 
terjedelemben és tartalomban is sokkal szerényebb cikke a tölgyek 
keresztezéséről csak 12 év múlva jelenik meg. Ez is már csak az
után, midőn Geschwind az oslavani csemetekertben néhány általa a- 
jánlott hibrid kombináció megvalósításáról értesül. E cikkében 
ismerteti Zsarnóca melletti 3ródon végzett kísérletét. Részletesen 
leírja a kísérlet megvalósításának módját, és a négy így nyert hib- 
ridmagonc további hányatott sorsát. Aztán következik az egyetlen 
megmaradt, egy kocsánytalan tölgy vízszintesen növő gallyába ol
tott hibridpéldány részletes morfológiai leírása. Ezzel az eljá
rással Geschwindnek sikerült stimulálni a virágzást, úgy hogy az 
oltvány már az oltást követő harmadik évben virágzott. Kísérlete 
eredményeként Geschwind arra következtetett, hogy: "meg vagyok győ
ződve, hogy erdeinkben a sok Quercus, Acer, Crataegus, stb. - vál
tozat nem más, mint emberi hatás nélküli, természetes úton létre
jött termékeny hibridek."

Ezek után Geschwind a rózsák hibridizációját művelte, amely
ben nemzetközi hírre tett szert. Bármilyen kimagasló eredményt ért 
el azonban a rózsák nemesítésében, ezen a téren mégis csak nem ál
lott egyedül. Az erdei fák hibridizációja terén viszont kétségte
lenül övé a prioritás, fi fogalmazta meg az első komplex nemesíté
st programot, melynek megvalósítására hosszú időn át nem akadt vál
lalkozó sem hazájában, sem a földkerekség más részében. Számos kez
deményezése még ma is ösztönzően hat, és néhány szempontból még 
mindig megvalósításra vár. Igaz ez annak ellenére is, hogy nem ma
radt ránk egyetlen hibrid erdei fája sem.
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Geschwind helyéről a természettudomány tudósainak tárházában 
talán elég világos képet nyújt maga az a tény, hogy a br’inni Men- 
delianum igazgatója, V. Orel a már előbb említett tanulmányban nem 
habozott összehasonlítani leschwindet MENDELLEL.

Geschwind meggyőződése volt, hogy az erdészeknek is bátran 
kell alkalmazniuk a kertészeti módszereket. Ezt várja tőlük a szé
lesebb közvélemény, de a szorosabban vett szakmai szempontok is 
ezt támasztják alá.

"Ezért tettre - írja - mert múlik az idő, és a világ figyel
mét várakozóan reánk veti."
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