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A FORDÍTÓ AJÁNLÁSA

150 évvel ezelőtt élt igaz barátra leltem

Ha régi írást veszünk kézbe, sáfárkodjunk szerényen a később születés 
kegyelméből származó tudományunkkal, férkőzzünk közelebb a szerző 
gondolatvilágához, szándékaihoz, éppen rajta keresztül igyekezzünk 
megérteni az akkori világot, és ha elérkezik az a pillanat, amikor rokonszenv 
ébred iránta bennünk, akkor szegődjünk beszélgetőtársává. így jártam én 
jelen szerzővel, akinek művére Bartha Dénes hívta fel a figyelmemet, s kért 
meg a könyv lefordítására.

Fuchs Frigyesről (1799-1874) keveset tud szakközönségünk, nem 
azért, mert elfeledkeztünk róla, hanem azért, mert fel sem fedeztük. Fuchs 
szepességi német családban született Lőcsén. „Első iskolai kiképzését” 
szülővárosában nyerte, majd Debrecenben tanult a hazai német polgárság 
szokása szerint, hogy a magyar nyelvet is jól elsajátítsa. 1819-ben a pesti 
egyetemen földmérő szakon szerzett oklevelet, majd a máriabrunni (Ausztria) 
erdészeti akadémián erdészeti tudományokból. Egész munkásságát és 
gondolkodásmódját meghatározta, hogy sohasem szolgált hierarchikus 
szervezetben, mint az államerdészet, közoktatás, közigazgatás, hanem vagy 
önállóan vállalt munkát, vagy magánuradalmakban dolgozott. Ennek 
köszönhette szellemi függetlenségét, a véleményalkotás és vélemény- 
nyilvánítás szabadságát. Kitűnő elméleti felkészültségű erdész volt, aki 
töviről hegyire ismerte a megvalósítás mesterfogásait is. Munkásságát 
átszőtte az emberi kapcsolatok meghittsége és az erdők határtalan 
nagyrabecsülése.

Sohasem rögtönzött, hanem a körülmények tárgyilagos felmérése 
alapján alakította ki a véleményét, és a várható következmények figyelembe 
vételével döntött, érdemes-e vagy sem valamibe belefogni. Fogékony volt az 
újra, de csak azt fogadta el, amiről meggyőződött, hogy jobb, mint a korábbi. 
Remek készsége volt tisztességes egyezségek létrehozására, aminek egyik jó 
példája az úrbéri szolgalmak megváltásának sikeres rendezése. Üzleti 
vállalkozásai hatékonyságának érdekében olyan új szakmába is beletanult, 
mint a vasgyártás, ami az egyik legjobb fafogyasztó üzlettárs lett az addig 
értéktelen ölfa számára. Tevékenyen részt vállalt társadalmi egyesületek 
munkájában is, a közállapotok jobbításának szándékával. Sokoldalúságát mi 
sem jellemzi jobban, mint hogy jelen könyve kiadásakor, 1861-ben hites 
földmérő, nyugalmazott erdő- és vasműfelügyelő, valamint a Magyar 
Erdészegylet szepességi referense volt. 1862-től a már magyar nyelven 
megjelenő Erdőszeti Lapoknak is „nagyra becsült munkatársa” 1873-ban
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Tátrafiireden a Magyarországi Kárpátegylet alapító ülésén még részt vett, de 
az elnökséget már nem vállalta. A következő évben az egyesület lapja 
megrendülten vett tőle örök búcsút.*

Fuchs Frigyesnek a magyarországi őserdőkről és az okszerű 
erdőgazdálkodás megítéléséről írott könyve 1861-ben jelent meg. Fuchs élt 
azzal a páratlan lehetőséggel, hogy az akkor még szép számban meglévő 
őserdők viszonyait a gyakorlatban tanulmányozza, és az ott szerzett 
ismereteket ötvözze az okszerű erdőgazdálkodás értékmegőrző, a természet 
erőit felhasználó eljárásaival, s az „ősi” és az „új” mezsgyéjén haladva, 
népszerűsítő formában adja közre az erdőkkel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. (Mivel Erdély 1867-ig nem tartozott a magyar törvénykezés 
hatáskörébe, az erdélyi őserdőket nem volt módjában számításba venni.)

Fuchs műve a második olyan hazai erdészeti szakkönyv, mely az 
erdőgazdálkodás minden ágára kiterjedő ismereteket foglal össze egyszerű, 
közérthető stílusban. (Előtte, 1855-ben jelentette meg Beivinkler Károly az 
Erdőgazda... című művét.) Őt követi Bedő Albert 1874-ben megjelent Az 
erdőőr vagy az erdészet alapvonásai című, hasonló jellegű munkája, majd 
Trauer Ervin 1940-ben napvilágot látott Erdőgazdasági alapismeretek című 
kötete. A két utóbbi a maga idejében több kiadást ért meg, míg Fuchs 
legalább oly jelentős műve visszhangtalan maradt, a jelen időben pedig a gót 
betűk zárták áristomba.

A könyv értékeinek tárházából az alábbiakat szeretném kiemelni:
Fuchs a legkedvezőbb erdőalaknak a teljes záródású, természetesen 

felújult, a termőhelynek megfelelő fafajokból álló szálerdőt tartja, mert ebbe 
beágyazva őrizhetők meg az őserdők értékei.

Ő tekinthető az erdészeti feltárás egyik úttörőjének is, aki 50 mérföld 
(380 km) hosszúságban épített erdei utakat a Központi Kárpátok zord 
hegységeiben.

Legfontosabb feladatnak az erdőőrök és erdészek szakmai képzését 
tartotta, könyve utolsó fejezetét e kérdés megoldásának szentelte.

Ő volt az első, aki 1861-ben -  a jelen kötet függelékében -  egy 
német-magyar erdészeti szakszótárat állított össze. Divald Adolf és Wagner 
Károly erdészeti műszótára 1868-ban jelent meg. Fuchs annak a „számra 
csekély, de vitéz törzsnek” is tagja volt, mely a szótárszerkesztők. 1862-ben 
tett felhívására válaszolt.

A szerző könyvének záró szavait a Legnagyobb Magyar, Széchenyi 
István emlékének szentelte, aki néhány hónappal korábban tragikusan hunyt 
el.

Fuchs könyvének jelmondata -  „A fa és a víz az ember két 
legfontosabb létszükséglete. Ami még létfenntartásához nélkülözhetetlen, azt

* [Magyar Kárpátegylet Évkönyve, Késmárk, 1876, III. évf. 120-121.]
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már a legsoványabb földből is elő tudja teremteni” -  varázslatosan 
egybecseng az Országos Erdészeti Egyesület 2001. évi nyíregyházi 
közgyűlésének jelszavával: „Múltunk és jövendőnk az erdő és a víz”

Ma, amikor 700 000 ha erdő került magántulajdonba, és a magánerdő
tulajdonosok száma megközelíti a 250 000 főt, ugyancsak érdemes Fuchs 
Frigyes könyvét kézbe venni, mert értékes és bölcs útmutatást lehet belőle 
nyerni a magánerdők mai, képlékeny állapotának jobbítására is.

Visegrád, 2001. október 6.

Madas László
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Mottó

A fa és a víz az ember két legfontosabb létszükséglete. Ami még 
létfenntartásához nélkülözhetetlen, azt már a legsoványabb földből is 
elő tudja teremteni. Ahol azonban a termékeny hegyvidéki erdők 
elpusztultak, ott az ember többé nem talál örömet az életben, sem 
kedvet a munkához, sem jutalmat a fáradozásaiért.
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ELŐSZÓ

Magyarország az európai civilizáció és kultúra legkeletibb határán 
évszázadokon keresztül védőfalként szolgált az ázsiai barbár betörések ellen. 
A félhold fenyegető veszélye ugyan már régen a múlté, a régi, véres harcok 
visszamaradt nyomai okozta állapotok és a népesség alkotóereje itt más 
viszonyokat teremtett, mint amilyenek a nyugati, szomszéd országokban 
kialakultak. így magától értetődik az ország sajátos természetvilága is. A 
Duna és a Tisza nagy kiterjedésű lapályain még ma is sok helyen 
tapasztalhatók olyan félázsiai jellegzetességek, mint az a törekvés, hogy a 
hiányzó munkás kezeket állati erővel pótolják, vagy hogy a lakosság 
tömegesen költözik be óriási határú, nagy településekre, amelyek sok 
mérföldnyi távolságra fekszenek egymástól. Mindezek és még egyéb, eléggé 
ismert és untig megtárgyalt sajátossága az országnak és lakóinak. Ezzel 
szemben -  tudomásom szerint -  még senki sem figyelt fel arra, hogy 
Magyarország nemcsak a szántóföldjeit, nádasait, marhalegelőit (puszták) 
tartotta meg, hanem erdős tájain és nagy valódi őserdeiben a hajdankor 
különös emlékei is megmaradtak. Az érdeklődésnek ez a hiánya abból ered, 
hogy az egykor híres Bakonyon kívül a távoli erdős régiók eleddig nem 
kerültek tudós kutatóink szeme elé. Csak a legutóbbi időkben a Magyar 
Erdészegylettől kiinduló kezdeményezés keltette fel az érdeklődést ez iránt a 
természetrajzi és népgazdasági jelentőségű fontos tény iránt, és néhány 
értékes közleményben sikerült nyilvánosság elé tárni erdőségeink egy 
jelentős részének ősállapotát.

A fenti téma megvilágítását, melynek anyagát részben saját 
ismereteimből és tapasztalataimból, részben egyesületi megbeszélésekből, és 
végül néhány barátom magánközléséből merítettem, kis könyvem első 
fejezetében a tisztelt közönségnek ezennel átnyújtom. Teszem ezt egyrészt 
azért, mivel már ifjú koromtól kezdve sokféle alkalmam nyílt dédelgetett 
előszeretettel megbarátkoznom az erdővel, másrészt az a meglepő helyeslés 
bátorított fel könyvem megírására, amelyet 1857-ben a Magyar Erdészegylet 
ungvári közgyűlésén „Az okszerű erdőgazdálkodás akadályai 
magánerdőkben” című előadásom váltott ki.

Ebben az előadásomban az őserdeinkben -  amelyeknek 
tiszteletreméltó árnyékában másnap mérföldeken keresztül vándoroltunk -  
uralkodó egészen sajátos, más országokétól merőben eltérő viszonyokat és 
állapotokat csupán általánosságban, és csak a legfigyelemreméltóbb 
ismérvekkel jellemeztem, mivel, a közgyűlésen elhangzott többi előadáshoz 
hasonlóan, szűkre szabott időm alatt közelebbi részletekbe nem

Ez az előadás már nyomtatásban is megjelent a Mittheilungen des Ungarischen 
Forstvereins 4. füzetében, 1858-ban.
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bocsátkozhattam. Most viszont az ungvári előadásom kiegészítésével ezt a 
csorbát kiköszörülhetem. Őserdeink minőségének bővebb ismeretében 
világosan megmagyarázható a nagy területek kezdetleges erdészeti viszonyai 
között folyó teljesen rendellenes erdőkezelés olyan vidéken, ahol a nagy 
mennyiséget jelentő ölfának egyáltalában nincs sem ára, sem értéke. Ebben a 
helyzetben ezt a kezelési módot teljesen célszerűnek és okszerűnek kell 
tekinteni. Máshol viszont, ahol rendezett körülmények között, a megfelelő 
lehetőségek kihasználásával, minden faanyag elfogadható áron kelendő és 
felhasználható lehetne, ezt a rendellenes erdőkezelést teljesen kárhozatosnak 
kell ítélnünk.

Ebben az őserdeinket taglaló munkában valamivel behatóbban 
foglalkozom az erdei útépítéssel. Meg vagyok győződve ugyanis arról, hogy 
erdészeti szakszemélyzetünknek hiányos ismeretei vannak ezen a téren, és az 
útépítések nehézségeiről és költségességéről keringő híresztelések együtt 
okozzák alapvetően a célszerű szállítóberendezések elégtelenségét, és ebből 
ered őserdeink nagyobb részében és a hozzá hasonló erdőségekben fekvő 
erdőbirtok becsnélkülisége.

Úgy vélem, hogy ez az érdekes téma, és egyáltalában őserdeink 
helyzete, még nincsen feltárva sem természetrajzi, sem erdészeti 
szempontból. Igazán nem könnyű így egy olyan kérdésben, amelyről néhány 
érdekes tanulmányon kívül semmilyen előkészítő munkát nem lehet fellelni, 
első kísérletre valamilyen kiugró, alapvető és részletesen kidolgozott művet 
alkotni.

A tisztelt olvasó megértését kell kémem tehát az eddig jórészt 
ismeretlen területen végzett kutatásaim során elért szerény eredményeim 
elbírálásakor. Örömömre szolgálna, ha ez a csekélység, amit közreadok, az 
általános erdészeti és erdőtulajdonosi érdeklődést e kérdés iránt felkeltené, és 
mindazokat, akik az őserdők kezelésében élenjárnak, további kutatásokra és 
azok közlésére serkentené, és ha ezáltal olyan nekibuzdulás támadna, amely 
révén a tulajdonost az eddig csaknem értéktelen erdei lassanként kielégítő 
jövedelemhez juttatnák, azok legcsekélyebb kirablása nélkül. Látszólag 
ellentmondó a „magasabb pénzbevétel növekvő fatermés mellett” elv. 
Valójában a kettő együtt járhat, ha meggondoljuk, hogy az őserdőben milyen 
kevés a használható fatömeg, szemben a rendezett erdővel, amelyben nem 
fordul elő odvas, túltartott vagy egyéb okból használhatatlan törzs, és szinte 
valamennyi fája használható.

A fent említett ungvári előadásom alkalmával a közgyűlésen olyan 
általános kívánság jutott kifejezésre, hogy néhány erdész szakemberünk, aki 
az ország erdészeti viszonyait jól ismeri, arra vállalkozzék, hogy egy rövidre 
fogott munkában közreadja az erdészeti tudományok nagy köréből 
mindazokat az ismereteket, amelyeket magánerdeinkben az okszerű 
erdőgazdálkodásról tudni kell. Különösen fontos ma, az erdei szolgalom

14



megváltása vagy szabályozása idején, hogy azok tudjanak mindezekről, 
akiknek az erdészeti kereskedelemre vagy annak irányítására befolyásuk van. 
Jóllehet majd’ három év eltelt, de erről a különben is szegényes hazai 
szakirodalomban azóta sem jelent meg semmi. Ez a tény számomra további 
biztatást jelentett ahhoz, hogy az őserdeinkről mondottakat - a viszonyainkkal 
ismerős erdészeti szakemberek véleményével együtt - ebben a munkában 
közreadjam. Egészében véve tartalma kapcsolódik ungvári előadásomhoz, 
amelyben az „okszerű erdőgazdálkodás” kifejezés sok mindent tartalmaz, de 
további ismeretek nélkül nehéz eldönteni, hogy mi az okszerű és mi nem az. 
A Magyar Erdészegylet folyóirata sem jut el mindazoknak a kezébe, akiket 
ez a téma érdekel, ezért nem tartom feleslegesnek az előadást egy rövid 
toldalékkal kiegészítve e könyv második fejezeteként megjelentetni.

A ma már rövidnek nem mondható életemben az erdészeti szakmán 
belül sokféle munkát végeztem. Fiatal koromban mintegy tizenkét évig 
részben magán- mérnökként, részben mint a báró Dietrich-uradalom 
alkalmazottja főleg úrbéri rendezéssel, erdőfelméréssel, erdő becsléssel és 
erdőrendezéssel foglalkoztam. Mindezt az ország végein (a Szepességben és 
Arad megyében). Később hosszú éveken át az újlublói uradalom 
erdőségeinek önálló kezelője, s az ott felállított új vasmű vezetője voltam. 
Mindez lehetőséget nyújtott számomra olyan tapasztalatok megszerzésére, 
amelyek egyrészt az erdész szakmába vágtak, másrészt a korábbi közbirtokos 
társulat működésére vonatkoztak, vagy a magánerdő-gazdálkodás egészen 
sajátos viszonyaiból származtak. így valóban kijelenthetem, hogy kis 
könyvemben túlnyomó részben saját nézeteimet és tapasztalataimat írtam 
meg.

Erdészeti vonatkozásban különleges iskolát jelentett számomra, hogy 
1834-től kezdve az újlublói uradalom erdőhivatalát vezettem, miután 1828- 
ban ezt az erdőtestet magam tervezte ötéves rendszerben, a megemelt 
fahozam arányosított vágásbeosztásával, szabályoztam szálerdőben. A 
szabályozást a faizási joggal és minden, az erdészeti viszonyokkal 
kapcsolatos művelettel együtt, a legnehezebb körülmények között 
valósítottam meg a Szepesség legsűrűbben lakott és a legnagyobb 
marhaállományt tartó községében, Jakubjánban [Szepesjakabfalva]. A nehéz 
körülmények közül csak egyet kívánok megemlíteni. Itt egy ötezer holdas 
erdőtestben közel négyezer holdat az erdőtestbe ékelődő, az egykori 
jobbágyokhoz tartozó úrbéres legelők és irtványok számtalan darabra 
szabdaltak, és ezeken az erdei legelőkön és polánákon még ma is több mint 
kétszáz magánkarám és -szénapajta található szétszórva. (Ehhez hasonló 
állapot ilyen mértékben, valószínűleg egész Magyarország területén nem 
fordul elő.) Bárki, akinek a legkisebb tapasztalata van ezekben a dolgokban, 
megérti, hogy olyan viszonyok között, ahol korábban az erdő urai a 
jobbágyok voltak, csak évekig tartó harccal, nevezetesen a községgel
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lefolytatott, közel négy esztendeig tartó pereskedéssel volt elérhető a 
közösség korábbi mértéktelen túlkapásainak kordába szorítása, amely minden 
tilalmat, minden erdősítést, legeltetési joga megsértésének tekintett.

1853-ban megjelent az úrbéri pátens, mely az erdei szolgalom 
megváltását vagy szabályozását tartalmazza és rendeli el, amelyet, ha egyszer 
majd végrehajtanak, nagyon meg fogja könnyíteni az erdész helyzetét.** A 
már elkészített, papíron elrendezett törvény életbe léptetéséig azonban, 
különösen kezdetben, még sok tennivaló akad. Mindenesetre fiainkra, akik e 
szép hivatás szolgálatában állnak, melyben a természetrajz, a 
természettudomány és a matematika legtisztább forrásából merített 
ismereteket azonnal hasznosíthatják, egy szebb, könnyebb jövő vár. Bizony, 
egy-két évtized múltán fogalmuk sem lesz arról a nehéz helyzetről, amelyet 
atyáiknak el kellett viselni. Csak a levéltárakban, ha ugyan elődeik deák 
nyelvét még megértik, olvashatják a bizonyítékokat arról, hogy mi, idősek 
nem voltunk olyan restek, sem olyan tudatlanok, mint azt általában hiszik, 
hanem az akkori viszonyok voltak nehezek!

A könyv soraiból kitűnik, hogy csak azzal a helyzettel foglalkozom, 
amelyben -  egy nagyobb erdőtest esetében -  az alacsony faárak miatt nem 
létesült állandó és megfelelően szervezett erdőhivatal, vagy, mert az 
erdőbirtok olyan kicsi volt, hogy ilyenre még csak gondolni sem lehetett. 
Ahol viszont ilyen szervezet már működik, ott az itt elhangzottak egy része 
már ismeretes, és tudják, hogy az itt előadottak csak a kialakulás kezdetéhez 
és az átmeneti állapothoz szükséges ismereteket tartalmazzák. Ilyen helyzet 
sok településen létezik.

E kis munkában előforduló valamennyi ár- és értékszámításnál a 
hagyományos pénzértéket használtam, mert valamennyi korábbi erdészeti 
írásműben a számítások ezt az értéket adták meg, így a régebbi adatokkal 
történő összehasonlítás, nevezetesen a krajcár értékkel, így könnyen 
elvégezhető. Az új osztrák értékre való átszámítás minden további nélkül 
könnyen, bárki számára megoldható.

Ebben a kis írásomban igyekeztem mindenütt lehetőleg világos, 
egyszerű, a nem erdészek számára is érthető képet adni, ami mellékesen nem 
is olyan könnyű, mint azt az ember gondolná. Minden tudományosan képzett 
ember úgy találja, hogy sokkal könnyebb szakemberekkel, szoros

* Egyébként a községről, melyben kizárólag ruténok laknak, ez a szép, erős, szívós 
emberfajta, elismeréssel meg kell állapítanom, hogy a pereskedés után (mely quoad mulctas 
sylvanales néven ismert), minden huzavona nélkül alkalmazkodott az új rendhez, és a 
későbbiekben sem került sor nagyobb erdei kihágásokra. Pedig ez a per minden fórumot 
megjárt, és az általam ugyanott bevezetett „Erdőrendet” megerősítette, kivéve a feküfa 
szabványát, melyet már 1834-ben alkalmaztam. Akkoriban azonban ezt a törvény még nem 
szabályozta, és a mostani ítélet ismét érvénytelenítette.

Azzal, hogy az erdőbirtokosnak a jövőben ezen gondját milyen kipróbált nagyon egyszerű 
és célszerű módon lehet megoldani, munkám VII. fejezetében foglalkozom.
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tudományos formában, szaknyelven szót érteni, mint a közönséggel, népszerű 
kifejezésekkel és körülírásokkal. Mivel ez utóbbi esetben vissza kell nyúlni 
az alapfogalmakhoz, azaz már eleve elölről kell kezdeni, s így a rövidség 
követelményével kerül ellentétbe az ember. Viszont egy szigorúan vett 
tudományos előadásnál mindez elmarad, hisz’ az alapismeretek már eleve 
feltételezettek. Ezért gyakran egy dolgot másképp szükséges bemutatni, s 
nem a legnagyobb szigorúsággal előadni. Ahol nem sikerült a lehető 
legrövidebben és olyan világosan és érthetően kifejeznem magam, ahogy 
szerettem volna, úgy kérem, higgyék el, a legjobb szándék vezetett.

Mint már említettem, írásom elsősorban azoknak szól, akik ugyan 
nem erdész szakemberek, de az erdőgazdálkodás vezetésére befolyásuk van. 
Ezért jónak láttam, hogy az ő számukra egy függelékben, alfabetikus 
sorrendben, az előforduló erdészeti szakkifejezéseknek rövid magyarázatát 
adjam. így elkerülhető volt a szövegben ezek gyakori, terjedelmes 
megismétlése. Ebben a függelékben a német szakkifejezések mellett 
mindenütt feltüntettem a magyar megfelelőt is. E törekvésemben néhány 
nyelvész szaktekintély szíves tanácsaival volt segítségemre, akiknek e helyen 
legmelegebb köszönetemet fejezem ki. Midőn a részben tőlem származó új 
kifejezéseket a szakemberek ítéletére bízom, szerencsésnek érzem magam, 
hogy munkámnak eme járulékos részében szerényen hozzájárulhattam a 
magyar erdészettudomány szókincsének gyarapításához.

Lőcse, 1860 májusában
a Szerző
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Első fejezet

MAGYARORSZÁG ŐSERDEINEK TERMÉSZETRAJZI ÉS 

NÉPGAZDASÁGI MEGÍTÉLÉSE

Bizonyára sok olvasóm számára, akik az országot járható és 
járhatatlan országútjain, vasúton és gőzhajón keresztül-kasul beutazták, 
merésznek és szinte lehetetlennek tűnik azon állítás, hogy Magyarország a 
maga óriási, 1100 négyzetmérföld [63 200 km2] nagyságú síkságával, melyet 
csupán Visegrád és a Balaton között húzódó keskeny hegylánc választ ketté, 
a szinte fátlan sztyeppének tartott ország,’ ahol a földműves a tűzifát gyakran 
szárított tehéntrágyával kénytelen helyettesíteni, nemcsak fában az egyik 
leggazdagabb ország, hanem az a hely, ahol még ma is Európa valamennyi 
civilizált állama közül a legnagyobb kiterjedésű, érintetlen őserdők vannak. 
Az első megállapítást a jelenkor valamennyi földrajzi, statisztikai kimutatása 
igazolja, amely a talajfelszín művelési ágak szerinti minőségét százalékosan 
tartalmazza Európa egyes civilizált országaira vonatkozóan, amelyekhez 
hazánk -  az Alföld félázsiai jellege ellenére is -  tartozik. Saját állításommal 
kapcsolatban viszont nem vagyok abban a helyzetben, hogy létező statisztikai 
összehasonlítható számokkal erősítsem meg, de az is éppen ilyen helyzetben 
lenne, aki azt számadatokkal akarná cáfolni. A statisztikai táblázatok erdő 
rovata ugyanis sehol sincs „őserdő” és „erdőgazdálkodás alá vont erdő” 
alrovatokra bontva. Azonban a nálunk előforduló, egészen rendellenes, 
különlegesen sajátos, kezdetleges, más országokétól annyira különböző 
erdészeti állapotú erdőknek a rendkívüli kiteijedése a mellett szól, vagy 
legalábbis lehetőséget ad arra, hogy ez a megállapítás, ahogy azt mindjárt 
látni fogjuk, ne legyen megalapozatlan.

Századunk elején a roppant Bakonyerdőség, melynek nagy része 
Veszprém megyében fekszik, a Magyarországról szóló valamennyi 
munkában még az ország egyik nagyjelentőségű nevezetességeként szerepel. 
Nagyságát és félelmetes voltát szigorú tanítómester sulykolta belénk fiatal 
korunkban, időnként kézzel foghatóan is. Most, miután a jelenkorban 20 
irtványtelepülés megbontotta, az országos földrajzi nevezetességek és 
hírességek felső fokáról le kellett lépnie, és ma már nagyobb kiterjedésben 
nem tarthat igényt a zavartalan őserdő rangjára.

* A Hain-statisztika szerint az osztrák császári birodalom 34%-a erdő, míg az erdőben 
gazdagnak tartott Csehországnak csak 29,8%-a.
* A hegység 12 mérföld [91 km] hosszú és 2-5 mérföld [15-38 km] széles, valamikor 

összefüggő erdőség borította.
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Őserdeink zömét manapság azon a 70 mérföld [530 km] hosszú 
hegyláncon találjuk, amely Észak-Zempléntől indulva egy Nagybánya 
melletti rövid megszakítás után folyamatosan Ung, Bereg, Bihar és Arad 
megyén keresztül egészen a Bánság széléig húzódik, majd a Maros keskeny 
völgye után egy újabb 20 mérföldes [150 km] szakaszban Krassó megyén és 
a bánsági katonai határőrvidéken át a dunai Vaskapuig, tehát Szerbiáig 
nyúlik. Itt a folyók forrásvidékein, a magas hegygerinceken, ahol az 
erdészen, vadászon, földmérőn és a bányászokon kívül aligha lehet más 
tanult emberrel találkozni, még nagyrészt igazi, zavartalan őserdőket, olyan 
kiterjedésű és összefüggő ősállapotot találunk, amilyenek a Skandináv- 
félszigeten kívül egyetlen más, civilizált európai országban sincsenek már. Ez 
az a táj, ahol a magára hagyott természet hódolatot és bámulatot kiváltó képe 
roppant terjedelemben csodálható meg. Húsz öl egyetlen törzsből [70 
űrméter!] Ugye, szép fák ezek? Igaz, hogy nem sok van belőlük, de még 
akad.

Ehhez a tömbhöz egész jelentékeny őserdők járulnak még a Kárpátok 
láncolatának nyugati folytatásán, Zemplén megyétől Sáros, Szepes, Liptó, 
Árva, Zólyom, Túróc és Trencsén megyén keresztül Pozsonyig, közel 50 
mérföld [380 km] hosszúságban, de éppen így Veszprém, Zala, Somogy, 
Tolna, Baranya és Vas megye középhegységein, vagy Heves megye Mátra 
hegységén és nyúlványain is, noha ezek már nem összefüggően, inkább 
töredezetten maradtak meg. Hogy valójában őserdeink és a hozzájuk hasonló 
tulajdonságú erdőségek mekkora kiterjedésűek az egész országban, és az 
ország erdőterületének hányad részét foglalják el, senki nem tudja pontosan, 
csak megközelítő adatokat lehet megadni. Sehol sincs meghúzva ugyanis a 
határ az őserdő és a már gazdálkodás alá vett erdő között ott, ahol a kettő 
egymásba nyúlik. Ezt a gyakori helyzetet csak ritkán rögzítik, legfeljebb 
valamilyen magán- vagy kataszteri felmérés során különítik el egymástól. 
Mindenesetre őserdeink jóval nagyobb területet foglalnak el az össz- 
erdőterülétből, mint hinné az ember, vagy ahogy egy erdős tájon áthaladó 
röpke turistautazás után állítani lehet. Nagyon hajlok arra, hogy a jelenleg 
nyilvántartott 9 millió 50 ezer hold [5 207 000 ha] országos erdőterületnek 
közel egy kilenced részét, kb. 1 millió kát. holdat (1600 négyszögölével) [575 
ezer hektár] becsüljek annak. Úgy hiszem, amennyire szép hazánk erdős 
tájait néhány keresztül-kasul utazás során megismertem, ezek a számok 
inkább meglehetősen alacsonyak, semmint magasak, amikor a már említett 
őserdők zömét 70 négyzetmérföldnek [402 ezer ha] veszem, a többi magyar 
erdőkben levőt pedig csupán 30 négyzetmérföldnek [173 ezer ha]. Egyébiránt 
mind természetrajzi, mind népgazdasági szempontból kevésbé fontos 
ezeknek az erdőknek valóságos nagysága, mint a bennük uralkodó 
rendellenes erdészeti állapotok pontos ismerete. Elég, ha az ember egyáltalán 
tudja azt, hogy ezek még sok négyzetmérföldnyi kiterjedésűek, és az ország
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erdeinek jelentős részét foglalják el. Mielőtt ezeknek az egészen rendellenes 
erdészeti állapotoknak és viszonyoknak a vizsgálatába belemerülnék, még 
egyet-mást tudnunk kell az őserdőkről általában, különösen őserdeink 
természetrajzi és erdészeti tulajdonságait illetően. Megszokott dolog minden 
olyan erdőt őserdőnek nevezni, amelyben hajdani időkből származó, sok öreg 
fa áll, habár ezek árnyékában már régóta egyenletes, fiatal állomány van, 
amelyet mindegy, hogy nagyobb kiterjedésű szálaló gazdálkodás, vagy 
valamilyen vágásos gazdálkodás hozott létre a benne álló sok idős, többnyire 
sérült törzzsel, amelyeket a vágások meghagytak, holott ez az erdő már régen 
elveszítette az őserdő jellegzetességeit.

Tulajdonképpen igazi őserdőnek az olyan erdőt lehet nevezni, amely 
évszázadok óta áll minden jellegzetességével együtt, és sem nagyobb 
kiterjedésű szálaló üzemmóddal, sem valamilyen vágásos eljárással soha nem 
termelték le. Ami tehát a ködbevesző középkorból ered, emberi beavatkozás 
nélkül a szabadon uralkodó természet erői nevelték, és anélkül, hogy emberi 
kéztől jelentősen szenvedett volna, a mai napig megőrizte önmagát. 
Egyszóval azt a fennkölt képet nyújtja, amelyet a magára hagyott, szabadon 
uralkodó természet mutat. Érintetlennek olyan őserdőt nevezünk, amelyben 
az ember pusztító keze nem hagyott komolyabb nyomot, mint amekkorát az 
erdőben élő állatvilágtól észlelni lehet. Ennek ellentéte a kikezdett, 
megbontott erdő, amelyben a fejsze már többé-kevésbé észrevehetően 
dolgozott.

Olyan őserdő, melyben ezer hold számra semmi nyoma sincs a 
fejszének -  minden ellenkező híreszteléssel szemben -  jelenleg nincs már 
Európában. Nagyon kétlem, hogy Észak- és Dél-Amerika őserdeiben itt-ott 
ugyancsak ne lehetne felismerni az indiánok, vagy a civilizáció első 
előfutárainak, a vándorló Buccaniereknek [szabad rablók] fejszecsapásait. Ez 
azonban még nem károsítja az őserdő jellegzetességeit, amelyek csak akkor 
vesznek el, ha az emberi kéz okozta nagy megbontásokban új, fiatalabb és 
egyenletes erdővegetáció jelenik meg.

Az érintetlen őserdőt az különbözteti meg a többi erdőalaktól, hogy 
benne a fák mindenütt megérik a legmagasabb kort, amelyet természetüknél 
fogva elérhetnek. Ekkor, az élet határához érve, emberhez és állathoz 
hasonlóan, gyógyíthatatlan betegségekben, végelgyengülésben elhalnak, és a 
revesedő törzseket (bélkorhadás, csúcsszáradás) a szokásos elemi csapások, 
viharok, hónyomás, amelyeknek különben egész életükben, évszázadokon 
keresztül ellenálltak, könnyen ledöntik. Zuhanásukkal rendszerint magukkal 
rántják a közel álló fiatalos egy részét, és ezáltal azokon a helyeken 
áthatolhatatlan, természetes növénytorlaszok keletkeznek. Ezek az idős fák az 
egész erdőterületet behálózzák, rendszerint nem szoros állásban, általában 
fiatal erdőgenerációkkal elegyedve, amelyekben majdnem minden korosztály 
megtalálható.
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Ebben a nem különösen sűrű állásban az öreg fáknak rendszerint 
hatalmas koronája van. Ilyen erős árnyalás és a hézagokat kitöltő fiatalosok a 
bükk- és fenyőerdőségekben találhatók. Ugyanez tölgyesekben szinte 
egyáltalában nem fordul elő, csak száraz, kemény fűfélékből álló silány 
fuszövedék, és csak helyenként sűrűbb, legtöbbször azonban gyér, 
rendszerint alászorult, gyér lombozató, többkorú fiatalos. így érintetlen 
őserdeinkben elég gyakran messze el lehet látni a fák között, és, azokat a 
helyeket kivéve, ahol gyakori a széldöntés, az ilyen őserdőkön könnyebb 
áthatolni, mint azokon, ahol már erdőgazdálkodás folyt. Kivételt jelentenek a 
termékeny síkságokon fekvő érintetlen szálerdők, amennyiben humuszgazdag 
talajon, laza állású fákkal, és gyenge legeltetés esetén soknemű bozótosból 
álló, sűrű aljnövényzettel találkozunk, ami elég vad látványt nyújt. Ha 
nagyobb kiterjedésű ez a sűrűség, úgy a bizonytalanság nyomasztó érzete lesz 
úrrá a vándoron, nem az a jóleső élmény, mint amilyet a domb- és hegyvidék 
érintetlen őserdei keltenek egyszerűségükkel, nyugalmukkal és a messzi 
átláthatóság csendes fenségével. A dél-amerikai őserdők karakterét az 
áthatolhatatlanság adja meg, ahogy Alexander von Humboldt az Orinoco és 
az Amazonas messze terjedő folyamvidékéről készült mesteri ábrázolásaiban 
azt számunkra felidézi. Az áthatolhatatlanságot egyrészt a kúszónövények 
(liánok) tömege kelti, amely az öreg törzseket folyamatosan vastagon, és 
olyan erővel veszi körül, hogy szinte alig lehet magát a törzset észrevenni. 
Másrészt azáltal keletkezik, hogy a trópusok alatt minden, ami az erdőben a 
talajt takarja, elfásodik, és a sűrűn egybenőtt cserjetömeg az áthatolást 
lehetetlenné teszi. Ez a jelleg a domb- és hegyvidéki őserdeink középső 
sávjában sehol sem található meg. Csupán, de sokkal kisebb mértékben, a 
már említett síksági erdőkben, inkább a folyóvidékek nedvesebb, áradásnak 
kitett talajain. De ezekben a kúszónövények csak nagyon jelentéktelen 
szerepet játszanak, ezek főleg a négy Clematis-fajra, a Hedera és a Solanum 
fajra korlátozódnak (ezek közül a Clematis scandens gyakran felkúszik a 
legmagasabb törzsek csúcsára is). Az áthatolhatatlanságot, amely, ha 
helyenként mégis csak feltűnik, csupán az alacsony, buja, sokfajtájú bozótos 
okozza.

Őserdeink éppen így eltérnek az amerikai őserdők egy másik 
jellegzetességétől is, éspedig annak változatosságától, amelyet mindenütt, 
egymás alatt és mellett álló, legkülönbözőbb fafajok és fajták zöld tömege 
jelent. Nálunk a természet az éghajlati és természeti viszonyokhoz illő 
fafajokból elegyetlen, nagy csoportokat hoz létre, csupán kevés más fafajjal 
szórványosan elegyítve. Gyakran észlelhető, de csak azokban az átmeneti 
szakaszokban, amelyekben az egyik fafaj átlép a másik területére, amikor az 
éghajlati- és talajviszonyok alkalmat adnak több olyan fafaj elegyülésére, 
amelyek különben nagy kiterjedésű elegyetlen állományokat alkotnak.
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Természetes erdeinkben a nagy, elegyetlen állományokat képező 
fafajok körébe pusztán az alábbiak tartoznak: mindenek előtt a kocsányos és 
kocsánytalan tölgy. A Quercus pedunculata és a Quercus robur, amelyek 
közé a lapályokon és az enyhébb éghajlatú dombvidéken gyakran elegyedik a 
csertölgy (Quercus austriaca), és csak itt-ott fordul elő kisebb, elegyetlen 
állomány. E három tölgy fafajból a kocsányos tölgy rendszerint a síkságokat 
és az alacsonyabb dombvidéket foglalja el, ameddig a kukoricát termesztik. 
Itt elegyedik a csertölggyel, majd feljebb a kocsánytalan tölggyel, amely 
védett fekvésben még 2500 láb [930 m] tengerszint feletti magasságban is 
erőteljes növekedést mutat, majd közbeelegyedik a bükkösökbe, amely aztán 
a jegenyefenyvesbe, az a lucfenyvesbe, és ez végül átmegy a henye- vagy 
bércifenyő övébe. Ehhez a nagy, elegyetlen állományokat alkotó néhány 
fafajhoz csatlakozik még a közönséges erdeifenyő (Pinus sylvestris) nagy 
kiterjedésű, elegyetlen állományokban, gyakran honfoglalóként, vagy 
nagyobb erdőségek előállományaként. Mégis, csak a Magas-Tátra (Urge- 
birge) gránitján található vörösfenyővel, lucfenyővel és cirbolyafenyővel 
elegyedve, 4000 lábnyi [1200 m] magasságig, tehát közel az erdőhatárhoz, a 
49. szélességi fok alatt, mint ahogy ez az ismert Tarpataki- völgyben, 
Tátrafüred felett megfigyelhető. Noha a kárpáti homokkövön a magas 
középhegységben, mélyen a jegenyefenyő tenyészhatára alatt [3300 láb = 
1040 m] hóban gazdag vidéken visszamarad.

A vörösfenyő (Pinus larix), ez az értékes fa, ha nem is nagyon ritka a 
Kárpátokban, és jelentősen nagyobb számban fordul elő, mint bárhol 
Európában, mégis, ezen a számára különösen kedvező termőhelyen is, csak 
itt-ott található nagyon kis kiterjedésű elegyetlen állományban, és nagyobb 
példányszámban sem távolodik el 6-8 mérföldre [45-60 km] a Magas-Tátrától 
vagy a voltaképpeni magas Alpoktól.

Az első magassági osztályba növő fák, így három juharféleség, a 
fehér vagy hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), a korai juhar (Acer plata- 
noides) és a mezei juhar (Acer campestre) és éppen így a kőris (Fraxinus 
excelsior) s a szilfélék a magyar őserdőkben sehol sem fordulnak elő 
elegyetlen állományként, csak szálanként elegyedve tölgy- és bükkerdő- 
ségekben. A hegyi juhar, ameddig a jegenyefenyő fellép, ott van mellette. 
Ezzel szemben a magyar őserdőkben imitt-amott az ország mélyebben fekvő 
vidékein néhány ezer holdnyi egészen különös, tiszta, elegyetlen 
hársállományokat lehet fellelni, éspedig a téli és nyári hársakból. Magyar- 
ország szép, sajátos fája, a fehér hárs (Tilia alba var. hungarica) viszont 
mindenütt csak szálanként vagy kisebb csoportokban található meg Bihar és 
Arad megye tölgy-, bükk- és hárserdeiben, valamint a Bánságban. Éppen így 
a magyar őserdők sajátossága a már említett mezei juhar, amely különben

* Fürdőhely Szepesben, 3100 láb [960 m].
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mindenütt a fák második magassági csoportjába tartozik, leggyakrabban 
bozótosokban és sarj erdőkben, bokorszerűen található, az ország némely 
vidékén azonban, nevezetesen az ungvári őserdőkben 80 láb [25 m] magas és 
18 hüvelyk [47 cm] átmérőjű, szóval az első magassági csoportot is eléri.

A nyír, amely egész Európában csupán a Balti-tenger mentén képez 
nagy kiterjedésű, elegyetlen állományokat, a magyar őserdőkben csak 
szálanként és kisebb csoportokban, gyakran a lomb és a fenyő átmeneti 
határán található. A Magas-Tátrában azonban már csak elbokrosodva, 
egészen a henyefenyő régióig feljut.

A tiszafa (Taxus baccata), amely fáink közül a leghosszabb kort, 
egészségesen akár 600 évnél többet is megér, őserdeinkből szinte teljesen 
eltűnt. Ma már csak itt-ott található néhány példány, azok is inkább 
bokorszerűek. A Magas-Tátrához csatlakozó magasabb középhegységekben 
többnyire ember vagy marha számára is nehezen, vagy egyáltalában nem 
járható sziklafalak letöréseiben fordul elő. Ha sürgősen nem történik valami 
ennek a már ritkán előforduló fafajnak a megóvására, a csodálatosan szép 
cirbolyafenyővel együtt, amely a Központi-Kárpátokban a legmagasabbra 
feljutó legszebb alpesi fánk, alig száz év múlva, az ősidőkből fennmaradt 
néhány példány számára - a mindent a haszonnak áldozó emberrel szemben - 
ezek lesznek az utolsó menedékhelyek.

Őserdeinkben az uralkodó fafajoknál a számukra megfelelő 
termőhelyen, amikor azt a kort elérik, hogy a magassági növekedésük éppen 
megszűnik, és a beálló csúcsszáradás a rendszerint vele járó bélkorhadással 
együtt jelzi az igazi aggkort, a mellmagasságban mért átlagos törzsátmérő és 
a hozzá tartozó famagasság a következő:

jegenyefenyő 3-5 láb [0,9-1,6 m] átmérő 20-24 öl [38-45 m] magasság 
lucfenyő 2-3 " [0,6-0,9 m] " 17-20 " [32-38 m] " 
tölgy 3-5 [0,9-1,6 m] 15-18 " [28,8-34 m]
bükk 2,5-3,5 [0,8-1,1 m] 6-20 " [11-38 m]

Ebben a korban ennél nagyobb példányok ritkán fordulnak elő, 
legfeljebb az erdőszélekben vagy nagyon térés állásban, jó termőhelyen 
található még 7 láb [2,2 m] átmérőjű, vagy ezt valamivel meghaladó tölgy és 
jegenyefenyő, de már csak nagyon ritkán egészséges belű állapotban. Öt láb 
[1,5 m] átmérőjű, egészséges belű lucfenyővel még nem találkoztam.

Igen tisztelt olvasóim közül néhányan, akik a lublói fürdőt századunk 
első évtizedeiben felkeresték, talán még emlékeznek arra a kolosszális 
jegenyefenyő törzsre, amely a fürdőtől alig negyed óra járásnyira állt az 
erdőben, és amit mint természetrajzi csodát a fürdővendégek állandóan 
felkerestek. Ok arra is emlékezhetnek, hogy három megtermett ember sem 
tudta ezt a fát átölelni, és azért, hogy a kört bezárják, mindig igénybe kellett
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venni egy fiúcska segítségét is. Ezt az óriás fát 1825-ben már ledöntve 
találtam. Alulról az ötödik ölnél [9,5 m] át volt vágva, a további része 
egészen a csúcsáig még ép volt. Úgy hallottam, hogy a báró Palocsay- 
uradalom intézkedésére -  ennek a területén állt -  azért döntötték le, hogy egy 
óriási malátakádat készítsenek belőle. Azonban, mint mondják, 12 pár ökör 
sem volt képes ezt az ötöles hengert a helyéből kimozdítani. Ezután sorsára 
hagyták. Amikor annakidején rátaláltam erre a törzsre, azon a ponton, ahol a 
talajtól 4 lábnyi magasságban [1,3 m] elvágták, közvetlen méréssel pontosan 
4 lábnyi [1,3 m] átmérője volt, és ami ilyen vastagságnál igen ritka, teljesen 
egészséges volt. A hossza 26 öl [48 m]. A kora a négy lábnyi magasságban 
lévő vágáslapon, az évgyűrűket megszámolva 280 év, ehhez még hozzáadva 
a négy lábhoz számító 15 évet, tehát közel 300 évet élt meg teljesen 
egészséges állapotban. Az egész 5 láb hosszú roppant rönköt 1825-ben, 
amikor a kérge már jórészt le volt verve vagy lehullott, számtalan bevésett 
név és monogram tarkította, akár egy térképet. Ma, több mint 30 évvel 
később, már csak egy dombocska látható, melyet jegenye- és luc fiatalos 
borít, jelezve a helyet, ahol egykor ez az északi óriás hevert.

1825-ben felvettem ennek az óriási törzsnek az adatait, és az ágaival 
együtt kiköböztem. 23 bécsi ölnyi [75 űrméter] fát adott egyetlen törzs! Ez 
hallatlan dolog. De hogy ez nem teljesen egyedülálló eset, a magam 
gyakorlatából is elmondok egyet. 1835-ben a szepesjakabfalvi területen a 
„Zeleny Wrch” erdőrészben volt egy 5 láb [1,5 m] átmérőjű, teljesen 
egészséges jegenyefenyő, amit -  mai megítélésem szerint -  könnyelműen 
kivágattam, mert görbén nőtt, és nem találtam alkalmasnak másra, mint 
ölfának. Ebből az egyetlen fából 8 öl [25 űrméter] jól megrakott úrbéres fát 
(ameddig jól hasítható volt) készítettek. Emellett még megmaradt a törzsnek 
a göcsös-ágas felső része valamennyi vastag ágával, amiből még további jó 
két ölnyi úrbéres fát lehetett volna felkészíteni. Olyan körülmények között, 
amikor az urbárium szerint tulajdonképpen a zsellérek (inquillin) kötelessége 
volt az ölberakás, a telkes jobbágyoké (sessionalist) pedig a lefuvarozás, ez 
utóbbiak kiimádkozták azt a kedvezményt, hogy az ölezést is ők 
végezhessék, hogy alkalmasabb helyről lehessen elfuvarozni a fát. Ennek az 
egy fának a teljes feldolgozásához -  pedig nem számítható az óriás törzsek 
közé -  még egy héten keresztül rendre 64 nyolcadtelkest rendeltek ki, akik 
végül is nagy fáradsággal még egy héttel később lettek készen vele.

Magyarország két hatalmas síkságán -  jórészt a foiyók mentén és az 
azokat szegélyező dombvidéken -  olyan gyér állású tölgyerdőségek 
találhatók, melyekben jórészt 10-20 öl nagyságú, túltartott fák állnak. Ezek 
között a síkságon gyakran óriási távolságokra lehet átlátni, s amikor a lehulló 
faleveleket a szelek elfújják, olyanok, mint ha ki lennének seperve. Ezek 
általában az utolsó maradványai az egykori erdőknek, amelyeket túlzott 
szálalásokkal és folytonos, kíméletlen legeltetéssel végromlásba juttattak. A
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legtöbb esetben erdészeti szempontból nem is nevezhetők már erdőnek, és 
még sokkal kevésbé őserdőnek. Ha áll ugyan még bennük egy-egy négy vagy 
több évszázados törzs, de hiányzik belőlük az őserdő jellemző tulajdonsága, a 
természet szabad uralma, amely az erdőnek abban a szüntelen törekvésében 
jelentkezik, hogy kedvencei, az erdei fák maguktól, minden fátlan 
foltocskában - a többi növény rovására - továbbterjednek. Ezen törekvést 
akadályozza meg a mértéktelen legeltetés, amely lehetetlené teszi az erdő 
különböző korosztályainak a felcseperedését. Ezeket a minden újulat nélküli, 
kigyérült erdőségeket joggal nevezhetnénk csupán erdős marhalegelőknek. A 
fahasználat itt csak mellékes szerepet játszik, és azokon a helyeken, ahol nem 
teljesen ésszerűtlen vele foglalkozni, ott a használat az elpusztult fák 
kitermelésére korlátozódik. Ezért az ilyen rendezetlen állapotú erdő, vagy 
ahol az úsztatás vagy közel fekvő hegyi erdőségek miatt olcsón kapható a fa, 
a birtokos számára nem a fahasználat miatt értékes, hanem a makkoltatás 
okán, az ország mélyebben fekvő vidékein pedig a gubacsszedésért. Ezekben 
az erdőkben a fák ritka állása kedvező a makktermésre, ezen túl az egyes fák 
jótékony árnyéka a marhalegeltetés és a fű növése számára -  különösen tartós 
szárazság idején -  nemcsak hogy nem hátrányos, hanem egyenesen hasznos. 
Ezért sok esetben joggal merül fel az a kérdés, hogy az előállt helyzetben mi 
gazdaságosabb; fenntartani az ilyen erdőt makkoltató erdőként, és az 
elpusztult törzsek kitermelése után keletkezett hézagokat erős suhángokkal 
beültetni, vagy az egészet szabályos, zárt állományokká átalakítani.

A zavartalan őserdők megújulása és fennmaradása évszázadokon, 
akár évezredeken keresztül természetes módon történt. Egyrészt akként, hogy 
egyes öreg fák elpusztulása és kidőlése nyomán, amikor fiatalabbakat is 
magukkal sodortak, itt-ott kisebb hézagok keletkeztek, melyekben a nap, a 
levegő és egyéb kedvező éghajlati hatások érvényesültek, olyan világosság és 
meleg keletkezett, hogy ezek hatására a szomszédos öreg fák magvaiból 
újulat nőtt fel, és a hézagok ismételten kitöltődtek. Másrészt úgy, hogy 
adandó alkalommal az erdő egyes részein erős viharok kisebb-nagyobb 
területen kidöntötték a fákat, vagy elvétve tűz pusztította el egy részét, amely 
területeken elég rövid idő alatt erős, fiatal újulat állt be. Ezekből később 
egyenletes állomány lett, de hiányoztak az idős fák. Ezért gyakran abba a 
kísértésbe esünk, hogy már egy korábbi, vágásos használatot feltételezzünk, 
de ez valójában nem igaz, mert minden olyan jel, ami egy ilyennek a 
lehetőségét vagy valószínűségét bizonyítaná, így főleg a valamikori erdészeti 
utak nyomainak a hiánya, ennek ellentmond.

Az ország hegyvidéki őserdeire természetrajzi szempontból jellemző 
a bennük uralkodó, más erdőkhöz viszonyítva sokkal nagyobb csend. Ez nem 
csupán annak a következménye, hogy távol esnek az emberi zajongástól, 
hanem a szegényebb madárvilág miatt is, mely a növényzet egyhangúsága 
miatt kevés madárfajra szűkül le. Amíg a szelídebb éghajlaton tenyésző,
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változatos erdőket egész sereg szárnyas mesterdalnok teszi elevenné, addig 
ezekben az erdőkben itt-ott az erdőszéleken, vagy még inkább a patakok, 
folyók mentén felverődött bozótosban egy-egy csalogány ha megszólal. A 
pinty, szajkó és rigófélék csak nagyon ritkán fordulnak elő, egyedül a 
magányos harkály érzi itt elemében magát. Az őserdők ellenben mindmáig 
megőrizték a nagy és ritka nagyvadfajokat. Ezek az ungvári, beregi, 
máramarosi erdőségekben még ma is szép számmal fordulnak elő. A szarvas, 
a vaddisznó a maga természetes szabadságában éppen úgy, mint a 
legnagyobb ellenség, a hiúz, még ha nagyon magányosan is. Nem így a 
medve, amely elég nagy számban van jelen, de ez nem csupán az őserdő 
sajátossága, hanem szerte az országban a magasan fekvő tájaké is, melyeknek 
a még nagy kiterjedésű, összefüggő, csendes erdeiben, még akkor is, ha egy 
részükben már régóta szakszerű erdőgazdálkodás folyik, gyakran a 
kívánatosnál is több van belőlük. Ez a viszonylag ártatlan, természetesen a 
nyájakat olykor kellemetlen látogatásaival felkereső vad sokkal ádázabbnak 
látszik, mint amilyen valójában. A hatalmas, összefüggő, több százezer hold 
nagyságú, csendes erdőségeinknek azon részeiben, ahol már meghatározott 
vágásrendben erdőgazdálkodás folyik, amely több táplálékot nyújt, 
gyakrabban találkozni vele, mint az érintetlen őserdőben.

Hiteles, a helyszínen felvett adatok szerint a munkácsi gróf Schönberg 
beregi uradalom edőbirtokán, kb. 300 ezer holdon [172 600 ha], még ma is 
300 szarvas él, szigorúan őrizve, de minden további gondozás nélkül az 
eredeti, természetes szabadságban, ahol ugyan egy 24-es bika ritka, de nem 
különleges. Emellett már erősebb a vaddisznó-állomány; 400 vaddisznó él 
szabadon, továbbá épp úgy, mint Szepesben, 40 db medve van. Tudomásom 
szerint a legerősebb példányt 1852. május 2-án ejtette el Polleska erdőkerülő 
a „Marok Solymozer” pagonyban. A medve 370 font volt [207 kg]. 
Kétmázsásak őserdeinkben nem különlegesek.

Hogy milyen jelentős egyáltalán a nagyragadozók száma a hatalmas, 
összefüggő őserdeinkben, arra vonatkozóan az országos adattár a legjobb 
forrás. Az derül ki ugyanis, hogy csupán a kassai kormányzati kerületben, 
amelynek területe 2 757 933 osztrák hold [1 587 200 hektár], a kifizetett lődíj 
szerint az 1856-os év kilenc hónapjában 367 farkas, 64 medve és egy hiúz 
esett. 1858-ban az ehhez a közigazgatási kerülethez tartozó Máramarosban, 
ahol 876 226 hold [4 667 200 ha] erdő található, 65 medvét ejtettek el.* Az ez 
alatt az idő alatt elejtett szarvas, vaddisznó és egyéb nagyvad száma 
ismeretlen. Ahol ennyi idő alatt ilyen nagyszámú farkast és medvét lehetett 
elejteni, ott még jelentős számú nagyvadnak kellett maradnia.

A vasutak a viszonyokat gyorsan és gyökeresen megváltoztatják, 
hatásuk csalhatatlanul befolyással lesz őserdeinkre is. Nincs messze az az

* 1857-bcn csak Erdélyben 190 medve és 962 farkas került terítékre.
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idő, amikor egy olyan remek medvepéldány elejtése, mint amilyen az elmúlt 
télen az alacsony hó és a bőséges tölgy- és bükkmakktermés hatására szokása 
ellenére talpon volt, és ennek következtében zaklatottabbá vált, mint 
különben, országos természetrajzi nevezetességnek fog számítani. Ez a 
morózus kegyúr egy-két évszázad múltán éppen úgy el fog tűnni, ahogy a 
bölény, a jávorszarvas és a kőszáli kecske eltűnt a Központi-Kárpátokból. A 
hiúz teljes kiirtása, ahogy ebből a közleményből is kitűnik, már nincs messze. 
Szepesben az utolsó példányt 1811-ben lőtték. Ez időtől kezdve tudomásom 
szerint csak egyszer mutatkozott, mint kóborló vándor, ebben a 300 ezer kát. 
hold [172 650 ha] kiterjedésű kis alpesi tájban, de aztán ismét teljesen eltűnt, 
miután nem lelt szarvasoktól megszállt tanyára.

A továbbiakban megkíséreljük, bár csak vázlatos, de mégis 
szemléltető képet adni őserdeink ősállapotáról és a bennük előforduló 
erdészeti viszonyokról és körülményekről.

Ezekben az erdőkben még manapság is számos olyan település van, 
amelyet csak egyetlen, és csak szükségből használatos helyi út köt össze 
nyilvános úttal. Ezenkívül semmilyen út nem vezet a legközelebbi 
településig, legyen az akár a legközelebbi egyházi filiálé is. A kölcsönös 
érintkezés csak gyalog és mellékösvényeken lehetséges. Eléggé ismert és az 
olvasó számára könnyen elképzelhető egy beteglátogatás „romantikus” esete, 
amikor talán éjszaka, felhőszakadásban vagy hófergetegben, az ilyenkor 
nélkülözhetetlen, szófukar vezető oldalán lépeget egy plébános vagy káplán. 
Ehhez képest kevésbé ismert, hogy ezekben az őserdőkben sok helyen írni- 
olvasni nem tudó erdőőr tízezer, vagy még több holdnyi pagonyban egyedül 
őrködik. Ekkora terület nemcsak külföldön, de az ország olyan vidékein is, 
ahol a fa elfogadható áron értékesíthető, egészen tisztességes pagonynak 
számít, amelyen két erdészt, egy erdőmestert és tíz erdőőrt foglalkoztatnak. A 
200 ezer holdas Ungvári Államerdészet távol eső részeit minden bizonnyal 
még kiterjedt érintetlen őserdők borítják, mialatt az előtérségében élénk 
úsztatás folyik, fűrésztelepek, hamuzsírfőzdék vannak, szóval már okszerű 
erdőgazdálkodást folytatnak, ahol már 30 erdőőrt alkalmaznak, tehát 
mindegyikre 6-7 ezer hektár őrzése jut. Máramarosban a Kőrösmezei 
Államerdészetnél 61 636 hold birtokon védelmi szolgálatban öt erdőőr és egy 
erdőlegény, tehát hat fő van beállítva, így minden őrre 10 ezer holdon felül 
jut. Máramarosban a magánerdőben még nagyobb pagony jut egy-egy 
erdőőrre. A jövőben az új szervezési terv szerint a kőrösmezei birtokon, a 
tisztviselői személyzet növelése mellett, 14 erdőőr és három erdőlegény 
alkalmazására kerül sor.

Máramarosban ezeknek az őserdőknek egy részében az egész 
erdőhaszon abból adódik, hogy a lakosság közül bárki, aki akarja, öt forint 
díjért az úgynevezett fejszepénzért, amelyet az erdőhivatal pénztárába fizet 
be, kiválthat egy 1 évre érvényes engedélyt, amellyel a legszebb kőris-, juhar
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vagy bükkfákat tetszés szerinti számban egész évben kivághatja, és a 
törzseknek azt a darabját, amelyre éppen szüksége van, természetesen mindig 
a „legértéktelenebbet”, keréktalpnak vagy más bognárfának, teknőhöz, 
hordódongának vagy egyéb szerszámfának, házi eszköznek vagy bútornak 
valót a szabad kereskedelem számára feldolgozza, a feleslegeset pedig ott 
hagyja elkorhadni. Az erdőőrnek ebben a rendszerben csak arra kell figyelnie
-  az államerdészetnél egyébként ez a módszer soha nem volt bevezetve -, 
hogy aki ezt az engedélyt nem váltotta ki, ilyen ipari tevékenységet ne 
folytathasson. Csak ezzel magyarázható, hogy egy emberre 10 ezer vagy még 
több hold őrzését is rábízzák.

Máramaros azon tájain, ahol ezen a hosszan nyúló hegyvonulaton a 
fenyő uralkodik vagy elegyetlenül fordul elő, és ahol a fahasználat a távol 
lévő vidékeken az úsztatáshoz szükséges erdei utakat, csúsztatókat, 
vízfogókat stb. és a szállítási költségeket fedező választékokat már 
előkészítette, természetesen más fahasználati eljárásokat alkalmaznak. Itt a 
kijelölt vágásterületen minden zsindelynek, deszkának, tutajfának alkalmas 
fát kivesznek és feldolgoznak. Amely fa csak ölfának való, az vagy állva, 
vagy ledöntve marad. Azokon a helyeken, ahol már a jövőre is tekintettel 
vannak és az erdő szabályozott állapotának előkészítésére törekednek, ott, 
amikor a visszahagyott fák félámyékában elegendő újulat jelentkezik, akkor 
termelik ki azokat. Ezek után vagy fekve maradnak és elkorhadnak, vagy a 
lucfenyvesekben a szúveszélyt megelőzendő, miután a helyszínen megszá
radtak, elégetik őket.

Voltaképpen, ha az ilyen állományok teljesen rendellenes állapotát és 
teljesen rendszertelen erdészeti viszonyait nézzük, amelyek között az ölfa 
semmilyen áron nem értékesíthető, nézetem szerint alapos vizsgálódás után, 
ha a helyszíni viszonyokat kellőképpen mérlegeltük, be kell látnunk -  az 
okszerű erdőgazdálkodásról vallott legszigorúbb nézeteink ellenére -,hogy 
most és ebben a pillanatban nincs más tennivalónk, mint arra törekedni, hogy 
ezekben is okszerű erdőgazdálkodás folyjék, s hogy ezáltal sokkal 
rendezettebb, egészségesebb, használható fakészletű, egykorú erdőállo
mányok álljanak elő. Mégiscsak különös, hogy a Nagyváradhoz, a jelentős 
kereskedővároshoz viszonylag közel eső belényesi uradalom 84 833 hold [48 
779 ha] erdeje egyszer sem fedezte a hatalmas területéhez viszonyítottan oly 
csekély, nyolcezer forintos erdőadót, és a hatalmas erdőséggel járó igen 
kevés, 3200 forint adminisztrációs költséget, annak ellenére, hogy ezenkívül 
a testület birtokában 12 fűrészmalom van.
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Még az alacsony tőár mellett, mely puhafánál csak 10 krajcár, keményfánál 
30 kr, sem kelendő a fatömeg nagy részét kitevő ölfa, noha Nagyváradon 1 öl 
keményfáért 12-13 ft-ot fizetnek.

Hogy őserdeink mennyire magányosak és néptelenek, arra egy példát 
szeretnék felhozni. Fiatal koromban Arad megyében egy előbbihez hasonló 
kiterjedésű őserdőt mértem fel, amely a Maros és a Körös vízválasztójának a 
legmagasabb pontjáig, a Gyaluhegyesig (2500 láb [790 m] tszf) húzódott fel. 
Tancs településre voltam beszállásolva, s a hozzá tartozó, de tőle nagy 
távolságra fekvő, Isten háta megetti területről három héten keresztül, még 
vasárnap sem tértem haza. Nagyon jól emlékszem, hogy három héten át 
ebben a vadonban nem hallottam más emberi hangot, mint a mellém adott hat 
segédmunkásét, mert a kondások, ennek a rengetegnek egyetlen lakói, éppen 
lehúzódtak kondáikkal az erdőség alsó része felé, ahol a makkoltatás 
megkezdődött.** Annakidején közvetlenül a Gyaluhegyes kúpja alatt találtam 
rá egy közel elegyetlen kis- és nagylevelű hársas állományra néhány példány 
fehér vagy magyar hárssal elegyülve. Közel 1000 holdnyi terület volt [570 
ha] érintetlen ősállapotban. Nem tudom, ma hogy állanak ezek az őserdők, 
mivel ezen a vidéken már 35 esztendeje nem jártam.

Ami az őserdők fahasználatát illeti, nem csupán egyes értékes ipari
vagy szerszámfának alkalmas törzsekről van szó, hanem főleg a nagy 
tömeget jelentő ölfáról, nos az helyben marad tűzi- vagy faszénfaként, vagy 
értéktelen állapotba korhad. A valóságos hasznos hozadék rendszerint messze 
lemarad még a nagyon körültekintően végzett becslés mögött is. Egyrészt, 
mert lehetetlen megadni a hibás mennyiséget vagy a sok üreges törzsből 
hiányzó részt, másrészt a göcsös, hasíthatatlan fa mennyiségét, amit a 
favágók visszahagynak. Kétszeres vagy még annál is magasabb hasogatási 
bérért, vagy olyan helyen, ahol éppen nincs hiány a fahasogatókban, sincs az 
ember abban a helyzetben, hogy minden egészséges, de hasíthatatlan tönköt 
felhasogattasson. Az őserdőben megszokott nagyon alacsony ölfaárak mellett

* Kérem, gondolják csak el, hogy ilyen rendhagyó erdészeti viszonyok erdeinknek csak egy 
kilenced részében vannak, ezzel szemben sokkal nagyobb hányadában az erdészet ügye már 
nálunk is a biztos fejlődésnek és a minőségnek magas fokán áll. Ha az ember egy kicsit 
jobban körülnéz az országban, gyakran elcsodálkozik azon, hogy ebben a tekintetben 
egyetlen országban sem fémek meg egymás mellett a szélsőségek olyan jól, mint 
Magyarországon.

Ebből az alkalomból végeztem első pszichológiai megfigyeléseimet, hogy az, akiben a 
vadon egyébként nem kelt félelmet, sőt vonzónak érzi, ha hosszabb ideig nem hall emberi 
hangot, sem távoli harangszót, pásztorkürtöt, végül valamilyen nyugtalanság, emberi társaság 
után heves vágy vesz erőt rajta. Hasonló az érzés ahhoz, csak magasabb hőfokon, mint 
amikor hegymászáskor az erdőhatár fölé nyúló havasokhoz jutunk fel, vagy ami lakott 
helytől való egy-két napi távoliét után lepi meg az embert.
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nem fizetődik ki a hasogatási bérek ilyen mértékű megemelése. Ennek a 
körülménynek a figyelmen kívül hagyása volt az oka annak, hogy elég sok 
fakereskedőnk az utóbbi időben alaposan elszámította magát, mert egy ilyen 
őserdő teljes megbecsült famennyiségét értékesíthetőnek vélte anélkül, hogy 
figyelembe vette volna a használhatatlan fatömeget, amelyet az olcsó 
munkaerő hiányában vissza kellett hagyni, és amely mennyiség a 
viszonyoktól függően - gyakorta az egésznek az egyharmadát tette ki. És ím, 
felvetődik a kérdés, mi legyen az olyan őserdőkkel, amelyek eddig nagyon 
gyengén vagy egyáltalában nem voltak jövedelmezők. A legkorszerűbb 
módon hozzáfogni és a megfelelő jövedelmet megcélozni? Erre a kérdésre 
könnyű valamit mondani, de legtöbb esetben nem olyan egyszerű komolyan 
megválaszolni. Annak eldöntéséhez, hogy egy célszerűnek elismert 
berendezést a rendelkezésre álló eszközökkel lehet-e, érdemes-e 
megvalósítani, alapos vizsgálódásra, valamennyi adottság mérlegelésére, s 
egy, a jövőbe vetett előzetes pillantásra van szükség, annál is inkább, mivel a 
már említett vasút oly sok körülménynek a gyors megváltozását hozta. Ami 
eddig értéktelen tulajdonként hevert, az őserdők, a közeljövőben a 
világkereskedelembe bevonva ugyancsak jelentős értéket érhetnek el. Mindez 
támpontként szolgálhat a döntéshez, hogy mi a teendő, mihez nyúljunk, 
minek a bevezetése lenne a legcélszerűbb.

Mégiscsak történik valami, annak ellenére, hogy például itt 
Szepesben, a közelünkben még nincs vasút, mégis néhány év óta, ha eddig 
nem is jelentős mennyiségben, de a mi, érintetlen, magas alpesi vidékünkön 
nőtt, rendkívül finom évgyűrű-szerkezetű és rugalmas, kiváló fenyőfáinkat 
Szepesbéla vidékéről a Vágón, Dunán és tovább, Triesztig leszállítva 
árbocrúddá dolgozzák föl. Bár egy ilyen árucikkel való kereskedést néhány 
évvel ezelőtt senki sem tartott volna lehetségesnek, a tengertől való 
iszonyatos távolság ellenére máris bent van a világkereskedelemben. Éppen 
így még 10-20 évvel ezelőtt nem tartották gazdaságosnak, hogy réz- és 
aranykohó üzemeinkhez a szükséges szenet Zemplén vármegyéből hozassák, 
és íme, igényeinknek egyre jelentősebb része néhány év óta onnan érkezik. 
Tehát: csak kivárni és mindenképpen kímélni, csak kímélni őserdeink értékes 
fáit\ Talán senki sincs az ősz erdőkezelők között, aki ebben a tekintetben 
fiatalabb éveiből ne tehetne némi szemrehányást magának. Én magamat sem 
tartom teljesen mentesnek az elhamarkodottság vétkétől, majd csak későbbi 
éveimben, amikor minden egészséges gesztű, 2-300 éves fa valami tiszteletre 
méltót kezdett jelenteni számomra, akkor igyekeztem e hibát tudatosan 
elkerülni.

Ott, ahol az őserdők fő jövedelmét az ország mélyebben fekvő részein
-  a vidéken uralkodó fabőség miatt -  mindmáig a makkoltatás jelenti, 
összekapcsolva a gubacsgyűjtéssel, mint már említettük, joggal tehető fel a 
kérdés, mi ésszerűbb: továbbra is fenntartani egy ilyen kigyérült erdőt
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jelenlegi állapotában, vagy ennek lassú átalakítása az erdészeti tudományok 
ajánlotta eszközökkel egy szabályozottabb, a fahozamot tartamosan 
hatványozó erdőalakra. Mindenesetre úgy vélem, hogy ott, ahol úgy 
döntöttek, hogy továbbra is makkoltatásra tartják fenn az erdőt, célszerű 
lenne az üres foltokat egymás után, sorban erős, öles vagy még magasabb 
tölgysuhángokkal beültetni, a legelésző barmok károsításától megvédeni, és 
ha ez az ültetés sikeresnek tűnik, csemetekertekben kell megnevelni az ilyen 
ültetési anyagot a befejezéshez. Egy ilyen növénytelepítés mind a 
makktermésre, mind sok éven keresztül magára a legeltetésre is jótékonyan 
hat, és az ember ezen keresztül nagy előnyre tesz szert, hogy amikor a fa 
kelendősége kedvezőbbé válik, rövid időn belül rendezettebb és zártabb 
faállományok állnak elő, és így a fahozam gyorsan emelkedhet. Ha azonban 
az erdővel csupán várakoznak vagy csak makkoltatással hasznosítják, az 
eddig jórészt kihasználatlan őserdő hamaros jövedelmezőségét a legtöbb 
esetben nem lehet másképp elérni, mint hogy egy részén irtványtelepülést 
létesítenek, vagy fafogyasztó ipart telepítenek. A harmadik lehetőség a fát 
célszerű szállítóeszközök segítségével vízen és szárazon a legközelebbi 
nagyobb fatelepre szállítani.

Ismert, hogy erdőirtást az új erdőtörvény értelmében csak a hatóságok 
tudtával és engedélyével lehet végezni. Nem hiszem azonban, hogy ahol 
akkora kiterjedésű erdőségek vannak, hogy a vidék faigényét nemcsak 
jelenleg, hanem a jövőben is fedezik, de még a távoli vidékeken is olyan 
felesleg van, hogy a fa nagy részére semmilyen elfogadható árat nem lehet 
elérni, hogy ott bizonyos határok közötti irtásnak az engedélyezését ne adnák 
meg. Természetesen magának a tulajdonosnak is az az érdeke, hogy ne csak a 
mát, hanem a jövőt is figyelembe vegye. Említésre méltó az a helyzet, hogy - 
a tapasztalatok szerint - az ország legtöbb vidékén az utóbbi 20 esztendőben a 
faárak - a kőszén felhasználása ellenére - ,olyan jelentősen nőttek, hogy sok 
helyen a korábbi árnak már kétszerese, sőt gyakran még többet is elérnek, és 
várható a további emelkedés. Az erdő ezáltal mint tőke jelenik meg, értéke 
tartamos használat mellett évről évre magától növekedik. Gazdaságosság 
tekintetében a föld és az erdő viszonyát annak az alaptételnek kell 
szabályoznia, hogy az erdőbirtokost egy hold erdő után ugyanaz a tiszta 
haszon illesse meg, ami az idők folyamán egy holdnyi azonos talajminőségű 
szántó vagy legelő után jut. Itt nem csupán a jelent és a pillanatnyi hasznot 
kell nézni, hanem az erdő természeti mivoltát, tekintettel a távoli jövőre és a 
közjóra, amit a magukkal hozott és megtartott szerencsés légköri és éghajlati 
viszonyok révén szolgálnak. Mert könnyű valamit szétrombolni, aminek 
létrehozásához a természetnek sok emberöltőre volt szüksége, nehéz 
azonban, sőt szinte lehetetlen a tönkretettet hirtelen ismét előteremteni, ha a 
fakelendőségi viszonyok ismét kedvezőbbé válnak.
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Az olyan erdőirtás gazdaságossága felett, amelyet a tulajdonos vagy a 
telepesek csupán a mezőgazdaság előnyére végeztek, úgy látszik -  egyes 
eseteket leszámítva - ,általában már eljárt az idő. Ezzel szemben úgy tűnik, 
hogy sokkal kevesebb erőt és költséget igényel, ha az erdőtulajdonos az ilyen 
vadonnak egy részét maga kiirtja a marhatenyésztés kiterjesztésére, ami 
számára többet hoz. Ha az erdőirtásról néhány szót ejtek, és nem teljesen és 
mindenütt ítélem el, az nem a mezőgazdaságnak az erdőgazdálkodás elé 
sorolását jelenti. Azt szeretném, hogy a kettő kéz a kézben haladjon, és soha 
ne váljék az egyik pártolása a másik rovására. Csak így tudjuk lassan elérni 
az erdészet ügyének nagy és fontos céljait, úgymint: a belterjes erdőgazdál
kodás bevezetését -  az eddigi sajnos legtöbbnyire csupán külterjes helyébe.

Ezután a kis kitérő után térjünk vissza őserdeinkhez és azok 
kolonizációj ához.

Csak favágókból álló kolóniák létesítését az erdőbirtokos költségére 
nagy erdőségekben annak érdekében, hogy azt az erdőt készpénz, bérfizetés 
ellenében a fa értékesítésére fordítsák, különösen, ahol nincs úsztatással 
egybekötve -  mint ahogy azt az utóbbi időben Máramarosban tapasztaltuk 
nem koronázta az óhajtott és megérdemelt siker. Az erdőbirtokos által nagy 
áldozattal, részben külföldről behozott telepesek ugyanis rendre 
szétszóródtak, kereket oldottak, és -  gyakran távolabbi vidékeken -  a 
könnyebb földműveléshez fogtak. Ezen nem lehet csodálkozni, mivel a 
kemény körülmények között végzett állandó, megfeszített és nehéz munka 
mellett a felnőtt fiatalemberek nincsenek megelégedve a keresetükkel. Ezzel 
szemben a bánya- és kohóüzemekhez közel lévő munkáskolóniák, különösen, 
ha a gazda és a munkások között egyfajta családias viszony alakul ki és 
marad fenn, gyakran eredményesek. Főleg ott, ahol nem kell valamennyi 
telepest közvetlenül az üzem mellett összezsúfolni, hanem bizonyos mértékig 
szabadon választhatja meg ki-ki a lakását az üzem mellett fekvő széles 
völgyben, és mindegyikhez 2-3 holdnyi kis földecske tartozik. Ebben az 
esetben a mindkét nemből való gyermekek már 10 éves koruktól naponta, 
csekély erejükhöz szabott, foglalkozást találhatnak. Igaz, leginkább csak a 
nyári hónapokban. így az anya, ha esetleg az apa meghal, mielőtt a gyerekek 
felnőnek, szerencsétlenségében nem szorul másra, mert ennek a darab 
földnek a segítségével fenn tudja tartani a családját. Káposztát, krumplit, meg 
lent termeszthet, és bő trágyázással még egy-két tehén számára az 
átteleléshez szükséges szénamennyiséget is elő tudja teremteni. Ilyen 
kedvezményekben és a gyakran kevéssé figyelembe vett természetes 
viszonyok fenntartásában rejlik részben a bányászat és kohászat, s a velük 
kapcsolatban álló erdészet jövedelmezősége is.

* A belterjes erdőgazdálkodásról bővebben az Ésszerű erdőgazdálkodásról című fejezetben 
szólok.



Mindenesetre a telepesek ilyen szétszórt letelepítésével kapcsolatban, 
mint amiről beszélek, néhány komoly aggály támadhat. Vajon nem fenyegeti- 
e ez a telepek biztonságát és magának a vidéknek a biztonságát s az 
erdőségek fennmaradását, és garantálni lehet-e a nép művelődésének alapját: 
az iskolába járást és a templomba járást. A válasz részben azon a már 
korábban kifejtett véleményemen alapul, hogy csak a fennálló viszonyok 
mélyreható vizsgálata, valamennyi körülmény teljes körű mérlegelése -  tehát 
nem az, hogy milyen lehetne, hanem hogy milyen valójában -  jelenti a valódi 
kiindulópontot, és ennek alapján tudjuk megítélni, hogy mit érdemes 
kiválasztani, mit lehet megragadni, mit kell bevezetni és mit nem. Azokon a 
vidékeken, ahol a népesség jelenlegi közszelleme nem elég erős a személyi 
biztonság és a magántulajdon védelmére, ott természetesen nincs helyén egy 
ilyen szétszórt telep, és ahol megengedik, hogy a telepes a saját szakállára 
egy kis fakereskedést folytasson egynéhány árucikkel, ott éppoly kevéssé 
lehetséges. Ahol azonban nem ez a helyzet, ott általában a szétszórt település 
több életlehetőséget nyújt a boldogulásukhoz, mint egy központosított, és e 
miatt a közerkölcs sem szenved. Igló város példáját hozom fel. Ennek a 
városnak a testületében egy jelentős bánya, egy rézkohó, egy komoly vasgyár 
és egy edénygyár képviselői, rézművesek és üstkovácsok ülnek már évek óta. 
Már évekkel ezelőtt praktikusan és szerencsésen megoldották a telep 
gondjait. A kolónia 11 000 holdnyi erdőben, három egymástól elkülönülő 
fővölgyben (a Johannis kohónál, Eisenbachnál és Gross-Hnilecznél), s 
ugyanígy néhány elágazásnál, egy közel két mérföldnyi hosszú vonal mentén 
terül el, ami az országban valószínűleg a legnagyobb az ilyen természetű 
települések között. Ez több mint 300 házat magába foglaló települést jelent, 
amelyben csupa bányász, kohász, favágó, szénégető és szénfuvarozó lakik. 
Ezeknek az embereknek az épületei csaknem kivétel nélkül igen jól lakható 
állapotban vannak, ami egy bizonyos jólétet jelez, és minden házhoz 1-2 hold 
föld is tartozik. Ebben a kerületben két, bár egészen egyszerű, fatemplom és 
iskola van. A betelepülteknek a szétszórtsága nem vezetett az erdő 
tönkremenéséhez, amit igazol az iglói erdőség közismerten jó állapota. Nem 
állítható, hogy egy ilyen nagy, összefüggő erdőség benépesítésének ez a 
módja a közbiztonságot jobban veszélyeztetné, mint más, szomszédos 
vidékeken, ahol a lakosság kisebb-nagyobb irtásfalvakba tömörülve lakik. 
Stájerországban és Karintiában találni valami hasonlót.

Az őserdők felértékelődésének második legkedvezőbb eszköze olyan 
fafogyasztó iparágak bevezetése, mint a vas- és más kohóüzemek. Ennek 
feltétele természetesen az, hogy az üveghuták közelében például megfelelő 
kvarchomok legyen, a vasművekhez pedig elegendő álladó vízierő álljon 
rendelkezésre és jó minőségű, nem szegény, könnyen fejthető vasérc. És mint 
nervus rerum gerendarum [az elvégzendő dolgok idegrendszere], elegendő 
pénz legyen kéznél. Ha ezeknek a feltételeknek egyike-másika hiányzik,
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akkor a dolog természetesen nem megy. Nem lehet távol az az idő, amikor -  
s ez a más országokban gyakori eset -  a nyersvas előállítását az 
acélgyártástól jobban elválasztják, mint az eddig nálunk szokásos volt, és 
csak a nyersvas előállításához szükséges nagyolvasztókat hagyják meg a 
vasércbányák közelében. Az acélműveket távol eső, erdős vidékre helyezik, 
ahol vásárolt nyersvasat dolgoznak fel. Ma több helyen elkezdték ezt a 
módszert bevezetni.

Hogy az ilyen erdőkből származó fát -  mint fát vagy szenet, vagy 
valamilyen más formában -  értékesíteni lehessen, s ha állandóan jelentős 
mennyiséget szeretnénk előnyösen felhasználni vagy eladni belőle, úgy az -  
néhány különleges esettől eltekintve -  csak új, célszerű, nyilvános vagy erdei 
utak megépítésével lehetséges. Ez a téma ezért egészen különleges figyelmet 
érdemel.

Általában túl nehéznek ígérkezik ez a feladat, túl nagy költséget 
jelent, ezért gyakran ez az oka annak, hogy ezen a téren eddig nem történt 
semmi, és hogy hatalmas erdőségek teljesen kihasználatlanul maradnak. 
Mintegy 33 éves időszak alatt jelentős, 50 mérföld [380 km] hosszúságú 
ilyen erdei utat részben magam kiviteleztem, részben a vezetésemmel vagy 
segítségemmel épült. így lehetőségem nyílt arra, hogy némi tapasztalatot 
gyűjtsék, különösen azokon az építkezéseken, amelyek erősen tagolt, magas 
hegyvidéken folytak. Úgy vélem, némi szolgálatot tehetek, ha a jelentősebb 
utakat röviden ismertetem.

Ezek közé tartozik a Lőcsétől Galícia felé vezető, országúinak is 
használt út, egy elágazással Szepesjakabfalvától Lublófürdőig, mely hat 
mérföld [45,6 km] hosszúságban, kígyózó vonalvezetéssel, a 3800 láb [1136 
m] magas, zord Jankovecz-hegységen [Lőcsei-hegységen] át, nagyrészt 
erdőségeken keresztül halad. Minden fürdő vendég jól ismeri ezt az utat, aki a 
fürdőt erről az oldalról keresi fel, hisz’ rajta járt. 1828-ban kezdték építeni és 
1829-ben fejezték be. Eredetileg csak magánjellegű volt. A lublói oldalról 
teljesen az uradalom anyagi eszközeivel épült, a lőcsei határtól, a városon 
keresztül pedig a város építtette. 1829-ben közmegegyezéssel mint országutat 
adták át a nyilvános forgalomnak. Nagy elismerést aratott, és a közönség 
megtartására sokat jelentett és jelent, hogy a lublói oldalon öt állandó 
útkaparó, a lőcsei oldalon pedig a város jó állapotban tartja az utat. Ezt a 
tényt és a következőket annak a bizonyítására hozom fel, hogy ha az ember 
egy ilyen létesítményt közelebbről megismer, meglátja, milyen egyszerű 
eszközökkel lehet egy ilyen feladatot rövid időn belül sikeresen megoldani. 
Ez a példa hasonló körülmények között lévő, más helyeken is cselekvésre 
buzdíthat. Ezen az egész úton, amely a várostól közel egy mérföld [7,6 km] 
hosszan a völgyben felfelé kőalappal és kőszórással van ellátva, de ezen kívül 

még néhány vizenyős szakasztól eltekintve sehol sincs kőalappal és 
kőszórással megépítve, megengedett az állandó vas- és szénfuvarozás. A
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hegységen keresztül mindenütt az esés és az emelkedés csupán négy hüvelyk 
ölenként [5,5 %], s csak rövid szakaszokon, néhány száz ölön növekszik az 
emelkedő 5 hüvelykig [6,9 %]. A továbbiakban közel egyenletes szinten 
halad. Sok évi tapasztalatom alapján nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy 
ezt a 4-5 hüvelykes emelkedőt hosszú szakaszokon nem szabad túllépni. Csak 
rövid, 50 öles [95 m] szakaszon tanácsos az ilyen kőalap nélküli, községi utat 
6 hüvelyk/öl [8,3 %] emelkedőig vezetni, és csak egészen különleges 
esetekben, ahol egy nagyobb esést csak jelentős kerülővel vagy költséges 
híddal lehet elkerülni, de akkor is csak igen rövid, 20-30, legfeljebb 40 ölön 
keresztül lehet az emelkedőt tovább emelni, maximum 11 hüvelykig [15 %]. 
Ez nemcsak a szekérterhek könnyebb vontatását teszi lehetővé a nem egészen 
szilárd talajon, és kíméli az igavonó barmot, hanem figyelemmel van arra az 
eddig nem eléggé méltányolt körülményre is, hogy ha az ember átlépi a 4-5 
hüvelyk/öl esést, a tartós esőzések vagy záporeső alkalmával összegyűlt víz 
olyan erővel rohan le, hogy a meredekebben vezetett utat minden igyekezet 
ellenére sem lehet jó állapotban tartani és a vízmosásoktól megóvni, még 
akkor sem, ha a mindenütt szükséges 50-60 ölnyi [95-115 m] távolságban jó 
és tartós vízelvezetőt helyeznek el, amelyet mindig tisztán is tartanak. A 
tapasztalat arra tanít, hogy kb. 60 ölnyi, rövid szakaszon egy pár erős ló az 
állatok erejéhez mérten megrakott szekeret a kerék bekötése és a lovak 
megerőltetése nélkül vissza tud tartani. Ha viszont egy ilyen úton hosszú 
szakaszon be kell kötni a kereket, ott egy átlagos útkaparó kellő 
szorgalommal is csak fél-háromnegyed mérföldet tud karban tartani. Sajnos 
ezzel a tapasztalatban gyökerező szabállyal nem gyakran találkozunk. A 
manapság épült utaknál a megnyitás után jelentkező járhatatlanság minden 
disszertációnál ékesebben szól megfigyelésünk mellett.

Ami az ilyen utak építésének költségeit illeti, az olyan vidéken, ahol 
az erős emberek napi bére jelenleg 30 krajcár, egy olyan út mérföldje*, mint a 
már említett Szepesjakabfalván keresztülmenő, abban az esetben, ha nem 
csupán fa- és szénfuvarozásra, hanem országúinak is szolgál, s 2-4 öl 
szélességűnek kell lennie, 2-3000 forintért építhető meg. Feltételezve a 
szokásos körülményeket, tehát hidak és nagyobb robbantások nélkül, mivel 
ez utóbbiak költségei eltérő helyeken nagyon különbözőek lehetnek. A fenti 
összeg akkor érvényes, ha a napi bér egy köböl földmozgatás szerinti 
akkordteljesítményben van kikötve, és a munkát köböl szerint számolják el.

Ha egy hegységen keresztül menő nyilvános utat csak fa- és 
szénszállításra használnak, akkor elegendő a szintcövekektől csupán egy öl 
szélességben szilárd talajban, a hegy felől bevágni, amely a töltéssel együtt 
legtöbbször 1,5 öl szélességű lesz. Általában a földmunka mérföldjét -  
magától értetődően hidak és sziklarobbantás nélkül -  , beleértve a szakaszról

* A mérföldet 4000 bécsi öllel [7,6 km] számolva.
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szakaszra szükséges kitérőhelyeket, 1000-1500 forint költséggel lehet 
megépíteni. Minden eredetileg ilyen keskeny út idővel, az útkaparók munkája 
nyomán, egyre szélesebb lesz.

Végül, ha egy erdei útnak csak ideiglenesen, egy-két éven keresztül 
kell szolgálnia a fa és szén szállítását, vagy csak belső, állandó forgalmat kell 
elviselnie, mégis úgy tűnik, hogy az építési költsége ugyanaz, mivel ezt is 
egy öl szélességben a hegy felé be kell vágni. A valóságos ár azonban 
jelentősen alacsonyabb lehet az előbb említett két esetnél, mivel itt nem 
szükséges a teljesen egyenletes szintet betartani, s ezért minden hatalmas 
tuskót, amelyek eltávolítása aránytalanul sok időt és erőkifejtést követel, 
valamint minden sziklát vagy meredek lejtőt körültekintő kitűzéssel el lehet 
kerülni, és bevágásra is csak ritkán kerül sor, mivel azt sok helyen csupán a 
belső keréknyomnak kell megcsinálni. Szepesben egy ilyen jellegű mellékút 
mérföldjét általában 4-600 forint költséggel lehet megépíteni. Én legalábbis 
hasonló út folyóöléért az utóbbi tíz évben mindig csak 5-8 krajcárt fizettem, 
és csak egészen kivételes esetben, nagyon meredek, sziklás oldalon, ahol már 
fa alépítményre is szükség volt egy-egy rövid szakaszon, 10 krajcárt, 
természetesen mindig ott lakó embereknek, akik már sok éve beletanultak 
ebbe a munkába. így naponta 30 krajcárt kerestek, gyakran még ennél is 
többet.

Szepesben ebben az évszázadban a fent említet lublói úton kívül még 
három út épült tisztán az uradalmak saját eszközeiből vasművek segítségével, 
amelyek mérföldeken keresztül magas, szaggatott hegyeken át vezetnek, és 
egyúttal országútként is szolgálnak, s amelyek közül az egyik a 3000 láb 
magas Gerau-hegységen [Káposztafalvi-hegységen] át Szepesből Dobsina 
felé halad a káposztafalvi domíniumon keresztül. A másik, amelynek egy 
mellékútja Dobsina irányába halad, a Szepességből a 4000 láb [1264 m] 
magas Kőnigsbergi-hágón [Királyhegyi-hágón] keresztül, Vernár községen 
át a Garam völgyébe jut a murányi uradalmon keresztül. Végül a harmadik 
Lándokból indul Javorinának, majd a 3359 láb [1016 m] tszf. felett fekvő zári 
Kárpáti-hágón át Sydow felé vezet, s áthalad a palocsai uradalomban kiépült 
úton is. E három út közül a második még mindig „Koháry” néven ismert, ma 
Coburg hercegi vernári út, amely -  noha körültekintően tervezték egy, főleg 
szaggatott, sziklás területen át -  mégis állandó, tisztességes karbantartást 
igényel, ami természetesen mindenütt a helyszínen található mészkőből 
történik. Az út már országos hírnévre tett szert.

Sok, itt csak részben érintett, s nemcsak őserdeinkben, hanem más, 
nem ebbe a kategóriába tartozó erdőkben is fellelhető egészen rendellenes 
viszonyok miatt kívánatos, hogy egyszer végre megvalósuljanak a Magyar 
Erdészegylet által is egyhangúlag elismert, a mi viszonyaink között oly 
rendkívül szükségesnek ítélt erdésziskolák. Ezek létrehozásához sajnos az 
egyletnek nincs meg az anyagi ereje, ezért a programmal teljes bizalommal a

37





magas kormányzathoz fordult, hogy a növendékeket az erdei útépítés, vízi 
szállítóberendezések, úsztatási építmények, gátak, csúszdák, úsztatok és a 
tutajozás tárgyában elméletben és gyakorlatban is megfelelően kitanítsák. 
Majd csak akkor, ha ezt az ugyan nem egyedüli, de igen fontos tényezőt kellő 
módon számításba veszik, nyílik lehetőség arra, hogy hatalmas őserdeink 
eddig jórészt kihasználatlan értékei az erdőbirtokosok számára 
gyümölcsözővé váljanak, s különösen a fátlan síkságaink számára hasznosak 
legyenek és országunk boldogulását szolgálják. Erre valóban áll: Querenda 
primum pecunia est, Virtus post nummos [Először a pénzt kell megkeresni, a 
cselekvőerő a pénzérem után jön.] A továbbiak, erdőművelés stb. egymás 
után maguktól kialakulnak, ha a pénz rendelkezésre áll. A jó öreg Hartig 
apánk mondta -  nyugodjék békében -  ,aki mindig tisztességesen és 
becsületesen vélekedett az erdőről, hogy „a mi egész erdészeti tudományunk 
a szegénység és az ínség gyermeke, és ahol a felesleg uralkodik, ott nélkülözi 
természetes támaszát.”

A fejezet befejezéséül még szót kívánok ejteni arról a mottóban 
kijelentett nagy értékről, amit az erdők az egész emberiség számára 
jelentenek. Hogy az ország lakóinak az általános jóléte szempontjából milyen 
fontos az erdők megtartása, ami az ember két legfontosabb szükségletének (fa 
és víz) egyikét biztosítja, arról nem szükséges többet szólni, mert közismert. 
De meg kell említeni, mert nem köztudott, hogy milyen nagy hatással vannak 
szálerdeink egy táj éghajlatára, légkörére, csapadékmennyiségére, (harmat, 
eső, hó formájában) és az ezektől függő termékenységére. Ugyanez 
vonatkozik a talajra is.

Az erdőknek az ország mezőgazdaságára gyakorolt kétségbevon
hatatlan, a történelem által évszázadok óta bizonyított nagy befolyása miatt, a 
nagy síkságokat körülölelő hegységi erdők megőrzése olyan ügy, amelyet 
nemcsak az erdőbirtokosnak, hanem az ország valamennyi lakosának is 
szívén kell viselnie. Mert jórészt ezeknek az erdőknek köszönheti 
Magyarország, hogy joggal híres termékenységét sikerült megőriznie. Az 
évezredekkel ezelőtti két belső tóból (vagy tengerfenékből) származó síkság 
erdőségének köszönhető, hogy Magyarország szerencsés éghajlati és légköri 
viszonyai fennmaradtak. Ha ezeket az erdőket könnyelmű, csupán a 
pillanatnyi hasznot figyelembe vevő, rossz erdőgazdálkodással, mértéktelen 
irtásokkal vagy silány erdőfelújítással a tönk szélére juttatják, a 
terméketlenség átka fogja kísérni ezt az áldott földet, mint ahogy az egykor 
virágzó, most sivatagba süllyedt Palesztinát és Karthágót. Az unokák átka 
legyen fizetsége azoknak az atyáknak, akik könnyelmű lélekkel elpusztították 
saját gyönyörű hazájuk létfeltételeit.

' Erről a témáról az 1856-ban Késmárkon megrendezett közgyűlésen Komgruber professzor 
nagyon érdekes, alapos és mélyreható előadást tartott, amely a Mittheilungen des 
ungarischen Forstvereins 1856. évi XVII. füzetében nyomtatásban megtalálható.
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Második fejezet

MILYEN AKADÁLYOK GÁTOLJÁK AZ OKSZERŰ MAGÁNERDŐ

GAZDÁLKODÁS FEJLŐDÉSÉT, ÉS MI A TEENDŐ EZEK 

ELHÁRÍTÁSÁRA?*

Amennyiben az okszerű gazdálkodásnak az a célja, hogy a meglévő 
vagy létesítendő erdőterület tartamosan a legnagyobb természetbeni és 
pénzügyi hasznot hozza, úgy ez a feladat, a más országokétól oly különböző 
erdészeti viszonyok között és erdeink oly sajátos állapota miatt -  amelynek 
oka Magyarországon nagyrészt az erdőterületnek a rendkívül egyenlőtlen 
eloszlása -  ,nemcsak úgy oldható meg, hogy az adott erdőterületen a 
legrövidebb idő alatt a legkisebb erő- és költségfelhasználással a legtöbb és 
legértékesebb fát termeljük meg és a legelőnyösebben értékesítsük, hanem 
más lehetőségek is rendelkezésre állnak. így például az erdőtalaj egy 
részének letárolása mezőgazdasági terület vagy a kolonizáció számára, ami 
az új erdőtörvény szerint csak az illetékes hatóságok engedélyével lehetséges. 
Vagy a makkoltatás, a gubacsszedés, az erdei legeltetés, vagy egyszerű és 
könnyű szállítóeszközök beállítása vízen és szárazon. Ezek nélkül a legjobb 
erdőségek, mint ahogy ezt -  sajnos -  gyakran tapasztaljuk még manapság is, 
teljesen értéktelen birtokok, s még sokáig azok is maradnak.

Messze vezetne, ha azokat a rendellenességeket, amelyek különösen 
őserdeinket jellemzik, ez alkalommal mind számba vennénk. Bár valamennyi 
figyelmet érdemelne, a most következőkben csak azokra a jelenségekre 
szorítkozunk, amelyek a jobb minőségű magánerdők felneveléséi és 
megtartását akadályozzák, és amelyeket meg kellene szüntetni.

Mindkét rendkívül hátrányos erdei szolgalom, az úrbéri faizás és az 
erdei legeltetés megváltásával még nincs minden megnyerve. Mert azoktól a 
kitűnő helyzetben lévő erdőségektől eltekintve, ahol ezek a szolgalmak 
nincsenek, ami ma még ritka eset, addig, hogy ez a két szolgalom az egész 
országban megoldást nyerjen, már csak a hozzáértő földmérők számának 
elégtelensége és az egyidejűleg végrehajtandó tagosítás miatt is, előrelát
hatólag 10-20 évnek kell eltelnie. Ez a folyamat nagy figyelmet igényel. 
Azok közé az akadályok közé, amelyek az ésszerű magánerdő-gazdálkodást 
gátolják, a következőket számítom:

1. Még nagyon kevéssé terjedtek el az igazi, okszerű erdőgazdálkodás 
lényegét illető ismeretek, s ezek feltételei és eredményei az erdőbirtokosok,

A szerző előadása a Magyar Erdészegylet 1857. augusztus 5-én Ungváron tartott 
közgyűlésén.
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azok teljhatalmú megbízottjai, a gazdatisztek vagy olyanok között, akik nem 
szakemberek, de gyakran jelentős befolyást gyakorolnak az erdő- 
gazdálkodásra.

Valamennyi, még a legkiválóbb szakember is belefárad és végül 
belefásul hivatásának becsületes teljesítésébe, amikor a rengeteg 
szervezetnél, ahol dolga akad, nem talál a dolgok alapvető ismeretéből 
fakadó belátásra, igyekezetének elismerésére, a szükséges támogatásra, 
valamelyes biztatásra. Mindez annak a következménye, hogy egy sereg olyan 
embert állítanak be az erdészeti közigazgatásba, akik a dologhoz nagyon 
keveset, vagy egyáltalán semmit sem értenek, és az erdészeti igazgatáshoz 
szükséges ismeretek elsajátítására eddig kevés időt és fáradtságot szenteltek. 
Ezért minden erdőbirtokos, aki későbbi éveiről gondoskodni akar és a 
szüleitől átvett erdőörökséget Vergilius szép mondása szerint -  „Tu quoque 
intactam transmitte nepotibus umbram!” [Te is érintetlenül add át unokáidnak 
a fák árnyát!] -  unokáira akarja hagyni, annak nem kell olyan hosszú ideig 
várakoznia, mint amennyi a szálerdő több generációt átfogó vágásfordulója. 
Nem kell tehát a vágásforduló végét kivárnia, hogy az erdőből szigorú 
tartamosság mellett - az eddiginél aránytalanul nagyobb fatermést lehessen 
kihozni, ha tüstént és haladéktalanul minden tarra vágott területet 
megfelelően felújít és azt folyamatosan gondozza. Ezért kívánatos lenne, még 
ha többletköltséget jelent is, egy, a feladatokhoz felnőtt erdész szakember 
beállítása, és az erdő többletjövedelmének egy részét pedig erdőtelepítésre 
kellene fordítani.

Fontos az olyan igazi, de a nagyközönség előtt kevésbé tudott 
szakismeretek terjesztése, mint amilyenek az erdőművelés és a fahasználat 
legegyszerűbb szabályai, valamint a legcélszerűbb fakereskedelem a 
különböző helyi adottságok között, egyszóval azoké az ismereteké, amelyek 
mindazok számára nélkülözhetetlenek, akik ugyan éppen nem szakemberek, 
de befolyásuk van az erdő kezelésére. Számunkra nincs célszerűbb eszköz, 
mint az adottságainknak megfelelő népszerűsítő erdészeti tanulmányok 
terjesztése.

Szívbeli köszönettel ismerjük el mi, az egylet fiatal tagjai, az alapítók 
és korifeusok nagy szolgálatait, és ebbe az irányba kifejtett mostani 
támogatásukat, valamint az éves közgyűlések állandóan ható utóhangjait. De 
mindaz amit az egylet rövid fennállása óta teljesített, még nem elegendő az 
okszerű erdőgazdálkodás erdészeti ismereteinek általános elterjesztéséhez. 
Az egylet közlönye, folyóirata, ugyanis csak kevés kézbe jut el, és többnyire 
csak erdész szakemberekhez. Ezért nagyon kívánatos lenne az az út, amelyet 
Greiner eredőtanácsos úr szerencsére éppen most javasolt, miszerint ők, vagy 
erre a feladatra született más erdész urak tovább folytatnák ez irányú 
munkásságukat, és segítségükkel az okszerű erdőgazdálkodás lényegéről, 
fontosságáról és célszerű használatáról olyan egyszerű és mindenki számára
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érthető írások jelennének meg, amelyek a nagy nyilvánosság körében is 
megértésre és visszhangra találnának.

2. Az okszerű erdőgazdálkodás bevezetésének egyik legfőbb akadálya 
a magánerdő-gazdálkodóknál (ami az egylet közgyűlésein már ismételten 
szóba került): ez az elméleti és gyakorlati képzettségű, alacsonyabb szintű 
erdész alkalmazottak, az úgynevezett alerdészek égető hiánya. A magasabb 
erdészeti beosztásra alkalmas egyénekből érezhető hiány nincs, ezek 
tudományos képzése mind a mariabrunni, mind a selmeci Erdészeti 
Tanintézetben kielégítően rendezett.

Véleményem szerint ezen a hiányon úgy lehetne ideiglenesen és a 
körülmények kényszerének engedve segíteni, hogy azok a legények, akik 
ilyen állásra képesítést akarnak szerezni, kizárólag erre a célra berendezett 
erdésziskolában, alkalmas és erre képesített erdészek mellett, 1-2 éves 
kötelező gyakorlat után azt megszerezhessék. Aki igazán tudja, hogy gyakran 
milyen hozzáértésbe és fáradtságba kerül növendékeket naponta, órákon 
keresztül célszerűen foglalkoztatni, mert állandó és célszerű foglalkoztatás 
nélkül a legjobból sem lesz semmi, s aki tudja, hogy legényeink még szűkebb 
szakképzettségükből is milyen felkészületlenül lépnek ki az iskolából, az 
bizonyára egyetért velem.

Az egylet 1853-ban Besztercebányán tartott közgyűlésén nagyon 
határozott különbséget tettek erdész és erdész között. Kiemelték az állami 
szolgálatban vagy nagy magánuradalomban szolgáló erdészt, mert ahol a 
szolgálati előléptetés szokásban van, ott rendszerint elméletileg képzett 
embert alkalmaznak, aki viszont kisebb erdőtulajdonon, kisebb járandóságért, 
kevesebb haszonért nem fog szolgálni. A kisebb fizetés és az előléptetés 
hiánya nyilván nem sarkallja nagyobb képzettség megszerzésére a 
fiatalembert, és teljességgel hiányozni is fog belőle az ilyen igény. így azután 
a magántulajdonosoknál nem is igen lehet gondolni az okszerű 
erdőgazdálkodás irányába tett lépésekre.

Mivel jómagam kerek 30 esztendőn keresztül magánerdő kezelését 
vezettem, és kereskedelmi kapcsolataim révén állandó összeköttetésben 
álltam a szomszéd uradalmak erdészeti szakszemélyzetével, ezért saját 
tapasztalataim révén egészen pontosan ismerem ezeket a viszonyokat és 
fogyatékosságokat, de orvoslásukat is. Rendkívüli érdeme lenne a tisztelt 
egyletnek és mindazoknak, akik tevőlegesen részt vesznek benne, ha az 
egylet az első kezdeményezése után további fáradozásai révén, s azon férfiak 
bőkezűsége által, akik a haza jólétét ebben az irányban is szívükön viselik, a 
jövő igényeinek megfelelő erdészeti szakiskola jönne létre. Erre nekünk ma 
sokkal nagyobb szükségünk van, mint a magasabb képzettséget adó 
tanintézetek szaporítására.

Nem kétséges, hogy e célból a növendékek kiképzésében az egész 
tanmenetnek inkább gyakorlati, mint elméleti irányt kellene szabni, ha azt
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akarjuk, hogy az erdészeti szakiskola ügye -  a mai erdészeti viszonyaink 
között -  országos visszhangra találjon, és jó gyümölcsöt hozzon. De éppen 
így lehetetlen lenne bizonyos fokú elméleti tudás nélkül azt elérni, hogy 
különböző körülmények és viszonyok között a képzés általánosan beváljék! 
Mindig nehéz feladat lesz, és csak néhány év tapasztalata oldhatja meg, hogy 
mennyi lehet a legrövidebb tanítási idő olyan növendékek számára, akiknek 
csekély a létfenntartásukhoz szükséges pénzük, és a jövőt illetően nagyon 
szerények az igényeik, de a gyakorlatot és az elméletet mégis össze lehessen 
kapcsolni, hogy az ilyen iskola olyan alkalmas embereket bocsásson ki, akik 
nemcsak az eddigi úttalan vidékeken a fát egyszerű és célszerű 
szállítóeszközökkel leszállítsák, és az azon a vidéken eddig ismeretlen 
használati módok bevezetésével jelentős haszonnal értékesíteni tudják, 
hanem képesek a letarolt vágásterületeket, gyakran minden pénzeszköz 
nélkül, a legrövidebb idő alatt a táj legértékesebb fafajaival ismét 
megfelelően felújítani.

3. Most eljutottunk a harmadik ponthoz, amely szoros kapcsolatban 
áll a magánbirtokosok erdőgazdálkodásában történő előrelépéssel. Hiányoz
nak ugyanis olyan tapasztalt és értelmes erdész szakemberek az ország erdős 
megyéiből, akiket -  kevésbé kötött hivatali állásban -  gyakran előforduló 
esetekben bírósági szakértőként, vagy most különösen az úrbéri faizás 
megváltásának vagy rendezésének előkészítésében és erdészeti értékbecs
lésben tanácsadóként vagy erdőbecslőként az olyan uradalmakban, amelyek 
kis kiterjedésüknél vagy alacsony hozadékuknál fogva nem képesek arra, 
hogy magasabb képesítésű erdész szakembert alkalmazzanak, fel lehetne 
használni.

Mostanáig úgy segített magán az ember, hogy a szomszédos, nagyobb 
uradalmakban alkalmazott vagy állami szolgálatban álló erdész 
szakemberektől azt kiimádkozta, és mindig az illető jóakaratától és az 
elöljáróik készségétől függött, hogy ezt a tevékenységet elvégzi-e vagy sem. 
Az olyan nagyobb feladatok, amelyek alapos végrehajtása -  mint az 
erdőrendezés és vágásokra osztás stb. — a legtöbb esetben heteket, hónapokat 
vesz igénybe, ezért csak felületesen kerülnek elvégzésre, vagy, mert az erre a 
célra igénybe vehető embert nem találni, végleg elmaradnak.

Ebben a kényszerhelyzetben a bizonytalanság megszüntetésére a 
legegyszerűbb eszköznek az látszik, hogy több kisebb uradalom együttes 
megegyezéssel beállítson egy közös erdőmestert, vagy -  mint erről szó esett 
az elmúlt évi egyesületi gyűlésen -  megyei erdőmester alkalmazását lehet 
ajánlani. Mindkét megoldásnak megvannak a maga nehézségei. Több 
uradalom közös erdőmestere esetében nemcsak sok kellemetlenség származik 
abból a kölcsönös féltékenykedésből, amely a különböző haszonvételek 
között támad, hanem a legtöbb viszály abból fog eredni, hogy a fa 
értékesítésében az egyes uradalmak érdekei homlokegyenest ellenkeznek
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egymással. Ennek az a következménye, hogy a közös erdőmestemek olyan 
fontos feladatra, mint az erdőhasználat, gyakran semmilyen befolyása nem 
lehet.

A megyei erdőmester szükségességét már közel száz esztendeje 
felismerte a gondoskodó országanya, Mária Terézia császár- és királynő, 
amikor az 1769. évi erdőrendtartás 24. paragrafusában [helyesen: 55.§.] egy 
ilyen személy beállításáról rendelkezik: „Ut haec et reliqua in Regulatione 
silvarum contenta puncta accuratius observantur in quovis Comitatu uni e 
Magistratualibus, peculiari eatenus salario providendo cura deferenda est” 
[A korabeli magyar fordítás szerint: „ fa-vágásnak, rendinek, és regulájának, 
minden helyeken való béhozásához kiváltképpen ez kívántatik, hogy annak 
meg tartására és bétöltésére különös vigyázással legyenek; ez a gond, ez után 
a Vármegye Tisztjei közül egyre bízassék, annak bizonyos fizetést 
rendelvén”.]

Ennek szükségességét már több évvel ezelőtt megismételték és szóba 
hozták a magyar országgyűlés bizottságában is, de ez az állás eddig sehol 
sem lett igazán betöltve. A valódi ok abban rejlik, hogy a vármegyéknek 
maguknak nincsenek erdőbirtokaik. Ezért könnyen beállhat az az eset, hogy 
a megyei erdőmestemek -  nem úgy, mint pl. a megyei mérnöknek, aki 
minden évben a megyei utakkal, hídépítésekkel, folyószabályozásokkal és 
egyéb építkezésekkel és mérésekkel van elfoglalva -  nem tud kielégítő 
elfoglaltságot biztosítani. így attól lehet tartani, hogy egy tevékeny ember, 
látván, hogy a magántulajdonosoktól kevés megbízást kap (erdőfelmérés, 
vágáskiosztás), könnyen beleesik abba a hibába, hogy illetéktelenül 
beavatkozik a magánerdők igazgatásába, és ezzel segítség helyett csak bajt 
okoz. Hogy ez az aggály nem egészen alaptalan, kitűnik a stájerországi 
Erdészeti és Mezőgazdasági Egylet ez év április 30-i összejövetelén 
elhangzottakból, mert még ott is, ahol már 1830 óta országosan öt erdészeti 
biztost alkalmaznak, az összejövetelről szóló tájékoztató szerint: „a 
magánerdők üzemmódjába való illetéktelen beavatkozásukkal olyan 
feszültséget idéztek elő, amelyekben kudarcot vallottak, és ezért el kellett 
távolítani őket. Az említett egyesület azután egy évvel ezelőtt maga fogadott 
fel egy erdőmestert, akitől mindenki, aki tanácsot kért, tanácsot kapott, és 
egyéves működése -  a hírek szerint -  a legörvendetesebb eredménnyel járt.”

Amilyen kívánatos lenne egy rátermett erdőmester alkalmazása, 
annyira nehéz a megvalósítása, ha az valóban elő akarja segíteni az erdészet 
felemelkedését. Talán nagyobb megyei csemetekerteket kellene létesíteni, 
amelyekben értékes, minden egyes táj talajának és éghajlati viszonyainak 
megfelelő fafajú ültetési anyagot termelnének meg (az alacsonyabb 
vidékeken az eperfanevelést is egységesíteni lehetne). Ezekből a 
csemetekertekből el lehetne látni a megye településeit utcafásításához, 
legelőfásításához vagy erdeik állapotának feljavításához szükséges ültetési
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anyaggal, olcsó áron, beszámítva évenként azt a munkát, amelyet minden 
résztvevő község, a megfelelő időben, néhány legénnyel, kézi munkával a 
kijelölt helyszínen elvégezhet. Talán így az érintett tisztségviselő számára 
elegendő és megfelelő munkakört lehetne kialakítani, amelynek ellátása 
mellett még elegendő ideje maradna arra, hogy a magánbirtokosok 
kívánságait vagy elvárásait teljesítse, vagy az úrbéri hivatalos 
kiküldetésekben vagy más jogi ügyekben is eljárjon.

4. Most eljutottunk a negyedik ponthoz, amely ugyancsak ehhez a 
tárgyhoz tartozik. Nincs a földbirtokosoknak hitelintézete, és ennek az a 
következménye, hogy, sokszor jobb meggyőződésük ellenére, nagy 
szorultságukban az utolsó és egyetlen mentőövhöz nyúlnak, és aránytalan 
famennyiséget -  amelybe nemcsak valamennyi vágásérett fa esik, hanem 
fiatal fák is -  adnak el, messze a valós érték alatt, a tartamos használat során 
elérhető bevétel töredékéért.

A jobb szakemberek szomorúan veszik tudomásul az ilyen eladás 
hírét, ami nemcsak az előzetes túlhasználatot, hanem az erdő elpusztulását is 
jelentheti. Mert sok év hozadékának megkaparintása valamennyi vágásérett 
fa levágását okozhatja - akár néhány év alatt. A magánbirtokosok ilyen fajta 
erdővagyonánál ez bevett szokás, ami mindig volt és mindig lesz, és addig 
nem is fog elmozdulni az okszerű erdőgazdálkodás irányába, amíg egy ilyen 
gyérítés annyi vágásérett fát meg nem hagy, amennyi a birtok házi 
szükségletét fedezi, és ameddig egy ilyen tarolás mellett a fiatal erdő 
természetes felújulása nem forog veszélyben, és ezáltal célszerű 
vágásfordulót lehet bevezetni.

Arról, hogy a földbirtokosoknak nincs hitelbankjuk, már annyit 
beszéltek és írtak, hogy felesleges lenne több szót vesztegetni rá.

5. Végül van még egy lényeges akadálya az okszerű 
erdőgazdálkodásnak, éspedig az erdő sok esetben elviselhetetlen adóterhe. 
Ennek alapja nagyrészt abban rejlik, hogy az adóprovizórium szerint 
védelemre és erdőművelésre a jövedelemnek csak 5-5 százalékát lehet 
levonni, ami a legtöbb esetben nagyon kevés, mert valójában ez 30 százalék, 
vagy annál is több, különösen a kisebb erdőbirtokok esetében. Bizony 
előállhat az az eset, amikor az erdőtulajdonos több adót fizet, mint amennyit 
az erdőből bevesz, ahogy ezt Greiner erdőtanácsos úr 1855-ben a Pozsonyban 
rendezett közgyűlésen világosan kifejtette. Az erdőnek ilyen elviselhetetlen 
adóterhe a többi birtokrésszel szemben az erdőtulajdonost mindenesetre arra 
készteti, hogy erdeinek egy részét, amely arra alkalmas, más, kevésbé 
megterhelt, és gazdaságilag nagyobb hasznot hozó művelési ágban 
hasznosítsa. Az új erdőtörvény szerint ehhez már hatósági engedély 
szükséges. Mivel a közgazdaságtanban a dolgok belső tartalma csak az 
összehasonlítható jövedelmezőségben értelmezhető, ebben az esetben tehát 
az erdőtalaj jövedelmezősége egy másik birtokrésszel összehasonlítva, így
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valószínűleg az erdőbirtokos bizonyított kára esetén, a hatóságok nem fogják 
megakadályozni az erdő csökkentését, ami aligha segíti elő az okszerű 
erdőgazdálkodás fejlődését.

Az előadás kiegészítése

Ungvári előadásomban közvetlen meg sem említettem a magyar 
magánerdőkben az okszerű erdőgazdálkodás egyik legfőbb akadályát, noha 
közvetve, több egyéb nehézséggel együtt szóba került az 1. pontban a 
„kevésbé elterjedt valódi véleményekkel" kapcsolatban. Igaz, hogy erről a fő 
akadályról, vagy másként, erdészkedésünk sok gondjának alapokáról, utóbb 
még többször szó lesz, de a későbbi fejezetekben nem olyan súllyal, mint a 
többi akadályról. Ezért tartom fontosnak, hogy erről itt részletesebben 
elmondjam a véleményemet.

Magánerdeinkben az ésszerű erdőgazdálkodás bevezetésének egyik 
legnagyobb nehézsége abból adódik, hogy akiknek az erdő kezelésére 
befolyásuk van, de maguk az erdőkezelők is, nagyon kevesen ismerik 
pontosan azt az óriási különbséget, ami egy szabályos, közel egykorú, teljes 
záródású faállomány hozadéka és egy záródáshiányos vagy nagyon 
vegyeskorú, ezért szabálytalan faállomány hozadéka között van, és ezért az 
erdők kezelésében erre ügyet sem vetnek.

Talán legjobb, ha egy ilyen fontos témánál ajtóstól esünk a házba.
Középhegységeink kárpáti homokkövén egy hold jegenye- vagy 

lucfenyves azokon a talajokon, amelyek még alkalmasak zabtermesztésére, és 
még az áfonyahatár alatt vannak, 80 éves vágáskorban 150, azaz 
egyszázötven jól berakott bécsi öl [890 űrméter/ha] fát ad. Ezt a szép 
hozadékot nem csupán saját becslési tapasztalatomból és kísérleteimből 
állapítottam meg, hanem fakitermelésben, többször is valóságban kirakottan, 
számba vettem. Sajnos eddig csak kis területen, csak kevés holdon találtam 
ilyet. Míg nagyobb területeken, azonos termőhelyen és 80 éves korban, mind 
a becslések után, mind a holdnak valóságos felölezése után, még az aránylag 
jobban kezelt ilyen fenyőerdők is átlagosan legtöbbször csak 70-80, de 
inkább csak 60-70 bécsi öl fát adtak. Azért, mivel az állományaink jelenleg 
csak a legritkább esetben teljes záródásúak, a többiek nagy része, különösen 
vágásérettségi korban, a valóságban soha nem teljes záródású. A már 
évtizedek óta jobban kezelt állományoknak vágásérettségi korban alig egy 
huszadán találunk teljes záródást, a többi, sok ezer hold kiterjedésű, 80 
esztendőn felüli erdőben nagyon nehéz akár csak egy holdnyi teljes záródású 
állományrészt próbaterületnek kitűzni.

* Az erdei hold mindig 1600 négyszögöl, a bécsi ölfa pedig 1 öl vagy 6 láb hosszú, 6 láb 
magas és 3 láb mély, ill. oldalhosszúságú.
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Ilyen tapasztalatom nem csak nekem van, mert azok a szakemberek, 
akik komoly erdőbecslést végeznek, ugyanezt erősítik meg. így szomorúan 
be kell vallanunk, hogy szálerdeink (sarjerdőknél némileg más a helyzet), 
jelenleg nagy átlagban feleannyi vagy kevesebb tartamos fatermést hoznak, 
mint amekkorát fafaj szerint és talajminőség alapján hozhatnának vagy 
hozniuk kellene. Ez az állapot nemcsak fenyőerdeinkre jellemző, hanem 
lombos szálerdeinkre is, mert vágásérettségi korukban ezeknek is csak alig 
egyharmada teljes záródású.

Mivel kissé merész és talán váratlan állításom szilárdan áll, hiszen 
mindazon komolyan végzett erdőbecslési munkák eredményei, amelyeket 
lehetőségem volt átnézni, ugyancsak megerősítik , ezért bizonyára érdemes 
lesz a teljes záródás vagy teljesen zárt kifejezések jelentésével 
megismerkednünk.

Valamennyi teljes záródású állományra, amely fiatal korától teljes 
záródásban nőtt, jellemző, hogy vágáskorában, de már attól a korától kezdve, 
amint elérte a léces vagy vastagabb rudas méretet, a fák sűrűn állók, és ebből 
a sűrű állásból következően egészen a koronákig ágtiszák, karcsúak, alattuk 
nincs semmilyen több éves újulat, mohán és néhány silány árnytűrő 
lágyszárún, madársóskán, ámyékvirágon, meténgen stb. kívül tulajdonképpen 
semmilyen fűfélét nem engednek felnőni. Ahol a fák még itt-ott mélyen zöld 
ágasak, ahol ezek alatt foltonként elnyomott, több éves újulat található, ahol 
ezek árnyékában tisztességes fuszövedék áll be, ott az ilyen állomány az 
erdész fogalmai szerint már nem teljes záródású, így nem fogja a lehető 
legnagyobb hozadékot szolgáltatni, amelyet a fafajaik természetüknél és 
termőhelyi adottságaiknál fogva valójában teljesíteni tudnának és 
teljesíteniük kellene. Ez alól azonban az erdeifenyő és a tölgy -  de csak az 
elfiivesedéssel kapcsolatban -  idősebb korban kivételt képez, amennyiben a 
fák laza koronája alatt a 80. év közelében néhány árnytűrő fííféleség 
megjelenik ugyan, de nem keletkezik több éves újulat. Ez érvényes a 
szálerdőkre. A sarjerdőben, ha ezek nem csak bükkösök vagy gyertyánosok, 
hanem egyéb fafajokkal elegyesek, még teljes záródás esetén is található 
némi elfuvesedés, úgy, ahogy a patakoknak és a folyópartoknak buja 
hordaléktalaján teljes záródású állományokban, a domb és hegyvidéken 
előforduló, szegényes árnytűrő fííféle helyett alacsony, buja bozótosok 
találhatók.

’ Nagyobb folyóink termékeny, búza és kukorica termesztésére alkalmas, talaján, az időnként 
áradásnak kitett mélyebb folyómel lékeken és folyópartokon fehér és fekete nyárak fűzfákkal 
és szilfákkal természetes elegyülésben fordulnak elő teljes záródásban vagy teljes 
sűrűségben. Ezek az állományok 50 éves vágásfordulóban, tehát már magasan vágáséretten, 
holdanként 125 öl fakészletet [395 m3 /kh] adnak, 2,5 öl [7,5 m3 /kh] évi növedékkel. Ezzel 
szemben a szokásos átlagos fakészlet, legtöbbször a záródáshiány következtében, ebben a 
korban csak 60-70 öl/hold [ 180-210 m3 /kh] között van.
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Fiatal korban, mielőtt az erdő rudasfa méretűre nő, az jellemzi az 
állományt, hogy úgy 30 éves korig majd’ minden négyszögölön [3,6 m2] egy- 
egy egészségesen növekvő fa áll, és az itt-ott található fátlan, kis, üres foltok 
egyenként nem nagyobbak 6-10 négyszögölnél.

Amennyire csak lehetséges, véssük az emlékezetünkbe a teljes 
záródású, különböző korú állomány rövid, határozott vonásokkal megrajzolt 
képét, és járjuk be erdeinket, majd a képet hasonlítsuk össze ezek állapotával. 
Azt hiszem, nem fogják egészen megalapozatlannak találni azt a korábbi 
véleményemet, amely erdeink jelenlegi félhozadékára vonatkozik. Ha valaki 
egyszer elfogadja ezt a nézetet, akkor azokon a helyeken, ahol a fa már 
megfelelő árat és kielégítő kelendőséget ért el, szívesen kész mindent 
megtenni, hogy minden állományt, mindjárt az első esztendőtől kezdve 
egészen a vágáskorig teljes záródásban neveljen hacsak ettől a szép 
szándékától nem téríti el valamilyen végzetes esemény. Ehhez hozzáfűzöm, 
amit az ungvári előadásomban említettem, hogy nem szükséges arra várni, 
hogy valamennyi állományt, a legújabb fiatalosban éppen úgy, mint a már 
léces vagy rudas korban lévő állományokat, úgy neveljük és gondozzuk, 
hogy bennük a vágáskorig a teljes záródáshoz szükséges törzsszám 
egyenletes elosztásban kialakuljon. Figyelemmel azonban a vágásérett 
állományaink félhozadékáról mondottakra, erdőbecslési kísérletekből 
származó megállapítások szerint, ha a 30-40-50-60 éves fiatalabb szálerdeink 
jelentősen nagyobb része ezekben a korokban ugyan még nem is teljes 
záródású, mégis tartalmazzák vágáskorukban a teljes záródásukhoz szükséges 
törzsszámot. A most 60 éves állományok 20 év múlva, az 50 évesek 30 év 
múlva kerülnek letermelésre, és ezen rövid idő alatt, annak ellenére, hogy ma 
nincsenek tökéletes állapotban, mégis a teljes fakészletet fogják adni, mivel 
az előző, nem teljes záródású állapot hatására jóval több méretesebb fa lesz, 
mint a kezdettől fogva teljes záródásban nőtt állományban - ha már most 
erősebben nyúlunk bele az erdőbe, a korosztályának minden évjáratába, egy 
ajánlott, jobb kezelési mód szerint. így ennek a most csak rudassá és 
középvastag fává nőtt állománynak, miután az erősebb gyérítés hatására 
hamarabb keletkeznek vágható törzsek, mint egyébként, már a nyolcvanadik 
év előtt kivágásra kerülhetnek, hacsak a gyérítést nem hajtják túl, mert a 
teljes záródás következtében a korral fogyatkozó fatömeg pótlódik. Ilyen 
módon megoldódik az rejtély, hogy azonnal tartamosan, jelentősen nagyobb 
fatömeget lehet az erdőből kivenni, mint korábban, de csak akkor, ha az 
ungvári előadásom első pontjában mondottakat betartva, maradék nélkül 
minden vágást jó újulat követ, és ezt állandóan fenntartjuk.

Ez egyik következménye annak a jól értelmezett jelentésnek, amit a 
teljes záródású erdőről előadtam. Még nyilvánvalóbbá és világosabbá válik

’ A teljesen zárt vagy teljes záródású állományra jellemző törzsszámot a becslönek minden 
életkorra vonatkozóan ismernie kell, erről bővebben ld. a Becslés c. fejezetben.
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ez az egész téma, ha vesszük a fáradságot, és az Erdőbecslésről szóló IV 
fejezetben tárgyalt tapasztalati táblázatot átolvassuk, amely a teljes záródású 
lucfenyő- és bükkös állományok fahozadékát tartalmazza, és amelyben 
minden korcsoportra vonatkozóan megtalálható a teljes záródásban nőtt 
törzsszám.

Az előrebocsátottakból egy másik következmény is származik, 
különösen abból a tapasztalt tényből, hogy szálerdeink jelenleg nem egészen 
a felét hozzák annak a fatermésnek, amelyet hozhatnának, ill. hozniuk 
kellene. Ha ugyanis ez a megfigyelés helyes, akkor lehetséges lenne az 
erdőterület csökkentése a jelenlegi hozadék károsodása nélkül, abban az 
esetben, ha minden állományt teljes záródásban kezelnének, és igen jó 
állapotban lenne, állandóan fenntartva egészen a vágásérettségig. Amit evvel 
a kifejezéssel jellemezhetnénk: belterjes erdőgazdálkodás.

Az erdőterület ilyen csökkentésének az eddigi tartamos fahozadék 
veszélyeztetése nélkül, eltekintve az erdőnek a táj éghajlati körülményeire 
gyakorolt nagy befolyásától, mégis korlátokat szab az erdő természetéhez 
tartozó sok esetlegesség, amelynek az erdő ki van téve, legfiatalabb korától 
egészen a vágásérettségig. Ha valaki nem ismeri a sok bizonytalanságot és az 
erdő életét, azt az elhamarkodott következtetést vonhatná le, ha erdeink a 
jelenlegi sanyarú állapotukban, nagy átlagban a fahozadéknak még felét sem 
hozzák, mint amit belterjes erdőgazdálkodás esetén képesek lennének, annak 
bevezetésével az erdő területét minden további nélkül a felére lehetne 
csökkenteni. Ez csak akkor lenne lehetséges, ha ma már az erdő minden 
állománya A-tól Z-ig, azaz 1-től 80 évig kivétel nélkül teljes záródású vagy 
-sűrűségű és emellett szabályos korosztály-megoszlású lenne. De miután ez 
az eset nem áll fenn, ezért megvalósulásának 4 feltétele van: 1. az idő, 2. az 
állandó értelmes, energikus, szorgalmas erdészeti szakszemélyzet, 3. gyenge, 
nem jelentős előhasználat a vágásforduló alatt, 4. minden káros befolyás 
elhárítása, amely az erdőt oly hosszú időn keresztül, 1-80 éves koráig érheti. 
Csak ezeknek a kedvező tényezőknek a belépésével kialakult jó viszonyok 
között lehet az erdőtestet csökkenteni anélkül, hogy a korábbi tartamos 
hozadék veszélybe kerülne, vagy megtartva régi nagyságát, jelentékenyen 
nagyobb fahozadékot lehet elérni, mint eddig volt. Erről közelebbi az 
Erdőrendezés fejezetben található.

Véleményem szerint a nagy erdőségekben a fent jelzett feltételeken 
túl, állandó értelmes és belterjes erdőgazdálkodással csak ott lehet a szép, 150 
öl holdankénti hozadékot elérni, mint nagy átlagot, ahol a talaj mindenütt 150 
öl holdankénti hozadékra képes. Ellenben egy hosszabb, ennek az elvnek 
szentelt jeles tanulmány arra a reményre jogosít, miszerint odáig el lehet 
jutni, hogy ott, ahol most a legnagyobb átlaghozadék 80 éves vágásforduló 
mellett, luc- és jegenyefenyvesben 80 bécsi öl, már 30 év múlva (amikor a 
most 50 éves állomány 80 éves lesz) mint átlaghozadék 120 öl vágható
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holdanként teljes tartamossággal, de csak akkor, ha belterjes, okszerű 
erdőgazdálkodást vezetnek be, és állandóan a szerint dolgoznak.

Amit eddig erdeink hozadékáról elmondottunk, amint azt már 
korábban megjegyeztük, csak szálerdeinkre érvényes. Sarjerdeink a 
legtöbbször háromnegyedét vagy kicsivel többet adnak legnagyobb 
fahozadékuknál, mert az egyszerű és könnyű kezelés következtében 
legtöbbször jó állapotban találhatók; mivel a továbbiakban csupán tűzifának 
fogják felhasználni, a különböző csapásoknak kevésbé vannak kitéve, mint 
ahogy azt az Erdővédelem című fejezetben a szálerdőkre vonatkozóan 
tárgyalom. Csak az a kár, hogy a sarjerdő üzemmódban kezelt, teljes 
záródású erdők jóval kisebb hozdékot adnak, mint egy éppen olyan záródású 
szálerdő, amely ezenkívül sokféle felhasználhatóságú, sok mindenre alkalmas 
fát szolgáltat.

Véleményem szerint magánerdeinkben ezek a legfontosabb általános 
akadályai az okszerű erdőgazdálkodás bevezetésének. A sajátosságok az 
Erdővédelemről szóló fejezet átolvasásával ítélhetők meg.

Erről a tárgyról néhány, később már elő nem forduló megjegyzést 
tennék. Először a tulajdonképpeni erdőigazgatóság túl sok személy közötti 
szétforgácsolódásáról és az egyetértés ebből származó hiányáról. Ha egy jó 
erdész látja, hogy a végrehajtáshoz szükséges döntést és a hozzá tartozó 
eszközök beszerzését -  ami sokszor önmagában jelentéktelen, de az egész 
számára fontos -  az urak egymásnak tologatják, elmegy a kedve az egésztől. 
Másodszor néhány szót két szélsőségről: egyfelől annak hátrányairól, ha az 
erdész hivatalnokok nagymértékben átadják magukat a hivatalnak, amikor 
azonkívül, hogy sokszor zavaros számadásokat böngésznek, büntető 
jegyzőkönyveket szerkesztenek, semmi mással nem foglalkoznak, nincsenek 
időszerű értesüléseik, nincsenek terveik a következő évre a dolgok 
jobbítására, semmilyen javaslattal nem élnek. így születnek az okoskodó, 
lézengő naplopók. Másfelől az erdészek, tevékeny erdészlétük 
megnyomorítására, rengeteg, sokszor szükségtelen, túl komplikált irodai 
teendőt kénytelenek elvégezni, ezek végül egészen elidegenítik őket az 
erdőtől, amelyből pedig személyes jelenlétük oly nélkülözhetetlen. Ezek azok 
a bajok, amelyek ugyan helyi természetűek, de nemcsak nálunk, hanem más 
országokban is megtalálhatók. Éppen úgy ebben, mint más dolgokban, meg 
kellene találni a Médium tenuere beati-t, a bölcs középutat, noha gyakran 
nehéz betartani. Az erdész életére és munkásságára álljon az a szép bibliai 
mondás: „munkájukról ismeritek meg őket”. Ez legyen a mérce az erdészeti 
szervezés célszerűségének vagy célszerűtlenségének megítélésében.
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Harmadik fejezet

ERDŐFELÚJÍTÁS, ERDŐNEVELÉS

Képzeljük el, hogy két évszázaddal ezelőtt Európát lakói teljesen 
elhagyták, s mára a természet szabad erőinek működése nyomán kedvencei, 
az erdei fák, a többi növény rovására, szemmel láthatóan minden talpalattnyi 
helyet elfoglaltak. Mindent hatalmas erdőség borít, és csak az erdőtenyészetre 
nem alkalmas, hatalmas homoksztyeppék s a termékeny síkságok jelentenek 
kivételt. Ez utóbbiak a dél- és észak-amerikai janyoszok, pampák és prérik 
fűben gazdag és fátlan területeihez hasonlóak, mert a vad, mely a téli 
hónapokban a hegyvidékeken menedéket és élelmet talál, a nyári hónapokban 
óriási csordákban leözönlik a síkságokra, és legelésével nem hagyja felnőni a 
fás növényzetet, vagy legalábbis nem olyan mértékig, mint a hegyvidéken. 
Ezek az erdőfoltok a síkságokon mégis a hegyvidékről, ahol még állnak az 
erdők, vagy a folyópartokról, a mérfoldnyi meszeségből szálló fűz-, éger- és 
nyármagvakból, melyek a nemesebb erdővegetáció előfutárai, folyvást 
gyarapodnak.

A ma még álló erdeink nagy része, annak ellenére, hogy az idők 
folyamán néhány átalakuláson átment, még az ősidőkből származik. 
Kiterjedésükről az első történelmi hírek, főleg melyek Kárpátunk északi 
láncolatára vonatkoznak, Julius Caesar írásaiból ismeretesek, mert ez a 
szakasz a nagy herzyni erdőséghez tartozik, amely az ő előadása szerint a 
Svábföldön fekvő Fekete-erdőtől töretlenül, átlagosan kilenc napi járóföld 
szélességben és 60 napi járóföld hosszúságban húzódik Németország 
közepén, majd Eszak-Pannónián és Dácián (Magyarország és Erdély) át, és 
itt, Dáciában azután (a rómaiak számára) ismeretlen országokban tűnik el. 
Caesar elmondása szerint még bölények, jávorszarvasok, sőt iramszarvasok 
éltek itt, ez utóbbiak azonban csak egyes alpesi tájakon. Mára már régen, 
nyom nélkül eltűntek.

Ezek az erdők emberi segedelem nélkül keletkeztek, és a nélkül 
maradtak fenn mindaddig, amíg a fa felhasználása csekély volt és nem 
haladta meg a természetes növedéket. Később azonban a népesség 
növekedésével, és az ezzel járó marhatenyésztés kiterjesztésével, az 
erdőterület évről évre csökkent. Majd az egyre fejlődő ipar, az elharapódzó 
luxus és a fa felhasználásának növekvő mértéke a fa iránti igényt egyre 
jobban növelte. Végül észrevették, hogy a fa felhasználása és növedéke 
között nincs már igazi kapcsolat, mert a természet lassú fejlődésében minden 
a véletlenre maradt. Ha ez így megy tovább, az emberiség a két alapvető 
szükséglete, a fa és a víz közül az egyikből szűkölködni lesz kénytelen.
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Azonban értelmes és a természet megismeréséért lelkesedő szakemberek 
hozzáfogtak annak a kutatásához, hogy egyrészt nem lehetséges-e azoknak az 
akadályoknak az elhárítása, amelyek az eddigi erdőkezelések során 
keletkeztek, amikor is minden a véletlenre maradt, és az erdei fák gyorsabb 
növekedésének az útjában állnak, másfelől nem lehet-e olyan viszonyokat 
teremteni, amelyek között ugyanaz a hozamterület, ugyanannyi idő alatt 
lényegesen nagyobb fatömeget ad, mint eddig. Ezeknek a szakembereknek 
előrehaladott kutatásai és az egyes fafajoknak ezekre alapozott kezelési 
módjai idővel szerencsés eredménnyel jártak. Ily módon állt össze, a közelgő 
fahiánytól kényszerítve, a természet erőinek megfigyeléséből származó 
tapasztalatok és szabályok gyűjteménye, amely szerint a különböző 
fafajokból álló erdőségeket kezelni kell, hogy lehetőleg rövid idő alatt, a 
legtöbb és leghasználhatóbb fatömeget adják. Ezek a tapasztalatok, amelyek a 
természet életfolyamtainak a megfigyeléséből származnak, adják összegyűjtve 
és rendszerezve az erdőfelújítás tanát.

Mielőtt az erdőfelújításnak ezekkel az alaptörvényeivel 
megismerkednénk, néhány szót a temészet szerepéről az erdő felújításban.

A tapasztalat azt mutatja, és bárki, aki az erdőbe belép és a tárgynak 
némi figyelmet szentel, azt fogja látni, hogy itt az érett mag a fáról a földre 
hullva feltört talajra, mohára vagy szelíd, ritkás fííbe esik, amelyben a talajt 
elérheti, és hogy azoknál a fafajoknál, ahol a lombhullás előtt lepottyan, 
megkapja a szükséges lombtakarót, s ha a nap melegéből és fényéből, az 
esőből, és mindabból, amire természete szerint a fejlődéséhez szüksége van, 
megkapja a kellő mennyiséget (az erdő mély árnyékában egyetlen facsemete 
sem él meg), kicsírázik, vagy ahogy mondják, kikel. A tapasztalat további 
tanulsága az, hogy a kikelt facsemete a továbbfejlődéséhez az első időben 
igényli az öreg fák védelmét és árnyékát, néhány fafaj azonban, mint pl. az 
erdeifenyő, vörösfenyő, nyír és még néhány más, nem jelentős fafaj, nemcsak 
nem viseli el, hanem kezdettől fogva a szabadon állást igényli, kitéve az 
időjárás viszontagságainak. Igaz ugyan, hogy az öreg fák árnyékában kikel a 
mag, ámde néhány év alatt a fa koronájának csurgójáig elpusztul. További 
tapasztalatok tanulsága, hogy néhány fafaj, mint például a jegenyefenyő és a 
bükk, az első években semmiképpen sem viseli el a szabad állást. A csak az 
öreg fák árnyékában boldoguló fafajok magva, ha teljesen szabadon kel ki, 
ami gyakori eset tavasszal, mint fiatal csemete mindjárt az első vagy második 
évben elpusztul. Ha a nap sugárzásától vagy az éjszakai fagyoktól két-három 
éven belül nem védik meg magasabb növésű erdei gyomok, mint a málna, 
szeder, vörös bodza és egyebek, a gazdagon kikelt, fent jelzett facsemetéknek

* A következő részlet G.L. Hartig: Lehrbuch für Förster c. művének kivonata (I. fejezet. 2. 
rész Erdőfelújításról). Úgy vélem, lehetetlen ezt a tárgyat ennél tömörebben, rövidebben, 
egyszerűbben és érthetőbben előadni. A legnagyobb méltánytalanság lenne, ha nem 
nevezném meg azt a személyt, akinek ez sikerült.
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a nyomát sem lehet megtalálni. Végül a tapasztalat tanulsága, hogy jóllehet a 
legtöbb és legnemesebb fajaink az öreg fák félámyékában a leggyengébb 
fiatalságukban derekasan boldogulnak, mégis néhány év múlva növekedésük 
csökken, sőt megáll, s ha nem változik a helyzetük, teljes pusztulásuk is 
észlelhető. Ha azonban az öreg fákat időben és folyamatosan eltávolítják, s 
ennek nyomán a levegő, a nap és más légköri hatások szabadon 
érvényesülhetnek, lassan az eddig alászorult fácskák ismét erőteljes 
növekedésnek indulnak. Ez az erőteljes növekedés a szabad állásba került 
fiatal erdőkben 10-20-30 éven keresztül -  a fafajok természete szerint -  addig 
tart, ameddig a már kezdettől életerősebb facsemeték a sűrű állásban 
egyeseket túlnőnek, ill. ahogy mondani szokás, elnyomnak és folyamatosan a 
pusztulásukat okozzák.

Akkor, amikor a gyengébbek, az elnyomottak, tehát azok a fácskák, 
amelyeknek csúcsát nem éri a nap, de már észrevehető a fatömegük, itt van 
az ideje annak, hogy az ember a természet segítségére legyen, és az erősebb 
(uralkodó) fácskák növekedésének elősegítésére minden pusztulás felé hajló 
fácskát kivágjon, s csak az uralkodókat hagyja meg. Ezt a műveletet 
nevezzük az állomány áterdőlésének. Ennél az önmagában egyszerű, de 
botorság és járatlanság esetén mégis veszélyessé váló műveletnél a legszebb 
fiatal erdő is hónyomás áldozata lehet. Mindez elkerülhető, ha azt az 
egyszerű szabályt szentül betartjuk, hogy akármilyen sűrű is legyen a fiatalos, 
csak azt a fácskát szabad kivágni, amelynek a csúcsát már nem éri a nap, 
azaz a többi túlnőtte. 5 év múlva nem lehet ráismerni az ilyen óvatosan 
áterdőlt állományra, amelyben a lábon maradt fák minden tápanyagot 
megszereznek, amelyet a gyengécskék addig elvontak, mert az át nem erdőit 
állományhoz képest olyan gyorsan növekednek és vastagodnak. És ismét 20 
évig fog tartani, amíg egy részüket az erősebb törzsek túlnövik és elnyomják, 
és ezért újólag itt lesz az ideje egy hasonló művelet elvégzésének.

Ez az át erdőlés a mai kor előrelépését jelenti az erdő kezelésében. 
Gazdaságos azonban csak akkor lesz, ha a fának már jelentős ára van. Ahol 
nincs így, ott arra kell szorítkozni, hogy csupán az elhalt fákat vágják ki. Ha 
nem minden alászorult fát vágnak ki az áterdőlés alkalmával, úgy jelentős 
veszteség jelentkezik az erdő előhasználatéban, amíg a vágáskort eléri, de a 
végvágás zárókészletében ez mit sem jelent. Egy át nem erdőit állomány a 80. 
évben éppen annyi fát ad, mint egy ugyanolyan talajon és ugyanolyan 
tenyészeti körülmények között lévő, szabályosan áterdőlt állomány. Úgy 
tűnik, a már említett ellentmondáshoz jutottunk el, amely a dolgok mélyére 
tekintve semmiképpen sem következetlen.

Néhány szót szeretnék ejteni arról, hogy mekkora előhasználat 
lehetséges egy állományban annak vágáskoráig, azaz mekkora az áterdőlés 
során az elpusztult és az alászorult fák kivágásakor az ott maradt ágak 
mennyisége, és az itt-ott előforduló széltörések milyen jelentőségűek.
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Az erdő előhasználatában az áterdőlések ág- és egyéb gallyfa 
mennyiségét általában a hasábfa 10 százalékában, és csak különleges esetben 
25 százalékában szokták számba venni. Ez utóbbi számadatot erdeink mai, 
alacsony ölfahozadéka mellett az előhasználatkor sokszor nagyon alacsonyra 
szabják meg. Olyan körülmények között, ahol minden hasonló minőségű 
gallyfát a falu maga fogyaszt el, ott ezt a hányadot egyszerű számítással adják 
meg. Az ilyen alacsony pénzértékű árunál, mint amilyen a gallyfa, legtöbb 
esetben az a leghelyesebb, ha nem vagyunk kicsinyesek. Véleményem szerint 
nem hiányzik, ha az alacsony helyi faáraknál ezt a mellékhasználatot, az 
elkülönítendő községi erdő hozadékának kiszámításánál, teljesen figyelmen 
kívül hagyjuk, s mint fatömeget nem vesszük számba, ez a község felé 
jóindulatú kedvezményt jelent. Itt áll a mondás: Praetor minima non curat, 
tantum ut sit aliquando finis. [A bíró a kis dolgokkal nem törődik, csak hogy 
végre vége legyen az ügynek.] Ahol magas faárak vannak, és ahol minden 
rőzsenyaláb elkél, ott természetesen más a helyzet.

És most igen röviden egyet s mást az erdőfelújításról, ahogy azt -  
mint már jeleztem -  a természet folyamatait illetően, a legnagyobb erdészeti 
szaktekintélyünk megfogalmazta.

Bármely erdő felújítása lehet természetes vagy mesterséges.
A természetes felújítás, vagy az erdő vágásvezetéssel való felújítása a 

következő módszerekkel történhet:
1) tarvágással
2) fokozatos vágással
3) ugróvágásokkal (kulisszavágás)
4) erdőfelújítás sötét-[előkészítő], világos- [vető] és tarolóvágással.

A mesterséges felújítás lehetőségei:
a) felújítás vetéssel és ültetéssel
b) erdőtelepítés dugványozással
A mesterséges fatelepítésnek van még néhány más módja is, mint pl. 

suhángok ültetése (fűzeknél, nyáraknái), vagy a bújtványozás, amelynek 
azonban az erdőben kicsi a jelentősége.

* Igaz, hogy a szálalóvágás, szálaló gazdálkodás természetes felújítási mód, azonban nem 
alapul kutatásokon, tudományos alapelveken. Pontos ismerete mégis fontos, egyrészt azért, 
mert erdeink legnagyobb részét így kezelték, amikor általánosan elterjedt volt, és lényege, 
valamint sajátosságai a múlt néhány fontos jelenségéről árulkodnak, és belőlük a jövőre 
vonatkozó következtetéseket is le lehet vonni. Másrész azért fontos, mert a mi egészen 
sajátos erdészeti viszonyaink között jelenleg is tovább létezik, jóval nagyobb kiterjedésben, 
mint más országokban, és még hosszú ideig működni is fog. Ezért foglalkozom vele 
mindenek előtt részletesen.
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A szálalóvágás -  szálaló gazdálkodás

Szálaló gazdálkodásnak nevezzük azt az erdőkezelési módot, amellyel az évi 
faszükségletet, az egész erdőterületen egyes fák kivágásával fedezik, vagy az 
erdőben innen-onnan kisebb csoportokat termelnek ki, és általában a 
legöregebb és sérült fákat hagyják vissza. Ez a legrégibb erdőgazdálkodási 
mód. Az a jó benne, hogy az erdő minden művi és emberi tevékenység 
nélkül, évszázadokon keresztül fenntartja magát, ezzel szemben az a hibája, 
hogy e mellett kis fahozamot ad

A szálaló gazdálkodás akaratlanul olyan erdőállapotot hoz létre, 
amely kezdetben kedvez az újulat megjelenésének és fejlődésének. A 
tapasztalatok szerint a legértékesebb fafajaink felújulása a legsikeresebben a 
még álló, de megritkított erdőben történik. Kivétel az erdeifenyő, a 
vörösfenyő és a nyír, amelyek kezdettől fogva a szabad állást igénylik, 
minden más, a nagy erdőségekben megjelenő facsemete fiatal korában az 
anyafák védelmére és árnyékára szorul, és ezt a helyzetet meg is kívánja, 
mint ahogy ezt a fejezet elején a sikeres megtelepedésük feltételeként 
említettük. Ezt a fellazított állást egyes fák vagy facsoportok eltávolításával 
alakítják ki. Ezzel a gazdálkodási móddal, ahogy a tapasztalat tanítja, az 
újulatot ebben az első életszakaszában óvni kell. Nagy kiterjedésű 
erdőségekben ennél a gazdálkodási módnál az erdei legeltetés hátrányai -  
nem elviselhetetlen marahaállomány mellett -  kevésbé érvényesülnek, mint 
vágásos üzemmód esetében. Mert ha évenként a csemetéknek százezreit a 
marha széttapossa, kitépi, megrongálja is, vagy a fa kitermelésekor és 
kiközelítésekor el is pusztulnak, de a következő magtermő évben a természet 
pazarló módon gondoskodik a még mindenfelé álló, magtól terhes fákon 
keresztül -  és azok védelmében és árnyékában -, hogy folyvást pótlódjanak, 
olyan gazdagon, hogy a később ugyanabban az erdőségben közel mindenütt 
gazdag, bár egyenlőtlen, közte alászorult és elnyomorodott fiatalossal 
találkozni, amely újulat levegőre és napra kerülve, néhány éven belül -  
feltéve, hogy a marha alig károsítja -,némi kímélettel és a károsítástól való 
megóvással, szép, zárt, sűrű faállománnyá fejlődik, ha idősebb korában nem 
is lesz egészen egykorú.

Szálaló erdőgazdálkodással kezelt erdők ama állapota, amikor 
általában mindenütt fiatal, olykor elnyomott, de elegendő újulat van jelen, az 
erdőgazdálkodás igen jelentős eredménye, noha világosan kitűnik, hogy 
egészen járatlan személyek esztelenül végrehajtott vágásairól van szó, kis 
marhaállomány mellett, mégis magától, minden gondozás nélkül szép, zárt 
faállományt eredményezhetnek. Más esetben viszont a már régóta szigorúan 
gondozott vágások nyomán sem nő fel rendes újulat. Innen származik -  nem 
egészen alaptalanul -  az a nézet és kijelentés, amellyel gyakran találkozunk,
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és nemritkán makacs perlekedésre ad okot a falvakkal, hogy jobban nő az 
erdő ott, ahol nem gondozzák, mint ahol igen.

A szálaló gazdálkodás kedvező hatása a fiatal újulatra, amely 
kezdetben jelentkezik, sajnos a későbbi időszakban nem érvényesül. 
Valamennyi facsemete ugyanis -  a már említett erdeifenyőn, vörösfenyőn és 
nyíren kívül -  csak fiatal korban igényli, illetve viseli el az anyafák védelmét 
és árnyékát, később azonban, amikor már kellően megerősödtek, örömest 
tovább fejlődnének, ezért fel kell őket szabadítani, végül valamennyi anyafát 
el kell távolítani fölülük. Ez a művelet a szálaló erdőgazdálkodás esetében 
nem történik meg. Ezeknek az öreg fáknak az árnyéka azonban nemcsak a 
csemeték fejlődését veti jelentősen vissza, hanem az anyafák árnyékában 
meghúzódó, jelentős mennyiségű csemete hamarosan el is gyengül és 
elpusztul, helyet adva az új generációnak, amely előbb-utóbb ugyanerre a 
sorsra jut. Ezzel egyidejűleg egyre terjeszkednek a lábon maradt, legtöbbször 
bélkorhadt, üreges és sérült fák, ágaikkal kitöltve a hézagokat, elnyomva és 
elfojtva, évről évre egyre nagyobb területen az alattuk található fákat, míg 
végül elérkeznek életük végéhez, igaz, hogy helyet adnak az utánuk 
következőknek, de a sérült, göcsös és különben is a sűrűségből nehezen 
kihozható fa nem kárpótol az életerős újulat visszaszorulásáért.

Minden alapos kutatás, minden körültekintő becslés bizonyítja, hogy 
ennél a kezelési módnál, ti. a szálaló gazdálkodásnál, az erdők éppen a fiatal 
fák növekedésének a meggátlása, a sok károsodás és gyakran az egészen 
használhatatlan véghasználati faanyag miatt alig a fele fahozadékot adják, 
mint amire egy szabályozottan végrehajtott vágásos üzemmód tartamosan 
képes lenne. Ez az oka annak, amiért erdeinkben az évszázadok óta folyó 
szálaló erdőgazdálkodást manapság mindenütt, ahol nemcsak egyes 
faválasztékoknak, hanem a nagy tömeget kiadó tűzifának és faszénfának is 
elfogadható ára és kelendősége van, a szakaszos vágásmód háttérbe 
szorította. Mivel ez az üzemmód az erdővel szembeni megnövekedett igényt, 
amit a nagyobb követelményekkel fellépő ipari fejlődés, a fokozódó 
fényűzés, amikor a gazdagok már nem elégszenek meg kétszobás lakással, s 
az erdőbirtokosok egyre növekvő nyerészkedési kedve támasztott, már csak 
kis részben tudta kielégíteni, nagyobb hozadékot ígérő erdőkezelési 
módoknak adta át a helyét.

Vannak azonban olyan egyedi esetek, amikor még ma is helyénvaló a 
szálalás. Ezek a következők:

1) Amikor az erdőben csak egynéhány faválasztékra van igény, nagy 
tömegű tűzi- és faszénfára azonban nincs.

2) Amikor az erdő fő jövedelemforrása a makkoltatás és a 
gubacsgyűjtés, az ölfára pedig még nincs vevő.

3) Amikor arról van szó, hogy a magas hegyekben a természetes 
erdőtenyészet határát fenn kell tartani, és ezekben a magasságokban ritkán
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előforduló makktermő évek és az erdőtenyészetet akadályozó gyorsan terjedő 
erdei gyomnövényzet ellenére (ezek közé főleg az áfonya és a harasztfélék 
tartoznak), ne süllyedjen lefelé. Az új erdőtörvény ezért az ilyen 
magasságokban és zord helyzetben -  gondosságból -  egyedül a szálaló 
vágást engedélyezi. Minden más esetben a szálaló üzemmódnál határozottan 
többre becsülik a vágásos üzemmódokat.

A szálalóvágás természetéről folytatott vizsgálódás és a rejtvény első 
részének megfejtése után, miszerint a tarra vágott területen, minden segítség 
és gondozás nélkül, szép, fiatal állományok miként nőhetnek fel, most már 
könnyen a rejtély második részére is fényt deríthetünk, arra ugyanis, miként 
lehetséges, hogy egy hosszú időn keresztül folytatott szigorú gondozás semmi 
további olyan eredményt nem hozott, ami rászolgálna „a kitűnő, fiatal erdő” 
jelzőre.

Ez utóbbi eset, a vágásterületnek lepusztulása a rendszeres gondozás 
ellenére, akkor következik be, amikor a szálaló erdőgazdálkodás időszakából 
származó, teljesen zárt állományt, amelyben már a leggondosabb keresgélés 
sem talál semmiféle újulatot, és amelyen a kivágott lombfák tuskói már 
elvesztették sarjadzó képességüket, ismét nagyobb kiterjedésben tarra vágták, 
és ugyan jól gondozták, de mesterségesen egyáltalában nem pótolták.

Az ilyen nagy kiterjedésű vágásokban települ meg azután 
folyamatosan néhány értéktelenebb fafaj a nyír, kecskefuz és különféle 
nyárféleségek szélfútta magvaiból, és később, folyvást az árnyékban, 
legtöbbször madárhordta, nemesebb fafajokból álló silány, vegetáció áll be.

Most magáról az erdőfelújításról

Ebben a nagyon fontos és érdekes tárgyban itt csak arra szorítkozom, 
amit mindenképpen tudni kell az erdőfelújítás általános fogalmáról és az 
egyes erdőfelújítási módok közötti különbségekről. A különböző 
erdőfelújítási módok alkalmazásának és a jó eredmény eléréséhez szükséges 
valamennyi feltételnek igen rövidre fogott megismertetéséhez több 
nyomtatott ív sem lenne elegendő, és át kellene hágnom kis művem 
megszabott határait. Ezzel a tárggyal foglalkozó jeles írások és útmutatók 
különben is rendelkezésre állnak. Különösen a külföldi erdészeti 
szakirodalomban találhatók meg azok a rendszabályok, amelyek tudományos 
alaptörvényeken és az örökké megmaradó természet kutatásán alapulnak, és 
minden további nélkül nálunk is alkalmazhatók, ahol a körülmények 
megengedik. Melegen ajánlható erdőbirtokosok és községi elöljárók stb. 
figyelmébe, már csak egyszerű és világos fogalmazásukért is, az új erdészeti 
tudományok atyjának, G. L. Hartignak az írásai, azok közül is „Anweisung 
zűr Holzzucht für Förster” [Erdőfelújítási utasítás erdészek számára], vagy 
fiának, Theodomak az elmúlt esztendőben kiadott Kurze Belehrung über die
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Behandlung und Cultur des Waldes [Rövid útbaigazítás az erdő kezelésére és 
művelésére].

1. Erdőfelújítás tarvágással

Nem tartom szükségesnek, hogy a tarvágás fogalmát bővebben 
megmagyarázzam, mert ezt valamennyien ugyancsak jól ismerjük. A mi 
esetünkben szálerdőben folyó tarvágás nagy kiterjedésű, kijelölt határok 
nélküli vágást jelent. Meghatározott, kijelölt határú tarvágásra a kulisszás 
vágások tárgyalásánál visszatérünk.

Azt, hogy vajon miért nem járt a tarvágás az erdőre nézve minden 
művelés vagy korábbi előkészítés nélkül mindenütt veszélyes 
következményekkel, azt az előzőekben már megemlítettük és tisztáztuk. Az 
ott elmondottak néhány érve alapján jól látható, hogy a tarvágás minden 
segítség és művelés nélkül a szálerdőnek csak kivételes körülmények között 
nem esik ártalmára. Szálerdő esetében, ha tarvágás mutatkozik a 
legcélszerűbbnek faértékesítés, fafeldolgozás vagy egyéb okból, kívánatos, 
hogy a tarra vágott, nagy vágásterületet magvetéssel vagy csemeteültetéssel 
újítsák fel. Csak sarjerdőnél van helye a tarvágásnak, ahol a felújulás jórészt 
tuskósarjról, esetleg az erre képes fafajoknál, mint a nyárak, éger, 
madárcseresznye stb. gyökérsarjról is történhet. Ez különösen akkor áll, ha a 
vágásterületen egymástól 20-30 lépésnyire olyan fajta magfákat hagynak 
állva, mint a nyír, vagy gyertyán, amelyek messze szálló magvaikkal 
könnyen felújúlnak. Bükk, tölgy, juharfélék, szil és kőris 
magoncsuhángjaikkal nem segítenek, mivel az itt-ott feljövő magoncokat 6- 
10 éves gondozás esetén is, vagy a gyorsan növő és erőteljesebb sarjak 
túlnövik és elnyomják, vagy 6-10 év után az alacsony voltuk miatt a marha 
tönkreteszi. Nemes fafajok esetében ilyen vágások felújítására és a távoli 
jövőre való megtartására (mert a tuskók sem tartják meg 
sarjadzóképességüket az örökkévalóságig) egyetlen lehetőség van, az, hogy 
az arra alkalmas helyeket beültessük erősebb, embemagyságú, 
csemetekertben nevelt nemes fafajokkal, hogy elkerüljük a hézagos, 
elkorcsosult sarj erdőket.

2. A fokozatos felújítóvágás

Ez a felújítási mód valójában, ha kereken ki akarjuk mondani, 
utánzása a szálaló gazdálkodásnak, de vágásvonalakkal, pontosan 
meghatározott határokkal korlátozva. Miután az itt besorolt vágásokban öt 
vagy több éven keresztül a tarolóvágás előtt az épület-, zsindely-, deszka 
vagy egyéb ipari célra alkalmas törzseket folyamatosan kiszedték, és miután 
a sötétvágáshoz hasonlóan általánosan megjelenik az újulat, valamennyi
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visszamaradó fát egyszerre végvágják, a vágásterületet gondozásba veszik, és 
az üres foltokat mindjárt beültetik. Ez a legegyszerűbb természetszerű 
erdőfelújítási mód, és ahol a viszonyok megengedik, egyike a legjobbaknak.

3. Erdőfelújítás sötét-, világos- és taroló vágással

Sötétvágáson olyan előkészítő vágást kell érteni, amelynél csak annyi 
fát vágnak ki, hogy a lábon maradt fák koronái még éppen érintkezzenek, 
vagy legalábbis 1-2 ölnél távolabbra ne kerüljenek egymástól. Ez a sűrű állás 
nem is annyira a félig-meddig kielégítő magtermés miatt, hanem inkább azért 
szükséges, hogy az elfiivesedést megakadályozza, és az első időkben a fiatal 
csemetéknek az éjszakai fagyok, a nap és a szárazság ellen szükséges 
védelmet és árnyékot biztosítsa.

Egy-két magtermő év után egy ilyen sötétvágásban, amely különösen 
jegenyefenyőnél és bükknél igazán helyénvaló, megjelenik a fiatal újulat, és 
amikor már 6-12 hüvelyk magas, a lábon álló állományt annyira megritkítják, 
hogy az egymástól 15-20 lépésnyire, lazán álló, megmaradt fák még némi 
árnyékot és utólagos magtermést adjanak. Az ilyen vágást nevezik azután 
világos vágásnak (vetővágásnak).

Ha néhány év múlva ezeket a fákat egyszerre eltávolítják, akkor ennél 
a felújító módnál ezt a műveletet taroló vágásnak nevezzük.

4. Kulissszás felújítóvágás (ugróvágás)

Egyike a legújabb időkben a lucfenyvesekben erősen felkapott 
erdőfelújítási módoknak. Lényege, hogy keskeny, hosszú, nem több mint 20 
ölnyi [38 m] széles sávokban tarra vágják az állományt, és éppen ilyen széles 
sávot állva hagynak addig, amíg elegendő újulat nem jelentkezik, amikor 
aztán a megmaradt sávot is egyszerre letarolják.

Mivel a tapasztalat szerint nemcsak ebben a keskeny, tarra vágott 
sávban, hanem az erdő lábon maradt sávjában is, ott, ahol ily módon mindkét 
oldalon érvényesül a nap és a többi légköri hatás, néhány éven belül, kellő 
gondozás mellett, elegendő újulat szokott megtelepedni. Hartig lucfenyő 
erdőkben javasolt eljárása már 50 esztendeje egyike a legmegbízhatóbb 
módoknak, hogy a vágásterületeken minden költség nélkül ismét megfelelő 
újulatot hozzanak fel. A fafeldolgozás, a szénégetők rövidlátása a nagy 
kiterjedésű szénégető üzemekben, de éppen így a viharkárok és a szúveszély 
megbéníthatják a lucfenyvesekben az erdő megújulásának ezeket a 
kétségbevonhatatlan előnyeit. Ez esetben is, mint minden más eljárásnál, 
valamennyi körülmény teljes megvizsgálására és számbavételére van 
szükség, hogy eldönthessük, mi előnyös egyik vagy másik fafajnak, ez, vagy 
más adottság a kedvező és célszerű-e. Általában úgy találjuk, hogy nagy
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kiterjedésű erdőségben ésszerű lehet a körülmények, a helyi állapotok, az 
erdő minősége és a különböző fafajok szerint a három erdőfelújítási mód hol 
egyikének, hol másikának egymáshoz kapcsolódó felhasználása.

Mesterséges erdőfelújítás vetéssel, ültetéssel és suhánggal

Majdnem minden fafaj magvetése és annak megmaradása más-más 
kezelést, elbánást igényel, és mindez ugyan kis mértékben, de az ültetésre is 
érvényes. Ezért csak a legszükségesebb tudnivalókat ismertetem, mert 
figyelemmel kell lennem a könyv terjedelmének határaira, valamint arra, 
hogy a szűkre szabott részletesség könnyen félreértésre adhat okot. így még 
egyszer fel szeretném hívni az olvasó figyelmét az ebben a tárgyban 
megjelent szakmai művekre. Be kell érnem azzal, hogy csak nagy 
általánosságban adjam elő az alábbiakat.

Az erdők természetes felújító vágásokkal való felújításának, amely 
nem jelent külön pénzkiadást, hanem az amúgy is fizetett erdészeti 
személyzettől követel szorgalmat, igyekezetei és hozzáértést, mindenütt, ahol 
csak lehetséges, az erdőbirtokos legfőbb törekvésének kell lennie. Úgy 
véljük, hogy nagyobb erdőségekben nem lehet belterjes erdőgazdálkodást 
folytatni mesterséges vetés és ültetés segítsége nélkül, s már csak az előnyös 
fahasználat miatt is lehetetlen minden vágásterületen természetes felújítással 
kifogástalan újulatot felhozni. A legjobban gondozott erdőségekben is 
mindenütt megtaláljuk a mesterséges felújítást, ami azonban már csak 
hézagpótló, a természeteshez kapcsolódó, és azzal egyesülő művelet. Hogy 
ez a kapcsolódás az okszerű és belterjes erdőgazdálkodás nagy jelentőségű 
igényévé váljék, ahhoz először minden tarra vágott vágásterületet, nemcsak 
az üreset, hanem mindazokat, amelyek ugyan természetes úton, de nem teljes 
sűrűségű újulatot képviselnek, legelsősorban és mindenekelőtt magvetéssel és 
ültetéssel elfogadható újulattá kell változtatni, hogy minden négyszögölön 
legalább egy fiatal, egészséges csemetét lehessen találni, és a legnagyobb 
gondosság mellett is még mindig megmaradó hézagok egyenként ne 
legyenek nagyobbak 6-10 négyszögölnél. Ezek az itt-ott előforduló hézagok 
az egyre erősödő fák növekvő koronái következtében később összehúzódnak, 
és az állomány észrevétlenül, magától úgy 40 éves korára sűrű, záródott 
benyomást fog kelteni.

Sajnos még nevesebb erdész személyiségek is gyakran vétenek az 
okszerű erdőgazdálkodás ama szabálya ellen, hogy ti. mindenekelőtt 
valamennyi nagy vágásban teljes sűrűségű újulatot kell biztosítani, és csak 
miután ez megtörtént, kerülhet sor kisebb-nagyobb, már emberemlékezet óta 
csupasz marhalegelők, vagy más erdőtesthez kapcsolt kisebb fátlan területek 
beerdősítésére. Mert míg a legjobban kezelt erdőségekre jellemző, hogy a 
természetes erdőfelújítással mindig együtt jár a gondos, mesterséges
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erdősítés, amikor a vágások sorozata mellett az erdőnek minden fátlan foltját, 
miden útba eső kopasz területet beerdősítenek, addig más erdőségekben ettől 
eltérően, csak a látszat megőrzésére vigyáznak, mert megelégszenek az utak 
menti kisebb erdősítésekkel, vagy jellegzetes helyeken fekvő tar területek 
beültetésével, mindennek azonban a nagy hozadék szempontjából kevés 
jelentősége van. Ugyanakkor a nagy vágások, melyek a legfontosabbak, 
tökéletlenül újulnak fel. Nekem ez olyannak tűnik, mintha egy rozzant és 
roskatag épületet ahhoz, hogy biztonságos és lakható legyen, gyökeresen fel 
kellene újítani és helyre kellene állítani, ehelyett azonban csak a homlokzat 
repedéseit tűntetik el, és az egész frontot elegáns stukatúr munkával 
helyreállítják, miközben az összes többi részt leromlott állapotában hagyják 
ahelyett, hogy itt kezdenék el, és a homlokzat felújítása maradna a végére. 
Mindezen túl, ezeknek a kisebb telepítéseknek van egy fő szabálya: főképpen 
azokat az üres területeket kell befásítani, amelyek mindig éppen az új 
vágásterületekkel szomszédosak vagy bennük fekszenek, így közel egykorú 
erdőállományok keletkezhetnek. Az ilyen dicséretre méltó, és az erdész 
személyzet szorgalmának e szép jeleit bemutató telepítés azonban soha ne 
legyen csupán játszadozás, csak fitogtatás, hanem terjedjen el az erdő egész 
területén, hacsak nem néhány értékes fafaj meghonosításáról van éppen szó.

Újabban két új ültetési mód, nevezetesen az ún. Biemann-fé\e és a 
Buttlar-féle keltette fel a figyelmet.

Az előbbi lényege az, hogy a vetésre vagy ültetésre szánt területen 
lehántják a gyepet, és miután megszáradt, rőzsével összekeverik és elégetik. 
Ezt az átégett földet azután elterítik a lehántott földön, és a viszonyoknak 
megfelelő fafaj magjával bevetik, vagy csemetéjével beültetik. Ezen eljárás 
eredményeinek a megítélése különböző, mert végül is csak kis 
csemetekertekhez illő. Néhány erdész különlegesen jó eredményt vél elérni 
vele, mert meglepő a növényzet serkentése mind a vegetáció, mind a 
gyökérképződés terén. Alapjában véve a nevén kívül semmi új nincs benne,

* Megragadva az alkalmat, felhívom az erdőtelepítés mindazon barátainak figyelmét, akik 
utazásuk közben Pozsonyban néhány órát el akarnak tölteni, hogy keressék fel azt a 
terjedelmes, kitűnően sikerült telepítést, amely egészen közel, közvetlenül a Duna mellett 
található, és nagyon kedvelt, barátságos sétálási lehetőséget nyújt a nagyközönségnek. Itt 
példát láthatunk arra, hogyan lehet egy vágásterületet nemcsak az erdőkassza igénybevétele 
nélkül, hanem még jelentős bevétel elérésével, mindjárt a kitermelés után értékes fafajokkal 
betelepíteni, és éveken keresztül költségek nélkül a leggondosabb ápolással megtartani. 
Mindjárt a talajforgatás, majd a sikeres vetés, ill. csemeteültetés után a területet 3-4 éven 
keresztül kapásnövények köztes termelésére adták ki, és ezért a használatért nemcsak az 
ingyenes talajművelést, a lelkiismeretes ápolást és a telepítés tisztán tartását szolgáltatták a 
terület használói, hanem -  hajói emlékszem rá -  még 10 Ft/hold bért is befizettek a városi 
kasszába. A nagy fáradtsággal, hozzáértéssel, leleményességgel és a kedvező lehetőségek 
kihasználásával létesített szép telepítések olyan alkotást jelentenek, amelyért nagy elismerés 
illeti meg a várost, de éppen úgy az erdészet személyzetét, kiváltképpen Rowland urat, a 
városi erdőmestert.
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mivel ezt az eljárást az idősebb Hartig írásaiban nagyon elgyepesedett és 
elsősorban szívós agyagtalajon javasolja alkalmazni, és ilyen helyeken 
minden odaillő fafaj számára helyénvaló. Természetétől fogva laza, üde 
talajon, azonkívül hogy a gyepgyökérszövevénye és a fűmagvak 
elpusztulnak, egyéb előnye nincs. Egyéb írásokon kívül a Mittheilungen des 
ungarischen Forstvereins 1854-es évf. 2. füzetéből közelebbi felvilágosítást 
lehet szerezni.

A Buttlar-féle csemeteültetési eljárás lényege, hogy a vetés az 
előkészített hornyokba történik, amelyek egymástól 1 ölnyire vagy ennél 
távolabbra készülnek, elég mélyen a gyepbe vágva. Az ültetésnél viszont egy 
sajátos csemetefuróval, a földlabdával kiemelt csemetét a fátlan sorközökbe 
ültetik. Napnak erősen kitett, száraz hegyoldalakon és görgő kövektől teljesen 
mentes talajokon mindenesetre célszerű, ahol ellenben nem ez a helyzet, ott 
nincs semmi előnye. Köves talajon legalábbis az ültetőfúróval történő ültetés 
nem alkalmazható. Erről is található közelebbi a Mittheilungen des 
ungarischen Forstvereins 1855. évi kiadványának 4. füzetében.

Manapság neves erdészeti szaktekintélyek kiemelik a fafajcserét mint 
természetes folyamatot, és ennek felismerését a tudomány jelentős 
előrelépésének tekintik.

Egyáltalában nem lehet kétségbe vonni, hogy a természet itt-ott az 
erdőben, főleg ahol magára hagyják, azaz emberi segedelem nélkül, ilyen 
fafaj cseréket létrehoz. Találkozunk olyan esettel, amikor az állományt, amely 
20-30 évvel ezelőtt még lombos fákból állt, a tűlevelű fák már túlnőtték. 
Ilyen jelenséget inkább mégis csak az ország zordabb vidékein lehet észlelni. 
Enyhébb éghajlat alatt inkább az ellenkezője tapasztalható. Ezekből a 
jelenségekből arra következtetni, hogy a természet az erdő javára ilyen 
fafaj cserére igyekezne, számomra a fafajoknak természete alapján nem tűnik 
megalapozottnak. E valóban meglévő jelenségre némi figyelmet szenteltem, 
és ahol ilyenre bukkantam, az eredendő ok mindig az idős állomány 
rendellenes állapota volt. Ilyen állapotnak a fennmaradása és elterjedése az 
ősidőkből származó, minden talajhoz már természettől fogva alkalmazkodott 
fafajnál nem volt indokolt. Az ilyen fafaj cserének gyakran oka lehetett a 
túlzott marhalegeltetés, vagy a tarvágás olyan fafajoknál, amelyek fiatal 
korukban az öreg fák védelmére és árnyékára szorultak volna. Az előbbi eset 
a települések közelében gyakori, ahol fennmaradt adatokból, egy-egy 
megmaradt öreg fáról következtetve, régen jórészt bükkös vagy 
jegenyefenyves erdők álltak, melyeket mára már teljesen felváltott a 
lucfenyő. A fafajváltás másik oka jobbára sarjerdőknél fordul elő, ahol a 
lombfák félámyékában a jegenyefenyő igazán elemében van, ott tarvágás 
után a lombfák eltűnnek. Ezt a jelenséget a nagy kiterjedésű lőcsei 
sarjerdőben kitűnő alkalmunk volt megfigyelni. Itt a kitermeléskor minden 
fafajjal a maga természetének megfelelően bántak. Ott, legalábbis én, sehol
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sem találtam, hogy azok ne éppen olyan erőteljesen újuljanak, mint annak 
előtte. Régen ismert tapasztalat, hogy azok a fafajok, amelyeknek egy adott 
talajon és természeti viszonyok között a többivel azonos növekedési 
készségük van, elegyesen magasabb hozadékot adnak, mint ha elegyetlen 
állományban nőnének. Ez azonban csak abban az esetben érvényes, ha az 
egyik fafaj sekély gyökérzetű, mint a lucfenyő vagy a bükk, a másik fafaj 
pedig karógyökérzetű, mint a tölgy vagy a jegenyefenyő. De akkor is 
lehetséges, ha az egyik fafaj inkább erősebb koronát fejleszt és ágai 
szétterpeszkednek, a másik viszont, természeténél fogva, kezdettől inkább 
felfelé tör, és törzse feltisztult.
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Negyedik fejezet

ERDŐBECSLÉS, ERDŐRENDEZÉS

Ha valakinek szálerdő vagy sarjerdő van a birtokában, annak tudnia 
kell, hogy évről évre tartamosan mennyi fát termelhet ki belőle. Vagy ha 
szabad keze van abban, hogy valamennyi kivágható fát tarra vágjon és 
értékesítsen, akkor viszont tudnia kell, hogy mekkora az a fatömeg, ami 
rendelkezésére áll. Ezt szeretné tudni a vevő is, mielőtt a szerződést aláírja, és 
az úrbéri bíróságnak is hasonló feladata van most, amikor az úrbéri 
szolgalmat földterülettel kívánja megváltani, és ezt szakemberek bevonásával 
akarják megoldani.

A feladat megoldásánál követett eljárást erdőtaxációnak, 
erdőbecslésnek vagy vágásbecslésnek nevezzük valamennyi ugyanazt 
jelenti. Ezzel szemben az erdőrendezés kifejezés már sokkal többet jelent, 
ugyanis a fakészlet meghatározásán kívül, szükség esetén annak az egész 
vágásfordulóra történő kiszámítását, azonkívül magába foglalja több 
erdészeti adottság szabályozását, az erdőterület nagyságának a 
meghatározását, a szolgalmakat és az egész erdőkezelést is.

Először az erdőbecslésről szeretnék szólni, és ezen belül mindarról, 
ami fontos az erdőtulajdonos számára, majd ezt követően rátérek általában az 
erdőrendezésre.

Erdőbecslésre fa, ill. erdő eladásának szándéka miatt kerülhet sor, 
vagy azért, mert tartamos gazdálkodást kívánunk bevezetni, és ezért 
célszerűnek látszik egy csupán megközelítő (szuperficiális), vagy egy alapos 
és pontos becslést végezni.

Először a megközelítő erdőbecslésről

Erdeink messze nagyobb részének, ezek között is elsősorban 
őserdeinknek, jelenlegi szabályozatlan állapota még nem alkalmas pontos, 
részletes erdőbecslésre, mert a viszonyok még nem értek meg rá. Legtöbb 
erdős vidéken a szokásos, olcsó faárak mellett nem kifizetődő az alapos 
becslési eljárás, a hozzá szükséges, költséges felvonulás, az idő, a fáradtság 
és a magas költség igényével. Az ilyen rendezetlen erdőhöz legjobban a 
megközelítő erdőbecslés illik, ami elegendő a jobb erdészeti viszonyok 
előkészítéséhez is.

Mi is valójában a megközelítő erdőbecslés?

A megközelítő erdőbecslésnél a fakészletnek csupán a kivágható 
részét becsülik meg, az erdőbecslés szabályai szerint néhány holdnyi
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próbaterületen, és az eredményt, figyelemmel a korosztályi viszonyokra, mint 
a fakészlet mércéjére, az egész állományra vonatkoztatják anélkül, hogy azt a 
területet, ahonnan a fát kitermelik, határozottan megadnák Tehát ezek 
átlagszámok, a vonatkozási terület megjelölése nélkül. Ha a becslés az erdő 
pénzértékének megállapítását célozza, és a különböző hozadékokat és 
élőfakészleteket az állományok kora alapján határozzák meg, amennyiben a 
becslés némi szorgalommal és körültekintéssel történik, már nem tekinthető 
megközelítő becslésnek

A megközelítő becslési eljárásnál ismerni kell az adott vidék 
talaj osztályai szerint - minden fafaj vágás kori fakészletének alsó és felső 
határát,. Ha az erdőbecslő többszöri, közvetlen mérések és számítások 
alapján ismeri ezeket a határokat, úgy az ebben jártas szakember néhány 
ellenőrző mérés és számítás felhasználásával, a nagyobb erdőségek gondos 
szemrevételezése után, már szembecsléssel is meg tudja határozni, hogy az 
erdő, amelyet megbecsült, jelenlegi állapota és fakészlete alapján milyen 
csoportba tartozik. Ennek megvilágítására szolgáljon egy példa.

Már „Az okszerű erdőgazdálkodás akadályai” című fejezet 
kiegészítésében megemlítettem, hogy a kárpáti mészkő leggyakrabban 
előforduló jobb talaj osztályain álló fenyőerdőségek, a lucfenyő és a vele 
közel egyező jegenyefenyő kezdettől teljes záródásban nőtt állományai 80 
éves vágáskorban 150 háromlábas bécsi ölet [510 űrméter] adnak holdanként 
[890 űrméter/hektár]. Ez a teljesítményük legfelső határa, ennél többet nem 
adhatnak. Ilyen talajon a legalsó határ, amely alatt már nem könnyű 80 éves 
faállományt találni, melyre még ez a megnevezés illenék, a fakészlet 50 
öl/hold. Egyúttal észlelték azt is, hogy nagy erdőségekben sohasem lehet 
elérni a legnagyobb hozadék szélső határát, ezekben a jobb erdőségekben az 
eddigi átlagfakészlet alig esik 80 öl/hold fölé, legtöbbször azonban csak 60 és 
80 öl között van. Innen tudja az erdőbecslő, aki már több hasonló 
állományban dolgozott, hogy nincs 50 és 150 öl közötti széles játéktere, 
hanem annál kisebb, csupán 60 és 80 öl/hold közötti, amit tervében 
felhasználhat. Ennek alapján néhány napon belül minden ezer holdra 
meghatározhatja a valóságot megközelítő besorolást. Úgy találják, hogy 
vágásérett korban a jobban kezelt erdőségekben átlagosan 80, a 
közepesekben 70, a gyengékben pedig 60 ölre tehető a holdankénti fakészlet.

Egy 4000 holdas erdőterületen ezek alapján, ha nem volt benne 
túlhasználat, hanem úgy gazdálkodtak benne, hogy a négy fő korosztály 
mindegyike közel egyenlő területet foglal el az évi vágásterületből, akkor

80 öl/hold esetén évenként tartamosan 4000 bécsi öl
70 " 3500 "
60 3000

termelhető ki.
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Ha a fatömeg egészében, vagy jórészt, hiányzik egyik vagy másik 
korosztály, de a harmadikban vagy negyedikben felesleg van, akkor erre a 
körülményre egy ilyen megközelítő becslésnél az erdőbecslőnek fel kell 
figyelnie, ha nem akarja, hogy a munkája csak formai, semmire sem 
használható quid pro quo legyen. Amennyiben egy ilyen 4000 holdas 
erdőben, amelynek kb. 1/4 részén, 1000 holdon, kitermelhető fa áll, és az 
egészet néhány év alatt le lehet vágni és el lehet adni, úgy ez a kitermelhető 
fatömeg önmagában 80 öl esetén 80 000, 70 öl esetén 70 000, és 60 öl esetén 
60 000 bécsi öl.

A nagyrészt még zavartalan tölgy és bükk őserdeinkben úgy találjuk, 
hogy holdanként 80 és 120 bécsi öl közötti használható hasábfát lehet 
berakni. Közben találhatunk azonban olyan részleteket is, ahol, ha az óriás 
fák minden darabját, még a vastagabb ágakat is felölezik, akár 200 öl/hold 
[1180 űrméter/ha] is kiadódhat. Mivel azonban az ilyen erdőkben általában 
alacsonyak a faárak, nagyon sok eladhatatlan olyan darab marad vissza, 
amelyet egyetlen favágó sem dolgoz fel. Az erdőbecslő ezért a használható 
fatömeget, csak 80 és 120 öl között fogja megállapítani holdanként.

Sarjerdeink teljesítménye, ha azok tölgy, bükk, gyertyán, vagy ezeken 
kívül más fafajokkal is elegyesek, és az átlagosnál jobb állapotúak, záródásuk 
pedig szálerdeinkhez hasonló, a szokásos 30 éves vágásforduló esetében 20 
és 30 bécsi öl közötti, gyenge hasáb, és dorongfát adnak holdanként (a holdat 
1600 négyszögöllel számolva). Ezek szerint az erdőbecslőnek csak a jelzett 
határok között kell döntenie.

A dolgok ilyen egyszerűsége mellett azt hihetné az ember, hogy a 
megközelítő becslést minden olyan erdészre is rá lehet bízni, aki már jó 
néhány vágást levezetett, és annak hozadékát a vágásterülettel is 
egybevetette. Ha ő egyúttal földmérő is, és ért annyit a méréstanhoz, hogy a 
térképen kiismerje magát és megtalálja a vágásterületet, és a nagyságát meg 
tudja határozni, úgy -  feltételezve mindezek ismeretét -  valóban rábízhatják. 
Ha azonban nem ez az eset, és az illető annak ellenére, hogy ugyanazt a 
fakészletet tapasztalatból vagy máshonnan ismeri, de nem veszi figyelembe a 
különböző állományok kor szerinti területviszonyait, könnyen a felét vagy 
még többet tévedhet az egésznek az eredményére vonatkozóan, és a 
valóságtól messze elrugaszkodhat.

Valamely erdő térnagyságának az ismerete nélkül, és anélkül, hogy ne 
ismernék a 20-20 évet felölelő 4 korosztály, nevezetesen a vágható, a 
közép vastag, és az újulat szerint kialakított erdőrészek egyenkénti területét, 
semmilyen becslés, még közelítő becslés sem végezhető. Egy erdő geometriai 
felmérése az a bázis, amin minden erdőbecslés nyugszik, amelyhez egy 
megközelítő becslésnél egy öreg térkép is egészen jól felhasználható. Egy 
kisebb terület fatömegét elég pontosan meghatározhatjuk anélkül, hogy 
ismernénk a terület nagyságát, ha megszámoljuk a törzseket, és
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meghatározzuk azoknak a térfogatát, és azokat összegezzük. Nagyobb 
erdőségek területének ismerete nélkül azonban ez lehetetlen, és ilyenre 
tisztességes ember nem is vállalkozik. Legalább egy régi térképet kell a 
kezébe nyomni. Egy rátermett szakember a megközelítő becslésnél, némi 
kiegészítésekkel és elkülönítésekkel, segíteni tud magán, és a földbirtoknak 
szép summát tud megtakarítani. A pontos és részletes erdőbecsléshez az 
olyan munkák, amelyek az erdő kiterjedésén kívül, ami az idők folyamán 
gyakran nagyon megváltozott, a benne fekvő birtokrészekkel együtt, a 
vizeken és fő útvonalakon kívül semmi más nem tartalmaz, nem elegendőek.

Egy ilyen megközelítő becslés, mint már korában említettem, csak 
olyan nagyobb, rendezetlen erdőségekben megfelelő, ahol a fának jelenleg 
nagyon alacsony értéke van, amint ez nálunk gyakran előfordul. Itt teljesen 
helyénvaló és a tartamos erdőgazdálkodás megvalósításához a jelenlegi 
viszonyok között mindaddig kielégítő, míg az erdő állományai nem kerülnek 
rendezett állapotba, és a fa nem ér el megfelelő árat. Az elsőt, vagyis egy 
rendezettebb és ezáltal az erdőnek magasabb hozadékot lehetővé tevő 
állapotát, a legtöbb esetben hozzáértéssel, jóakarattal és szorgalommal 20-30 
éven belül el lehet érni. Ennyi idő elteltével, miután végre a rossz, túltartott 
és rendezetlen állományok, amelyek eléggé vegyeskorúak is, legalább nagy 
részben eltűntek, és már csak a jobbak maradtak meg, itt lesz az ideje a 
bizonyára emelkedő faárak miatt is, hogy egy pontos becslést kelljen 
elvégezni, éspedig olyat, amely nemcsak az évi, tartamoson kivágható fa 
átlagmennyiségét adja meg, hanem a területet is legalább 10 évenként 
pontosan és határozottan kijelöli, amelyről az kitermelhető. Ez anélkül, hogy 
a tisztességes ember szabad mozgásában korlátozva lenne, az erdészeti 
személyzet olykor nagy és indokolatlan, önkényes kezelésének egyfelől 
bizonyos határt szab, másfelől keményen ellenőrizni lehet, hogy amit az 
erdőbecslő megadott, az áll-e vagy sem. Ha az egész vágásforduló alatt a 
megközelítő becslés alapján vágnának, minden ellenőrzés nélkül, úgy a 
dolgok természeténél fogva, ha az erdőbecslő mégoly körültekintően járt 
volna is el, csak a legritkább esetben következne be, hogy a megadott ütem 
mellett, amelytől 80 év alatt bizonyára gyakran el fognak térni, a kitermelni 
való fa a vágásforduló végéig éppen kitartson. Az erdővel vagy sokkal 
hamarabb, vagy sokkal később végeznének, ráadásul a becslés sem érte volna 
el a célját.

Az egész vágásfordulóra vonatkozó becslést anélkül, hogy megadná a 
levágandó területet, ha nem csupán megközelítő, hanem lehetőség szerint 
pontos, tehát minden egyes állományra vonatkozó részletes vizsgálódásokon, 
méréseken és növedékmeghatározáson alapul, a sok esetlegesség (elemi 
károk, vezetőváltás és minden egyéb, számításon kívül álló esemény) miatt, 
amelyek az erdőt 80 év alatt érhetik, manapság általában célszeiűtlennek 
tartják. Helyette, ahol már némileg rendezett erdészeti állapotok vannak, az
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ún. fordulószaki vágásmeghatározást az erdészeti nyelvben ún. 
szakaszolással vezetik be a tartamos erdőgazdálkodás megvalósítására.

A fordulószaki vágásmeghatározás lényege, hogy a vágásforduló négy 
fordulószakának mindegyikére -  tehát egy 80 éves vágásforduló minden 20 
évére -  a vágásra kerülő területeket pontosan megadják, térképen kijelölik és 
jegyzőkönyvbe veszik. A becslési jegyzőkönyv olyan írásmű, amelyből 
kitűnik a becslési eljárás lefolyása, az alapelvek, ami szerint dolgoztak, s a 
számítások és a kivitel zsinórmértékéül szolgáló útmutatások. Minden 
fahasználatra kijelölt állomány fakészletét általános szokás szerint pontosan 
meghatározzák, miután valamelyik fordulószakba besorolták, és ezen 
szakaszon belül egyenletesen elosztják. Az erdőbecslőnek itt tehát csak az 
első kitermelésre kerülő állományok fakészletét kell kiszámítania, azaz az 
első 20 évre, de akkor is csak a kitermelhető fatömegét. Ez nem olyan nehéz 
feladat, mert már felnőtt állományokkal kell foglalkoznia, melyekben a 
fáradtságos és nehéz, sok évre előre készítendő növedékszámítás legnagyobb 
része kiesik, mivel azoknak az állományoknak a növedékét, amely ennek a 
fordulószaknak az első felére esik, tehát a következő 10 éven belül levágják, 
teljesen figyelmen kívül hagyhatják. A szakasz második felébe tartozó 
állományok növedéke ezeknél az idősebb fáknál már egészen könnyen 
meghatározható, ugyanis az állomány jelenlegi fakészletét kell csupán 
elosztani a korának megfelelő évek számával. E számítási mód az elmélet 
szerint nem egészen pontos, de a gyakorlatnak, és a rövid, 10 éves 
időtartamra vonatkozóan teljesen megfelelő.

Terhes ennél a fordulószakos becslésnél vagy vágásbesorolási 
módszernél csupán az, hogy minden 20. évben az erdőt, de csak az akkor 
kivágható faanyagot, ismét újra kell becsülni. Ezzel kapcsolatban a kisebb 
erdőbirtokosok könnyen zavarba kerülhetnek a szakmához értő olyan 
egyének miatt, akikre ezt a munkát gyanútlanul rábíznák, mert azok az ezzel 
járó kényelmetlenségeket és költségeket elhallgatják.

Az ismételt becslést ugyan el lehet kerülni, ha minden szakasz 
területére mindjárt az első becslésnél az egész vágásforduló idejére 
kiszámítanák a hozadékot, vagy ha mindenkor egyenlő hozadékot céloznak 
meg az egész vágásforduló alatt. Ehhez akkor viszont az arányos 
szakaszterületeket kell kiszámítani. E művelet azonban elég nehéz, 
fáradtságos, időrabló feladat, aminek elvégzéséhez jelenleg hiányoznak a 
hozzáértő szakemberek. Emellett a magánbirtokos természetéből fakadóan 
még kérdéses lehet, hogy a családi körülményekbe beálló sok változás, 
amelyek 80 év alatt bekövetkezhetnek, és az erdőt befolyásoló sok más 
körülmény az egész fáradságos munkát végül is nem teszi-e céltalanná. 
Mindenesetre mindig hasznos lesz az ügyet úgy elindítani, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül az erdőkezelésnek olyan ellenőrzését vezessék be,
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aminek révén mind az erdőbecslőnek esetleges hibája, mind az erdészeti 
személyzet előforduló túlkapásai, nyíltan, tisztán napvilágra kerülnek.

Apáink, ennek az ellenőrzésnek és a tisztánlátásnak a fontosságát 
felismerve, egy egészen egyszerű utat választottak. Minden régi térképről 
kiderül a „latinos időből” ismert mondás: divisio sylvarum in aequales 
sectiones [az erdő egyenlő részekre való felosztása], s ezzel kész az egész 
erdőrendezés. Ismert tény, hogy ezt az egyszerű, az erdőtulajdonos jó 
szándékát, de egyúttal az erdészeti túlkapások gyermekkorát is idéző 
erdőrendezési eljárást nagy erdőségekben sehol sem tartották, de nem is 
tarthatták be. Nemcsak azért, mivel az egyes évi vágásterületek hozadéka 
gyakran nagyon különböző volt az erdő szokásos változatossága 
következtében, hanem az épületfa, iparifa és szerszámfa iránt fellépő igényt 
nem lehetett az évi vágás kis területéről megfelelő mennyiségben kielégíteni. 
Ezen túlmenően a hegyen-völgyön keresztül haladó vágásnyildékok, amelyek 
mellett az erdő úgy festett, mint ha káposztáskert beosztású lenne, 
legtöbbször nem voltak tekintettel a fa- és a faszénszállítás lehetőségeire. így 
ez a rendszer, amely sarj erdőknél célszerű, szálerdőknél - már csak a tarra 
vágott vágásterületek miatt is - tarthatatlanná vált.

Az a tény, hogy még mindig a terület biztosítja a leghatékonyabb 
ellenőrzést, hozzávéve még, hogy sok helyen gazdatisztek látják el a kisebb 
erdőségek irányítását, továbbá még mindig érezhető, hogy hiány van a 
képzett erdészekből, mindez együttvéve már 30 évvel ezelőtt arra késztetett, 
hogy egy olyan rendszeren törjem a fejemet, amely szálerdők esetében 
kihasználná az egyszerű tisztánlátás előnyeit, a vágásbesorolás már jelzett 
határait pedig elkerülné. Az akkor felvállalt erdőmérési és rendezési 
munkáim közben, a „Gatterer-i Forstarchiv” áttanulmányozása után, melyben 
megtalálható volt az erdőkezelésről és erdőrendezésről minden addig ismert 
rendszer rövid ismertetése, hasznos megjegyzésekkel kísérve, kiválasztottam 
a meghatározott hozadékkal arányosított vágásbeosztás szálerdőben is 
alkalmazható ötéves rendszerét, amelyet már Bechstein „Forstbotanik” c. 
munkájának 94. oldalán, mint a mainingi hercegségben bevezetett módszert, 
említi. Ebben a rendszerben minden szakasz ötévi vágásterületet foglal 
magába, és minden ilyen ötévi vágásterület a meghatározott hozadéknak 
megfelelően arányosított nagyságban hol nagyobb, hol kisebb, gyakran 
kétszer akkora lesz, mint a szomszéd. Ebben az egész vágásfordulóra 
elkészített vágásbesorolásban az ötévi vágás összevont, nagyobb területéről 
nemcsak biztosabban lehet minden fafajból az igény szerinti, közel egyforma 
mennyiséget kitermelni (az átlagoshoz közel megállapított és az erdészeti 
személyzetnek zsinórmértékül megadott évi vágásterület nagyságának 
ismeretében), hanem ez a nagyobb terület lehetővé teszi, hogy 
megvalósuljanak az egyre inkább előrelépő tudomány kézhez kapott 
természetes felújító vágásai, mint a sötét-, világos- és tarvágásos felújítási
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módok, a fokozatos felújító vágás vagy a kulisszás vágás, és ami még 
lényeges, biztosítja az áttekinthetőséget, és ugyancsak egyszerű az ellenőrzés, 
mert bárki egy pillantást vetve a térképre -  még az is, aki csak félig-meddig 
ismeri az erdőt -  azonnal megállapíthatja, hogy azok a szakaszok amelyeknek 
még érintetlenül kellene állniok, valóban állnak-e. Ezért ez a szabályozási 
rendszer leginkább a községek erdőközösségeiben használható. Ebben az 
esetben az erdő térképét, amelyen nemcsak az ötéves vágásokat, hanem a 
kitermelések évét is fel kell tüntetni, a községi szoba falára ki kell 
függeszteni. Ily módon biztosított a világos áttekinthetőség, és a községnek 
vitathatatlan közszelleme az egész községet arra készteti, hogy az erdészeti 
hivatal megbízásából bevezetett rendet semmilyen egyéni túlkapás vagy 
szabálytalanság ne sértse meg, amit különben kisebb nyilvánosság esetén 
aligha lehetne megakadályozni.

Mivel ezzel a tárggyal kapcsolatban, eltekintve néhány jelentéktelen 
megjegyzéstől, nem találtam kivihetetlen dolgot a Gattererben és 
Bechsteinnél, mint már említettem, 30 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy ezt a 
szabályozási módot részleteiben is kidolgozom, és ezután az újlublói birtok 
erdeit e szerint szabályoztam. Az eljárás lényege abban rejlik, hogy minden 
hiányos vagy máskülönben nem ép állomány területét a teljes záródású, 
normál hozadékú hold adatai alapján kell átszámítani teljes záródású 
területre, és ezek összterületének ismeretében, az előirányzott vágássorrend 
szerint, a különböző nagyságú ötéves vágásterületekről a valóságos 
kitermeléskor közel egyenlő fatömeget fogunk kapni. Ez a mindenesetre 
körülményes, nagyobb erdőségek esetében sok munkát és körültekintést 
követelő feladat azonban, ha egyszer valaki megismeri az eljárás rendszerét, 
úgy egészen jól haladhat tovább, és minden jártas becslő, némi gondolkozás 
után, maga is rájön, miként lehet ezt a feladatot úgy megoldani, hogy a 
besorolással éppen kijöjjön.

Felvetődik a kérdés, van-e ma elegendő személy, aki a hasonló 
becslési művelethez felnőtt, mennyibe kerül egy ilyen munka, és mennyire 
lehet támaszkodni annak eredményére?

Ami az első kérdést illeti, tudnunk kell, hogy kevés a célszerű 
végrehajtáshoz felkészült szakember, különösen a nagyobb munkák esetében. 
Ennek a hiánynak nem az az oka, hogy a fiatalok akadémiai tanulmányaik 
során az erdészeti tudományok ilyen fontos ágában ne szereznének elegendő, 
és a legkisebb részletekre is kiterjedő ismereteket, hanem általában a 
gyakorlás, az ún. praxis hiányzik különösen ami a rendellenes körülményeket 
illeti, és ami a lényeg, hiányzik az alkalom arra, hogy egy ilyen munkánál 
elkövetett hibát, a kijött eredményt megismerve, maga vegye észre. Általában 
a becslő már régen hátat fordított a munkának, amikor ez a hiba évek múltán, 
a fakitermeléseknél kiderül. Ehhez hozzájárulhat az ügykezelés maga is, mint 
ahogy az „Erdővédelem” c. fejezetből világosan kitűnik. De a
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legbecsületesebb munka esetében is előfordulhatnak jelentős különbségek, és 
ez a tény önmagában is megnehezíti ennek a tantárgynak a szilárd 
megalapozását. A földmérő egy földmérésnél elkövetett hibára, ha nem 
hamarabb, úgy biztosan a föld elosztásánál rájön, míg a becslőnél ez csak 
ritka esetben fordul elő. Az is lényeges körülmény, hogy egyesek, akik 
valójában nincsenek benne a dolgokban, könnyen elvállalnak egy ilyen 
munkát. Az erdőbirtokosnak ezért a választásnál jól meg kell fontolnia, hogy 
akit a feladattal megbíz, lelkiismeretesen fog-e majd a munkához.

Ami a hasonló becslések elvárható költségeit illeti, nos azokat többé- 
kevésbé pontosan meg lehet adni, de nagyon különböző lehet aszerint, hogy 
csak a jelent, vagy a jövőt is figyelembe kell-e venni.

Ha ugyanis, mint ez esetben, a tárgy egy őserdő vagy egy nagyon 
rendezetlen erdő, amelyben a fának nagyon csekély az értéke, egy jobb 
erdőgazdálkodás megalapozása végett csak megközelítő becslést érdemes 
végezni, melynek eredménye csupán fogódzóként szolgálhat a következő 20- 
30 esztendőre, míg az erdő egy vágássorozattal rendezettebb állapotba nem 
kerül. Ez esetben a gyakorlott becslő, egyes fákon végzett kevés méréssel és 
számítással, valamint néhány próbaholddal, amire szüksége van, a neki 
átadott térkép segítségével, kedvező időjárás mellett, egy hét alatt átlagban 
ezer holdat tud megbecsülni, amely munkáért -  nagyobb összefüggő 
erdőségben, ahol nem veszít időt utazgatásokkal -  50 forint ezer holdanként, 
megfelelő fizetség.

Más a helyzet, ha egy erdőt kilátásban lévő vétel, eladás vagy esetleg 
családi osztozkodás miatt már pontosan, de csak a jelenlegi faállományt, a 
növedékre való tekintet nélkül, és igazgatási terv kidolgozása nélkül kell 
felbecsülni. Ebben az esetben a becslőnek kétszeres munkája adódik, és ha 
ezt a feladatot, amennyire lehetséges, alaposan elvégzi, minden további 
nélkül minden ezer holdért 80 forint fizetség jár, amihez sok minden jöhet 
még, pl. az erdő nincs-e nagyon felaprózódva, vajon a térképre, amit kapott, 
nincs-e sok választóvonal felhordva stb.

Egészen más a helyzet, ha a pontos becsléshez egyúttal az egész 
vágásfordulóra gazdálkodási tervet is kell készíteni, és meg kell határozni az 
egész vágásfordulóra az állományok növedékét is. De nemcsak ki kell 
számítani, hanem pontosan meg kell adni előre a vágás területeket is, 
ahonnan a fát ki kell termelni.

Az igazi erdészeti térképen az erdő határán kívül fel van tüntetve az 
erdőn belül fekvő, de nem az erdő területéhez tartozó egyéb birtok, s 
nemcsak minden patakvölgy, a mindig járható utak, és minden olyan 
választóvonal, amely fafajokat jelöl vagy különböző korokat jelez, hanem 
hegyvidéken igen fontos minden gerinc felvétele, ezek bejelölése is, amelyek 
sajnos az újabb erdészeti térképekről eltűntek. Ha ezek hiányoznak a 
segítségül adott erdészeti térképről, vagy ezeknek az elkülönítéseknek a
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jelentős része nincs jelölve, úgy azt magának az erdőbecslőnek kell - külön 
megegyezés alapján - felvennie és a térképre felhordania, ha maga egyúttal 
földmérő is, ha nem, világos és kivitelezhető utasítás mellett egy földmérőre 
kell rábízni, és neki az itt szokásos napidíjat fizetni.

Egy ilyen munka a leggyakorlottabb erdőbecslőnek is mindig sok 
idejébe és fáradságába kerül, már csak az előkészítő munkák miatt is. Ezekre 
múlhatatlanul szüksége van, így egy növekedési sor elkészítésére, vagy a 
viszonyoknak megfelelő helyi fatermési táblák megszerkesztésére, a hozadék 
és növedék megállapításához szükséges táblázatos kimutatásokra és 
számításokra. A jelzett feladatok elvégzésekor a becslő téli munkája 
ugyanannyi időbe telik, mint a nyári munkáké. Minden nagybirtok gratulálhat 
magának, ha meg tud szerezni egy derék erdőbecslőt, aki ilyen munkát a fele 
költségért, mint mennyibe az erdőfelvétel kerül, a fent említett 
előmunkálatokkal együtt nemcsak felvállalja alapos végrehajtásra, hanem azt 
valójában alaposan el is végzi. Az erdőbecsléshez szükséges előírás szerinti 
és célszerű erdőfelvétel szokásos ára 1600 négyszögöles holdanként 15 
krajcár, úgy az említett esetben a becslési munka 7,5 krajcár holdanként, 
tehát ezer holdnál 125 forint az összes költség. Lesznek olyanok, akiknek 
más, állandó munkahelyük van, és ilyesféle munkát mellékesen vállalnak fel, 
amint - az eddigi szokások szerint - a feletteseik engedélyét megszerezték. 
Azonban csak ritkán akad köztük olyan tisztességes ember, aki (a 
magánföldmérőkhöz hasonlóan, akiknek tevékenysége csak egyféle munkára 
korlátozódik) úgy határozna, hogy ezért a kevés bérért egy ilyen átfogó 
munkát a legkisebb részletekig alaposan elvégezzen. Bizonyára nem fognak 
hiányozni olyan emberek sem, akik ezen díjazás egyharmadáért készek 
vállalkozni rá. De hogy mit és hogyan fognak megcsinálni, az rejtély. -  
Exempla sunt odiosa [A példák gyűlöletesek]. -  A modem erdőbecslés adatai 
gyakran olyanok, mint ha légből kapottak lennének, és egy ilyen munkánál 
általában szó sincs az egész eljárás tisztességes elvégzéséről. Ki ellenőrizzen 
ott valamit is, ahol a vizsgálódásoknak semmilyen alapját, amelyen az egész 
felépítmény nyugszik, nem adják oda, nem mellékelik?

Ezzel szemben szép és örvendetes jelenség, és azt hiszem eléggé 
általánosan elismert, hogy ahol egy kiváló erdőbecslő becslési művéhez 
alapos, minden körülményt figyelembe vevő és ezekhez az adottságokhoz 
szabott szabályozási tervet ad miheztartás végett az erdészeti személyzetnek, 
amely erdészeti személyzet azután a földbirtok felügyelete mellett az 
előírásokat szigorúan be is tartja, ott mindenütt, attól a pillanattól kezdve, 
egészen új szellem éled az erdészeti személyzetben, és az elevenen meg is 
marad. Az emberek jobbik része -  és ez a legfőbb szolgálata egy ilyen 
gondos munkának -  a tisztánlátásban bátorítást és támaszt talál. Ilyen sikert 
az erdőbecslő soha nem érne el csupán az alaposan elkészített táblázatokkal, 
összegező kimutatásokkal, ha nem készülne egy olyan írásos melléklet,
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melyből minden olyan körülmény, amely őt azokra a megállapításokra 
késztette, az eddigi kezelés fogyatékosságai, tisztán és világosan ki nem 
kiderülnek.

Magának az eljárásnak a leírása, amely az erdő hozadékának a 
megállapítását célozza, és ehhez egy módszeres útmutató csatolása messzire 
vezetne, és meghaladná ezen írás korlátait. Annyit azonban jó tudnunk, hogy 
ez az eljárás, amely csak bizonyos mértékig kívánja megközelíteni a 
valóságot, nem egyedül szembecsléssel, hanem néhány próbaterület 
törzseinek közvetlen megmérésével és köbszámítással meghatározott 
térfogatával történik. Egy hold megállapított fakészlete adja azután 
általánosítással az egész állomány fakészletét, amennyiben az a próbaholddal 
azonos tulajdonságú. Valamennyi állomány fakészletének összessége adja az 
adott erdő teljes fakészletét. Annak meghatározásához, hogy a most fiatal 
erdőnek idővel, mire felnő, azaz vágható korú lesz, mekkora lesz a fakészlete, 
két út vezet.

Az egyik út a jövő hozadékának viszonyszám szerinti meghatározása. 
Ennek érdekében megállapítják a kérdéses fiatal állományban kijelölt 
próbahold fakészletét, és azt elosztják életkora éveinek számával. A hányados 
adja az évi átlagos növedéket holdanként, melyet a vágásforduló éveinek 
számával megszorozva megkapjuk a fiatal állomány egy holdjának 
fakészletét vágásérett korában. Ez a számítási mód, mint korábban 
említettem, csak már eléggé felnőtt állományban ad, ha elméletileg nem is 
egészen helyes, mégis a gyakorlat számára használható eredményt. Fiatal, 
rudaskorú állományban, vagy még fiatalabban, legtöbbször teljesen hamis 
eredményre vezet.

A fiatalabb állományok vágáskori hozadékának megállapításához 
nincs használhatóbb eszköz, mint fatermési táblák elkészítése vagy 
használata. Ezekből a táblázatokból a helyszínen talált törzsszám, azok 
vastagsága és a termőhely minősége alapján kiolvasható a fiatal állomány 
fakészlete éppen úgy, mint az ugyanolyan viszonyok között nőtt idősebb 
állományé. Az ilyen részletes állományjellemzőkkel készült táblázatokból 
azonban olyan állományok fakészletét meghatározni, melyek törzsszáma 
kisebb, mint a teljes záródású állományoké, nagyon fáradságos munka. Ma 
már több, nagy szorgalommal összeállított olyan fatermési táblával 
rendelkezünk, amelyek a teljes záródású, vagy olyan fiatal állományokra 
érvényesek, melyekben mégis elegendő törzsszám van ahhoz, hogy 
vágáskorig teljes záródásúak legyenek. Ezek a táblázatok azonban hiányos 
állományok esetében nem használhatók igazán, bár szükségből gyakran 
igénybe veszik őket. A Selmeci Akadémia egykori professzora, Feistmantel 
miniszteri tanácsos, az utóbbi időben nagy hozzáértéssel hasonló fatermési

* [Ez a korszaki éves átlagnövedék a keresett viszonyszám.]
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táblákat állított össze, de mint minden hasonló fatermési tábla, úgy ezek is 
teljes záródású állományokkal számolnak. Greiner erdőtanácsos a 
„Beitragen zűr Kenntniss und Verbesserung des Ungarischen Forstwesens” 
Pest, 1843. [Adalékok a magyar erdészet megismeréséhez és jobbításához] c. 
munkájában, hasonló fatermési táblákat közölt, ahol egy holdra és minden 
korosztályra vonatkozóan megadja termőhelyenként a törzsszámot, az átlagos 
magasságot, a mellmagassági átmérőt és fatömeget, így az állományról 
jellemző képet nyerhetünk. A táblázatoknak külön értéke, hogy a 
vizsgálatokat hazai erdőtenyészeti viszonyok között végezte.

Ami a fatermési táblázatok használatát illeti, hivatkozni szeretnék 
Theodor Hartig braunschweigi hercegi erdőtanácsos -  egy híres apa méltó 
fiának a véleményére, amivel teljesen egyetértek.* Szerinte ezeknek a 
táblázatoknak az általános használata akadálya lehet a helyszínen a becslő 
saját, szabad kutatásainak, és munkája helyessége megítélésének, amikor 
ahelyett, hogy a munkáját a saját pontos megfigyeléseire alapozná, ezeket a 
táblázatokat minden ellenőrzés és módosítás nélkül lusta, számoló szolgaként 
használja, majd minden előforduló hibát azzal a kényelmes mentséggel hárít 
el, hogy számításaihoz ezt vagy azt a neves tapasztalati táblázatot használta.

Valamely állomány, illetve egy próbahold jelenlegi fatömegének 
méréssel és számítással történő meghatározásához régebben -  és 
valószínűleg még ma is -  az állandóan használatos, leglényegesebb 
tudnivalók az alábbiak.

Az állományban vagy a próbaholdon álló fákat általában 3-3 hüvelykes 
vastagsági csoportokba sorolják és az alsó átmérőjük szerint jegyzékbe 
foglalják (az átmérőt mindig a talajtól számított mellmagasságban mérik). 
Ezután egy vagy két törzset kidöntenek és pontosan kiköböznek, majd ezek 
átlagos köbtartalmát megszorozzák az illető vastagsági csoport 
törzsszámával. Az eredmény a vastagsági csoport térfogata. Valamennyi 
vastagsági csoport térfogatának összege adja az állomány vagy próbahold 
tömör térfogatát. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ez a valóságban hány öl 
(azaz a vidéken használt famértékben) ti. már a hézagokkal együtt, ezt a 
tömör köblábban kiszámított fatömeget elosztjuk egy tömör köböl 
fatérfogatával. Az eredmény így megadja az űrköbölek számát. Végül is az 
erdőbecslő vagy már ismeri minden fafaj rakásolt ölének a tömör fatömegét, 
vagy pontos méréssel meg kell határoznia egy rakat ölfába kerülő hasáb
vagy dorongfa térfogatát. Úgy találják, hogy egy átlagos, jól berakott bécsi 
űrköböl

* Allgemeine Waldbestandstafeln von Rudolf Feistmantel, 1854.
Theodor Hartig apjának, Ludwignak nemcsak a még mindig klasszikusnak elismert 

fatermési tábláit egészítette ki, hanem nagy szorgalommal új, hasonló táblázatokat dolgozott 
ki: Th. Hartig „Verleichende Untersuchungen über den Ertrag dér Rothbuche, nebst 
Anleitung zu verleichenden Erforschungen, Berlin 1848”
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Fenyőnél 80 tömör köbláb
Tölgynél, blikknél, sima törzs esetén 72 tömör köbláb
Gally- és hulladékfánál (a sok hézag következtében)

már csak 60 tömör köbláb. 
Egy bécsi öl tömör fatömege hézagokkal 108 űrköblábat tartalmaz.* 
Például legyen egy jegenyefenyves próbaholdján, 1600 négyszögölön, 

5794 köbláb tömör fatömeg, mint az egyes vastagsági csoportok fatömegének 
összege, így a fentiek szerint 5794 osztva 80-nal = 72,5 rakat bécsi öl fa.

A tudomány előrehaladtával manapság a már biztos, de sok időt 
igénylő .becslési mód helyett, melynél a törzsek kiszámlálása, azok 
vastagsági csoportokba sorolása és minden csoportban a fatömeg kiszámítása 
helyett, a kevésbé fáradtságos és kevésbé időrabló, de némi 
elővigyázatossággal éppen olyan biztos eljárást, az alakszámokkal való 
becslési módot vezették be.

Alakszám, eddig ismeretlen kifejezés, amelynek nehéz -  anélkül, hogy 
részletekbe merülnénk -  kevés szóval az igazi értelmezését megadni. Mégis 
megpróbálom, mivel az erdészeti tudomány manapság éppen ebben teszi meg 
az egyik legnagyobb lépését.

Kőnignek, a mai idők egyik legkiválóbb erdészének támadt az az 
ötlete, hogy nem lenne-e lehetséges határozott összefüggést találni a fa 
átmérője, magassága és fatömege között. Számtalan méréssel és 
vizsgálódással bebizonyította, hogy valóban létezik a természetben a 
különböző fafajok, különböző termőhelyi viszonyok között, bár különböző, 
de mégis bizonyos határok között szoros kapcsolat. Ezt a viszonyt tizedes 
számban kifejezve minden fafajra külön-külön megadva nevezte el 
alakszámnak.

Már egy fél évszázada tudjuk, hogy a szabályosan nőtt fenyőfáink a 
valóságban nem piramis-, de nem is kúp alakúak. Ha ilyenek lennének, akkor 
nagyon könnyű lenne egy ilyen törzs térfogatát az ismert alsó átmérője és a 
csúcsáig mért magassága alapján meghatározni, mert tudott, hogy a kúp 
köbtartalma egyharmad, vagy közel 0,33 része az ugyanolyan méretű 
hengernek. De nem csak minden fenyőtörzs, hanem minden tölgy vagy nyír 
erősebb ágaival együtt jelentősen nagyobb a hozzá tartozó henger 
egyharmadánál. Most már csak azt kellett meghatározni számtalan pontos 
méréssel, hogy mennyivel több ez a fatérfogat különböző fafajoknál és 
különböző termőhelyeken a henger egyharmadánál vagy 0,33 részénél.

Számtalan vizsgálatból az alábbi viszony- vagy alakszámokat 
vezették le a henger és a kúp között a mért alsó átmérő és a fa csúcsáig mért 
magassága mellett:

* A bécsi öl 3 láb széles, 6 láb hosszú és 6 láb 3 hüvelyk magas (a 3 hüvelyk beszáradásra 
számítva ráadás).
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a) Fenyőféleségeknél:
Ha a fák fiatal koruktól kezdve teljes záródásban nőttek, tehát karcsúak,
ágtiszták 0,55
lazább állásban 0,48
szabad állásban 0,40

b) Tölgynél és bükknél:
teljes záródás mellett 0,54
laza állásban 0,48
szabad állásban 0,42

c) Nyírfánál:
sűrű állásban 0,42
laza állásban 0,36

szabad állásban 0,31.
Ha például tudni szeretnénk, hogy egy laza állásban nőtt tölgyfa 

fatömege mennyi, beleértve a vastagabb ágakat is, ha az alsó átmérője 18 
hüvelyk és a csúcsáig mérve 12 öl hosszú, akkor ezekhez a méretekhez 
tartozó alakszámot, a 0,48-at figyelembe véve:
18 hüvelyk átmérőhöz 1,766 négyzetláb körlap tartozik, ezt 12 öl, ill. 72 láb 
hosszal megszorozva egy 127 köbláb űrtartalmú hengert kapunk, ha ezt 
megszorozzuk 0,48-cal, úgy a fa 60 köbláb tömör fatömeget ad, közel egy öl 
rakatot.

Egy egész próbaterület alakszámmal történő fatömegszámítása a 
következőképpen történik:

Megmérjük a próbaterületen található minden törzs alsó átmérőjét, és 
1 hüvelykes csoportokba sorolva feljegyezzük a törzsszámokat. Az egy 
vastagsági csoportba tartozó törzsszámmal megszorozzuk a vastagsági 
csoport átmérőjét, és minden csoport így kapott összegét összeadjuk, majd 
ezt az eredményt elosztjuk az összes törzs számával. így megkapjuk azt az 
átlagos átmérőt, amely átmérője az ún. modelltörzsnek, amely ettől kezdve 
főszerephez jut. Ezután felkeresünk a próbaterületen egy lehetőleg 
szabályosan nőtt, ugyanilyen átmérőjű törzset, ledöntjük, és megmérjük a 
hosszát egészen a csúcsig. Kiszámítjuk a mért méretekhez tartozó henger 
térfogatát, amelyet beszorozva a hozzá illő alakszámmal, megkapjuk a 
modelltörzs tömör fatömegét, ezt megszorozva az összes törzsszámmal, 
eljutunk a próbaterület összes tömör fatömegéhez. Végül elosztva ezt az 
eredményt a már említett egy öl tömör köbtartalmával, úgy megvan a 
próbaterületen várható ölrakatok száma.

Az alábbi példa mindezt világossá teszi:
Tételezzük fel, hogy van egy teljes záródású 90 éves fenyő 

állományunk, amelyben egy 900 négyzetöles próbaterület van kitűzve, itt a 
következő különböző átmérőjű törzseket találtuk:
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6 törzs egyenként 7 hüvelyk átmérő = 42 hüvelyk
14 " " 8 ti »i _ 112 "
11 9 = 99
12" 10 = 120
13 " 11 — 143
19” 12 - 228
33 " 13 = 429
17 " 14 = 238
11 18 = 198
4 19 = 76
2 " 20 i i  ti _ 40 "

174 törzs 2227 hüvelyk.

Mivel valamennyi átmérő összege 2227 hüvelyk, úgy 2227 osztva 
174-gyel = 12,7, vagy kereken 12 hüvelyk, ami a modelltörzs pontos 
átmérője.

Felkeresve ezt a modelltörzset, azt ledöntve, 14 öl 3 láb hosszúnak 
bizonyult. (A 12 hüvelyk átmérőhöz tartozó körlap 0,785 négyzetláb, ezt 
megszorozva a 14 öl három láb = 87 lábbal = 68 köbláb. Ennyi a henger 
térfogata, melyet a törzshöz illő 0,55 alakszámmal megszorozva megkapjuk a 
modelltörzs 37 köblábnyi fatömegét.)

Ez a 37 köbláb megszorozva a törzsek számával, 174-gyel, 6438 
köbláb, ennyi az egész próbaterület tömör köbtartalma. Ha ezt elosztjuk egy 
bécsi öl 80 köbláb tömör köbtartalmával, megkapjuk a próbaterület 80 
köbölnyi fatömegét ölekben.

Ezután már könnyű kiszámítani egy holdnyi terület hozadékát a 
következő aránypárral, 900:80=1600:X. így az egész holdra számított ölek 
száma 142 bécsi öl.

Az nem lehet kérdéses, hogy egy állomány fatömegének alakszám 
szerinti kiszámítása a régebbi módszerhez képest nagy könnyebbséget és 
időmegtakarítást jelent. Nem vonható kétségbe, hogy egészen használható 
eredményt lehet vele elérni. Mégis azt ajánlanám fiatal barátaimnak, hogy 
minden alkalommal, amikor egy nagyobb erdőtest felbecsülésére 
vállalkoznak, ne sajnálják a fáradságot, hogy az erdő termőképességének 
megfelelő alakszámot a megismert, egyszerű módon maguk állapítsák meg. 
Közben úgy fogják találni, és ez ne legyen meglepetés számukra, hogy ha 
egészen jó munkát akarnak kiadni a kezükből, ezektől az általános normáktól 
egyes esetekben el kell térniük. Egy alkalommal a megismételt gondos 
köbözés után a legjobb lucfenyő állományban a neki megfelelő alakszámot
0,50-nek találtam, és egy kevésbé jó, de még mindig megfelelő záródású 
állományban ez 0,54 volt, és ezt természetesnek találtam. Ez az eltérés ugyan 
itt nem olyan nagy, azonban különleges tenyészeti viszonyok között nagyon
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jelentős lehet, ami azonnal kiderül, ha 2-300 éves tölgy- vagy bükkfáink 
fatömegét az ismert alakszámokkal akarjuk kiszámítani

Már az őserdeinkről szóló fejezetben szó esett a belterjes 
erdőgazdálkodásról, és ez alkalommal megjegyeztem, hogy ez a fogalom a 
lehető legnagyobb folyamatos fatömeg-teljesítményt jelenti az erdő minden 
talpalattnyi területén, valamint annak lehetséges legjobb és legmagasabb 
hasznosítását és értékesítését. Egy ilyen belterjes erdőgazdálkodást azonban 
csak úgy lehet elérni, ha a hozamterületen kezdettől fogva teljesen záródott 
állományok nőnek, és ez a záródás állandóan fennáll.

A tisztánlátás hiányát látom a legfőbb akadálynak abban a 
legfontosabb kérdésben, ami erdészkedésünk okszerű fejlődését illeti. Itt 
tartom helyénvalónak, hogy két fatermési táblát adjak közre, amelyek 
kezdettől fogva teljes záródásban felnőtt faállományok fatermését 
tartalmazzák, ahogy azokat a Szepességben, a Kárpátok előhegységeiben, ill. 
magasabb középhegységeiben, a kiterjedt kárpáti homokkő vön találtam.

Jó minőségű talajon a mély, üde, nem nedves, homokkal és márgával 
feltárt agyagtalajt értjük, mely 3-4 láb mély, s az alapkőzetig ér némi 
kőzettörmelékkel, általában 3-4 hüvelyk humuszréteggel. Tehát még 
földművelésre használható, de már csak zabföldnek alkalmas.

Közepes minőségű az a talaj, amely hasonlóan homoknak, agyagnak 
és márgának a keveréke, de már sokkal vékonyabb és meredekebb, csak 1 -2 
lábnyi az alapkőzetig, és a vízszinteshez képest 30-45 fokos lejtésű, melyben 
a kőzettörmelék a talajnak majdnem felét teszi ki, és ezért, bár 3-4 hüvelyk 
vastag humuszrétege is lehet, mezőgazdasági művelésre már alkalmatlan.

Rossz minőségű végül az a talaj, amely még sekélyebb és 
meredekebb, mint az előző, uralkodó mennyiségű kőzettörmelékkel, már 
gyakoriak a szikla- kibúvások, vagy még aránylag mély, enyhén meredek 
talaj kevés kőzettörmelékkel, de már az áfonya és a zúzmara régiójában 
fekszik, ahol jelentős a tengerszint feletti magasság, és a zord fekvésben már 
csak szegényes erdőtenyészet található, amelynek jellemző ismertetőjele a 
bozótos, vad megjelenés. Erősen mohás törzsek, melyek idős korban a 
zúzmarától csúcstöröttek, és az elhatalmasodó és buján növő harasztok, a 
fekete és a vörösáfonya az erdő világos hézagaiban mindenütt előfordul. A 
jegenyefenyő és a bükk azonban ilyen zord körülmények között, amelyben a 
lucfenyő nálunk a 49. szélességi fokon még 4200 láb [1320 m] magasságig 
felhág, már egyáltalában nem található meg. A bükk már 600 láb [190 m] és 
a jegenyefenyő még mélyebben valamivel, ez alatt a legfelső erdőtenyészeti 
határ alatt elmarad. A táblázatban a bükk harmadik talaj osztályában 
feltüntetett fakészlet, ezért csak a mélyebben fekvő, kőgörgetegtől alig 
érintett, enyhén meredek helyeken található állományokra vonatkozik.

Az ilyen fatermési táblázatokból a gyakorlati élet néhány fontos 
következtetést tud a maga számára levonni. Például ezekből könnyen kitűnik,
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hogy nem mindegy, vajon az erdőt 80 vagy 60 éves vágásfordulóban kezelik- 
e. Osszuk el az erdő területét 80-nal, és a hányadost szorozzuk meg egy hold 
80. évi élőfakészletével. így megkapjuk az erdő tartamos évi hozadékát. 
Ezután végezzük el ezt a műveletet 60 éves vágásforduló esetén is, és ekkor 
tűnik ki, mekkora a különbség csupán a vágásfordulók miatt.

Éppen így kitűnik, hogy a 30. évben egy hold hozadéka rossz talajon 
még kétharmada sem egy jó talajon álló, ugyan olyan korú állománynak, 
ezzel szemben a 80. évben már csak a fele, 100 éves korában még a felét sem 
szolgáltatja. Ebből következik, hogy célszerű rossz termőhelyen rövidebb, jó 
termőhelyen hosszabb vágásfordulót előírni. Mint látható, egy ilyen 
tapasztalati táblázat adatainak szorgos kombinációiból mennyi egyéb hasznos 
következtetést is levonhatunk a gyakorlati élet számára.

Egyébiránt ahogy a két szélsőség, vagyis a jó és a rossz talaj 
fahozadéka között, beleértve a közepes talajét is, jelentős különbség van, 
ugyanígy a legtöbb nagyobb erdőségben egy tucat ámyalatbeli különbség, 
alrészlet -  vagy nevezhetjük bárminek -  adódik. Éppen ezért jószívvel 
tanácsolom a fiatal erdőbecslőnek -  az idősebbek már tudják -  ,mennyire 
fontos, hogy saját tapasztalati táblázatot készítsen, éspedig külön, minden 
nagyobb erdőségben, amin keresztül igazán mélyen bele tud hatolni 
szakmájába. Idővel megszerzi azután azt az igazi erdészérzéket, aminek ma 
sokszor sajnos csak a látszatát nyújtja, amivel sok fáradtságot és időt tud 
majd megtakarítani.

A jövőbeni növedékesített fahozadék kiszámításánál először a 
faállomány jelenlegi fatömegét kell meghatározni - a már említett módon. 
Egy hold így meghatározott fatömegét elosztjuk az állomány kor szerinti 
éveinek a számával, s ezzel megkapjuk az évi átlagnövedékeí. Ha ezt 
megszorozzuk azoknak az éveknek a számával, amennyi a vágáskor eléréséig 
még hátravan, megkapjuk az állomány hozadékát arra az időpontra, amikor 
letermelik.

Tegyük fel, hogy meg kell határoznunk, hogy mekkora fakészlete lesz 
egy 50 esztendős lucfenyő állománynak a 75. életévében, ha ma (tehát az 50. 
évben) a meghatározott fakészlete 76 öl/hold. Az évi növedék 76, osztva 50- 
nel = 1,52 holdanként, ezt megszorozva 75-tel, 114 bécsi ölet kapunk, mint a 
75. életév fatömegét.

Ez az eljárás csak olyan állományok esetében igaz, mint már 
említettem, amely már legalább középkorú, rudas korban vagy még fiatalabb 
állományok esetében nagy tévedésekhez vezetne. Ez a számítási mód ugyanis 
azon alapszik, hogy az évi növedék minden életkorban azonos marad, de 
ahogy az a közölt tapasztalati táblázatokból kitűnik, nem ez az eset áll fenn, 
minthogy az első és a 70. év között 10-10 évenként rendszerint nő, a 70. és 
100. év között általában a legnagyobb, és ettől az időponttól legtöbbször 
csökken. Megtörténhet, hogy egy állománynak a 30. és 40. év között csak az
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Fatermési táblák
a szepességi kárpáti homokkőhegységek teljes záródású luc állományai

részére

az álló- lucfenyő
mány
kora
évben

jó talaj közepes rossz talaj

törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet
db db db

holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl
30 1000-1200 36 1100-1300 24 1500-1800 20
40 600- 800 54 800- 900 38 1200-1400 32
50 500- 700 76 600- 700 56 900-1100 45
60 400- 500 97 500- 600 76 700- 900 57
70 350-400 122 400- 500 98 600- 800 68
80 300-350 150 350- 400 118 500- 700 78
90 250-300 175 300- 350 136 450- 600 87

100 200-250 198 270- 320 152 400- 500 95
110 180-220 216 250- 290 166 370- 450 103
120 160-200 232 230- 270 176 350- 400 110
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Fatermési táblák
a szepességi kárpáti homokkőhegységek teljes záródású bükk állományai

részére

az álló bükk
mány
kora
évben

jó talaj közepes rossz talaj

törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet
db db db

holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl
30 1000-1150 18 1100-1200 16 1200-1400 14
40 650- 800 29 800-1000 24 1000-1100 19
50 500- 580 40 600- 750 31 800- 900 24
60 400- 450 52 450- 600 39 600- 750 30
70 350- 400 65 400- 450 47 500- 600 36
80 280- 300 81 300- 350 56 400- 500 43
90 250- 280 96 280- 300 65 300- 400 48

100 210 250 108 250- 280 74 280- 340 52
110 190- 220 119 220- 250 82 250- 300 56
120 170- 200 128 200- 230 88 230- 270 60
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ötven százaléknyi törzsszáma van, mint amennyire a teljes záródáshoz 
szükséges lenne, és mégis, ha ezek a felső szintben álló fák meglehetősen 
egyenletesen oszlanak meg a hozamterületen, úgy vágásérettségi korában az 
állomány egy holdja a teljes záródású és a hasonló termőhelyű hold teljes 
fatömegét adja. A törzsek azonban nem lesznek olyan ágtiszták, nem lesznek 
alkalmasak minden igény kielégítésére úgy, mint ha kezdettől fogva teljes 
záródásban álltak volna, így e miatt több selejtes anyag keletkezik. Ezek a 
körülmények fiatal állományokban hosszú évekre előre hallatlanul 
megnehezítik a növedékszámítást. Most még néhány szót ejtek arról, 
mennyire hagyatkozhatunk egy olyan becslésre, melyet a dolgához jól értő 
szakember készít.

Eddig már jó néhányszor megemlítettem, hogy az egészen különleges 
erdész érzékkel megáldott G. L. Hartig a „Taxation und Beschreibung dér 
Forste” c. munkájának bevezetőjében azt a tanácsot adja minden becslőnek, 
hogy olyan állományok nagy gonddal kiszámított fatermését, amelyeket csak 
több év múlva fognak levágni, biztonságból a kiszámított értéke egy 
nyolcadával kevesebbre vegye mivel így lehet figyelembe venni azt a sok 
esetlegességet, ami egy erdőben előfordulhat. Az idézett munka e tárgyban 
még a következőket mondja: „Ahol még nem rendezett az erdészet 
valamennyi viszonya (ő ezen a vezetéstől a favágókig mindent ért) ott nem 
ajánlom, hogy az erdő fatermését a teljes vágásfordulóra előre pontosan 
meghatározzák. A becslő előbb vagy utóbb szégyent fog vallani, kockáztatni 
fogja jó  hírét, akármilyen jó l végezte is a dolgát” Ha már csak azt vesszük 
figyelembe, amit ennek a fejezetnek az elején megemlítettem, hogy a 
háromlábas öl egytizenketted részét szétforgácsolják, ha az ölezésnél a 
fűrészelés helyett fejszét használnak, és öt rosszul rakásolt ölből csak négy 
tisztességes öl lenne, vagy fordítva, már csak ebből is adódik, hogy milyen 
nehéz az összhangot megteremteni a becsült és a tényleges fatermés között, 
az erdőbecslő legnagyobb gondossága és pontossága ellenére is. Figyelembe 
kell vennünk azt a körülményt is, hogy a becslő az általa megbecsült 
fatermést ölben adja meg, és csak abban adhatja meg, azonban a már 
rendezett erdőgazdaságban a szelvényáru, építő-, ipari- és szerszámfa nem 
az egyes fák szerint van számolva, hanem a becslő erre a célra kimunkált 
köbszámításra alapozott kulccsal számol, majd azt ölfára átszámítva adja 
meg, mialatt a még nem eléggé szabályozott erdőgazdaságoknál erre még 
kevés figyelmet fordítanak.

Ahol tehát ezt a rendszert még nem szabályozták eléggé, ahol ha nem 
is az egész, de mégis a fának a legnagyobb részét ölfának dolgozzák fel, ott 
mindenütt egyérteműen csak egy ideiglenes, megközelítő becslésnek van 
helye. így már nem lehet neheztelni a becslőre, ha az adataiból és a 
számításokból kitűnő viszonyok között akár egynegyednyi különbség áll elő. 
Ezzel is magyarázható, miért ellenőrzi a saját adatait minden alapos becslő
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időnként, legalább 10-10 évenként azokkal, amelyek számításokból származó 
viszonyokból adódnak, és ez nemcsak kívánatos, hanem a tulajdonosnak is 
érdekében áll. Csak így lehet az esetleg előforduló különbségeket a jövő 
számára ártalom nélkül kiigazítani, és így lehet a meghatározott 
vágásfordulót betartani. Ahol már az erdészeti viszonyok mindenütt 
rendezettek, ahol az erdőigazgatóságban rátermett, szorgalmas, hozzáértő 
erdészeti személyzet dolgozik, ott természetesen a jól végzett erdőbecslésben 
jelentős különbségek nem fordulnak elő.

Függelék

Az erdő eladási vagy pénzbeli értékének a kiszámításáról

Ez az értékszámítás, amennyiben megpróbál mind az egyik, mind a 
másik fél érdekeinek megfelelni, ahogy kell és illik, úgy mindig olyan 
becslésen alapul, mely az egész vágásfordulóra, vagy legalábbis az egész 
erdőterület jelenlegi élőfakészletének a megállapítására vonatkozik. Ha ezt az 
értékszámítást vételnél, eladásnál, családi megosztásnál vagy bármilyen más 
okból kívánják alapul venni, úgy mindenekelőtt a következőket kell 
meghatározni:

1) Vajon az erdőt magángazdasági szükségletre, ipari létesítmények, 
vasművek szükségletére vagy más okból a jövőben folyamatosan és 
tartamosan kell-e kezelni,

2) vagy a vevőnek engedélye és lehetősége van-e az erdőt tetszés 
szerint használni, és akár az egész vágható fakészletet tarra vágni?

Mindjárt meglátjuk, hogy mindez milyen óriási különbséget okoz a 
tőkepénzérték-számí tásnál.

Először vegyük szemügyre az erdő pénzértékének számítását 
folyamatosan tartamos gazdálkodás esetén.

Ebben az esetben az átlagos évi tartamos fahozam értékéből le kell 
vonni az adminisztrációs, kezelési-, adó stb. kiadásokat, és járadéknak (mint 
egy tőke kamatát) lehet tekinteni, s az országosan használt kamatláb szerint 
meg lehet határozni a tőke értékét. Ez a tőke adja az erdő értékét minden 
olyan befektetés nélkül, mint fűrésztelep vagy épületek és berendezések stb., 
melyeknek értékét adott esetben természetesen még hozzá kell adni a 
megállapított tőkéhez.
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Vegyünk egy aránylag szabályozott 100 éves vágásfordulóban kezelt 
1200 holdnyi bükkerdőt, amelynek évi átlagnövedéke 3/4 öl holdanként, 
idősebb korban tartamosan évi 900 bécsi öl a hozadéka, melyet á 2 forint 30 
krajcárért tövön eladnak,
ebből származó évi bevétel 2250forint 0 kr
adminisztrációs-, kezelési költségek adóval 25 %.levonás 562 " 70 kr

Tiszta jövedelem 1687 " 30 kr.
Ez az összeg mint járadék, 6 %-os kamatlábbal tőkésítve adja az erdő 

értékét 28 125 forintban.*
(Az olyan erdei mellékhaszonvételeket, mint a vadászati bérlemény, 

erdei legeltetés, hulladékfa stb. az egyszerűség kedvéért itt nem vettük 
számításba.)

Most tegyük fel, hogy a vevő nincs a tartamos gazdálkodáshoz kötve, 
hanem abban a helyzetben van, hogy minden vágásra érett és középkorú fát 
tarra vághat és értékesíthet. Hogy alakul ugyanannak az erdőnek a pénzértéke 
ilyen feltételek mellett?

Az erdő, mint fentebb említettük, meglehetősen szabályozott állapotú, 
és az előre jelzett normálnövedéke 3/4 öl/hold évenként, így: 
az egész erdőterület 1/5-e, azaz 240 hold kétség kívül vágható korú 80-100 
éves erdő,
70 öl/hold legalább 16 800 bécsi öl
1/5-e, azaz 240 hold, 60-80 éves erdő, á 50 öl/hold 12 000 "
1/5-e, azaz 240 hold, 40-60 éves erdő, legalább 30 öl/hold 7 200
1/10-e, azaz 120 hold, 30-40 éves erdő, legalább 20 öl/hold 2 400_____"

Összesen 38 400 bécsi öl.
Ezt a mennyiséget a korábbi 2 forint 30 krajcáros árnál olcsóbban 

lehet csak eladni, mivel benne nemcsak hasábfa, hanem dorong tűzifa is van, 
és nyomott árát 1 forint 30 krajcárnak vesszük. Az összes pénzbevétel 57 600 
forint, tehát több, mint a korábban becsült érték kétszerese. Megmaradt 
továbbá az eladónak (tulajdonos) a teljes, erdőtalaj, valamennyi fiatal 
állomány 1-30 évig, amelyet, ha az bükk, azonnal sarjerdő üzemmé alakít át, 
és a fenti erdőjáradéknak, 1687 forint 30 krajcárnak legalább a felét még 
beszedheti.

Ha úgy vélné valaki, hogy ezt az óriási különbséget egy kicsit 
látványosabban mutattam be, amely a gazdálkodási módok különbözőségéből 
és ennek következtében eltérő számítási módokból adódott, akkor - latinosam

* Nem tartom feleslegesnek felhívni a figyelmet arra, hogy amint a kamatláb csökken, az 
erdő értéke növekedik, pl. ha a tőkét 5%-os kamatlábbal számítjuk ki, úgy az erdő értéke a 
fentebb 6%-os kamatlábbal kiszámított érték helyett 33750 forint. Ennek a látszólagos 
paradoxonnak a magyarázata, hogy az idő múlásával egy országban a kamatláb pl. 6%-ról 
4%-ra csökken, úgy a tőkének, mint árunak az értéke 33,3%-kal csökken, mialatt az erdő 
termőképességének a hozadéka ugyanazon faárak mellett változatlan marad.
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nimium atris coloribus picta [a sötétre való festésért] bocsánatot kell 
kérnem. Én magam a Szepességben két erdőbirtokosnak csupán a vágásérett 
fákért (24 ezer ölért), amely mennyiséget az Újlublói Vasművek 
szükségletére vásároltunk tőlük, többet fizettünk, mint az egész birtok 
vételéért fizettünk volna, és így megmaradt nekik ezenfelül a birtokuk és 
valamennyi fiatal állomány, egészen ingyen. Miért? Mert az erdő 
pénzértékének a kiszámítása a tartamos gazdálkodás feltétele mellett történt, 
az eladók viszont semmilyen tartamos gazdálkodáshoz nem voltak kötve.

Egy ilyen példa legjobban megmagyarázza azt a jelenséget, hogy 
minden országban, még olyanokban is, ahol az erdészkedés a fejlődésnek már 
magasabb fokán áll, és köztudott, hogy az erdő, ha szálerdőként kezelik, 
legalább 1/3-dal több és sokkal értékesebb fát ad, mint a hasonló állapotú és 
tartamosan gazdálkodó saijerdő, és mégis, ahol a fának megfelelő ára van, a 
szálerdő gazdálkodást a magánérdekkörben lassan kiszorítja a sarjerdő 
gazdálkodás, vagy átalakul azzá.

A magánérdekkörben a gazdálkodás ilyen irányú megváltozása ellen, 
melyet az új erdőtörvény sem büntet, soha nem lehet sikeresen küzdeni, mert 
az a magánerdő-birtokosok természetébe oltott törekvés. A fenyőerdőség, 
melyet már eleve csak szálerdőként lehet kezelni, a nagyobb községi erdők (a 
község eleve elvileg halhatatlan testület), valamint az állami erdők, 
melyekben magasabb érdekek uralkodnak, mint a magánerdő-birtokon, és 
egyes nagy kiterjedésű magánbirtok ez alól kivétel az ország szerencséjére 
(már csak a szálerdőknek az éghajlatra gyakorolt sokkal kedvezőbb hatása 
miatt is) és a lakosság gyámolítására.
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Ötödik fejezet 

ERDŐVÉDELEM

Egészen természetes, hogy az erdő megjelenésétől érettségi koráig 
évek hosszú sora telik el, és ebben a 80, vagy még több éves időszakban sok 
és különféle káros hatásnak van kitéve. Aki pedig némileg járatos az erdő 
kezelésébe, az tudja, hogy nem a fatolvaj lás az egyetlen baj, melytől az erdő 
szenved.

Gyakran egyesülnek az erdő hozadékának a megcsorbítására éghajlati 
ártalmak, rovarrágások, jámbor marhák kártevései, majd az ember számtalan 
károsítása a fiatal és idősebb erdőkben a hibás, gyakran tékozló kezelésükkel 
és magával a falopással. Az okszerű erdőgazdálkodás feladata tehát az erdő 
védelmében nem csupán a tolvajlástól, hanem folyvást minden egyéb káros 
behatástól való megoltalmazása, hogy ésszerű kezeléssel a lehető legnagyobb 
hozadékot élje el. Ezt a védelmet valójában az ún. védszemélyzet, az 
erdőőrök, erdőhajdúk, vagy nevezzük őket bárhogyan, nem tudja egyedül 
ellátni, ehhez az egész erdészeti személyzet átgondolt működésének és a 
fennálló erdőtörvények határozott érvényesítésének az összhangja szükséges.

A káros elemi csapások között a főszerepet a viharok okozta 
széldöntések, hónyomás játsszák, valamint a száraz, vékony talajú, 
sziklakibúvásos lejtők elkopárosodása a nap hevétől tarvágások után, és az 
erdőtüzek elszaporodása.

Túllépném e mű kijelölt terjedelmét, és az olvasó számára is fárasztó 
lenne, ha csak nagyon röviden is megkísérelném valamennyi kár lehetséges 
elhárításának az eszközeit előadni. Különben is az erdőtörvény mindezt az 
erdőtulajdonos kezébe adja. Megtaláljuk ezeket az eszközöket minden 
erdészeti kézikönyvben is. Most csak azoknak a károknak és visszásságoknak 
az ismertetésére szorítkozom, melyek a mi erdészeti viszonyaink között 
egészen különleges figyelmet érdemelnek.

A viharkárokat célszerű vágásvezetéssel, a hónyomást mérsékelt 
erdőléssel kerülhetjük el. A vágásterület elkopárosodását meredek, száraz, 
déli, a napsugárzásnak erősen kitett lejtőkön célszerű vágásvezetéssel 
védhetjük ki. A szúfélék tömeges elterjedését lucfenyvesekben ugyancsak 
célszerű vágásvezetéssel, és a támadás helyén fogófák döntésével lehet 
elkerülni, hernyórágást, ill. a cserebogár és lárvája pusztítását az erdei 
madárvilág hatékonyabb gondozásával előzhetjük meg. Mindezt tárgyalják a 
szakkönyvek a mi viszonyainkhoz illő előírásokkal. Egészen különleges 
figyelmet érdemel nálunk az erdei tüzek pusztítása, mivel ez az országos 
csapás oly mértékben, mint némely vidékünkön előfordul, külföldön 
ismeretlen. Ugyanilyen a fapazarlás, mely szintén csak nálunk fordul elő
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ilyen kolosszális mértékben. Oka részben a hiányos, vagy a vidék sajátos 
viszonyaiban gyökerező erdőkezelés, amely közelebbi vizsgálódást érdemel.

Ami erdeinkben az apró betűző szú (Dermestes typographus) 
pusztítását illeti, korábban csak egyes esetekben fordult elő, lábon álló 
fákban, nagy vihartörések után, vagy a minden kritikán alul vezetett szálaló 
gazdálkodás során lucfenyvesekben lépett fel, mint nagy léptékű pusztító, 
különben alig volt ismeretes. Nem tehetem, hogy ne hívjam fel minden 
hasonló lucfenyvessel rendelkező erdőbirtokos figyelmét időben arra, hogy 
az úrbéri faizás a maga nagy hátrányai mellett hozott mégis valami jót is 
azzal, hogy az állományokat megtisztította a feküfától, ezáltal ezeknek az 
apró rovaroknak a mértéktelen elszaporodását meggátolta, melyeknek bogara 
alig nagyobb, mint egy lenmag, még színben is hasonlít hozzá, s eddig 
láthatatlan tenyészhelyük főleg a feküfa volt. Különben normális erdészeti 
viszonyok között életterük mégiscsak korlátok közé van szorítva.* A 
közösségi erdők elkülönítése után ez a helyzet megszűnik, vagy legalábbis 
többé nem lesz olyan magától értetődő, hogy a feküfát, amelyet azelőtt 
ingyen elhordtak, most még oly olcsó áron is elvigyék. Jó lesz időben 
felfigyelni arra, hogy á bajt egyszerű eszközökkel mindjárt a kezdetén fojtsuk 
el. Ennek ellenére azt pártolom, hogy a faizás megváltása területtel, és ne az 
évi fajárandóság meghatározásával történjék. A szúkárosítás ellen ugyanis, ha 
felkészülünk, tehetünk valamit.

Jól ismert, hogy különösen fenyőerdőkben mekkora károkat okoznak 
az erdőtüzek. Az új erdőtörvény a birtokos kezébe adja annak a lehetőségét, 
hogy elkerülhesse. Amennyiben nem az erdei legeltetés miatt, készakarva 
okozzák, úgy a favágók vagy a szénégetők gondatlanságából keletkezik. Ami 
a favágók vagy szénégetők okozta erdőtüzeket illeti, annak elkerülésére a 
helyi erdőőr tehet legtöbbet. A fakitermelés ugyanis ő alá tartozik, neki kell a 
favágókat legszigorúbban ellenőrizni, s ha a hó elment, minden szombaton, 
vagy minden olyan napon, amikor a favágók a munkát abbahagyják, 
valamennyi tűzrakóhelyet fel kell keresnie, és meg kell győződnie arról, hogy 
a tűznek nyoma sincs, kioltották, vagy - vízhiány esetén - elégséges földdel 
letakarták. Ha valahol a tűz visszamaradt, az erdőőmek kötelessége nemcsak 
az utolsó szikráig kioltani, hanem könyörtelen keménységgel el is kell járnia 
a felelősökkel szemben.

Hétköznapon, amíg minden ember a fakitermelésben dolgozik, ritkán 
keletkezik erdei tűz, mert a tüzet, mielőtt elhatalmasodhatna, az emberek 
általában mindig el tudják oltani. Faszenítésnél az erdei tüzet legcélsze-

1838 óta, amikor májusban egy orkánszerű vihar összetörte a legszebb szepességi erdők 
egy részét, aminek következményeként a szú, amelynek korábban csak a nevét ismertük, 
ezekben az erdőrészekben annyira elszaporodott, hogy ezt a pondrót, amely minden ezer 
holdon még ma is legkevesebb 200 igen szép törzset tönkretesz, mindmáig nem sikerült 
kiirtani.
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rűbben úgy lehet elkerülni, ha a szénégetőt arra kényszerítjük, hogy mielőtt 
az első boksát berakja, vagy akár begyújtja, külön díjazás ellenében, amely 
általában 24 krajcár boksahelyenként, minden rozsét 10 öl körben, esős 
időben összehordjon és elégessen, vagy ugyanezt ilyen távolságra elhordja, és 
ezt a területet állandóan teljesen tisztán tartsa. Ez az intézkedés, és az egy 
forint büntetés behajtása boksahelyenként, amennyiben a szénégető e téren a 
legkisebb mulasztást is elköveti, eredményes lehet, ezenkívül abban az 
esetben, ha a havi szenítési ellenőrzésnél kiderül, hogy a helyi erdőőr ilyen 
mulasztásról nem tett időben jelentést, úgy a bírság felét ő maga, másik felét 
a szénégető köteles kifizetni. Olyan szerencsés voltam, hogy közel 30 év alatt 
a vezetésem alatt álló szénégető üzemekben, amelyekben évente 8000 öl fát 
szenítettek, a fakitermelésben csupán egyetlen alkalommal keletkezett 
nagyobb erdőtűz, amikoris 330 bécsi öl fa égett el. A sokkal nagyobb 
megmaradó részt az odesereglő sok ember megmentette. Ismert, hogy a 
nagyobb erdőtüzeket csak nagy számú tűzoltó csapat riasztásával lehet 
eloltani, de csakis akkor, ha az emberek maguktól is szívesen hozzáfognak, 
és szíwel-lélekkel küzdenek. Sajnos az a szomorú tapasztalatunk, hogy 
gyakran minden fáradozás, a hatóságok és szervezetek minden erőlködése 
megbukik az emberek közönyén, és az erdőtüzeknek rendszerint nem a 
riasztott, késve megjelenő csapat erőfeszítése, hanem csak a természetes 
határok vetnek gátat. Ez a szomorú jelenség jól ismert, de minden 
erdőtulajdonosnak, és mindazoknak, akik az erdő sorsát szívükön viselik, 
fontos, hogy ennek az okát tudják

Amennyiben tapasztalataim elégségesek, mivel az ilyen, megismert 
jelenségeknek utánajártam, nagyon hajlok afelé, hogy kivéve azt az esetet, 
amikor az erdőt időnként és tudatosan az erdei legeltetés érdekében 
szándékosan gyújtották fel, ennek az okát a népesség veleszületett 
közönyének vagy annak a rosszakaratnak tudjam be, amelyet nem egyszer az 
erdészeti vezetés szükséges szigora vált ki, gyakran azoknak az erdőőröknek 
a goromba, figyelmetlen, embertelen magaviselete, akiknek a lakossággal 
szemben az erdészeti érdekeket őrizni kell. Ahol az erdészeti személyzet 
szívesen fáradozott és személyes érdek nélkül ügyködött azon -  az 
erdőtulajdonos legkisebb kára és a legszigorúbb kötelességteljesítés 
megszegése nélkül - , hogy valamennyi jogosult a járandóságakor minden 
lehető kedvezményt megkapjon, ott ilyen közöny soha nem fordult elő. Csak 
látni kellene, hogy ezek az emberek egy erdőtűznél hogyan dolgoznak, 
amikor a szolgálatban ugyan szigorú és talán nyers modorú, de embersége 
miatt mégis kedvelt ember mellett állnak, akinek első dolga nem csupán a tűz 
okozóját elkapni és megbüntetni, hanem mindazokat, akik a tűz első hírére 
megjelentek és az oltásnál kitűntek, felkeresni, és nem rest őket nyilvánosan 
megdicsérni és megjutalmazni. Egy kupica „pálinka” (égetett bor), egy kis 
kárpótlás a munkáért -  rebus terminatis [miután befejezték a munkát] -  sem
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hiányozhat. Aki azt hinné, hogy az ilyen viselkedés ésszerűtlen, és azzal a 
veszéllyel jár, hogy csak szaporítja az erdőtüzeket, mert a népség egyfajta 
mulatságot, modus merendi-t [érdemszerzési módot] lát benne, amennyiben a 
tűz véletlenül keletkezett és nem szándékos gyújtogatás eredménye, annak 
nyílegyenest ellent kell mondanom, mind a saját tapasztalatom, mind az 
elfogulatlan véleményű erdészek tapasztalatai alapján.

Ahol azonban az erdőtűz nem csupán véletlen vagy elővigyázatlanság 
következménye, hanem azt megfontolt szándékkal okozták, ahogyan ez 
sajnos Magyarország egyes vidékein gyakran előfordul, és különösen 
gyakran Erdély egyes vidékein volt módunk meggyőződni róla, még ha ez 
nem is a gonosz pusztítás szándékával történik, hanem a fű növekedésének 
serkentésére, az erdei legeltetést szolgálva, a népesség szándékosan évről 
évre megismételve végzi, ott persze a fenti eszközökkel az erdőtüzeket sem 
korlátozni, sem megakadályozni nem lehet. Ez ellen csupán egyetlen eszköz 
áll rendelkezésünkre, éspedig a tagosítás, és vele együtt a marhalegeltetés 
elkülönítése, s egyidejűleg az egykori jobbágyoknak nem csupán a 
faizásból, de az erdei legeltetésből való teljes kizárása.

Ami a fiatalabb vagy az idősebb faállományokban akár ember, akár 
állatok által okozott károkat illeti, nem beszélve a nyilvánvaló falopásokról, 
amit szokás szerint az erdő fő ellenségének tekintünk, az a véleményem, 
amivel nem vagyok egyedül, hogy nem a büntetés nagysága, hanem 
elkerülhetetlensége és gyors végrehajtása szolgálja leginkább az erdő 
védelmét, valamint a célszerűen és szigorúan kézben tartott megelőző 
rendszabályok, amire az új erdőtörvény különös hangsúlyt fektet. Ezek a 
legmegbízhatóbb eszközök az erdei kihágások leghatékonyabb korlátozására.

Ami a megelőző rendszabályokat illeti, melyeket én az erdők 
állapotának megtartására és javítására a leghatásosabb eszköznek tartok, és 
nagy súlyt fektetek rájuk, nemcsak a faizási napok szigorú betartását 
számítom ide, hanem az időnkénti faizásra szánt erdőrészletek pontos és 
határozott kijelölését a mindenkori jogosultak számára, bárkik legyenek is az 
illetők, és a kijelölt területen a fák megjelölését, és a jeleknek a faluban 
történő pontos ellenőrzését minden egyes szekérnél, még akár éjfél körül is, a 
legnagyobb zivatarban vagy hóviharban, a megkésett fuvaroknál is.

Hogy ezeket a rendkívül fontos ellenőrzéseket és megfigyeléseket el 
lehessen végezni, természetesen szükséges a helységeknek olyan fekvése, 
ahol valamennyi erdei út az ellenőrzés helyén egybefut, és itt egy erdőőmek 
közvetlenül az út mellett kell állandóan laknia. A legtöbb faluban éppen nem 
ez az eset, és ahol több erdei út különböző irányból vezet a faluba, célszerű a 
területet, ill. az utakat lezárni. Nem hinné az ember, de minden tapasztalat azt 
igazolja, hogy közvetlenül a főút mellé telepített erdészház (különösen, ha az 
erdészet is ott van), és ha ott egy minden időben ügyeletes őrség áll, ahol az 
erdőből a fásszekerek kilépnek, ott a legtöbb uradalom télidőn az
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alkalmazottak közül bárkit be tud állítani, és ez eredményesebb a falopások 
megakadályozására, mint az erdész jelenléte magában az erdőben.

A fapazarlás fejezetére utalva előre kell bocsátanom, hogy ezen a 
kifejezésen nem a pazarló fafogyasztást értem, a célszerűtlenül megépített 
kemencéket, a kályhákban történő túlzott tüzelést, a világítást vagy a 
birtoktestek körülkerítését, mely kerítéséket már Mária Terézia 1796-os 
erdőtörvénye is megtiltott, és hasonlókat, hanem ennél többre gondolok. 
Mindezek, bár pazarlásszámba mehetnek, nem akkora jelentőségűek, mint a 
zöld fák elégetése, melyeken még pár napja madár fütyült, mely prédáláshoz 
az erdészek maguk járulnak hozzá az erdőben. Erről még egyet s mást, mert 
ilyen formán bizony jó néhány szép erdőt tettek tönkre.

Általános a vélemény, hogy kétszer annyi fára van szükség a meleg 
szobához, ha az ember nedves fát éget, mint ha szárazai Ez azonban nem 
egészen így van, mert függ ez a fa fajától is, mert ha tölgyet, nyírt vagy égert 
égetünk, ez még igaz lehet, ha azonban bükköt vagy tűlevelűeket, amelyekről 
gyantatartalmuk miatt kevesebbet feltételeznek, ha frissen tüzelünk velük, 
akkor szűkén számolva legalább 3 ölet kell venni ott, ahol 2 öl 
gazdaságosabb lenne száraz állapotban. Ha a fát eladjuk, ez a hátrány a 
vásárlót sújtja és nem az eladót. A saját szükségletre történő felhasználásnál 
ez persze más. Egészen súlyos a hátrány a szénégetés esetében, ha nedves fát 
használunk és nem szárazai. Itt a legügyesebb szénégető is legalább 
harmadával kevesebb és mindenképpen rosszabb minőségű szenet nyer, mint 
amennyit száraz fából kihoz. De ezt is felfoghatjuk csak időnkénti és múló 
bajnak. Azonban óriási pazarlás ismétlődik meg -  sajnos - erdeinkben évről 
évre az erdészek tudatlansága és gondatlansága miatt a zsindely- és 
deszkakészítés során.

Hogyan is történik ma a zsindelykészítés nem is ritkán, hanem 
gyakran a még szabályozatlan erdészeti viszonyaink között a nagy kiterjedésű 
erdőségeinkben? Miután az erdész, vagy aki éppen ezt a beosztást ellátja, 
megkapta főnökétől az utasítást, hogy a következő évben mennyi zsindelyre 
van szükség házi falhasználásra és mennyi eladásra -  mert ez a választék ál
talában egyike a legkeresettebb cikkeknek -  ,megbeszélésre hívja össze az 
erdőőröket, hogy ehhez a mennyiséghez szükséges legjobb minőségű fát az 
erdőben hol lehet kitermelni. Ha ebben megállapodtak, megbízást kap a 
pagonyvadász a zsindelykészítők beállítására és annyi zsindely elkészítésére 
azon a helyen, amennyi csak lehetséges. Mindez megtörténik, az a bizonyos 
mennyiség elkészül, közben az erdésznek gyakran nagy gondja, hogyan és 
honnan kerítse elő az ilyen jelentős mennyiséghez szükséges zsindelykészí- 
tőt.Miután az egész zsindelymennyiség elkészül, elég használható minőség
ben, időre, minden szombaton a héten legyártott zsindelyt a helyi erdőőr 
rakásonként átszámolja és elszámolás és kifizetés végett egy rovásfára rávési. 
így az erdész minden feladatának eleget tett és várhatja a jóváhagyást.
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Azonban minden erdőtulajdonost árra kérek, alaposan vegyen 
szemügyre egy ilyen vágást, mert mit is fog ott találni. A legszebb fák közül 
soknak a törzsébe 6-8 hüvelyk [47-53 cm] hosszú és néhány hüvelyk széles 
hornyot vágtak, hogy megnézzék: a fája egyenesen hasad-e vagy nem? Ez 
elkerülhetetlen, mivel a zsindelykészítő nem tudja minden fánál ránézésre 
megítélni, hogy annak a rostjai egyenesen, vagy csavarodottan nőttek-e, 
mivel ez utóbbi esetben a törzs használhatatlan, ha mégoly szép és 
egészséges is. Ennek nem is lenne nagy jelentősége, ha ezek a fák nem 
állnának 5-10 éven túl még továbbra is az erdőben, amikoris nyilván az ilyen 
sérült fák nagy része vörös revesedésnek indul, majd üregesre korhad. Mit 
tapasztalhatunk még? Az egész vonalon, ahol zsindelykészítés folyt, az erdő 
módszeresen pusztított rommá vált. A kidöntött törzseknek ugyanis csak az 
alsó fele dolgozható fel zsindelynek, a további, a felső szakasz, mint 
használhatatlan, visszamarad, így a sok ledöntött fából csak kevés 
zsindelyrönköt lehet kivenni. De ez még mindig nem minden. Miután a 
zsindelyezés általában a legszebb, sűrűn zárt, ágtiszta állományokban 
történik, ebben a sűrű állományban elkerülhetetlen, hogy sok kidöntött fa 
zuhanása során fenn ne akadjon, és így - már kidöntve - felhasználatlanul 
maradjon, vagy a szomszédos fákat eltörve azok, mivel zsindelykészítésre 
alkalmatlanok, ugyancsak felhasználatlanul, fekve ott maradjanak. 
Ilyenformán a módszeres dúlás után visszamaradt faanyag a tapasztalatok 
szerint legalább annyi, de sok esetben jóval több, mint a zsindelynek valóban 
feldolgozott fa. így 1000 darab zsindely előállításához, melynek hossza 24 
hüvelyk [63 cm], szélessége pedig 3-4 hüvelyk, átlagban 3/4 bécsi öl fa 
szükséges (rosszabb minőségű, keskenyebb, 22 hüvelyk [58 cm] hosszú 
zsindelyhez a zsindelykészítő fél öl jó zsindelyfából is ki tud hozni 1000 
darabot). így könnyű kiszámítani, hogy néhány ezer zsindely elkészítésénél 
mekkora mennyiségű fa marad vissza felhasználatlanul az erdőben. És mi 
történik általában, ahol tetszés szerint, hol itt, hol ott, az egész erdő területén 
dolgoznak e sok, nagy területen szétszórt fával? Vagy az idők során, amint 
kiszáradt, lassanként mint feküfát elhurcolják, vagy ott helyben elkorhad, 
mindenképpen az erdőtulajdonos veszteségére.

Gyakran teljesen hasonló valami történik a deszkarönk termelése 
során is. Mivel itt mindenkor a törzsnek az alsó, erősebb része, rendszerint 
egy 2-3 öles darab [3,8-5,7 m] kerül felhasználásra, és csak nagyon erős 
törzsek esetében (18 hüvelyk/ [47 cm] vagy e felett) lehet egy-egy törzsből 
két deszkarönköt kiszabni, így itt is mindenhol azoknak a fáknak a fele, 
melyek deszkarönknek alkalmasak voltak, a helyszínen marad. Ehhez 
hozzájön a döntéssel levert faanyag, ráadásul, mivel a deszkarönköt nem 
lehet kézzel kiközelíteni, a kiszállításnál a nagy teher jó néhány szép törzset 
tönkrezúz.
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De mit lehet ez ellen tenni? Igaz, hogy itt sok faanyag marad 
felhasználatlanul az erdőben, deszkára és zsindelyre azonban mégiscsak 
szükség van, és ha csak ezek kelendőek, és a feküfa nem, erről a kis 
haszonról bizony nem lehet lemondani azért, mert a visszamaradó 
famennyiség, ha már ezt a kifejezést használni akarjuk, elprédálódik.

Ahol az ölfa értékesítése semmi áron nem lehetséges, és ahol ennyi 
ölfára sem házi szükségletként, sem illetményfaként nincs igény, ott, ami a 
zsindely- és deszkarönk hulladékát illeti, ésszerű ezt az erdőkezelést továbbra 
is folytatni, csak arra kell vigyázni, hogy a zsindelykészítésnél mindenkor 
betartsák a nagyon pontosan kijelölt körzeteket, hogy a lehető legkisebb 
területet rongálják meg. Minden 10-12 évben ugyanazokon a területeken a 
középvastagságba belenőtt vékonyabb fákból jelentős mennyiségű zsindely- 
és deszkarönköt lehet kinyerni, és ezenfelül időközben a lékekben a 
marhahajtás ellenére is - szép fiatalos nőhet fel, amiből egyszer talán az ölfa 
értékének növekedésével a tarvágás után mindjárt szép, fiatal állomány 
kerekedik, ha az emberek hagyják, hogy ezek a fiatalosok az erdőben, 
legalábbis ilyen mértékben, kialakuljanak. Az erdőbirtokos számára mindig 
szomorú lesz ez a pazarló forma, amennyiben nincs mód arra, hogy némi 
haszonra tegyen szert. Arról a pusztításról, amit az ész nélküli zsindely- és 
deszkarönktermelés jelent az erdőben, senki sem alkothat fogalmat, hacsak a 
saját szemével nem győződött meg róla. Mit jelent néhány ellopott törzs 
egész kerületek elpusztításához képest?

Általában azonban lehet annyi ölfát eladni vagy házi szükségletre 
fenntartani, amennyi az évi zsindely- és deszkarönktermelés hulladéka. 
Akkor rendjén van, ha a deszkarönk ugyanabból a termelésből származik, 
ahol a hulladékot a felmerülő igények részére ölbe lehet rakni, bár némi 
engedményt kell tenni, hisz’ ezeket a szétszórt darabokat nem csupán egész - 
vagy fél -,de akár negyedöles rakatokba lehet csak felgyűjteni.

A vágásdíj felemelése nélkül ez csak ritkán valósítható meg, és aki 
nem hajlandó az ölberakásra néhány krajcárt áldozni, az nemcsak sok száz 
ölet vesz ki évente az erdőből és veszít el, hanem ezt a famennyiséget máshol 
mégiscsak ki kell termelnie. Aki ezt nem látja át, azon nem lehet segíteni.

Ahol azonban az ölfának némi értéke van, és mindaz elkél, amit 
tartamosan le lehet vágni, ott másféle eljárás javasolt, éspedig az a 
legcélszerűbb és legkifizetődőbb, ha évente csak annyi zsindelyt, 
deszkakrönköt és egyéb ipari fát termelnek, amennyit éppen az évi vágás 
fatömege tartalmaz, ill. szolgáltat. Itt az erdészeti személyzetnek nem azt 
mondják, hogy „készíttessen ennyi meg ennyi zsindely- és deszkarönköt”, 
hanem hogy „termeltessen lehetőleg annyi fát, amelynek az ipari fa számára 
szükséges állomány hulladéka az idei ölfaigényt fedezi” Ez a mennyiség a 
nem teljesen egyenletes erdőkben, ha nem is állandó, de általában nagyjából 
ismert, és egy gyakorlott erdész, ha átmegy a vágásterületen, már számvetést
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tud készíteni. Ha a zsindely- és deszkarönkkészítő nyomon követi a favágót, 
akkor a hulladékból semmi nem vész kárba, és mindebből még egy egészen 
különleges előny is származhat. Tudniillik ha a favágó ugyanazt a fizetséget 
megkapja minden rönkért jutalomként, mint a deszkakészítő, csodálni való, 
hogy mekkora mennyiségű használható fa rejlik még a vágásban, miután a 
deszkarönkkészítő kijelentette, hogy ebben a vágásban már nincs 
deszkarönknek való anyag, de ugyanígy, ha a favágók közül ért valaki a 
zsindelykészítéshez, mennyi rönköt tud még kihozni a zsindelyrönk 
folyóméteréért járó jutalomért!

Amit a zsindelyről és a deszkakrönkről a tűlevelűek esetében eddig 
megemlítettünk, az érvényes a lomberdőkre is a bognár-, a kádár- és szer
számfa hulladékát illetően. Az épület- és tutajfa hulladéka ezzel szemben 
olyan csekély, hogy nem is érdemes ölbe rakni.

Még néhány szót az erdők hozadékának kártevések okozta 
sérelmeiről.

Senki nem hiheti, aki ezt a témát a maga helyén nem vizsgálta meg 
kellően, hogy az erdő évente milyen óriási mennyiségű fát veszít a kártételek 
folytán. A legtöbb helyen meggyőződhetünk arról, hogy ezek, mint az Aqua 
Tofana, lassan ölő mérgek, melynek áldozatai nyomorékok és halálra ítéltek, 
az erdőben több fát pusztítanak el, mint amennyit a nyilvánvaló lopások az 
élőfában okoznak. Az erdészeti személyzet tudatlansága vagy hanyagsága 
következtében az erdőből kivitt fa, amelynek felrakásánál gyakran az erdőőr 
még szabályszerűen segédkezik is, sok esetben több, mint a közvetlenül 
lopásból származó famennyiség. Ezért a jól megszervezett erdőgazda
ságoknál a gallygyűjtésre jogosultnak soha nincs megengedve, hogy 
kiszáradt, de még lábon álló fákat kidöntsenek és elvigyenek. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy ahol ezt szabad, ott sok, még egyéb célra használható 
törzset a gallyszedők kidöntenek és elvisznek. A rendes vezetésnél, ha a 
kiszáradt fákat az erdőtulajdonos házi szükséglete kielégítésére nem kívánja 
felhasználni, akkor ezeket az előírtnál alacsonyabb áron, a vidékieknek, vagy 
a helyi lakosságnak - megfelelő utalvány és jegyzék ellenében - helyben el 
lehet adni. A sűrű fiatalosokban az alászorult, gyengébb, 2-3 hüvelykes, 
elszáradt suhángok kiszedését, megfelelő ellenőrzés mellett, az erdő 
károsítása nélkül a gallyszedőknek engedélyezni lehet.

A kéreghántás, gyűrűzés (a kéreg átvágása körben), a törzsek 
megégetése a közvetlen melléjük rakott tűz által, és ehhez hasonló 
kártételekről, melyeknek nincs különösebb jelentőségük, itt nem szólunk. 
Viszont egy tömegesen előforduló kártételről beszélnünk kell, ez pedig az 
ágak felnyesése, és a. fa  csúcsának lefejezése, melyek közül az előbbit 
gyakran teljesen ártalmatlan tettnek tartják.

A lombfák felnyesése, mint más sérülések, idő előtti bélkorhadást 
okoz. Ezek a törzsek, bár még élnek, de jórészt használhatatlanok, és ha
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ledöntik őket, akkor mint hulladékfát és gallyfát visszahagyják. A 
tűlevelűeknél a legallyazás, amint ez gyakori, egészen a csúcs alá felmegy, és 
különösen a magányosan álló, napnak jobban kitett törzsek esetében (a teljes 
záródásban álló fákon egyáltalában nincs mit legallyazni), főként a nagyon 
száraz években, a fa teljes pusztulásához vezet, ha talán még nem is az évben, 
de a következőben feltétlenül. Ha azonban a fát csak félmagasságig nyesik 
fel, akkor a pusztulás nem következik be ilyen gyorsan, ezek, mint a velük 
egykorú törzsek, még 10-12 évig, végvágásig állva maradnak. A leszáradt 
csonkok körül azonban, főleg a szabadon álló fáknál, göcsök keletkeznek, 
melyek olyan mértékben megnőhetnek, hogy ezeket a törzseket a favágók 
mint hasíthatatlanokat visszahagyják, és végül ezek is rendszerint gallyfaként 
kerülnek értékesítésre.

Hogy milyen képtelen méretű károkat okoz az erdőben a fák 
csúcsának lemetszése, azt számtalan példa igazolja. Sok évvel ezelőtt 
bírósági eljárás során szemléztem egy esetet, amikor is egy falu körül 
félmérföldes [3,8 km] sugarú körben fekvő fenyőerdőben a fenyőfák alatt 
álló, 100-200 éves bükkfák 9/10-ed része, szám szerint több ezer, oly 
lecsonkolt, elnyomorodott, elbetegesedett állapotban volt, hogy 
feldolgozásukra, mivel jó részük üreges és göcsörtös volt, még dupla döntési 
bér ellenében sem találtak vállalkozó favágót. És ezért ezek a törzsek 
nagyrészt, több mint 20 év elmúltával, annak ellenére, hogy a környék 
faigényét kielégíthették volna, és a faárak is elfogadhatóak voltak, még 
mindig állnak, és, ahogy az erdész mondja, túltartottak. Ennek eredendő oka, 
hogy a valamikori jobbágyoknak megengedték, hogy ennek a körzetnek 
majdnem a felét kitevő erdei réteken (közel 4 ezer holdon) a szénakazlak alá 
és az erdei pajtákba lombos bükkgallyakat rakjanak, részben alájuk téve, 
részben rájuk borítva. Ezeket aztán télen a szénával együtt hazaszállították és 
eltüzelték. Az ilyen koronacsonkított, nyomorék, 10 éven belül kikorhadt fák 
ágai, alátétként kiválóan megfeleltek, jobban, mint az egészségesek, mert 
sokkal több águk nőtt. Innen származik az oly gyakran vizsgált 
csúcscsonkítás. Amikor ezt az ághasználatot leállították, a koronacsonkítás 
következtében elterjedő rákosodás megszűnt

Ezek után mindenki számára világos lehet, hogy a közvetlen 
falopások megakadályozása, leleplezése és megbüntetése egymagában, ha 
ezek meg is érdemlik a legnagyobb figyelmet, nem elég, a hatékony 
erdővédelem nem merülhet ki csupán ebben. Tehát a falopásokat lehetőség 
szerint korlátozni kell, de az erdőt az egyéb kártételektől, a hozadék 
érdekében is, óvni kell. Ahhoz, hogy a lehető legkedvezőbb 
jövedelmezőséget elérjük mindenekelőtt derék emberekre van szükség, 
méghozzá az erdészeti szakszemélyzet minden rétegében.
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Ilyenek azonban csak ott találhatók, ahol a jövedelmük megfelelő és 
biztos, az állásuk elviselhető és a legszigorúbb kötelességteljesítéssel együtt 
is aránylag kedvező.

Evvel összefüggésben néhány megjegyzést szeretnék tenni a 
járandóságról, az illetményekről, az erdészeti személyzet erdei bírságdíjáról 
és az erdőrevízióról, mert itt van a helye.

1. Legelsősorban egyet s mást az erdőőr illetményeiről és 
mellékjövedelmeiről. Az ország sok vidékén, főként azonban ott, ahol a fának 
nagyon kicsi az értéke, közönséges dolog, hogy az erdő védelmére néhány jól 
fizetett, egyedül a fizetésükből és a munkájukkal kapcsolatos 
mellékjövedelemből élő erdész helyett több embert alkalmaznak, akiket szláv 
megyékben „hajtol”-oknak, román megyékben „gomyikok”-nak neveznek. 
Ezek az emberek általában kisebb telepes birtokkal rendelkeznek, 
tulajdonképpen ebből élnek, tehát parasztok, emellett évi 20-30 forint 
jövedelemmel is rendelkeznek. Ők felügyelnek a lakóhelyük mellett lévő 
erdőterületre, s erre a szolgálatra fel is esküsznek. Hogy mi várható ezektől 
az emberektől, akik a szolgálatukat elöljáróik tudtával csak 
mellékfeladatnak tekintik, és érdekeik szorosan kötődnek az egész közösség 
érdekeihez, ez nem szorul különösebb magyarázatra. Ahol viszont az erdőnek 
jelenleg még -  nem akarom azt mondani, hogy nincs értéke, de nem hoz 
semmi valódi jövedelmet, ezt a rendszert nem lehet teljesen elvetni, ezért 
érdemes célszerű vagy célszerűtlen voltáról az összes körülmény figyelembe 
vételével dönteni.

Ahol nem ez a helyzet, tehát ahol a fának megfelelő értéke van, ott 
csak és egyedül hivatásuknak élő emberek alkalmazása indokolt, és ez a 
gyakorlat is. Sajnos gyakran előfordul, hogy a jövedelmük túlságosan kicsi, 
sokszor még akkora sincs, hogy családjukkal együtt megéljenek belőle, így a 
szükség rákényszeríti őket, hogy mellékfoglalkozást keressenek, ami sokszor 
tévútra vezeti őket. Hogy az ilyen, az egyszerű néphez tartozó -  ha már ezt a 
kifejezést kell használnom -  egyén és családja megfelelő jövedelemre tegyen 
szert, ahhoz, tapasztalataim szerint, évi 100 forintra van szüksége (a 
természetbeni illetmény ebbe már bele van számítva). Még ebből a 
jövedelemből is, amelyet magánalkalmazásnál csak nagyon ritkán lépnek túl, 
nagy számú gyermekével csak akkor tud boldogulni, ha a szokásos lakáson és 
fajárandóságon kívül még 1-3 hold földet is kap a háza mellett, és néhány 
állatot is legeltethet. Ez a kis darab föld, ami az erdőben szinte mindenhol 
megtalálható az erdészlakás mellett, vagy kialakítására megvan a lehetőség, 
nagyon fontos szerepet játszik az erdész szolgálati hűségében, mert gondtalan 
létének lényeges kelléke. A földből és az állattartásból a családot el tudja 
tartani, annak megművelésében felesége és gyermekei segítségére vannak, ez

* Az erdészek képzésével, oktatásával kapcsolatban lásd az erdészeti szakiskoláról szóló, 
VIII. fejezetet.
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semmibe sem kerül, az állattartásnak hála, a trágyázás sem gond, a föld 
gazdagabb hozadékáról így ingyen tud gondoskodni.

Ha a falu szélén vagy a faluban lakó erdőőmek (magába a faluba - a 
végszükségtől eltekintve - soha ne telepítsünk erdőőrt!) nem tudunk egy 
hasonlóan közel fekvő földecskét biztosítani, akkor az épületbe csakis nőtlen 
vagy legalábbis gyermektelen családot telepítsünk. A családapákat azonban 
minden körülmények között, ahol csak lehet, szolgálati lakásokba, a 
kerületben helyezzük el. Ha fukarkodunk elegendő erdőőri otthon 
megteremtésével magában a kerületben, vagy a falu olyan pontján, ahol a fő 
erdei utak összefutnak, úgy ez megbosszulja magát az elégtelen felügyeletben 
és mindabban, ami ennek a következménye, ilyen például a legügyesebb 
emberek munkaerejének korai tönkremenése is. így az egész csapnivaló 
gazdálkodássá fajul, ahogy nevezni szokták, ahol filléreket megtakarítanak, 
és ezreket elprédálnak. Ajánlatos az erdőőröknek nem azonos 
kedvezményeket adni, hanem itt-ott egy kisebb vagy nagyobb földecskével, 
kisebb vagy nagyobb számú állat tartásának lehetőségével, a finom 
különbségek megteremtésével, nagyon hatásos eszközhöz lehet jutni, amivel 
ezeket az embereket szorosabb hűségre, vagy nagyobb szorgalomra lehet 
ösztönözni. Megteremtődik ezzel e körben az előmenetel lehetősége, hogy 
gyengébbről kedvezőbb szolgálati helyre lehessen jutni. Nem osztom azt a 
nézetet, hogy az erdőőr az erdőben történő saját állattartásával tönkreteszi azt 
a vágást, amelyik az őrizetére van bízva. Személyesen is meggyőződtem róla, 
hogy éppen az az erdőőr, akinek nagyobb földje volt, és több állat tartására 
volt módja, nagyobb rendben tartotta a vágásterületeket, mint akik távolibb 
területeken és szegényesebb feltételek mellett gazdálkodtak, mert itt attól 
lehetett tartani, ha komoly kár keletkezik, a gyanú ráhárul, és ha nem is az 
elbocsátás, de egy rosszabb szolgálati helyre való áthelyezés fenyegeti. 
Emellett azonban elengedhetetlen a gyakori és alapos erdőrevízió, amiről 
később lesz szó.

2. Ami az erdész járandóságát illeti, az magánérdekkörben a 
körülmények szerint különböző. Mégis általában a természetbenivel együtt 
300-400 forintot tesz ki, de ritkán az 500 forintot is elérheti. Aki a háztartás 
igényeit ismeri, az előtt világos, hogy egy családapa evvel a javadalommal 
egy nagyobb családot egyedül nem tud eltartani. A lányokat számításon kívül 
hagyva -  noha ők is, míg fel nem nőnek, és az esküvőnél mégiscsak kerülnek 
valamibe -  ,legyen csak 3-4 fia, akik közül csak egyet iskoláztat, a többiek 
mind valamilyen mesterségben vagy valahol másutt igyekeznek 
elhelyezkedni. Ezeket is 12 éves korukig valamilyen iskolába kell járatni, s 
ha ki kell őket adni a házból, mindegyikért évente legalább 100 forintot kell 
fizetni, kosztjukért, lakásért, könyvekért, stb. További 50 forintot mosásért, 
cipésznek, szabónak, még ha minden a legtakarékosabbra van is állítva, és ha 
a fiúk egészséges szervezetűek, s az orvos és a drága latin konyha [patika]
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még el is marad. így tehát az apa egész szép jövedelme csak a szeretett 
utódokra megy el, és akkor ö maga és a felesége -  hogy egyenesen 
fogalmazzak -  egyáltalában miből él meg? „Nos, állandóan lopnia, csalnia 
kell, mert másképp nem megy, és élnie mégis csak minden embernek kell.”

És mégis úgy találjuk -  legyen ez az emberiség dicséretére mondva-, 
hogy ennél a fizetésnél is, egyes esetektől eltekintve, igen kevesen vannak 
azok, akikre illik az az elmarasztaló megállapítás, amivel az ember olyan 
hamar kész, hogy ami megélhetésükhöz a fizetésükön felül szükséges, ahhoz 
nyilvánvalóan nem igaz úton jutnak.

Hogyan lehetséges ez? Itt a főszerepet a körülmények, és ezen belül a 
háziasszonyok j átsszák.

A viszonyok folytán ennél a beosztásnál a fizetéssel együtt szolgálati 
lakás, megfelelő fajárandóság, általában még egy kert is, vele krumpli- és 
káposztaföld és állattartás is jár. Ezek a járandóságok, ezek a haszonélvezetek 
meg vannak toldva még azzal a lehetőséggel, hogy a küldönc vadőr 
rendszerint még a fa felhasogatásáról is gondoskodik. Mindez összesen, 
szűkén számolva, legalább 200 forint többletet jelent, amit egy városban 
dolgozó tisztviselőnek a fizetéséből kell megfizetnie. Ez mindenesetre csinos 
kis pótlék, amely a városban dolgozó tisztviselő magasabb fizetéséhez (800- 
1000 forint) mért aránytalanságot némileg csökkenti, de távolról sem 
egyenlíti ki, és nem elég arra, hogy egy ilyen család jövedelmét és életigényét 
egyensúlyban tartsa. Ennek megvalósítása a szorgalmas, gazdálkodáshoz 
értő és ügyesen számoló háziasszony feladata.

Ritka eset, hogy az erdész ne tudna közeli réteket és jó fekvésű 
szántókat bérelni, egy kis gazdaságot rendezve be rajtuk, melyet jórészt a 
felesége vezet. De mit jövedelmezhet egy ilyen kis gazdaság? Nagyon 
keveset ahhoz képest, ha az embernek csak ebből kellene megélnie. Pláne, 
mivel az erdészházaink rendszerint szűz talajon állnak, de mégis nagyon 
sokat, ha magának az erdésznek semmiféle hozománya nincsen, ha 
gazdálkodása az erdőtulajdonosra nézve semmiféle hátrányt nem jelent, és ha 
azt a viszonyt, amelyben a szomszédos községgel áll, ki tudja használni.

Ez olyan viszony, amelyben a község hol ebben, hol abban jelentős 
előnyöket és könnyítéseket ad az erdésznek, aki ezeket a legszigorúbb és 
leglelkiismeretesebb kötelességteljesítés mellett, egyedül a pontosságával, 
belátásával és szorgalmával érdemelte ki. Ezt az tudja a legjobban megítélni, 
aki ismeri az erdésznek a községgel való sokféle dolgát és kapcsolatát.

Ennek következménye, hogy egy ilyen ember a kis gazdaságában nem 
egykönnyen jön zavarba, hogy a megfelelő időben, ami egy ilyen 
gazdaságban sokszor előfordul, készpénzért viszonossági alapon - olcsó 
munkaerőt kapjon, és termékei közül akár a legcsekélyebbet is azonnal 
értékesíteni tudja.
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Isten mentse azt az uradalmat, ahol a tisztviselőknek, még azoknak is, 
akik nem gazdálkodnak, elő van írva, hány tyúkot, libát, kacsát tarthatnak, 
ahol még a legártatlanabb mellékfoglalkozás is tilos, és a legkomolyabb 
rosszallást váltja ki. Általában egy ilyen szűkmarkú rendszer bevezetése után 
rövid időn belül éppen a leghasználhatóbb alkalmazottak hagyják ott a 
szolgálatot, és csak azok maradnak meg, akik nem remélhetnek máshol 
elhelyezkedési lehetőséget. Hogy az ilyen gépies, minden ötletet nélkülöző 
személyekkel még a legügyesebb vezetés is mire megy, nem nehéz 
megjósolni.

Ha az erdőtulajdonos hűséges, szorgalmas és ügyes embereket kíván 
alkalmazni, és meg is akarja őket tartani, ez csak úgy lehetséges, ha azok házi 
viszonyaikra alapozott igényeit saját szívügyének tekinti. Ha az ember 
ezekben a dolgokban tisztán lát, akkor el kell ismernie, hogy az ügyes 
alkalmazott szolgálatba lépésével egyéniségét, mint tőkét hozza magával, és 
azt a rábízott feladatba fekteti be.

Szabályozott viszonyok között a kamatokat (a megfelelően elhelyezett 
tőkebefektetés hozadéka), melyeket a birtok a hozzá tartozó befektetések és a 
korábbi értékes alkalmazottak személyi tőkéje (Personalkapital) hoz létre, az 
új alkalmazottak személyes adottságain keresztül is tartósan meg kell őrizni. 
Az eddig még nem szabályozott viszonyok között azonban ügyelni kell arra, 
hogy a jobbítások praktikus végrehajtásával, amihez nemcsak az 
erdőtulajdonos puszta befektetései szükségesek, hanem tőke gyanánt 
alkalmazottainak személyes adottságai is kellenek, a jövedelem emelkedjék. 
Ha ez így van, ahogy mindig lennie kellene, akkor az erdész alkalmazott, aki 
szorgalmával és intelligenciájával hozzájárult a jövedelem emelkedéséhez, 
megszolgálta, hogy annak bizonyos százalékát javadalmazásának javítására 
fordítsák.

A kohászatban, vasművekben, más ipari, valamint kereskedelmi 
vállalatokban ezt már régen belátták. De hogy ennek belátása éppen így az 
erdészkedésre is érvényes legyen, remélem, hogy elsősorban az 
erdőtulajdonos és az erdészeti alkalmazottak érdekében, nem sokáig várat 
magára. Már ma is láthatjuk, hogy azokban az uradalmakban, ahol az 
erdészet minden rétegében kiváló alkalmazottak vannak, az erdőjövedelem 
növekedése és az erdők állapotának javulása is rövid időn belül bekövetkezik. 
Anélkül, hogy sok más, kisebb- nagyobb uradalmat név szerint 
megemlítenék, ebben a vonatkozásban elsősorban a Coburg hercegi uradalom 
erdészeti adminisztrációjára gondolok, mely óriási kiterjedésű és mintaszerű 
berendezkedésével joggal szerzett nevet országszerte, és amelynek viszonyait 
közelről ismerem.
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Még egyet és mást az erdészek erdei büntetéspénzekből jutalomként 
való részesedéséről.

Sok uradalomban szokásban van, hogy az erdészek részt kapnak az 
erdei büntetéspénzekből, ill. kártérítésekből. Ennek alapja, hogy ilyen formán 
az erdészek érdekeltek e tevékenység üzésében.

Ha az erdőt más kártétel nem fenyegetné, mint a közvetlen 
tolvajlások, és ezeket nagyrészt sikerülne elcsípni, ez a rendszer, legalábbis 
elméletben, célszerűnek látszik. Fentebb azonban már láttuk, hogy az erdőre 
a legnagyobb veszélyt nem éppen ezek jelentik. így e rendszernek a 
célszerűségében kételkednünk kell. A magam részéről teljesen elvetendőnek 
tartom, mert az erdő fő  védelmét sokkal inkább az erdei kihágások 
megnehezítését szolgáló megelőző rendszabályozásban látom, mintsem a már 
elkövetett kihágás után járó büntetés nagyságában.

A fent említett rendszer az erdei kihágások megelőzése ellen 
működik, mert a büntetéspénzekből részesülő erdész nem fog saját érdeke 
ellen cselekedni, nem fog buzgón munkálkodni a megelőző rendszabályok 
bevezetésén. Az erdésznek az új erdőtörvény szerint minden vélt kihágótól el 
kell vennie a kihágásra utaló szerszámot. így azonban ahelyett, hogy ezt 
használhatatlanná tenné, aztán ahelyett, hogy őt a tilos kerületből kiutasítaná, 
utánaoson és megfigyeli, hogy elkövet-e egy takaros kihágást, amelyért a 
kijáró büntetéspénzből ő is részesül. Ugyanez történik a vágásterület 
legeltetésekor is. A büntetés azonban a felfedezett kihágás során soha nem éri 
el a kártétel nagyságát, és a tettesek többsége ismeretlen marad, mint ahogy 
ezt minden gyakorló erdész tudja.

Sokkal jobbnak ítélem azt az eljárást, hogy évente, újév táján, azt az 
erdészt, akinek a kerülete annak ellenére, hogy fekvése folytán erős 
támadásnak van kitéve, a megejtett erdőrevízió a legjobb rendben találta, 
néhány véka értékes gyümölccsel megjutalmazzák, de mindenkor 
természetben. Az ember nem hinné, de tapasztalatból tudom, hogy egy ilyen 
különleges viszonzással minden ki van egyenlítve.

Még csak egy szót az éves revízióról, mint az erdő védelmének 
legfontosabb eszközéről.

Ez az éves erdőrevízió ne csak a hanyagságok elkerülésére, az 
erdészek által elkövetett szabálytalanságok felderítésére, önkényeskedésére 
stb. szorítkozzon, de buzdításul a jóra való kitartásra, a jó szolgálat és 
szorgalom elismerésére is sort kerítsen, minden egyes derék erdész esetében. 
Az éves erdőrevízió a gyengék számára sarkantyú, az erőseknek támasz, 
nélkülözhetetlen eszköz egy jól és okszerűen berendezett erdészeti üzem 
fenntartásában. Ahhoz, hogy a revízió célját betöltse, fontos, hogy ne legyen 
felületes, ne csak a művelést érintse, ahogy az elvétve előfordul. Azért pedig, 
hogy senkit ne érjen méltánytalanság, ezt a feladatot kizárólag tapasztalt, 
megbízható szakemberek végezzék, amilyenek bizony gyakran hiányoznak.
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Az értékelés nem szorítkozhat szóbeli megállapításokra, hanem kimerítő, 
alapos, írásos véleményt kell adni az egész gazdálkodásról, minden apró 
részletre kiterjedően, dicsérve a dicsérendőt és feltárva a hibákat, egyúttal 
javasolva, hogyan lehet azt jobban csinálni. Ami pedig különösen az 
erdészekre vonatkozik, nincs jobb eszköz a szorgalomra és becsületességre 
való ösztökélésükhöz, mint hogy minden egyes kerületet időnként keresztül- 
kasul, ahogy mondják, tüskén-bokron keresztül bejárni az erdészeti kihágási 
naplóval a kézben, amelyben minden egyes erdei kihágás be van jegyezve. 
Ha nem veszi az ember a fáradságot, hogy minden egyes tuskót, melynek 
törzsét ellopták, a helyszínen egybevessen a méretekkel, amelyeket az erdész 
a jegyzőkönyvbe bediktált, akkor ezek az emberek a felügyelőnek akármit 
bemesélhetnek, viszont egy ilyenfajta, a kihágási naplóval a kézben végzett 
ellenőrzés esetén hamar abbahagyják.
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Hatodik fejezet

ERDŐHASZNÁLAT

Magyarországon az erdőhasználat legnagyobb részt a fára, az erdei 
legeltetésre, a makkoltatásra és a gubacsgyűjtésre korlátozódik. A tölgy-, 
fenyő- és cserkéregtermelésen vagy kátrány-, koromelőállításon és a 
gyantászáson olyan kevés a nyereség, hogy azok bátran mellőzhetővé 
válhatnak. Az alomgyűjtés erdőhasználatát, ezt a pestist, amely külföldön 
ezer hold számra az erdők pusztulásához vezet, hála Istennek, eddig nem 
ismerjük.

1. A fa mint tűzifa

Ehhez a tárgyhoz kevés hozzáfűzni való van, a tűzifa termelésének és 
értékesítésének tapasztalatai közismertek. Mégsem látszik feleslegesnek, ha 
az erdőbecslésnél tárgyalt körülményeket még egyszer felidézzük. Ott arról 
volt szó, hogy ahol csak lehetséges, a fadarabolást fűrésszel és fejszével 
végezzék, és ne csak ez utóbbit használják. A tapasztalat és a számítások azt 
igazolják, hogy vastag fák fejszével való darabolásánál 3 lábnyi 
vágáshosszban 1/12-ed öl forgáccsá válik, tehát minden 1200 öl fánál a 
tulajdonosnak 100 öl vesztesége keletkezik. Ugyanígy szóba került az 
erdővédelemnél, hogy ha valamilyen okból száraz fa helyett nyers fát kell 
elégetni, az azonos teljesítményhez legalább 1/3-dal több fa szükséges. Még 
mindig kevés gondot fordítunk a tűzifa osztályozására. Kifogástalannak kell 
lennie annak a tűzifának, amelyet eladásra nagyobb távolságra kell szállítani, 
vízen vagy szárazon, vagy a kettőt összekapcsolva. Ahogy azt minden 
erdészeti adminisztráció tapasztalatból tudja, a tűzifának teljesen egészséges, 
sima, sűrű szövetű és könnyen hasítható fából kell származnia, mert távolsági 
szállításra nem alkalmas a vékony ág, dorong, a nehezen szállítható, göcsös, 
korhadt fa.

Mivel az erdőben a fa főtömegét a jövőben is mindig a tűzifa fogja 
kitenni, ezért ennek nagyobb távolságra történő szállítása célszerű 
szállítóeszközök nélkül, ha nem is éppen lehetetlen, de nem látszik 
gazdaságosnak. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, amit az első 
fejezetben az őserdőkkel és a szállítóeszközök használatával kapcsolatban 
mondottam.
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2. A  fa  m in t faszén fa

Az erdőhasználatban közvetlenül a tűzifa után a faszénfa érdemli a 
legnagyobb figyelmet, amely olyan választék, amelyben minden egészséges 
fát nagy tömegben hasznosan lehet értékesíteni.

Itt nincs lehetőségem arról beszélni, hogy miként lehet a 
legcélszerűbben egy faszénégető üzemet felállítani, amely tulajdonképpen a 
műszaki tapasztalatok sorát jelenti, a boksarakásnál, lefedésénél, a 
begyújtásnál, a tűz szabályozásánál és kioltásánál, a szén kihúzásánál, az álló 
vagy fekvő boksánál. Elegendő ezekről annyit tudni, amit minden erdészeti 
kézikönyvben leírtak, mindegy, hogy melyik országban és milyen 
viszonyokra vonatkozóan, azok a mi viszonyaink között is többé-kevésbé 
használható ismeretek. Itt van azonban a helye annak, hogy a célszerű 
szénégetés jövedelmező végrehajtásának feltételeiről és követelményeiről, 
valamint ezek szokásos eredményeiről és az általános ismeretekről a 
legfontosabb tudnivalókat előadjam.

Egy célszerű faszenítő üzem feltételei és követelményei - az ügyes és 
szorgalmas szénégetőkön kívül, akik a munka mesterfogásait tökéletesen 
ismerik - a következők:

1) Ha nem is teljesen száraz, de legalább félszáraz, egészséges fa. A 
több éves, már nagyon kiszáradt fa - a tapasztalatok szerint - kevesebb és 
rosszabb minőségű szenet ad, mint a félszáraz. Legjobban megy a szénégetés, 
ha a télen, vagy április végén döntött fából csak júliusban kezdődik a 
szenítés, de hozzákeverve még ugyanannyi, előző évi félszáraz fát. Ez csak 
akkor érvényes, ha a télen vagy tavasszal döntött fa állandóan a szabadban 
állt. Árnyékban vagy félárnyékban, télen vagy tavasszal rakásolt fát az év 
szeptembere előtt, a legszárazabb nyárban, soha ne kezdjenek szeníteni. 
Nyers, még csak félig sem száraz fából még a legügyesebb szénégető sem tud 
a szokásos szénmennyiség felénél többet kiégetni, és ráadásul az még rossz 
minőségű is. Nyers fa szenítésénél nemcsak a fa felét veszíti el, hanem annak 
a kitermelési bérét is, és amellett a szénégetőnek kétszeres szénégetési bért 
kell fizetni. A bükkfának egy év múlva már valamennyi földön fekvő hasábja 
befülled, ezért kevés és rossz minőségű faszén lesz belőle.

2) Sem túl vastagra, sem nem túl keskenyre hasogatott hasábok, 
amelyeken az ágakat a favágó mindenütt simán, a törzs mentén lecsapja azért, 
hogy a boksába sűrűn be lehessen rakni. Az egyforma, 3-4 vagy 6 láb hosszú 
hasábok célszerű vastagsága olyan legyen, hogy egy ember 3 darab 6 láb 
hosszú hasábot még kényelmesen cipelni tudjon. Egyébként minden 8-12 
köböl fában, melyből szénégetőink egy álló boksát raknak, általában 1-6 
darab, 18-24 hüvelyk [47-63 cm] vastag, gömbölyű, hasíthatatlansága miatt
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szét nem ütött tönköt a boksába beraknak. A szénégető néhány ilyen tönköt 
felgörget a boksa felső részébe (boksatetőre), ahol ezek egészen jól 
elszenülnek.

3) A jó szenítéshez éppen olyan fontos kívánalom, az egészséges, se 
nem öreg, se nem fiatal, célszerűen simára faragott fa, a legcélszerűbb helyen 
kialakított, 5 öl [9,5 m] átmérőjű boksapad, és a boksa takarásához szükséges 
jó termőföldréteg (föld és faszénpor keveréke). Ahol ez hiányzik, mint ahogy 
gyakran a meredek mészkőhegységekben, ahol a sziklákat borító, 
különlegesen vékony földréteg csak morzsalékos mészkő és egy fekete, 
hamuszerű föld keveréke, ott még a legügyesebb szénégetőnek sincs 
lehetősége arra, hogy mégoly jó fából is jó faszenet égessen. Ahol rossz 
minőségű szén az eredmény, ott még a mennyiség is kevesebb ugyanabból a 
fából. Ha befektetés egyáltalában rentábilis, úgy a megfelelő takaróföldnek 
még akár nagyobb távolságból való beszállítása is kifizetődő, ugyanakkor a 
boksa takarására vagy alá legjobban a felhagyott égetőhelyen maradt 
faszénnel kevert, átégett föld felel meg.

4) Víz nélkül egyetlen szénégető sem tud szeníteni. Száraz időben a 
boksaborítás benedvesítéséhez van rá szükség; majd a parázs eloltásához. Ha 
egy nagyobb szenítő üzemben, bár vízben gazdag a vidék, de a vizet helybe 
kell hordani, és ez elég gyakori eset, úgy a vízszállítás megfelelő pótdíjának a 
megtakarítása csapnivaló gazdálkodást jelent, mivel néhány közvetlen 
megtakarított forint miatt 100 vagy 1000 forintot veszít el közvetve, a 
gyengébb szénkihozatal, és ráadásul a rosszabb minőségű szén miatt.

5) Minden fent említett feltétel mégoly jó teljesítése a legügyesebb 
szénégető alkalmazása mellett sem jelent semmit, ha a fuvarosok a faszén 
elszállítását nem a legnagyobb figyelemmel és szigorú rend szerint végzik. A 
szénégetőnek biztosnak kell lennie abban, hogy amint egy boksa kiégett, és a 
szén megérett a kihúzásra, úgy a bejelentett számú fuvaros pontosan 
megérkezik a kihúzott, kész faszénért. Ez az erdész és a hutász egyik 
legnehezebb feladata, a régebben, de még inkább a vidéken újabban 
bevezetett szenítő üzemben. Szakadatlanul vasököllel kell fenntartani a 
rendet, hogy a dolgok, ahogy mondják, zsinórban fussanak. Ha fuvarosok a 
meghatározott napon nem érkeznek meg pontosan, a szénégető a már készre 
átégett szenet nem tudja kihúzni, e miatt a szükséges időnél tovább kell a 
szenet a boksában tartania, s ekkor a legügyesebb sem tudja elkerülni, hogy 
nagy része ne váljon hamuvá. De ha mégis kihúzná, és netán megázna, 
kohászati célra már teljesen használhatatlan. Az ilyen hosszabb ideig 
átnedvesedett szenet, vagy ahogy nevezik, a „halakat”, végül is egyetlen
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fuvaros sem hajlandó a megajánlott árért elszállítani. Ezért a szénfuvarozásba 
beálló zavar óriási vesztességeket okozhat a szénégető tulajdonosának.

6) Arról, hogy a szénégetés conditio sine qua non-ja [elengedhetetlen 
feltétele] célszerű erdei utak építése és fenntartása, már őserdeink lehetséges 
használatánál említést tettem, és ott részletesen ki is fejtettem.

Ami a szénégetés telepítését és eredményeit illeti, annak megítélésére 
legyen szabad a következőket hozzáfűznöm, megadva a számításokhoz 
szükséges szempontokat. Mindenekelőtt ismernünk kell az egy köböl fából 
származó faszénkihozatalt, amit egy faszénégető üzem nagyban állít elő, ahol 
ügyes és kevésbé ügyes, de nem egészen rossz szénégetők dolgoznak.

Magyarországon a leginkább használt szénmérő az ún. Schmölnitzer 
Körbei, [szomolnoki kas] amely 8 köblábas. Miután a bányászat és kohászat 
leginkább a bányászölet használja, és ez kb. 4 hüvelykkel hosszabb, mint a 
bécsi öl, ezért ez a szomolnoki kas valójában 9,4 köbláb. Mivel a szén olyan 
halmazállapotú, amit nem lehet, mint a gabonát, simán elterítve megmérni, 
mert puha, nagyobb darabokban hever, és ezért sok az üreg a pontos 
mérésnél, többnyire egy tenyérnyi szélességű sapkát, a kemény szénnél 
valamivel keskenyebbet hagynak rá. A gyakorlatban a szenes kast vagy 
szénmérőt nem nyolccal, hanem biztonságosan átlagban 10 köblábbal 
számolják, vagy irányozzák elő, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a 
puha szénnél a kosarak alján a szénrakodásnál nagyobb üregek keletkeznek, 
mint a kemény szénnél.

A tapasztalat szerint nagy átlagban, és ez támpont lehet, egy kemény 
köböl, tehát bükk és tölgy általában 10-11 mérő, és ha a szénfuvar nem 
hosszabb, mint egy napi út, puha fából égetett szén (luc-, jegenye-, 
erdeifenyő) 12-14 mérő szenet tartalmaz. Ahol kevesebbet hoznak ki, ott a 
szénégető üzem rossz, ahol többet, ott csalás forog fenn.

Az előrebocsátottak alapján nem nehéz megítélni, hogy mi okozza az 
alacsony szénkihozatalt, vagy a rossz, túlégetett szenet, ami nem a 
szénégetők hibájából ered. Elég annyi, ha a fát rosszul ölezik, ha a szénégető, 
ha nem is zöld, de nem elég száraz vagy már fülledt fát kapott, ha a 
boksahelyek rosszul vannak megépítve. Ok lehet, hogy rossz vagy kevés a 
takaráshoz szükséges föld-szénpor keverék, lehetséges, hogy a fuvarosok 
nem érkeznek idejében, mert pl. a hosszú vízszállításért nem kapnak pótlékot, 
és a szénégető lehet a legszorgalmasabb és legügyesebb, noha a járatlanok 
mindent megoldottnak vélnek, mégis 14 kas helyett csak tízet tud kihozni.

Ha már most a köbölet csak 2 forintjával fizetik, és a 14 helyett csak 
10 kas jön ki, a nyilvánvaló veszteség 35 krajcár 1 köbláb esetében, ami 
minden ezer köblábnál 583 forint és 20 krajcárt tesz ki, amely veszteséget a
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szenítő telep tulajdonosa megköszönheti a sáfárkodó urainak, annak ellenére, 
hogy ők mindent elkövettek, hogy a legügyesebb szénégetőt állítsák be.

Mindenesetre csalás történik, ha a szénégető keményfánál jelentősen 
többet, mint 11 mérőt, és puhafánál jelentősen többet, mint 14 mérőt hoz ki. 
Ez esetben az egyik lehetőség az, hogy a szén mérése rossz, és ami a 
valóságban 10 köbláb, az itt azért több, mert alul, a nagy széndarabok között 
keletkezett nagy üregek nincsenek kellően kitöltve, amely mennyiség aztán a 
szenesszín teljes kirámolása után egy elviselhetetlen hiányban ún. 
lemorzsolódásban, vagy a munkánál aránytalanul nagy szénpazarlásban 
(káló) nyilvánul meg. A másik lehetőség, hogy a valóságban sokkal több fát 
szenítettek el, mint amennyit a számadások mutatnak. Ez a legtöbb esetben 
akkor fordul elő, ha a szénégető a szenítést mint ún. kasos szenítést vállalja 
fel, amikor minden meghatározott mennyiségnél egy bizonyos kihozatal felett 
aránytalanul magas jutalmat kap. Ebben az esetben vándorolnak gyakran a 
boksákba a rozsé alá rejtett szép, hasíthatatlannak vagy sérültnek nyilvánított 
fatörzsek, nem is számítva a sok vastag ágat, amelyek mint használhatatlanok 
hevertek idáig. Ismerek néhány olyan kasos szenítési esetet, amikor a 
szénégető a szenítésből több szenet nyert, mint amennyi fát átadtak neki. Ez 
is egy probléma, amelynek „erdőkémiai alaptörvényei” mindenesetre még 
megoldásra várnak.

Ezek előrebocsátásával eljutottunk a költségekhez, a pénzügyi 
eredményekhez, melyeket mindenképpen jó megismerni.

A szenesítésre szolgáló fa vágásbére természetesen az egyes 
vidékeken nagyon különböző, általában azonban 48 krajcár és 1 forint között 
van. Hogy egy mérő faszénre ebből mennyi esik, az az előzőek alapján 
könnyen kiszámítható. A szenítési bér a Szepességben jelenleg általában 5, 
legfeljebb 8 krajcár mérőnként. A szenítéshez szükséges útépítés költségei, a 
szénégető helyek építése, a vízhordás, a szén-föld keverék előállítása, a 
szénégető üzemhez szükséges tőke kamatai, a fabiztosítás, a boksaborítás és 
egyéb kiadások, amelyek „különfélék ” címen fordulnak elő a szenítő üzemek 
gyakorlatában, ahová még a faátadás költségei, útiköltség-térítés, a feltétlenül 
szükséges szenítési ellenőrzéskor az igazgatás költségei tartoznak, ezek 
összessége 2-4 krajcárt jelentenek mérőnként, ill. kasonként. Ezek alapján 
már könnyen kiszámítható egy szenítés eredménye, ha ismert még a fuvarbér, 
mint egyik fő tényező, ami végtelenül különböző lehet. Ami e legutóbbit, a 
fuvarbért illeti, úgy ebben a dologban eléggé általánosan az az alapszabály 
állítható fel és tartható be normaként, hogy a szénfuvaros napi bére a 
kétszerese az azon a vidéken szokásos napi fuvarbéreknek, és ez az igény 
jogosnak tartható. Ennek az alapja abban rejlik, hogy a szénfuvarosnak 
ahogy a sor rákerül, abba kell hagynia a vetést, aratást, szénagyűjtést, vagy 
szomszédjával, vagy rokonaival kell megalkudnia, hogy a kitűzött órában ott 
legyen a szénrakodásnál, a szénégetés helyén. Képzeljük csak el, ha a
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szénfuvarosnak egynapi járásnyi úton, tehát 6-8 mérföldnyi [45-60 km] 
távolságra kell a szenet fuvaroznia, mit számíthat fel egy mérő szénrakomány 
után egy olyan vidéken, ahol általában két ló után a napi fizetség 1 forint.

Mivel a szenítés és a boksahelyék a legritkábban fekszenek 
közvetlenül járható közút mellett, ha a szénfuvaros a helyszínre érkezett, 
átlagosan 3 órába telik a szénrakodás, miközben az egyik mindig segít a 
másiknak. így általában a napi járóföldnyi távolságra való szekerezés 
szénégetőhelyre, a szén rakodás, a visszaút, és a szénátvétel 3 napot vesz 
igénybe. A fentiek szerint ezért állítják jogos keresetnek a legkevesebb 6 
forintot egy kétlovas fuvar szén szállítására. Ezek az emberek a tapasztalatok 
alapján ilyen távolságon két közepes lóval, jobb útviszonyok mellett, mint 
ahogy azt az őserdőkről szóló előadásomban ezzel kapcsolatban javasoltam, 
puha szénből megrakott, 15 mérő teherrel közlekednek, ahol egy mérő 
átlagsúlya 60 font, a rakomány súlya tehát 9 bécsi mázsa [kb. 0,5 tonna]. Ez 
esetben 6 forint fuvarbér mellett 1 mérőt 24 krajcár fuvarbér terhel. Ez olyan 
költség, amely a legtöbb vidék gyakorlatával összhangban van.

Most vegyük közelebbről fontolóra annak az erdőtulajdonosnak az 
érdekeit, akinek -  mondjuk - 6000 köböl puhafa áll rendelkezésére erdejében, 
és kérdés, hogy ezt tövön adja-e el, vagy a belőle égetett faszenet ennek vagy 
annak a vas- vagy egyéb kohóüzemnek meghatározott áron szállítsa-e le.

A szén beváltási ára valamennyi kohó- vagy vasműnél, ha nem is 
egészen pontosan, mégis megközelítően minden vidéken nagyjából ismert. 
Tegyük fel, hogy egy üzemben, ahol a mérő, bár csak 9 köblábat tartalmaz, a 
gyakorlatban mégis már 10 köblábbal kell számolni, mely puha szén esetében 
54 krajcárt ér. Egy köböl fa kitermelési költsége azon a vidéken 54 krajcár, a 
szenítés díja 7 krajcár, a fuvardíj 21 krajcár és a különfélék 3 krajcár 
mérőnként. Mennyi pénzt kap kézhez az erdőtulajdonos 6000 köbölért az 
összes kiadások levonása után, ha saját rezsiben, saját erdészeti személyzete 
szeníti el, és a már a kész szenet adja el, vagy ezt az egész eljárást elkerüli, és 
a fát, mint ahogy az általános, a kohóüzemnek tövön eladja? Ami a lényeget 
illeti, akár a fát maga kívánja szeníteni, akár eladja és más szeníti azt, ha a fát 
jól akarja hasznosítani, akkor magának kell azt csinálnia, és neki magának 
kell értékesítenie is.

Puhafánál 12 mérő köbölenkénti legkisebb kihozatal mellett a 
következő kiadások merülnek fel:
a) kitermelési bér (54 krajcár ölenként), mérőnként 4,5 krajcár
b) szenítési bér 7 "
c) fuvarbér 24
d) különfélék _3____"

kiadások összesen 38,5 ",
kereken 39 krajcár.
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A szén beváltási ára 54 krajcár, így minden mérőn 15 krajcár marad. 
12 mérő esetén 1 öl fánál a nyereség 12-szerl5 krajcár, azaz 3 forint, mint 
megcélzott nyeresége 1 öl fának, tehát 6000 ölnél 18 000 forint.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a mi körülményeink között egy kohó
vagy vasmű soha nem fog készpénzben 2 forintnál többet fizetni egy 
köbölért. Miért? Mert az üzem a tisztviselőinek a szorgalmát és tudását meg 
akarja fizetni, és mert a néhány ezer forint készpénz és az előlegbe (gyakran 
csak rövid időre) kifizetett forint kamatját meg akarja tartani, amely helyzetre 
még részletesebben visszatérek. A tűzkárok rizikója az erdő- és a 
kohótulajdonos számára azonos, noha az erdőtulajdonosnak, akinek a veszély 
elkerülésére az erdészeti személyzet és egyéb eszközök rendelkezésére 
állnak, ezért sokkal kisebb, mint bárki idegennek, aki csak a biztosításra 
támaszkodhat, ami az erdőtulajdonosnak is módjában van.

Nos, ami a vásárlásra fordított tőke fent jelzett kamatait illeti, 
melyeket a fa vevője mindenesetre itt a fa árából jogosan levonhat, úgy annak 
nagysága természetesen nem csupán a fa árától, hanem attól is függ, hogyan 
alkudták ki a fizetési időpontokat. Mert ha a fa ára a fentiek szerint 2 forint 
köbölenként, és a szerződés szerint a 6 év alatt szenítésre kerülő 6000 öl 
vételárát azonnal ki kell fizetni, úgy ezek a kamatok mindjárt az első évben 
720 forintot, és miután minden évben, a szerződés szerint 2 ezer forinttal 
csökken a tőke, úgy 6 év alatt 2520 forintot tesznek ki. Ez az összeg 72 000 
mérő szénre elosztva, amely 6000 köböl fából keletkezik, 2520 osztva 72 
000-el = 2,1 krajcár mérőnként, ami 25 öl fát jelent, s ami helyett a vevő 60 
krajcárt von le.

Ha azonban, mint szokásos, a megvásárolt fa előre kifizetett 
vételárának kamatai fában térülnek meg, azaz a minden évben kivágott 
famennyiség, a mi esetünkben tehát ezer öl, átadását minden évben 2 ezer 
forinttal fizetik ki, úgy az 1 évi keletkezett kamat 120 forintra rúg, és ebből 
egy mérőre 120/12000 = 0,6, tehát nem egészen 1 krajcár esik, vagyis 1 
köbölre csak 7 krajcár az engedmény. Szembetűnő ennek a helyzetnek a 
hátránya, hiszen a 7 krajcár/köböl helyett az erdőtulajdonostól 60 krajcár 
kerül levonásba. Tehát, hogy mi az ésszerűbb, egy szénégető üzem saját 
rezsiben, amihez természetesen némi alaptőke mellett rátermett, elméletileg 
és gyakorlatilag tapasztalt erdészeti személyzet tartozik, vagy a fát tövön 
eladni, a fentiek szerint nem nehéz eldönteni. Ameddig azonban erdészeti 
viszonyaink jelenlegi állapotukban vannak, akármilyen egyszerű is a dolog, 
mégsem olyan könnyű megvalósítani.

Itt kell újra világgá kiáltanunk: erdésziskolákat, csak erdésziskolákat 
-  de olyan erdésziskolákat, amelyekben a növendékeket egyebek mellett 
megtanítják mindazokra az ismeretekre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
megszűnjék az erdőre nézve oly hátrányos viszony az erdőbirtokos és a
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kohótulajdonos között, ami egyrészt az erdészeti szakszemélyzetünk 
tudatlanságából, másrészt az erdőbirtokos bizalmatlanságából ered.

3. A fa mint épületfa

Az épületfa fogalmába tartozik általában a tutaj fa is, melynek nagy 
része épületfának való, ez jól ismert. Ezért az épület- és a tutajfa erdészeti 
szempontból egy kategóriába tartozik.

Az épületfáról e helyen nincs sok mondanivaló, mivel jórészt minden 
táj sajátos viszonyaitól függ, hogy mi tartozik ide. Annyi azonban bizonyos, 
hogy egy erdő minél értékesebb, annál több épületfának alkalmas fája van -  
ahová a vasút alépítményéhez, a hajó- és hídépítéshez igényelt fát is 
számítom. A legújabb időkben a kémia nagy előrelépése következtében a 
vasúti alépítmények nagy faigényét olyan fafajok is kielégíthetik, mint pl. a 
bükk, amely különben 2 év alatt a földön fekve korhadásnak indul és 
használhatatlanná válik. Az ún. oldott ásványi anyagokkal való telítéssel 
(impregnációval) olyan tartóssá lesz, mint az azonos tulajdonságú tölgy, és 
vasúti alépítmény talpfájának kiválóan használható.

Ezzel a találmánnyal bükkös erdeink az eddiginél hasonlíthatatlanul 
magasabb értékűvé válnak, azonban a tölgy, amely sok cikk esetében sem 
most, sem később nem helyettesíthető semmilyen más fafajjal, továbbra is 
nagy kíméletet érdemel.

Más fafajokat is figyelembe véve -  a telítéssel elérhető fejlődésnek és 
előnyöknek megfelelően már csak az épületfára való tekintettel is -  az erdész 
szakemberek egyik fő feladata lesz olyan erdők nevelése, melyben a fák 
legnagyobb része egészséges, karcsú, egyenes és ágtiszta törzsű lesz. E cél 
azonban csak úgy érhető el, ha az állományok már fiatal koruktól kezdve 
állandó záródásban nőnek, és ez a záródása a vágás koráig folyamatosan 
fennmarad. Tehát ezt a célt szolgálja, amire mindig rendkívül nagy súlyt 
helyezek, hogy az erdő valamennyi állománya teljes záródású állapotban 
legyen. Ahol ez nem áll fenn, ott az épület- és tutaj fa kérdésével nincs mit 
kezdeni.

4. Fűrészrönk

Mindazoknak, akiknek az erdő kezelésére jelentős befolyásuk van, a 
fűrészárukra vonatkozóan jó, ha tudják, hogy 3 darab 3 öl hosszú, 14-16 
hüvelyk középátmérőjű furészrönk 1 köböl fát ad, és ebből a 3 rönkből átlag 
20 darab 5/4 hüvelykes deszka kerül ki. Éppen így illik tudni, hogy egy 
szokásos, egyszerű, ún. szlovák deszkafűrész gép 18-24 hüvelyk átmérőjű 
lapátkerékkel, ha teljes víz van, naponta legalább 4, legfeljebb 7 azonos
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vastagságú jegenye- vagy luc fíírészrönköt képes felfűrészelni, amelyekből 
5/4 hüvelykes deszkák lesznek.

Egy ilyen egyszerű fűrészgép, állandóan elégséges vízerő esetén, egy 
évben, csak tavaszi, nyári és őszi hónapokat számítva, 800-1000 db 
fíírészrönköt tud deszkává, pallóvá és lécekre fűrészelni.

Amennyiben ismeretes egy ilyen átlagos rönk fuvarköltsége, és egy 
ilyen deszka fűrészelési díja, ami vidékenként 1 és 2 krajcár között változik, 
akkor ezeknek a költségeknek az ismeretében könnyen kiszámítható, hogy 
mennyivel magasabb a jövedelem ha a fát deszkává fűrészelik fel, mint ha 
ölfaként értékesítik az ott szokásos áron. Az ember egészen meglepő 
eredményre jut, és úgy találja, hogy ugyanazon a helyen, ahol az ölfának 
bizonyos ára és értéke van, egy öl fa deszkává fűrészelve két-, háromszoros, 
sőt többszörösen magasabb értéket jelent, mint az ölfa.

A nagy vízmennyiség és alacsony, 12-15 lábnyi esés miatt, amelyet az 
ún. szlovák deszkafűrészek igényelnek, gyakran csak két hónapig 
fűrészelhetnek, ameddig a tavaszi hóolvadás vize tart. Azért, hogy kisebb 
vízmennyiség esetén is tovább dolgozhassanak vele, már hosszabb ideje 
igény volt, egy fogaskerekű előtétszerkezet révén javított felépítésű, ún. 
haj tóműves fűrészre (Triebságe). Ahhoz, hogy egy bonyolult szerkezetű 
fűrész a várakozásoknak megfeleljen a kevesebb vízmennyiség beállásakor 
is, a tavaszi vizek csökkenése folytán bekövetkezett vízerőgyengülést 
mindenesetre egy jelentősen magasabb vízeséssel lehet csak pótolni. 
Ugyanazon alacsony vízesés mellett egy hajtóműves fűrész nem hogy többet, 
hanem - a mechanika törvényei szerint - kevesebbet fog teljesíteni, mint az 
egyszerű, de jól megszerkesztett, csupán lapátkerekes fűrész. Sok ilyen 
tökéletesített deszkafűrész helyett, rövid idő múltán az eredeti, egyszerű 
berendezést állították vissza, ezzel a leghitelesebb bizonyítványt állítva ki 
róla.

Ahol a legalább 18 lábas vízesésre állított hajtóműves fűrészt, amelyet 
az ottani viszonyokat pontosan figyelembe véve és a számítások szerint 
pontosan kivitelezve, tehát egészen célszerűen és megbízhatóan felépítettek, 
és ennek ellenére rövid időn belül leállították, majd visszatértek a korábbi, 
egyszerű lapátkerekes berendezéshez, ott a hibát mindig a gépezet hiányos 
karbantartásában kell keresni. Ez származhat tudatlanságból vagy 
gondatlanságból, esetleg csupán magának a fűrészmalmosnak a szeszélyéből. 
Ismerek olyan esetet, amikor egy egészen célszerű és megbízható, jelentős 
költséggel felállított hajtóműves fűrész egészen rövid idő alatt tönkrement, 
mert azt - a kevés hajtóvízre való tekintettel - az üzembe állás első hetében 
túlságosan igénybe vették. A hajtóműben és a hajtókarnál egyik törés követte 
a másikat, mivel a csapokat a fémmel gondosan kibélelt csapágyházakban 
nem kenték megfelelően. Aki jártas az ilyen dolgokban, az tudja, hogy az 
erős csapágy a benne forgó csappal - a gép gyors forgása következtében
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hamarosan berágódik, ha nem fut állandóan, megfelelő kenőanyagban. Itt a 
hajtómű központjának az elmozdulása elkerülhetetlen, és ha a fürészmalmos 
ezt nem veszi észre időben, és nem tudja hogyan kell azonnal helyre állítani, 
úgy a fogak még a legerősebb hajtóműben is elkezdenek maguktól 
letöredezni, és az egész szerkezet eresztékeiből esik szét. Ezek egészen 
közönséges jelenségek, amelyek az emberek járatlanságából és 
hanyagságából erednek, és mivel a fűrészek általában távol fekszenek, ezért a 
nehézkessé vált ellenőrzés miatt nem könnyű segíteni ezeken a 
visszásságokon.

Az ország különböző vidékein újabban, így pl. a dessaui hercegséghez 
tartozó Mária-völgyi birtokon Sárosban, majd Szolnokon, Szákon 
(Esztergom megye), Oravicán (Krassó megye), és több más helyen, 
gőzfűrészeket telepítettek, amelyeket jól megépítettek, és a korábban 
általánosan használt fűrészekhez képest rendkívüli teljesítményűek. Amíg a 
mi egyenes fürészlapú, függőleges keretfűrészeink percenként csak 12-18 
hüvelyk vágáshosszat teljesítenek egy átlag átmérőjű furészrönkben, addig a 
gőzfürészek percenként 8-9 láb vágáshosszat produkálnak. Amikor örülünk, 
ha szokásos fűrészeinkkel egy beállított fűrészlappal 12 munkaóra alatt 40 
darab hüvelykes, 3 öl hosszú puhafa deszkát fűrészelnek fel, akkor a 
gőzfűrész azonos idő alatt 120-150 darabot vág fel.

Ha valaki azt hinné, hogy ez esetben a gőzerő a legfontosabb, az 
nagyot téved. A veleje az egésznek a körfűrész a szokásos egyenes fűrészlap 
helyett. A körfűrész beállítása megkívánja a jelentősen nagyobb hajtóerőt, 
amellyel a mi hagyományos fűrészünkkel szemben a nagyobb teljesítményt 
eléri. Kétszeres erő három-, négyszeres teljesítménytöbbletet tesz lehetővé az 
egyenes lapú fűrészhez képest. Mivel a hagyományos fűrész teljes üzemben 
erősebb deszkák vágásánál 4 lóerőt igényel, hogy naponta a jelzett 40 darab 
deszkát felvághassa, úgy elégséges a körfűrésznél a 8 lóerő a napi 120-150 
darab ugyanolyan méretű deszka felvágásához. Mivel ezt a 8 lóerőt 
másodpercenként 3-4 köbláb vízhozamú, és 24 láb magas vízesés 
szolgáltatja, és ahol a szükséges körülmények ehhez adottak, ezt már egy 
célszerűen megszerkesztett felülcsapó vízikerékkel is el lehet érni. így 
oktalanul cselekedne az, akinek rendelkezésére állna megfelelő helyen egy 
élő patak, amely ezt a 8 lóerőt ingyen szolgáltatná, helyette egy gőzgépet 
állítana be, melyet minden nap drága fával, fekete- vagy barnaszénnel kellene 
etetnie.

A gőzzel hajtott körfűrészek azonban az idők folyamán mégis többet 
jelentenek, mint az állandóan elegendő vízierővel működő körfűrészek. 
Ennek okát abban lelhetjük, hogy amíg minden jó gőzgépnek és a vele 
meghajtott körfűrésznek saját gépésze van, aki nemcsak kezeli, hanem 
karban is tartja a gépegységet, ezzel szemben ezt a beosztást a vízzel hajtott 
körfűrésznél már feleslegesnek tartják, és ezt a feladatot, mint csekélységet a
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fűrészmalmosra bízzák. Itt tehát ugyanaz a helyzet, mint amit a hajtóműves 
fűrésznél a gépezet karbantartásakor megjegyeztem.

Két évvel ezelőtt alkalmam volt Oravicán, hogy egy ilyen gőzerővel 
meghajtott körfűrésznek a teljesítményét tanulmányozzam, ahol az ottani 
erdőigazgató olyan készséges volt, hogy képet alkothattam ennek a gépnek 
nemcsak a berendezéséről és fűrészüzeméről, amely akkor éppen vasúti 
talpfát fűrészelt, hanem magának a vasúthoz szükséges bükk talpfa 
nagyüzemi telítésének az eljárását is láthattam. Ez alkalommal magam is 
meggyőződhettem a körfűrész nagy előnyéről a mi egyenes lapú, 
hagyományos fűrészünkkel szemben.

5. Zsindelytermelés

E tárgyban szíveskedjenek mindenekelőtt felidézni azt, amit az 
Erdővédelem című fejezetben mondtam.

A használatos zsindelyrönk évről évre növekvő hiánya, aminek 
következménye a zsindelynek, mint a legkeresettebb faárunak évről évre 
növekvő ára, már évek óta indokolja, hogy a gyakran fellépő fapazarlást 
zsindelygyártó gép beállításával csökkentsék. A lublói uradalomban már 
több mint 30 évvel ezelőtt a deszkafűrész mellé egy ilyen zsindelygyártó 
gépet is beállítottak. Mivel az akkori szerkesztésű gép zsindelyt csak 
fűrésszel termelt, 4 hüvelyk széles és 5/8 hüvelyk vastag falapból tudott 
gyártani (egy ember naponta 500 darabot tudott termelni), ezekhez a 
falapokhoz - a horony jó elkészítése miatt - csak jó minőségű fűrészrönköt 
lehetett felhasználni. Pontos számítások kimutatták, hogy az akkori zsindely- 
és deszkaárak mellett előnyösebb a rönköt deszkának és nem zsindelynek 
feldolgozva eladni. Ezenkívül ez a gépi zsindely - az átmetszett évgyűrűk 
folytán - jóval kevésbé tartós, mint a hasított fából készített (bizonyítja ezt a 
felhasználásuk). Ezért néhány év után a zsindelygyártó gépet leállították, és 
csupán a hasított fából készült, hagyományos zsindely került forgalomba, 
amelyhez a mindenkori évi kitermelés a szükséges rönkmennyiséget 
szolgáltatta, feldolgozva minden hulladékot.

A legújabb zsindelygyártó gépnél történt előrelépés, aminek lényege, 
hogy a nyers zsindelyt most már központosán, a bélsugarak irányában tudják 
kivágni a fából. Ezáltal a munka egyszerűbb lett, és lehetővé vált a tartósabb 
zsindely gyártása. Itt Szepességben, a savniki püspöki uradalomban az elmúlt 
esztendőben beállítottak egy ilyen, legújabb típusú zsindelygyártó gépet. Az 
idő rövid ahhoz, hogy pénzügyi eredményeket, ill. a zsindely tartósságát meg 
lehessen ítélni. Csak néhány évi üzemeltetés után tűnik ki az ilyen új 
berendezések használhatósága, amikor már megszakítás nélkül, nagy 
tömeget termeltek.
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6. Ami a fahasználatnak a bognár-, kádár- és egyéb munkához, mint 
a különböző szerszámnyelekhez és szerszámokhoz szükséges szerszámfa 
termelését illeti, ez olyan téma, amelyben egyrészt tekintettel kell lenni ennek 
a cikknek a végtelen sokféleségére, és éppen így a helyi viszonyokhoz való 
alkalmazkodásra, és a leggazdaságosabb bevezetésére, mint ahogy ennek 
megfelelő méltatása már az erdővédelemben elhangzott.

7. Ugyanez vonatkozik a makkoltatásra és a gubacsgyűjtésre, mert 
ami itt figyelemre méltó, azt a könyv első fejezete érinti. E téren semmilyen 
tapasztalatom nincs, noha fiatal koromban az őserdőkben hatalmas tölgyfák 
alatt eleget éjszakáztam, és számtalan makk és gubacs koppant rajtam. 
Akkoriban, 30 vagy több évvel ezelőtt nem volt olyan jelentősége a 
gubacsnak a magyar erdőbirtokosok előtt, mint ma.

8. Az erdei legeltetés mint szolgalom

Erről a jelen erdészeti viszonyaink között oly fontos témáról e könyv 
második fejezetében, mely az ésszerű erdőgazdálkodással foglalkozik, egyet 
s mást leírtam. Fontosnak tartom azonban még a következőket hozzáfűzni:

Erdei legeltetés mindig volt, van és mindig lesz is. Még, ha a 
túlhajtott, esztelen erdei legeltetés szintén egyike a legnagyobb bajoknak, ami 
az erdő fahozadékát csorbítja, úgy erre is érvényes, mint szinte mindenre, 
abusus non tollit usum [a visszaélés nem szűnteti meg a jogszerű 
használatot]. Itt csak az a kérdés, meddig tart a visszaélés és meddig a 
jogszerűség. A kettő közötti határt mindenesetre nehéz meghúzni, mivel 
mindkettő nagyban függ az erdő állapotától és egyéb, más körülménytől, 
amelyek végtelenül különbözőek lehetnek. A rendezetlen, rosszul kezelt 
erdőségekben a határokat nem lehet kiszámítani, minthogy ezekben olyan 
végtelen változatosság található, mint egy marhaállomány nagyságában, 
amely egy erdő minden ezer holdján még elegendő füves legelőt talál, és a 
fiataloshoz csak mellékesen nyúl hozzá, ugyanakkor egy másik, hasonló 
nagyságú erdőben viszont az egytizede sem talál elegendő táplálékot a 
gyepen, és legnagyobb részt a lehajló ágak lombjával, a letördelt vékony fák 
és az újulat fiatal csemetéiből kell szűkösen táplálkoznia. Csak a tapasztalat 
és a fiatalosokban okozott kisebb-nagyobb károk helyszíni számbavétele, 
amit az ismert vagy kinyomozott marhaállomány okoz, teszi lehetővé 
számunkra, hogy megállapítsuk azt a marha darabszámot, amely a 
szabályozatlan erdészkedés esetén az erdő hátránya nélkül legelhet.

Ha az erdő elég rendezett állapotban van, és rendezett az erdészeti 
üzem, ahol minden vágásterületen, akár természetes, akár mesterséges úton 
újították azt fel és gondozzák, eléggé szabályos korosztályos állományok
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találhatók (amilyeneket az Erdőbecslés című fejezetben már tárgyaltam), és 
valamennyi állományt teljes záródásban nevelik, és folyamatosan ilyen 
állapotban tartják, ott egészen más a helyzet. Itt a visszaélés és a jogszerű 
használat (usus ad abusum) határát mindenfajta lábasjószág számára, 
amennyi az erdő hátránya nélkül erdei legeltetésre behajtható, számításokkal 
megközelítően meg lehet határozni.

Azokat a számításokat, amelyek az alábbi gondolatmeneten 
alapulnak, hosszan tartó és fárasztó lenne előadni. Ezért most csak az 
eredményeket közlöm, miután ezt a témát behatóan tanulmányoztam, és az 
utóbbi időben ugyanebben a témában „atyai városomban”, Lőcsén, az 
ugarolás eltörlése alkalmából, mint bizottsági tag közreműködtem.

Gazdászaink tényként ismerik el, hogy hegyi legelőinken, ahol a 
magasabban fekvő vidéken a fű a száraz nyarakon sem sül ki a napon, jó, 
kőfolyástól és fáktól mentes, füves térségben 3 hold füves talajon 1200 
négyszögölenként 1 darab erős szarvasmarha (egy ökör vagy egy súlyos 
tehén) legelhet, ha a marha, és ez jelentős feltétel, egész nyáron át, azaz 
májustól októberig mindig csak ezen a füves területen legel anélkül, hogy 
erdőbe, lekaszált rétre vagy tarlóra lépne. Ha ugyanis a marha egyúttal 
erdőben, vagy aratás után tarlókon és mezőkön is legel (ez megnehezíti a 
számítást), úgy természetesen jóval kisebb, mint 3 hold gyeplegelő szükséges 
1 darab marha számára. Ugyanilyen 3 holdnyi gyeplegelőn, amelyen 1 darab 
szarvasmarha vagy ló elegendő legelnivalót talál egy nyáron át, 10 darab 
juhot lehet tartani.

Ennél a számbavételnél úgy találtam, hogy rendezett, teljes záródású 
állományokkal rendelkező erdőkben az erdei legelő megközelítően a 
következő arányt mutatja:
a) fenyő és bükk szálerdőben csak 1/15 rész a
b) tölgyerdőben 1/12 "
c) bükk és gyertyán sarj erdőben 1/10
d) tölgy, kőris, nyír, juhar, mogyoró, elegyes erdőnél 1/8

gyeplegelő,
feltételezve, hogy nemcsak - mint már említettem - valamennyi vágásterület, 
késedelem nélkül és a vágás után azonnal a legfigyelmesebb gondozásban 
részesül, hanem folyamatosan tovább is tart, amíg a gyenge fácskák ki nem 
nőnek a marha szája alól, és a marha a már kielégítően felnőtt és már 
felszabadított vágásokba, az erdei utak mentén, a patakok mentén és egyéb, 
soha fával be nem nőtt, nedves foltokon, valamint a felnőtt erdőben 
megtalálja a legelőjét.

Ilyen tökéletes állapotú erdőben, melyben a legtöbb és legértékesebb 
fa nő, az erdei legeltetés mindenütt nagyon csekély lesz, amelyben pl. fenyő 
esetében csak 45 holddal lehet számolni lovanként vagy marhánként. Ahol az 
állomány teljesen zárt, és már 40 éven felüli, és benne nem találhatók üres
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foltok a völgyekben, az utak mentén vagy nedves területeken, 200 hold sem 
tud egyetlen tehenet sem eltartani. Éppen az ilyen tökéletes állapotú erdőben, 
amely mint erdő a legtökéletesebb fát tudja adni, kellene célszerűen, addig, 
amíg az istállózást általánosan be lehet vezetni, vagy ahol ezt nem lehet, vagy 
nem célszerű megvalósítani, ott annak az alapelvnek megfelelően, miszerint: 
„a mező és erdőgazdaság kéz a kézben haladjon, és egyik a másikat lehetőség 
szerint segítse ” a hatóságok hozzájárulásával az erdőnek kb. 1/10 részé ter
meljék le teljesen, legelőnek szánva, itt-ott meghagyva néhány fát a fű árnyé
kolására. Az erdő többi részében belterjes erdőgazdálkodást kell folytatni, az 
eddigi, „erdő is, legelő is”, egymással szemben álló érdekek helyett.

9. Hamuzsír-előállítás

Fényes Elek statisztikája szerint 1825 és 1827 között évenként 
átlagosan 45 399 mázsa [1 bécsi mázsa = 100 font = 0,56 q] kalcinált 
hamuzsírt szállítottak ki Magyarországról. Nem ismert, hogy mennyi volt ez 
idő alatt a hazai felhasználás, valószínűleg ugyanennyi. Mivel 1 mázsa 
hamuzsír előállításához 5 öl bükkfa szükséges, így a jelzett 
hamuzsírmennyiséghez évenként 400 000 öl fát használtak fel.

Ezt az árucikket őserdeinkben és hasonló erdőkben, ahol a fának 
jelenleg még szinte semmi értéke nincs, még ott is, legalábbis állítólag, 
többnyire csak feküfából termelik. Ezt azonban általában nem lehet 
komolyan venni, és jó néhány egészséges fát is elégetnek, közismerten olyan 
viszonyok között, ahol egy erdőőmek 6-10 ezer hold erdőre kell vigyáznia, ez 
nem is történhet másképp.

A hamuzsírfőzésnél az a legnagyobb baj, hogy a hozzá szükséges 
hamuhoz a legritkább helyen égetik el a fát gödörben, ahogy tulajdonképpen 
kellene, hanem oly módon termelik, hogy a fekvő fa alatt tüzet gyújtanak, 
majd a saját sátra alatt, folyvást száraz rőzse segítségével, elhamvasztják. Ez 
a módszer végtelen sok erdőtűznek az okozója. Igaz ugyan, ha rendesen 
számolnak és a hamuzsír ára helyben 8 forint, a hozzá felhasznált bükkfa ölét 
pedig 30 krajcárra tesszük, ha valóban mindig használhatatlan feküfát 
égetnének el, és a művelet az erdőben semmiféle kárt nem okozna, akkor 
olyan vidéken, ahol semmilyen ára és értéke nincs a fának, nem is lenne 
olyan megvetendő jövedelem. Ezek az erdőtüzek és a hamuzsírégetők 
szándékos gyújtogatása a lábon álló fák ledöntése végett azonban elég 
indítóok arra, hogy ahol az ember 30 krajcárért egy öl egészséges fát tövön 
kielégítő mennyiségben megvehet, a hamuzsírfőzdét haladéktalanul és joggal 
fel kell állítani. Az erdészeti szolgalmak megváltása után valószínűleg 
gyakori eset lesz, hogy a vágásokban visszamaradt ágakat és a 
rőzsehulladékot, megfelelő felügyelet mellett, teljesen célszerűen és 
előnyösen, gödörben, hamuzsírfőzés céljára hamuvá égessék el.
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Hetedik fejezet

AZ ERDEI SZOLGALMAK MEGVÁLTÁSÁRÓL VAGY 

SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Nálunk a szolgalmak csak az úrbéri faizásra, az erdei legeltetésre, és 
az egykori jobbágyok makkoltatási jogára szorítkoznak, míg a Németország 
erdeinek egy részét pusztító alom- és lombgyűjtés szolgalma, valamint a 
marhaetetésre szolgáló lombfosztás, csupán névről ismertek.

Az 1853. november 2-i legfelsőbb pátens megjelenése óta ezeknek a 
szolgalmaknak a megváltását vagy szabályozását, ezt az erdőtulajdonosok 
számára életbevágóan fontos témát, a Magyar Erdészegylet valamennyi 
vándorgyűlésén tárgyalták. Az úrbéri faizási jog megváltásának vagy 
szabályozásának a módjáról nagyon érdekes és mélyreható előadások 
hangzottak el, amelyek gyakran hosszabb vitára adtak alkalmat.

Ezt a témát legalaposabban Balasitz erdőtanácsos fejtette ki az egylet 
1853. június 23-án Besztercebányán tartott közgyűlésén. Az úrbéri faizás 
területtel történő megváltásának legegyszerűbb és legcélszerűbb módját, 
megvalósításának gyakorlati menetét Greiner, Cobourg hercegi erdőtanácsos 
adta meg, az egylet 1856. július 15-én Késmárkon tartott közgyűlésén.

Ezután az egylet 1857-ben Ungváron és 1858-ban Sopronban tartott 
közgyűlésén még több erdészeti kiválóság is tartott előadást a megváltásnak 
már megfogant megvalósításáról. így ezt a témát egészében megoldottnak és 
kimerítettnek tekinthetnénk. Mivel az erről szóló előadások és viták az egylet 
folyóiratában ugyan megjelentek, de azok nem jutottak el mindazok kezébe, 
akiket az ügy igazán érdekelne, úgy vélem, nem lehet semmilyen kétséget 
hagyni egy ilyen fontos témában, fel kell mérni az úrbéri faizás területtel való 
megváltásának lényegét, mivel ez az általánosan elismert, legcélszerűbb 
mód. Itt ezt röviden közreadom.

Az úrbéri faizás szabályozása az évi fajuttatás rögzítésével, jóllehet a 
legtöbb esetben az erdőbirtokos kisebb áldozatával jár, a magánbirtokosnál 
csak legritkább esetben fog célszerűnek tűnni, annál az egyszerű oknál fogva, 
hogy egy másikkal való közös jogúsággal minden birtok csak félbirtok, és 
ami a fő dolog, a tulajdonos szabad rendelkezése ez által akadályozva lesz. 
Kérem, nézzenek ennek utána az Erdőbecslés című fejezet függelékében, 
amely az erdőérték-számítással foglalkozik.

Az úrbéres faizás területtel való megváltásának esetében a gyakorlati 
eljárás lényege a következő:

* Balasitz fent jelzett előadása a Mittheilungen des ungarischen Forstvereins I. füzetében 
jelent meg 1854-ben, Greineré pedig a Mittheilungen 1856. évi I. füzetében található.
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A hatóságok az uradalom közreműködésével meghatározzák egy ház 
törvényes gallyfajárandóságát, azaz, hogy azon a vidéken hány szekér 
szükséges főzéshez és fűtéshez. A legjobb az volt, ha mindez az uradalom és 
az ott élő jobbágyok közös megegyezésével történt. Ezután egy ilyen szekér 
gallyfa értékének a megállapítása következik. A vágásban visszamaradt 
ágakból és rőzséből keletkezett hulladék, a sűrűségben elszáradt, alászorult 
léces fák, tuskók, vagy kiszáradt, másra nem használható feküfa 
feldolgozásából álló fuvar értékét rendszerint azon a vidéken, vagy más, 
hasonló körülmények között lévő uradalmakban szokásos, vagy a szabad 
kereskedelemben forgalmazott hasonló fuvar ára alapján, vagy a községgel 
való megegyezés alapján határozzák meg. Egy ilyen szekér gallyfa 
pénzértékét megszorozva egy háznak járó fuvarok számával, adja egy ház 
gally fajárandóságának értékét. Ezt az összeget megszorozva a községben 
jobbágyok által lakott házak számával, és az így nyert eredményt elosztva a 
meglévő jobbágytelkek számával, megkapjuk az egy jobbágytelek után járó 
gallyfa értékét, amely annyi, mint 8 zsellérházé. A jobbágytelkek 
gallyfaértékéhez hozzáadva a zselléreknek járó értéket, együttesen adják az 
egész község gallyfajárandóságának az értékét.

Amennyiben a meghatározott összegből levonjuk az ellemszolgál- 
tatások értékét, az eredmény tisztán megadja, hogy a község részére mekkora 
erdőrészt kell elkülöníteni, melynek tartamos évi fahozadéka pénzben 
kifejezve éppen akkora értékű legyen. Ami az ellenszolgáltatásokat illeti, 
azok nagysága zsellérházanként fél bécsi öl fa kitermelési bére, és minden 
jobbágytelek után egy öl fa két mérföldre történő elszállítása jön számításba, 
ami az urbáriumból különben is ismert.

Az elkülönítendő erdörésznek a kiszámítása és meghatározása a 
megállapítandó fahozadék alapján - az erdésztechnikus feladata. Egy példán 
keresztül bemutatom, hogy ez milyen módon történik.

A falvaknak eddig megvolt a haszonbérleti joguk épületfára is. Az 
1836-os urbárium szerint azonban csak olyan helyeket illetett meg 
törvényesen, ahol az erdőségek olyan nagyok voltak, hogy az uradalom házi 
szükségletén felül idegeneknek is el tudtak adni. (Ez esetben is csak a 
lakóházak tetőszerkezetéhez és az istállókhoz szükséges épületfa járt és 
semmi más). E járandóság kiszámításához a kölcsönös kedvezménynek 
megfelelő - kulcs alkalmazható a legcélszerűbben. Ha ezeket a tetőket jól 
tartósítják, feltételezhető, hogy általában minden tetőszék, amelynek 
zsindely-, szalma-, vagy cserépborítása van, és némiképp tartósítják, 100 évig 
tart. Ezután újra kell építeni. Ha a fedést állandóan rendben tartják, akkor 
természetesen tovább tart, akár több száz évig is, mint ahogy sok öreg háznál 
látni lehet. Figyelembe kell venni azonban azt a lehetőséget, hogy egy ház az 
istállóval együtt le is éghet. Új tetőszék helyreállításához szükséges épületfa 
mennyisége 1 ölének az átadó erdőben számítva és 100 évvel elosztva adja az
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épületfa értékét egy évre és egy házra vonatkozóan. Ezek után már könnyű 
ezt az értéket egy jobbágytelekre vetíteni. íme erre egy példa:

Álljon egy falu 22 jobbágytelekből, 62 jobbágyok lakta házból és 18 
zsellérházból. Kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a fűtéshez és 
főzéshez minden jobbágyháznak évi 26 szekér gallyfa, fuvarjával 10 krajcár, 
a járandósága. Ezenfelül idáig a községnek épületfa haszonvétele is volt, ami 
a településen szokásos lakóház- és istállótetőszék-igénye, 12 pár szarufa, 24 
pár tetőléc és 8 erősebb épületfa- gerenda, párnafának és kötőfának való. Ez 
az épületfa- mennyiség 2,5 bécsi öl fát jelent, ára pedig az átadó erdőben 
átlag 2 forint 30 krajcár. Mekkora erdőterület lenne egyenértékű a falu 
jelenlegi haszonvételi jogával, amennyiben azt szakemberek kezelik, hogy 
onnan tartamosan évenként 58,5 bécsi öl hasábfát mint főhasználatot, és 
ennek két tizedét mellékhasználatként, mint áterdőlési és egyéb gallyfát 
lehessen kivenni 1100 négyszögöles holdra vonatkoztatva, és ez a 
mellékhasználati fa, amely ily módon holdanként 11,5 bécsi ölet tesz ki, a 
hasábfa egyharmad árában, tehát 50 krajcár ölenkénti értékkel számolva?

26 szekér gallyfa házanként, 62 jobbágytelkes ház után, ez 
évi 1612 szekér, 10 krajcárjával ......................................... 268 ft 40 kr
ehhez az épületfa 62 ház után, 2,5 bécsi öllel számolva 155 
ölet ad, a 155 öl 2 ft 20 krajcárjával összesen 387 ft 30 kr 
100 évre, ebből 1 évre ....................................................... 3 ft 52,5 kr
mivel ez a fának mostani értéke 22 jobbágytelekre 
vonatkozik, egy telekre 272 ft 32,5 kr osztva 22-vel = 12 ft 
23 kr esik
ehhez jön a 18 zsellér = 2 és 1/4 jobbágytelekkel

összesen:
27 ft 51 3/4 kr 

300 ft 24 1/4 kr

Az ellenszolgáltatások összege:
a 18 zsellér vágásbére egyenként fél öl, tehát 9 ölnél 30
krajcárával 4 ft 30 kr
a fuvardíj 22 ölért 2 ft 30 krajcárával 55 ft

összesen: 59 ft 30 kr
ezeket az ellenszolgáltatásokat levonva a fenti összegből az
egykori jobbágyok kártalanítása 240 ft 54 1/4 kr
egy hold hozadéka 58,5 öl hasábfa, értéke 2 ft 30
krajcárával 146 ft 15 kr
ehhez még 11,51 öl áterdőlési gally és rőzse 50 krajcárával 9 ft 35 kr

összesen: 155 ft 50 kr

Ezek alapján a községnek a fenti 240 ft 54 1/4 kr kártalanításért évenként a 
községi erdőből meg kell kapnia -  240 ft 54 1/4 kr osztva 155 ft 50 kr = 1,54
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hold, mely 80 éves vágásforduló mellett a nagysága 123,2 hold -  123,5 
holdat, ami jobbágytelkenként 5 holdat jelent.

A továbbiakban, ahol a jobbágytelkek nincsenek olyan kis részekre 
szétforgácsolódva, mint ahogy itt feltételeztük, és ahol az éghajlat kevésbé 
zord, és ezért nincs szükség oly nagy mennyiségre (ahogy itt, 26 szekérre) 
egy ház fűtésére és a főzésre, mint itt, a kártalanítás jelentősen kisebb, mint 5 
hold jobbágytelkenként, és ez egészen helyénvaló is.

Ami a már hasonló módon végrehajtott megváltásokat illeti, a Magyar 
Erdészegylet oly gyakran említett Közleményeiben (Mittheilungen), név 
szerint az 1859-es évfolyam I. és II. füzetében, Smetaczek egyesületi titkár, 
Rowland, Helm és több kitűnő erdész szakember által közreadott alábbi 
eseteket láthatjuk: szelíd éghajlat alatt és kevés erdő esetében, ahol az úrbéri 
faizást csak nagyon korlátozott mértékben lehetett gyakorolni, keményfából 
általában 1 és 3 hold között, kiterjedt erdőségekben, ahol az úrbéri faizás nem 
volt annyira megszorítva, ott 2-4 holdat, zordabb időjárás mellett 
fenyőerdőségekben, tehát puhafa esetében általában 4 és 6 holdat, kivételes 
esetben 6 és 8 holdat állapítottak meg és különítettek el, mint az időszerű 
haszonélvezettel egyenértékű erdőterületet. A mi komor Szepességünkben, 
magas Alpeseink lábainál, a már számtalan végrehajtott vagy folyamatban 
lévő hasonló megváltások között csak egyetlen eset ismert, éspedig 
Kislomnic községé, ahol a közbirtokosság és a község között barátságos 
megállapodás után 12 hold kártérítés került aláírásra. Itt azonban egészen 
különleges körülmények uralkodnak, aminek következtében ez a 12 hold 
több mint kedvezmény, mert mint kártalanítást is figyelembe vették, amely 
körülménynek még csak a nagyon vázlatos ismertetése is messzire nyúlna.

Egy körülmény felett azonban nem lehet némán átsiklani, éspedig 
azon oknál fogva, hogy a falvaknak átadott, közösségivé vált erdők ma csak a 
legritkább esetben alkalmasak tartamos erdőgazdálkodásra, mert csak ritka 
esetben lehetséges a falunak olyan erdőrészt átadni, melyben már most 
megvan a négy fő korcsoport, melyek a tartamos gazdálkodáshoz szükséges 
feltételek között szerepelnek. Ha nem akar az ember viszonylag sok vágható 
fát a falunak felajánlani, akkor nem marad más hátra, mint az első 
vágásfordulóban abból a korcsoportból, amelynek korosztályaiból a falunak 
szükséges fajárandóság hiányzik, valamiképpen rögzített, és meghatározott 
gallyfamennyiséget kisegítésképpen biztosítani lehet. Ez mindenesetre 
szükségmegoldás, és csak ideiglenes. Az átadandó erdőterület e célból 
történő megnagyobbítása viszont az erdőbirtokosnak végleges veszteséget 
jelentene, és a község sem lenne vele kisegítve. Ahol mindjárt az új 
erdőtörvény bevezetésétől kezdve szigorúan tartják magukat hozzá, ott azt 
tapasztaltam, több kedvező esetben, amelyekre befolyásom volt, hogy maguk 
a községek ebbe a megoldásba méltányosságból beleegyeztek.
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Az erdei legeltetés szolgalmát illetően, ahol eddig ex usu [szokásjog 
szerint] élt, nincs miről beszélni, mert a legmagasabb pátens nyomatékosan 
kimondja, hogy a községi legelő kijelölésével jobbágytelkenként 4-22 holdig, 
a birtok mindkét oldali legeltetésével, tehát a visszamaradt uradalmi 
erdőkben is, fel kell hagyni.

Nagyon ritkán, csupán néhány esetben látszik célszerűnek a faizási 
szolgalom oly módon való szabályozása, hogy az éves fajárandóságot 
rögzítjük. Természetesen ez csak abban az esetben ésszerű valamiképpen, ha 
a jelenlegi gally fajárandóság a jövőben is csak gallyfa marad, melynek 
mennyiségét a jövőre vonatkozóan pontosan meghatározzák. Mindenesetre 
javasolom, hogy ezt a mennyiséget semmiképpen ne szekérrakományban 
rögzítsék, hanem meghatározott ölmértékben vagy kötegben, melynek 
méretét pontosan meg kell jelölni. Ha nem így történik, és azt hisszük, hogy a 
szabályozás csupán a gallyfafuvarok számának a meghatározásával 
keresztülvihető, akkor véleményem szerint elkerülhetetlen lesz, hogy 
perpatvar perpatvart kövessen, és a szabályozás a célját így nem érte el. Maga 
az öl vagy köteg szerint meghatározott mennyiség is csak akkor lesz 
megfelelő, ha a szerződésben nemcsak a fafaj van pontosan kikötve, hanem a 
hely is, ahol ezt a fát be kell sarangolni. Az erdőbirtokos ezt pedig minden 
évben hitelesíti, rögzítik mind a besarangolás, mind az elszállítás időpontját, 
és annak betartását kellően ellenőrzik és szemmel tartják. Mindezt azonban 
az idők folyamán nehéz lesz megvalósítani.
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Nyolcadik fejezet

MÉG EGY SZÓ AZ ERDÉSZISKOLÁKRÓL, AZ ISKOLÁKRÓL 

ERDÉSZEK ÉS VADŐRÖK SZÁMÁRA

Nem tartom feleslegesnek, hogy a dolgok jobb megértése végett 
ahhoz, amit erről a témáról már e művecske második fejezetében -  az ungvári 
előadásomban -  mondottam, az alábbiakat még hozzáfűzzem.

Mindenki előtt ismert, aki némileg járatos a bányászatban, hogy a jó 
bányafelügyelő a lelke a jó bányaüzemnek Az a bányaigazgató, aki a bányáit 
rendszerint havonta csak egyszer keresi fel, legyen mégoly tevékeny ember 
is, és rendezzen el mindent mégoly okosan, ha rossz felügyelői vannak, nem 
ér el semmit, vagy csak sokkal kevesebbet, és ez a kevés is sokkal nagyobb 
idő- és pénzáldozattal jár annál, mint akinek rátermett beosztottai vannak.

Valami egészen hasonlót lehet találni az erdészkedés esetében is. Az 
erdőmester legyen bár mégoly ügyes, tettrekész, igen értelmes ember, mégis, 
ha rest, tudatlan erdészei vannak, nem fog az erdőkezelésben előrehaladni, 
hacsak nem veszi a fáradságot, és tehetsége is van hozzá, hogy ügyes 
embereket képezzen ki magának. Nagy erdőtestekben, ahol tudományosan 
képzett, magasabb rangú erdészeti alkalmazott adódik, ott még tűrhető a 
helyzet, mert az erdész uraknak erdőmesterükben professzoruk van, aki 
megtaníthatja őket mindarra, ami náluk még hiányzik. Ki fogja azonban ezt 
kisebb erdőségekben megtenni, ahol nincs tudományosan képzett erdészeti 
alkalmazott, mint elöljáró, ahol az erdésznek az erdővel kapcsolatban 
mindenesnek kell lennie? Birtokosnak, ügyvédnek vagy udvarbírónak, a 
városokban polgármesternek a tanáccsal együtt, a községekben elöljárónak az 
esküdtekkel együtt. Hogy ilyen körülmények között hogy megy az erdész 
oktatása, és egyáltalán hogy mehet, azt jól tudjuk. Ilyen viszonyok között 
rendkívül fontos, hogy iskolák, tanintézetek legyenek erdészek számára. 
Hogy mennyire hagyatkozhatunk a magángyakorlatból származó 
bizonyítványokra, az ismert.

Úgy hiszem, az eddig előadottakból magától adódik, hogy a mi 
erdészeti viszonyaink között főleg legényeinknek milyen tantárgyakat 
oktassanak, és elég világosan kitűnik, hogy a jelenlegi viszonyok között a 
favágással és a nyúlvadászattal, meg a fatolvaj októli őrködéssel még nem 
tettünk meg mindent az erdészekért és tudásukért.

Ami a tanítás módját illeti a saját erdészeti iskolában, arról nem tudok 
véleményt mondani, mivel sok embernek az erdészeti teendőkbe való 
gyakorlati bevezetésén kívül nincs más tapasztalatom, így azt hiszem, hogy 
azt át kell engednem tapasztaltabb embereknek.
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A Magyar Erdészegyletben, fennállásának eddigi, rövid ideje alatt 
állandóan és igen élénk részvétellel a legcélszerűbb erdészeti tanintézet 
felállítása került szóba, és erről tanácskoztak, majd javasolták, hogy egy 
bizottság dolgozza ki a viszonyainknak megfelelő erdészeti tanintézet 
felállításának a módját. Ennél többre az erejéből nem futotta. A bizottság 
előmunkálatainak lényege az alábbi.

1853-ban az erdészeti tudományok nagyérdemű professzora a selmeci 
akadémián, Schwarcz bányatanácsos -  aki már sok derék magyar erdészt 
képezett ki -, az egylet megkeresésére a besztercebányai közgyűlésen 
javaslatot tett arra, hogy Magyarországon létesüljön egy magasabb erdészeti 
tanintézet, amely a morvaországi Aussee-belihez hasonlóan 
magánalapítványból jönne létre. A javaslat lényege a következő:

Ahelyett, hogy mint eddig Selmecen, csupán egy professzor adja elő 
(tanársegédeivel) az erdészeti tudományokat, a segédtudományokat pedig 
valamennyi akadémiai hallgatóval, így a bányászhallgatókkal együtt, más 
professzorok előadásában hallgatják, az újonnan létrehozandó tanintézetben 
három professzor és három tanársegéd állna alkalmazásban, akik közül az 
egyik mindjárt a tanintézet igazgatója lenne, és az erdészeti ismereteket adná 
elő a hozzá tartozó főtantárgyakkal, a másik a természettudományokat, a 
harmadik pedig a matematikát és a rajz mesterségét tanítaná. Részletes 
ismertetés erről a Mittheilungen des ungarischen Forstvereins 1854. l.sz. 
füzetében található.

Mivel a jelenlegi selmeci intézetben a segédtudományokat a 
bányászoknak szükséges terjedelemben adják elő, a voltaképpeni erdészeti 
tudományokkal, az előbbiek nagy időigénye miatt, egyetlen professzor a 
tanársegédjével csak korlátozott mértékben tud foglalkozni. Ezért kívánatos 
lenne egy magasabb tanintézet, amely kizárólag az erdészeti igényeket és 
követelményeket elégítené ki. A javaslatnak nem volt igazán jó visszhangja, 
amikor az alapítvány megajánlásáról volt szó, többek között azért sem, mivel 
annak ellenére, hogy az első években az erdészet és a bányászat összeolvad, 
mégis sok kitűnő erdész került ki az akadémiáról, és érezni lehetett, hogy, 
mint ahogy mondják: az ing közelebb van, mint a kabát, amennyiben ti. a 
jelenleg fennálló két állami magasabb erdészeti tanintézet, a marienbrunni és 
a selmeci mellett, valójában nagyobb szükségünk van egy szakiskolára az 
erdészek számára, mint egy újabb, magasabb erdészeti tanintézetre.

Nos, ami az igazi erdészeti szakiskolát illeti, az egylet 
Magyarországon jelenleg a legsürgősebb erdészeti szükségletnek ismerte el. 
Erről már az Ungváron tartott közgyűlésen az egylet az egyik állandó 
bizottsága által kidolgozott programot adott közre. Ezt a programot az Egyleti 
Közlemények 1858. évi IV. füzete tartalmazza. Lényege a következő:

Az egyesület közbenjárásával három azonos erdésziskolát állítanának 
fel az ország különböző vidékein, mindegyiket körülbelül 30 tanulóval. Az
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egyik Keszthelyen, a másik Tótlipcsén lenne, a harmadik helyét ugyan nem 
jelölték ki, de Bihar vármegyébe javasolják.

Ezekben a tanintézetekben a tanítás leginkább gyakorlati lenne, ezért 
az iskolához egy nagyobb területű tanerdészet kapcsolódna. A tanszemélyzet 
egy igazgatóból -  ő látná el egyúttal a tanerdészet vezetését is -, két tanárból 
és egy tanársegédből állna, akik a tanulók gyakorlati oktatásán kívül a 
következő tantárgyakat adnák elő: vadon élő állatok természetrajza, vadászati 
ismeretek, rovartan, hegy- és talajtan, éghajlattan, erdészeti 
termőhelyismeretek, algebra, elméleti és gyakorlati geometria, mechanikai 
alapismeretek, rajztan, erdészeti termék- és igazgatási ismeretek.

A tanfolyam kétéves lenne, és azok a növendékek, akik 
Magyarországon állandó lakosok, tandíjmentesek lennének.

Mindegyik iskola első berendezésének költségeire 4 ezer forint, a 
folyó kiadásokra mintegy 7 ezer forint és 120 öl fa lenne előirányozva, az 
épület felépítése vagy bérbe vétele nélkül.

A bizottság javasolja, hogy ezeknek a költségeknek a fedezetéül az 
erdőből származó adóbevételből vagy egyszeri alkalommal 4 és fél krajcárt, 
vagy évenként és holdanként 3,5 krajcárt juttassanak.

Ami az első berendezést és az éves szükségletek költségeit illeti, azok 
kisebb súlyúak az olyan települések számára, és bizonyára el is viselnék, ahol 
már hasonló intézetet támogat a lakosság teremtő szelleme és segítőkészsége. 
Bizonyosan érkeznének kedvező ajánlatok az ország különböző vidékeiről, 
településektől vagy magánosoktól, amíg ez a téma úgy a helyére nem kerül, 
hogy általános visszhangra talál. Azzal bízott meg atyai városom, Lőcse, mint 
küldöttét, hogy az ungvári közgyűlésen jelentsem be, amennyiben ez a téma 
szóba kerül, és elhatározzák egy ilyen iskola felállítását, és a választás 
Lőcsére esik, amely város a Központi-Kárpátok lábainál fekszik, ahonnan 3 
órán belül az erdőtenyészet minden lépcsőfokát el lehet érni a tölgyesektől a 
henyefenyőig, és 10 ezer holdnyi erdejének fele fenyő, fele lombos, ez a 
város kész az oktatáshoz szükséges valamennyi helyiséget a szükséges 
ingóságokkal, berendezve, térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, és 
csekély erejéhez mérten a költségekből is részt kíván vállalni. A Szepesség e 
kis központjának minő nyilatkozata ez; amely pénzügyi szempontból szerény 
ugyan, de az országban az első erre mutató készség, melyet az erdészegylet is 
a legnagyobb rokonszenvvel fogadott.

Figyelemmel arra, hogy az állandó bizottság erdészeti szempontból a 
helység megválasztására bölcs, mértékadó kikötéséket tett, amennyiben a 
kérdéses szakiskolákat ne ott létesítsék, ahol már minden rendezett, de ott 
sem, ahol hatalmas területeken még minden szabályozatlan állapotban van, 
legalkalmasabb az olyan település, ahol már némi szabályozott erdészeti 
állapot uralkodik, egy belterjesen gazdálkodó, kis erdészeti üzem is van, de e 
mellett még az avult rozzantságok Augias-istállóját is ki kell takarítani.
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Továbbá jó, ha nem is a település területén, de a közelben az erdőhöz 
kapcsolódó ipari vállalkozások vannak, mint vas- vagy más kohóüzemek. Ha 
a tanuló mindent, amibe beletekinthet, az iskolában már teljesen rendezetten 
talál, és utána az életbe kilépve, mint az gyakran előfordul, szabályozatlan 
viszonyok közé kerül, rögtön el is csügged, ölbe teszi a kezét, és azzal ámítja 
magát, hogy ezt náluk lehetetlen rendbe tenni. Az természetesen nem érdekli, 
hogy ezeket a még alig szabályozott erdészeti viszonyokat is, amelyekkel 
találkozik, milyen szívóssággal és milyen küzdelem árán lehetett csak elérni. 
Ma különösen túlságosan sok lenne elvárni egy növendéktől, hogy most, 
amikor ezeket az gondokat már egészen egyszerűen el lehet intézni, 
levéltárakat keressen fel, ahol a községekkel évekig tartó perek aktái 
fellelhetők, mert ezek ismerete fontos erdészkedésünk fejlődéstörténetének 
feltárásához.

Iskolák vadőrök, erdőőrök, segéderdészek, tehát a tényleges erdőőrző 
személyzet számára

Ez a téma már a Magyar Erdészegylet közgyűlésein, különösen 1856- 
ban Késmárkon került szóba. Az előadások és a viták a Mittheilungen des 
ung. Forstvereins 1856 évi I. füzetében találhatók.
Véleményem minderről a következő:

Azokon a helyeken, ahol az erdőséget egyetlen szakképzett erdész 
kezeli, még ha csak egyetlen kerületnek a vezetője is, kötelessége a mellé 
adott őrző személyzetet a szükséges ismeretekre megtanítani. Ez az erdész 
egyik fő kötelessége, aki ezt meg is tudja tenni, és meg is teszi, ha rendes, 
kötelességtudó ember.

Mi történjék azonban a kisebb, már leválasztott vagy leválasztandó 
községi erdőkkel, vagy olyan magánerdőkkel, amelyeket csak úgy 
mellékesen, egy gazdatiszt vezet? Itt az erdőőmek mindjárt erdésznek is kell 
lennie, s az erdőgazdálkodásról annyit kell tudnia, mint a földművesnek a 
földművelésről. Ki tanítsa meg erre?

Ilyenek számára, az erdei szolgalmak megváltásának megvalósítása 
után, itt lenne az intézkedés ideje, hogy ezek az önmagukban kisebb, de nagy 
számuk révén oly nagy területet képviselő erdőségek ne legyenek annak a 
veszélynek kitéve, hogy ahol a lakosságban megvan az őszinte jószándék 
megtartásukra, ott csupán az erdészeti személyzet tudatlansága miatt 
tönkremenjenek. A törvényben lefektetett és mindig céltudatosan működő 
állami főfelügyelet különösen a községi erdők megtartásában legyen abban a 
helyzetben, hogy megakadályozhassa azok teljes elpusztítását, ahol semmi 
készség, semmi felkészültség nem található a céltudatos erdőkezeléshez. Ha a 
főfelügyelet nem hatékony, akkor azoknak a helyzete nagyon megnehezül, és 
fáradozásuk legalább megkétszereződik, akik ezekre a községi erdőkre
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felügyelnek, és a beállított őrszemélyzet nem dolgozik a kezük alá. Egy 
ügyes, jól képzett erdőőrtől a helyi elöljáróság is tanulhat.

Úgy vélem, hogy ezt a kérdést a következő módon lehetne megoldani.
1) Az ország minden erdősült megyéjében létesülne egy erdőőri 

iskola, melyet a megyei erdőmester irányítana, akiről a II. fejezetben 
mondottakat vegyék, kérem, figyelembe. A tanulók napi tanítását az 
erdőmester végezné egyik adjutánsa, egy tapasztalt, kiszolgált erdőőr 
közreműködésével.

2) A tanár és a tanulók lakó-, ill. szálláshelyéül szolgáló egyszerű 
épületeken kívül egy 2-3 holdas, erdőben fekvő csemetekertre is szükség van, 
mivel legtöbb nemes fafajunk kezdetben igényli az idős fák árnyalását. Az 
iskolához tartozna egy 30 holdnyi vagy akkora sarjerdő, amennyi a 
vágásforduló, és mellette egy 200 holdas szálerdő, mint tanpagony.

3) Ezt a 30 holdnyi sarjerdőt a legtöbb település egy összefüggő 
tagban ki tudná adni az iskola állandó használatára. Ezzel szemben nehezen 
megvalósítható, hogy 200 hektár szálerdőt úgy lehessen elkülöníteni, hogy 
azon az aránylag kis területen a gyakorlati oktatás számára elegendő 
lehetőség nyíljon a szálerdőben előforduló valamennyi tevékenység 
bemutatására. Ezért ezt a 200 holdat egy nagy erdőség különböző 
erdőrészleteiben úgy kellene az iskola használatába adni, ide-oda 
vándoroltatva 10 évről 10 évre, hogy minden bennük előforduló vágást 
elvégezzenek, a középkorú állományokat kellőképpen áterdőljék, a vágható 
korúban pedig valamennyi zsindely-, épületfa-, deszkarönk, szerszám- és 
ölfának való ki legyen véve, utána pedig a vágást más erdőrészletbe 
helyezzék át.

4) Ezek az erdőrészletek, amelyek a tanpagonyt szolgálják, az iskolák 
szabad rendelkezésére állnának, de úgy, hogy a csemetekertből származó 
kevés kinyerhető fán kívül egyetlen gally sem fordítható az iskola 
használatára.

5) A csemetekert minden költségét és az erdősítések költségeit is az 
iskolának kell viselnie, a tulajdonos térítése nélkül. Az eladható fa teljes 
egészében a tulajdonosé marad, költségeit, amibe az ölfa sarangolása és 
egyéb választék elkészítése kerül, amit az iskola végzett, a tulajdonos, miután 
átvette, mint rendes termelési bért, kifizeti az iskolának.

6) A tanulók tanítását gyakorlatilag az iskola erdőőre végzi, az 
adjutáns felügyelete alatt, és szükség esetén a felvett favágóval vagy 
szénégetővel együtt az alábbi feladatokban:

a) fadarabolás fejszével és mind az egyenes, mind az ún. stájer, hasas 
fűrésszel. Ez utóbbinak az az előnye, hogy földön fekvő törzset is át lehet 
vágni vele anélkül, hogy meg kellene emelni. Döntés fűrésszel különböző 
irányba, a fa megfelelő sűrű rétegekbe történő rakásolása, az öl helyes 
felállítása nemcsak sík területen, hanem lejtőn is, ahol az ölnek más mérete
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van, vagy legalábbis másképpen kell mérni, mint a síkon berakottat, ide 
tartozik a rosszul ölbe sarangolt fa hibáinak felderítése és bemutatása 
okulásul.

b) zsindely, hordódonga, keréktalp készítése megfelelő faanyagból, ahogy 
ebben a megyében, vagy az erdőben, vagy legalábbis a famunkásokkal el 
szokták készíttetni. Ha az erdőőr ért ehhez a mesterséghez, úgy nem fog 
senkinek sem arra alkalmatlan fát kiadni, takarékosan bánik az ilyen értékes 
fával, és ahol az erdőtulajdonos saját rezsiben készítteti a fenti cikkeket, a 
faragók egészen más rendben fognak dolgozni, mint ha arról az erdőőr csak 
fecsegni tudna, mert szükség esetén az erdőőr maga is el tudja készíteni 
ezeket.

c) A feladata nemcsak a fűrészelésre alkalmas rönk kiválasztása, 
középátmérőjének a megmérése és a méretek beírása abba a jegyzékbe, 
amely a fuvardíj megállapításához szükséges, hanem ott, ahol lehetséges, egy 
egyszerű deszkafurész karbantartása, irányítása és üzemben tartása is.

d) Sötét-, világos- és tarolóvágás megtervezése, általában minden, ami a 
természetes felújítás körébe tartozik.

e) Szabályos gyérítés megtervezése, amellyel a község az erdő 
károsodása nélkül elég nagy fatömeget nyerhet.

f) Különböző erdei magvak begyűjtése, pergetése, tárolása.
g) Magvetés és ültetés, ami az utóbbit illeti, mind csemetével, mind 

suhánggal.
h) Néha, amikor sem a csemetekertben, sem az erdőben nem adódik 

munka, vagy lehetetlen kint dolgozni, az adjutáns az növendékekkel vegye át 
az erdőtörvényt, és felhozhatná azokat az eseteket, amelyekben az erdőőri 
szolgálat folyamán az segíthet, vagy megbeszélhetik, hogy az erdőőr miként 
viselkedjék mind a hétköznapi, mind a rendkívüli esetekben.

i) Éppen így lehetne kihasználni ezt az időt arra, hogy rövid 
természetrajzi ismereteket adjon elő az erdei fákról, a fatermesztésről, a 
vadászható állatokról, és a hasznos erdei madarak védelméről. Ilyenkor 
ugyancsak be lehetne gyakoroltatni:

k) a birtok, vágásterület, erdősítési terület felmérését mérőlánccal,
1) az elöljárók számára rövid, egyszerű jelentések megfogalmazását a 

helyben szokásos nyelven,
m) fegyvertisztítást, karbantartást és lőp/akorlatok tartását álló és mozgó 

célra, különböző irányba hajított golyókra.
Anyanyelvén írni és olvasni, természetesen már mindenkinek tudnia 

kell, aki az intézetbe be akar kerülni. Ami azonban a számolást illeti, a négy 
számtani alapművelet a tanulók számára már a magasabb matematika körébe 
tartozik, és ezért a tanulóknak az első időkben felmentést is kellene adni

* Fontos lenne, ha a tanuló otthon, a ház körül is hasznosan töltené el az idejét, jó lenne, ha 
az intézetben egy egyszerű, falusi asztalosműhelyt lehetne berendezni.
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alóla. Elég, és örüljön neki az ember, ha a jelöltek a számokat ismerik és a 
számjegyeket is le tudják írni.

Egy éven belül a tanulók nagyjából megtanulhatják mindazt, ami az ő 
szintjükön szükséges. Úgy hiszem, nem lenne jó, ha a diákállomány minden 
évben teljesen kicserélődne. Oly különböző kosztosok mellett, akik között 
nagyon elhanyagolt sihederek is vannak, bizony nehéz lenne megtartani az 
illendő rendet. Itt nem nélkülözhető egyfajta katonai fegyelem bevezetése és 
fenntartása. A szegény apa, az öreg erdőőr, akinek elsősorban szemmel 
kellene tartani őket, nagyon nehéz helyzetbe kerülne, ha minden évben csupa 
új jövevényt kapna idomításra. Itt a „lancasteri” tanítási mód a helyénvaló, és 
néhány személlyel sokat lehetne javítani rajta, amiért is célszerű lenne a 
dolgokat úgy elrendezni, hogy néhány kitanult növendék házitanítóként 
mindig visszamaradna az új jövevények bevezetésére.

Körülbelül 20-30 tanuló esetében -  valamely megye, vagy e célból 
összeállt néhány megye igényei és nagysága szerint -  tanulónként az évi kb. 
100 forint tandíj mellett, amit a községek és uradalmak bizonyára szívesen 
megfizetnének, hogy gyakorlati iskolát végzett erdőőrhöz jussanak, egy ilyen 
intézet abban a helyzetben lenne, hogy önmagát fenntartsa, vagy legalábbis a 
társadalom részéről csak nagyon kis támogatásra szorulna. A tanulók mint 
munkások lépnének be, és ezáltal is hoznának valamit az iskolának.

Kívánatos lenne, hogy az ország különböző vidékein most 
megalakuló számos mezőgazdasági egyesületet ne csak az 
erdőgazdálkodásnak a mezőgazdaságba beolvasztott része, és annak 
tanintézetei érdekeljék, hanem szárnyuk alá vennék az erdőőri iskolák ügyét 
is, ha nem is pontosan úgy hívnák életre, ahogy javasoltam, de a 
viszonyoknak és az igényeknek megfelelően, minden vidékhez jól illő 
módozattal. Bizonyára nagy szolgálatot tennének hazánknak.

Igaz, hogy ezt a témát a fentiekben nagyon részletesen tárgyaltam, 
mégis csak néhány alapgondolatot vetettem fel, amelyek véleményem 
megértetéséhez szükségesek voltak.

Valamilyen egészen újszerű létesítmény megvalósításakor 
természetesen mindig adódnak megoldandó nehézségek, sok mindent még el 
kell rendezni, sok mindent még el kell simítani. Amikor azonban mindez az 
idő sürgetésére általánosan felismertté válik, akkor a felébredt közszellem 
működni kezd, ahogy azt most éppen a gyorsan, egymás után megalakuló 
mezőgazdasági egyesületek esetében láthatjuk. Örvendező hévvel kell 
mindezeket az intézményeket üdvözölnünk, amelyekben egy szép napon 
felvirrad hazánknak mint korszerű mezőgazdasági országnak a hajnala. 
Tisztelet a Legnagyobb Magyar emlékének, akinek alkotó géniusza itt is 
megadta az első késztetést, aki műveiben a legszebb, legmaradandóbb 
emléket állította nemzetünk szívében. Oly kimagaslóan tevékeny, megrendítő 
élete után, nyugodjanak békében hamvai.
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FÜGGELÉK

A műben előforduló erdészeti szakkifejezések szótára és magyarázata*

A

Abtrieb, Abtriebsschlag, 'vágás, tisztavágás ’, így nevezik az erdőben azt a 
vágást, mellyel egy erdőrészben minden fát egyszerre, vagy legalábbis 
egy éven belül levágnak. [Ma tarvágás]

Anbrüchig, ’rothadó, korhadó ’, vagyis olyan fa, amely már elkezd korhadni, 
tehát már némileg reves.

Anflug, ’szélvetés-növedék’, az erdőben az olyan fiatal újulat, amely a 
magfától bizonyos távolságra kel ki, mint a fenyők esetében vagy a 
lombos fáknál pl. nyír, nyár, fűzek, juharok esetében, szemben az 
Aufschlag-gal, a ’nehézmag-növedék ’-kel, amely kifejezéssel azt az 
újulatot illetjük, amely nehéz, függőlegesen lehulló magból származik, 
mint a tölgynél, bükknél gesztenyénél stb.

Anwuchs, Wiederanwuchs, 'növedék’, olyan erdőrészlet, amelyen egy fiatal 
erdő jelenik meg. Ld. felújítás.

Arve, 'havas fenyő’, a cirbolyafenyő ősi, a természetrajzi művekben még ma 
is gyakran előforduló neve, pinus cembra.

Aufforstung, 'növedék ’ Azt jelenti, amit az Anwuchs vagy Wiederanwuchs 
az erdőben, azonban általában az Aufforstung a mesterséges, kézzel 
vetett vagy ültetett erdőfelújítást jelenti, de nem vétség a szóhasználat 
ellen, ha azt mondják, hogy ez vagy az a vágásterület természetes úton, 
tehát vetés és ültetés nélkül ismét „in Aufforstung gebracht wurde”

Auen, 'ligetek', az erdész ezen a kifejezésen csupán beerdősült szigetet vagy 
beerdősült folyópartot ért.

Ausásten, ’kiágozni’, 1. a fa ágait majdnem a csúcsig lemetszeni, 2. a fa 
ágainak majdnem a csúcsig való leszáradása a sűrű állás következtében.

B

Belaubung, 'lombozat', azaz a fa levelei.
Bestand, Waldbestand, Holzbestand, ’erdő-álladék', az erdőnek olyan 

része, amelyet a többitől a fafaj, a kör vagy egyéb tulajdonságok 
különböztetnek meg, amelyek befolyásolják a fakészletet. Természetes 
határok vagy mesterséges nyiladékok választják el a szomszédos, 
másképp kezelt állományrészektől. Faállományon azonban csak azokat 
az erdőrészeket értjük, amelyeken álló fák vannak, ezért állomány. Egy

[A német fogalmak Fuchs által leírt magyar megfelelőit megemelt vesszők közé téve
kurziváltuk. A szócikk végén zárójelben megadtuk a ma használatos magyar kifejezést is.]
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vágásterület, amelyen a fa már fekszik vagy felölezték, már nem 
állomány.

Bestockung, ’tőrsállás ’, a fáknak egy állományon belül sűrűbb vagy ritkább 
állása, tehát a törzsek kisebb vagy nagyobb száma pl. egy holdon. Ezzel 
a kifejezéssel jobb vagy rosszabb törzsállást jelezhetünk. Nevezhetnénk 
tulajdonképpen befásultságnak, mert csak sarjerdőnél adódik a törzsszám 
nagyobb vagy kisebb sokasága, a sarjadzóképes tuskóknak a száma a 
mérce az állomány jobb vagy rosszabb sűrűségének. Teljes sűrűségű 
(teljesen zárt) ’teljes tőrsállású’ egy állomány, ha benne a fák olyan 
szorosan állnak, hogy ágaik fenn a koronában egymásba érnek. Ha nem 
mindenütt ez az eset, nem teljes vagy tökéletlen a törzsállás. 
[Értelmezésem szerint a törzsállás kifejezés a sűrűséget jelenti, csak nem 
fatömegben, hanem törzsszámban.]

Bewaldet, waldigt, ’erdős ’ Erdős a táj, ha jó részét erdő takarja.
Blösse, ’vigály, tisztás ’, az erdőben található füves térség, melyen 

egyátalában nem áll fa.
Block, Brettholz, Tram, ’tusko, deszka-tuskó’, szokásosan 2-3 öl hosszú, 

deszkának való erősebb törzsdarab. [Ma rönk, fűrészrönk].
Borkenkafer, fenyőszú', Dermestes typographus, így nevezik azt a kis 

barna, csupán 2-2,5 vonás hosszú bogarat, amely inkább maga mint 
álcája a fenyő belső, puha kérgébe (a szijács kéreg ’hárshej’) kígyózó 
vonulatokat rág, ezáltal a geszt nedvforgalmát megzavarja, és a fa halálát 
okozza.

Buche, Rothbuche, ’bikkfa ’, fagus sylvatica, fa. Buchelmast 
’bikkmakoltatás ’

C

Classenareal-Beháltniss, ’korosztály-térlet ’ minden erdőt átlagkora szerint, 
szálerdő esetében általában 20-20 éves, sarjerdőnél 10-10 éves 
korcsoportokba sorolják a területükkel együtt, melyek együttesen adják 
ki az erdő területét. Ezt korosztálytérlet- viszonynak nevezzük. [Ma 
fordulószaki terület].

Completierung dér Schlage ’a vágás kipótlása’ Az újulatban található 
hézagok kiegészítése, vagy pótlása vetéssel vagy ültetéssel, tehát 
mesterségesen.

Compositions- oder Mittelwald, ’kőzerdő’, tulajdonképpen sarjerdő, 
melyben azonban 15-20 lépésre egymástól egyes meghagyott fák állnak 
több vágásfordulón keresztül, hogy épület-, ipari-, vagy szerszámfának 
alkalmas, vastagabb fák nőjenek. [Ma középerdő].

128



Coulissenhieb, Springschlage 'ugró- vagy szinfalvágás ’ Erdőfelújítási 
mód, amelynek során hosszú, egészen keskeny, kb. 20 öl széles 
nyiladékokat készítenek, a rajta álló fákat tarra vágják, mellette éppen 
ilyen széles erdősávokat hagynak meg váltakozva, éveken át.

D

Dickicht, Dickicht des Waldes, ’sűrűség’ Olyan fiatal erdő vagy olyan 
sűrű állás a fiatal erdőben, melyben a fák olyan sűrűn állnak, hogy alig 
lehet áthatolni rajta.

Dominiren, Dominirend, Vorherrschend, ’túlnyomó ’ Ha egy 
állományban valemely fafaj fái nagy számban uralkodnak, úgy azt 
mondjuk, hogy ezek uralkodók. Ugyanígy nevezik túlnyomónak az 
állomány azon fáit, amelyek a többieket túlnövik, ezeket elnyomják, 
növekedésükben gátolják. [Ma uralkodók].

Dunkelschlag, ’homályvágás’, vágásérett szálerdőben az a vágás- vagy 
erdőfelújítási mód, amelynél a vágás biztosítja az egyenletes 
makktermést, megakadályozza a talaj elgyomosodását. Először annyi fát 
vágnak ki, hogy a lábon maradt fák szélső ágai még érintkeznek 
egymással, vagy csak 1-2 ölnyire állnak egymástól, majd csak akkor 
vágják le a még lábon álló fák nagyobb részét, amikor néhány év 
elmúltával ezeknek a fáknak az árnyékvédelmében elegendő újulat 
mutatkozik, ld. Lichtschlag [Ma előkészítő vágás].

Durchforstung, ‘áterdőzés’ Ezen a kifejezésen azt az erdőbe való 
belenyúlást értik, amellyel egy még nem vágásérett, tehát még fiatal, 
vagy már rudas vagy középfává nőtt erdőben minden olyan gyengébb fát 
eltávolítanak, melyet erősebb fák már túlnőttek, tehát a csúcsukat már 
nem éri nap és már elnyomott állapotban vannak. [Ma alsószintű 
gyérítés].

E

Eibe, Rotheibe, ’tiszafa ’, taxus baccata, fa.
Eiche, 'tölgyfa ’, quercus, fa. Stieleiche, quercus pedunculata. Traubeneiche, 

quercus robur, [kocsánytalan tölgy]. Cerreiche vagy Zereiche, quercus 
cerris vagy austriaca, 'cserfa ’

Eichelmast, ’makoltatás ’
Eingehen, ’elévül’ Pl. egy erdő fiatal újulata elévül, azaz újra és újra 

elpusztul.
Entgipfeln, ’letetőzni ’ A fa csúcsát levágni.
Erfahrungstabellen oder Erfahrungstafeln, 'tapasztalati eredmény- 

táblák’ Olyan táblázatos kimutatások, melyekből különböző fafajok,
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különböző korban, más-más minőségű talajokon, különféle gazdálkodási 
módok esetén az állományok, mérések és számítások alapján kiszámított 
fakészlete kiolvasható. [Ma fatermési táblák],

Extensive Forstwirthschaft, ’terjedékes vagy külterjes erdei gazdaság’, 
olyan gazdálkodás, melyben az erdőjövedelem inkább az erdő nagy 
kiterjedéséből, mint kitűnő kezeléséből származik. Ld. Intensive 
Forstwirthschaft.

F

Fassdauben, ’dongák; dongafa’ Hordók készítésére alkalmas vagy arra 
használatos fa.

Fichte, fenyő’, pinus picea, fa. [Malucfenyő],
Flossholz, ’úszofa ’, az a fa, amelyet vízen úsztatással egymással 

összekötözött fatörzsekben, 'uszony ’ szállítanak. [Ma tutajfa], 
Flossrechen, ’szálrekesz, úszozár’ Az a vízi építmény, amellyel a folyón 

úszó fahasábokat vagy magukban úszó törzseket és fadarabokat 
felfogják. [Ma gereb.]

Föhre, die Kiefer, ’topolya-fenyű’, pinus sylvestris. /Ma erdeifenyő]. 
Formzahlen, formaszámok’ Számtalan méréssel és vizsgálattal 

meghatározott viszonyszámok, amelyek egy fa fatérfogatát a vele azonos 
magasságú és alapterületű hengeréhez viszonyítva adja meg. Ha tehát 
megállapítottuk, hogy egy zárt erdőben nőtt jegenyefenyő fele akkora 
tömör fatömegű, mint az a henger, amelynek ugyanakkora a magassága 
és az alapterülete mint a jegenyefenyőé, akkor annak a jegenyefenyőnek 
az alakszáma 0,5. Ezen alakszámok ismeretében -  a mai idők találmánya 
- , az egyes fák tömör fatömegének a könnyű és gyors meghatározásához 
csupán az alsó átmérőt (a földtől mért mellmagasságban) és a fa teljes 
magasságát kell megmérni.

Forst, 'erdő ’ ugyanaz, mint a Wald, csak általában a Forst egy nagyobb, több 
erdőkerületből álló, már rendezettebben kezelt erdőt jelent. Az 
ellentmondás gyakran a német nyelvhasználatból adódik, pl. egyformán 
jó a Forstmeister vagy Waldmeister, Forstwirtschaft vagy 
Waldwirtschafit, Forstrevier vagy Waldrevier, ezzel szemben sohasem 
Urforst, hanem Urwald. Akármennyire is elterjedt és érthető a 
Forstrevier, nem használatos a Feldforst, hanem Feldwald [ligetes erdő], 
s nem Niederforst, hanem Niederwald, [sarjerdő] nem Hochforst, hanem 
Hochwald [szálerdő], akármekkora is legyen, és bármilyen szabályosan 
gazdálkodjanak is benne. Ezzel szemben egy kis erdőben is Förster van 
és nem Waldner, egy erdésziskolához tartozó kert Forstgarten és nem 
Waldgarten, az iskola is Forstschule és nem Waldschule. Ezek után az 
egyik vagy a másik két egymáshoz hasonló jelentésű szó használatához
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nincs más igazi kapaszkodó, mint a bevezetett szóhasználat. Itt tehát nem 
jelent hibát sem a Forst, sem a Wald, ha 'erdő’, legfeljebb a Forst-ot 
mint 'erdőség ’-et használhatjuk, igaz, hogy azt Waldung kifejezéssel is 
lehet jelölni.

Förster, ’erdősz, erdész’, egyike az erdőkezeléssel foglalkozó alsóbb 
hivatalbelieknek. Oberforster, Waldbereiter, ’főbberdész ’, ez az 
erdőmester és az erdész közötti hivatalbeli.

Forstbetrieb, Waldbetrieb, ’erdőszet, erdőgazdálkodás.
Forstgarten, ’erdészkert’, körülkerített hely, amelyben erdészeti növényeket, 

fákat és cserjéket nevelnek, és ahol egy erdésziskola mellett egyúttal a 
tanulókat vetésre és ültetésre tanítják. [Ma csemetekert].

Forstgesetz, ’erdőtörvény ’
Forstgehaubestimmung, ’erdővágás- becslős’, eljárás és előírás, ami 

nemcsak az erdő hozadékát állapítja meg, hanem a hozzá tartozó évi 
vagy szakaszos terület nagyságát is. [Ma hozadékszabályozás].

Forstgewáchse, 'erdei- növények’, valamennyi az erdőben előforduló 
növény.

Forstmássig, ’erdőszeti’, az erdészeti tudományok szabályai szerinti.
Forstmeister, Waldmeister, ’ erdőmester’, a legfelső erdőkezelői 

alkalmazott.
Forstordnung, Waldordnung, ’erdőrend’, az erdőségek nevelésének, 

fenntartásának és használatának az előírásai.
Forstrath, 'erdőtanácsos a dirigáló, az erdőmester felett álló erdészeti 

alkalmazott.
Forstregulirung, Waldregulirung, ’erdőrendezés’, ez a kifejezés nemcsak 

egy erdő fahozadékának megállapítását jelenti, és szükség esetén annak a 
vágásforduló alatti elosztását, hanem az erdőterület, a szolgalmak és az 
erdőkezelés egyéb viszonyait is.

Forstrevision, ’erdei visgálat (Vagy vizsgálat) ’, az erdő állapotának a 
megvizsgálását jelenti, főleg annyiból, hogy mennyire függ a jó, vagy a 
rossz kezeléstől, azaz az erdészeti személyzet hozzáértésétől és 
tevékenységétől.

Forstrevir, ’erdőszak’, az erdőnek minden olyan részlete, amely a 
gazdálkodást vagy a felügyeletet illetően külön testet alkot.

Forstschule, ’erdésziskola’, az az intézet, melyben a növendékeket az 
erdészeti tudnivalókban, azok felhasználásában és az erdészkedésben, 
elméletileg és gyakorlatilag kiképzik.

Forstschutz, ’erdővédelem ’, az erdő védelme azoktól a káros befolyásoktól, 
melyeket elemi csapások, emberek, barmok, vad és rovarok okozhatnak.

Forstservituten, 'erdei szolgálom’ ,azok az erdőre nehezedő terhek, 
juttatások vagy haszonvételek, melyeket az erdőtulajdon viselni, engedni 
vagy teljesíteni köteles.
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Forstunkrauter, 'erdei gyomok’, azok a buján növő, gyakran cserjés 
növények, amelyek az új vágásterületeket gyakran beterítik, és ezzel a 
fiatal facsemeték növekedését és tenyészetét gátolják. Ezekhez tartoznak, 
főleg, die Himbeere, 'málna’, die Brombeere, 'szeder' die 
Heidelbeere, ‘áfonya’, die Heide, 'hanga', dér rote Holunder, 'veres 
bodza die Weidenrose, fűzkin ’, die Pfarrenkreuter, ’páfrán ’ stb.

Forstverein, 'erdész egyesület’
Forstvermessung, ’erdőmérés’
Forstwesen, Waldwesen, 'erdészet’, az erdészettan oktatása és alkalmazása, 

tehát elmélet és gyakorlat együtt.
Forstwissenschaft, ’ erdészettan’, az erdő nevelésére, fenntartására, 

használatára vonatkozó szabályok és előírások összességének egy 
tanrendszerbe való foglalása.

G

Gebürgsrücken, ’erdőhát ’
Gehaubestimmung, Id. Forstgehaubestimmung.
Geschlossen, geschlossener Wald, ’telyjes erdő, zárt erdő’, amely egyéb 

ingatlanokkal nincs feldarabolva, vagy sok vágásterülettel az 
egybefüggése széttöredezve.

Geschlossener Bestand oder Waldbestand, ’telyes álladék, zárt álladék’, 
melyben a fák olyan sűrűn állnak, hogy koronaágaik egymásba érnek 
vagy legalábbis érintkeznek. Ld. Bestand és Bestockung.

Gestübe, ’szénpor a föld és faszén keverék törmeléke, amivel a szénégető a 
boksát befedi, hogy azt ne érhesse levegő.

Gipfel, 'tető', a fa koronájának felső része, ld. Krone. [Ma a fa  csúcsa],
Gipfeldürre, ’ te tőszáradás’, a fának az a beteges állapota, amikor a felső 

ágai száradni kezdenek, az aggság jele. [Ma csúcsszáradás].

H

Hainen, 'irtani’, kiirtani.
Hau, 'vágás', azonos a Hieb-bel vagy Schlag-gal.
Halbschatten, félárnyék', a talajnak olyan árnyalása a fák alatt, amikor a 

napsugárzás naponta csak néhány órán át éri ugyanazt a területet.
Heister, Setzheister, ‘győkültetvény’, vastagabb, gyökeres fácskák, legalább 

puskacső vastagságúak, és egy ölesek vagy valamivel hosszabbak. [Ma 
gyökeres dugvány.]

Heger, Waldheger, Waldhajduk, Waldaufseher, Waldhüter, 
'erdőkerülő’, az erdővédszemélyzet egy tagja.
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Hochwald, 'szálerdő, szálas erdő’, amelyben a fák olyan kort érnek meg, 
amikor magasak és vastagok, egyúttal az erdő felújulása is jórészt magról 
következik be, a fenyőerdőkben kizárólag magról.

Holzertrag, ’fatermény’, az a famennyiség, általában ölben kifejezve, amely 
az erdő letartolása során jelentkezik. [Ma fakészlet.]

Holzertrag, durchschnitzmássiger, ’közép-fatermés ’, abból adódik, ha egy 
erdőség minden állományrészének kiszámítják a vágáskori fakészletét, és 
elosztják a vágáskor éveinek a számával. [Ma vágáskori átlagnövedék]

Holzertrag, normaler, ’szabályszerű fatermés ’, amelyet teljes sűrűségű vagy 
teljes záródású vágásérett korban 1 hold tartalmaz. Holzertrag, 
nachhaltiger, folyton tartó fatermés’, fatermés, amelyből évente csak 
annyit vágnak ki, amennyi a növedék. [Ma tartamos fakészlet.]

Holzmasse, ’fatömeg’, jelenlegi famennyiség, amelyet az állomány ma 
tartalmaz. [Ma élőfakészlet].

Holzung, urbarial Holzung, ’úrbéri faizás ’, az úrbéri fa haszonvétele.
Holzverschwendung, fatékozlás ’
Holzzucht, fatermesztés’, az erdő felújítása és felnevelése. Künstliche 

Holzzucht, 'műves fatermesztés’, amikor a fatermesztés vetéssel vagy 
ültetéssel történik, ezzel szemben a natürliche Holzzucht 'természetes 
fatermesztés ’, amikor az erdő felújítása célszerű vágásvezetéssel történik. 
[Ma mesterséges vagy természetes felújítás].

Hornbaum, die Hainbuche oder Weissbuche, 'gyertyánfa’ carpinus 
betulus, néhány erdészeti szakíró Hombaum-nak nevezi.

Horstweise, fészkes’, olyan fiatal állomány, amely nem egyenletes sűrűségű, 
hanem csak csoportosan vagy fészekszerűen sűrű.

Humus, oder Dammerde, ’szinföld, televény-föld’, a talaj felső rétege, 
amely hamvatag, tápanyagokban gazdag,

I

Impragnieren, das Holz imprágnieren, fát beszorítani ’ amikor a zöld fa 
természetes nedveit kihajtják, és ezek helyét más, általában oldott, 
ásványi anyagokkal, hidraulikus nyomással vagy gőz segítségével töltik 
ki, aminek következtében a fa rostjai hosszú ideig ellenállnak az időjárás 
rombolásának. [Ma fatelítés].

Incompleter Bestand, ’hiányos tőrzsálladék’, amikor az állomány nem 
mindenütt teljes sűrűségű. Ld. Bestockung. [Ma záródáshiányos 
állomány]

Intensive Forstwirthschaft, ’belterjes gazdaság’, esetében az erdő legkisebb 
területe is állandóan a legnagyobb és legértékesebb fateljesítményt adja.
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K

Kernfáule, ’bélredvesség ’, a fának az a beteg állapota, amikor belülről kifelé 
korhadni kezd.

Kiefer, gemeine, ’topolya fényű’, pinus sylvestris, fa. [Ma erdeifenyő.]
Klausen, Holzklausen, 'zsilip ’, általában fából épített vízgyűjtő, amely nagy 

mennyiségű vizet képes tárolni, amelyet néhány órán keresztül a 
faúsztatáskor leengednek. [Ma vízgyűjtőgát].

Knorrig, ’görcsös ’, az a törzs vagy ág, amikor a farostok ugyanazon a helyen 
egymásba kuszálódnak és egyfajta csomót képeznek.

Knoppern, ’gubacs ’, rovarszúrás, (gubacsdarázs) nyomán keletkezett ráncos 
kinövés a tölgy magtokján az ország déli vidékein, amit bőrcserzésre és 
festésre használnak.

Köhler, ’szén-égető’, aki fából szenet készít.
Kölerei-Betrieb, ’szénüzés’, az egész faszénégetést jelenti. [Ma szenítés].
Kohlstatte, Meilerstatte, ’szénégető hely’, általában 5 öl átmérőjű 

elegyengetett tisztás az erdőben, ahol a szenítés történik
Kohlkörbel, ’szénkas ’, a szokásos szénmérték, noha leggyakrabban 

deszkából vagy hordódongából készítik.
Kohlung, ’szénvidék ’, az erdőnek az a része, ahol a szenítés folyik.
Koschar, valójában Pferch, 'kosár', marhaállás a szabad ég alatt, amit 

könnyű, szállítható, gyakran vékony erdei rudakból készített kerítés vesz 
körül.

Kopfholz, Kopfholzzucht, ’korona-fatenyésztés ’, némely fának olyan 
módon történő hasznosítása, amikor embermagasságban, a fa felső részét 
levágják és néhány évvel a vágás után képződött új hajtásokat újra 
levágják és felhasználják. [Mafejesfa üzemmód].

Kreissage, 'körfűrész'
Krone dér Baume, ’a fáknak koronája ’ A fák felső része a törzzsel és az 

ágakkal együtt.
Krummholz oder Legföhre, ’henyefenyő’, pinus montana vagy pumilio, 

bokorszerű, tűlevelű fa, Krummholzregion, ’henyetáj ’
Kultur, kultiviren, ’művelés, művelni’, fiatal erdőt magvetéssel vagy 

ültetéssel, tehát műveléssel felújítani. [Ma mesterséges felújítás].
Künstliche Holzzucht, ’mesterséges fatermesztés (erdőtenyesztés)’ ld. 

Holzzucht.

L

Lassreider, ’utófa ’, a saijerdőben állva hagyott vékonyabb, vagy vastagabb 
fák, melyek később magtermésükkel a vágásterületet beszórják. [Ma 
hagyásfa].
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Laubholz, ’lombfa', minden olyan fa, vagy cserje, amelynek éghajlatunk 
alatt tavasszal megjelenő, majd ősszel lehulló levelei vannak és nincs 
gyantás gesztje.

Laubrechen, Streurechen, ’galyszedés ', a lehullott lomb és a földön fekvő 
ágak összegyűjtése alomnak a marha alá. Ezáltal a humuszképződés 
károsodik.

Lehne, Berglehne, ’hegyoldal ', valamely hegy lejtője.
Lerche, Larche, veres fenyő’, pinus larix, az egyetlen hazai csak nyáron 

zöld fenyőféleségünk.
Lichtschlag, ’világvagás ’, a fák olyan állása a vágás után, amikor egymástól 

20-30 lépésre vannak és még néhány évig állva maradnak magtermés 
végett. [Ma vetővágás].

Loden, Stockloden, ’tőkesarj’, a lombos fák tuskóinak fiatal, bőséges 
hajtásai.

Lücken, lückenhaft, 'hiányos álladék', olyan állomány, melyben több
kevesebb egészen fátlan foltok, vagy olyan helyek vannak, ahol 
egyátalában nincs újulat.

M

Markiren, stempeln, 'jegyezni', a fának vagy törzsnek erdei kalapáccsal 
történő megjelölése

Massenverháltniss, 'tömeg-arány', az a viszony, amelyben valamely 
állományban előforduló fafajok fatömege vagy fatermése az egész 
állomány fatömegéhez viszonyul. Pl. egy jegenyefenyő állományban 
tölgy is van, melynek fatömege 1/3-a az egész állománynak, így a 
tömegarány tölgy 1/3, a jegenyefenyő 2/3. [Ma elegyarány.J

Mastwald, ’makerdő’, ebben az állandó tölgy- vagy bükkmakkterméssel 
disznót lehet hizlalni.

Meiler, Kohlmeiler, 'mile ’, a szénégetés szabályai szerint berakott farakás, 
amelyben a szenítés történik. [Ma boksa].

Meilerdecke, ’miletakaró ’, az a szalma- vagy rőzseborítás, mellyel a boksát 
beterítik, mielőtt a szén és föld keverékkel a levegő elől letakarnák, ld. 
Gestübe.

Meiler-Haube, ‘milefedél ’, a boksa legömbölyített sapkája.
Mittelgebirge, 'középhegység', azok a hegyek, amelyek általában a magas 

Alpok előhegyeit alkotják, általában a csúcsukig erdősültek, és 
magasságuk nem haladja meg a tengerszint feletti 4200 lábat. Itt húzódik 
nagyjából az erdőtenyészet határa. 5000 lábnál magasabb hegyek már a 
magashegységekhez tartoznak.

Mittelholz, 'kőzépfák', a szálerdő állomány azon fái, amelyek 
középvastagok, 2-10 col átmérő közöttiek. [Ma átlagfa].
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Mittelwald, ’kőzéperdő’, ld. Kompositionswald.
Modellstamm, ’mintátőrzs'', valamely erdő fakészletének alakszámmal 

történő kiszámításánál felhasznált törzs, melynek vastagsága a 
próbaterület valamennyi megmért törzsének az átlaga.

N

Nachhaltig, nachhaltige Bewirthschaftung, ’folytontartó gazdaság’, 
évente csak annyi fát vágnak ki, amennyi a növedék. [Ma tartamos 
gazdálkodás].

Nadelholz, Nadelholzwalder oder Waldungen, ’fenyűerdők’, melyeknek 
legtöbbször örökzöld, egészen keskeny, merev és tűszerű levelei vannak, 
és emellett gyantás gesztjük.

Nachwuchs, junger Nachwuchs, ’utósövedék, utósarjadék, utónővés’, 
valamely erdő fiatal facsemetéi. [Ma újulat]. Unterdrückter 
Nachwuchs ‘elgátólt növedék’, melyet a mellette álló fák erős árnyéka 
növekedésében akadályoz. [Ma elnyomott újula],

Niederwald, 'lábas erdő', amely erdőben a rövid vágásforduló 
következtében a fák nem lesznek számottevően vastagok, és az erdő 
megújulása főleg a levágott tuskók sarjaiból történik, ritkán 
gyökérsarjból, legkevésbé magból származik. A lábaserdőt legfeljebb 30- 
40 éves korig hagyják meg, ezzel szemben a szálerdőt legtöbbször 80- 
120 éves vágásfordulóban kezelik. [Ma sarjerdő].

O

Oberholz, ’marasztványfa’, a sarjerdőben épület vagy szerszámfának 
meghagyott, vastagabb fa. [Ma hagyásfa].

P

Pferch, 'kosár', ld. Koschar.
Plenterwirthschaft, Femelwirthschaft, 'tétóvágás', kezdetleges

erdőgazdálkodás, mellyel az egész erdőben innen-onnan vesznek ki 
egyes fákat vagy kis csoportokat, összefüggés nélkül, tervszerűtlenül. 
[Ma szálaló gazdálkodás].

Pottasche, 'hamuzsir, szalajka', fahamuból készül, kilúgozással, főzéssel és 
hevítéssel, a kereskedelemben mint lúgsó kerül forgalomba.

Práventiv Massregen, ’előző rendszabályok', azok az intézkedések és 
eszközök, amelyekkel az erdei kihágások elkövetését meg lehet 
nehezíteni. [Ma megelőző rendszabályok].

136



Probejoch, 'próbahold’, valamely erdőállomány fakészletének 
megállapításához szükséges egy holdnyi terület.

Prügelholz, ’dorongfa’, karvastagságú fa, olyan vékony, hogy az erdőben 
már nem hasítják ketté.

R

Raubwild, ’órvad’, legnagyobbrészt más. emlősállattal vagy madárral 
táplálkozik, és ezért veszélyes a szelíd lábasjószágra és a vadaskertekre. 
[Ma ragadozók]

Raubvögel, ’órmadarok’ /Ma ragadozó madarak].
Ráumde, ’gyérhely ’, erdei tisztások (ld. Blösse), ahol egyes fák még állnak.
Reidel, ’kőzágfa ’, 6-9 col átmérőjű, erősen ágas, fiatal fák. /Ma böhönc.]
Regelmássiger Zustand des Waldes, ’az erdő rendes állapotja’, melyben 

minden korosztályú állomány megtalálható arányos mértékben, 
amennyiben legnagyobb részt teljes sűrűségűek.

Region, Waldregion, ’erdei tá j’, az a határ ameddig az adott szélességi 
fokon és tengerszint feletti magasságban még erdei fák előfordulnak. 
Heidelbeerregion, 'áfonyatáj', az a tengerszint feletti övezet, ahol az 
erdőben az áfonya megtalálható. Krummholzregion, ‘henyetáj’ az 
tengerszint feletti övezet, amelyben a magas hegységekben a henyefenyő 
él.

Reisigholz, ’galyfa ’, csak gyenge, vékony ágakból álló köteg. [Ma rőzse].
Riesen, trockene, und Wasserriesen, ‘száraz és vizes ereszek’, fából 

készült keskeny csatornák, melyekben a beledobált hasábfákat -  
Wasserriesen esetén a a bevezetett víz viszi le. A száraz ereszeken a 
belehányt törzs vagy hasábfa a meredek hegyoldalon éppen ennek 
lejtésénél fogva nagy sebességgel csúszik vagy száguld lefele. [Ma 
nedves vagy száraz csúszdák vagy csúsztató vályúk].

Ringeln, den Baum ringeln, 'körözni ’, a fának olyan megrongálása, amikor 
a kérget körbevágják, ezáltal a geszt nedvkeringése megszakad, és 
különösen a fenyőfa hamarosan elpusztul. [Ma a fa meggyűrűzése].

Rodung, Rottung, Waldrodung, 'irtás', az erdő fáinak vagy bokrainak 
kiirtása valamilyen gazdasági okból.

Rothwild, ’gim, rőtvad’ a szarvas és az őz.
Rothfáule, 'vörös redvesség ’, a fának az a beteg állapota, amikor belül még 

nem állt be a korhadás, de a fa már elkezd kártyásodni és pudvásodni. 
Különösn a fenyőnél a vöröses színeződés árulja el.

Rücken, Gebürgsrücken, ’erdőhát’ /Ma gerinc].
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s
Scheitholz, ’hasábfa ', vastagabb fából hasított ölfa.
Schindelhoz, ’szelményfa, zsindelyfa ’, Schindelerzeugung, ’szelmény- 

készítés’, Schindelmaschine, 'szelmény-műkőny, szelmény-gép' /Ma 
zsindelykészítő gép].

Schlag, Holzschlag, vágás ’
Schlagordnung, ’vágás-rend’, mellyel egy terv alapján a vágások egymás 

után következnek.
Schlagbares Holz, ’vágható f a ’, amely már elérte valamilyen okból a 

szükséges érettséget és vastagságot.
Schlagweiser Betrieb, ’szakaszonkénti vágás’, ha valamely erdőből a fát 

nem innen-onnan, vagy kisebb kialakított csoportokból termelik ki, 
hanem nagyobb, általában egymással bizonyos kapcsolatban álló 
térszakokban, akkor mondjuk, hogy itt már szakaszos vágás folyik. [Ma 
tér szákozás].

Schlingpflanzen, 'kúszó növények, indás növények, amelyek fákra vagy 
bokrokra felkúsznak.

Schluss des Waldes, geschlossener Wald, ’telyjes álladéku erdő’ ld. 
Geschlossen. [Ma teljes záródású (sűrűségű) erdő],

Schwarzwild, ’vaddisznók ’, nevezik die Wildschwein-nek is.
Servituten, ld. Forstservituten.
Schneedruck, ’hónyomás’, elemi csapás, amikor a fiatal sűrűségben sok fa 

azért hajlik meg és törik össze, mert csendes időben a hó olyan nagy 
mennyiségben fekszik rájuk, hogy annak súlya meghajtja és letöri őket.

Setzheister, ld. Heister
Setzstangen, 'ültetvény', 2-3 col vastag, 6-8 láb hosszú, melyet gyökér 

nélkül a földbe dugnak, így néhány fafaj, legtöbbször füzek és nyárfélék, 
nagyon egyszerű módón telepíthetők. /Ma sima dugvány],

Spleissen, Kohlspleissen, ’szénvonás’, amikor a szénégető a már kiégetett 
szenet különböző szerszámokkal a boksából folyamatosan kihúzza, 
miután a parazsat a boksában eloltotta.

Statte ld. Kohlenstatte,
Stangenholz, Stangenwald, ’sudárfa, sudár erdő’, fiatal erdő, melynek fái 

már 4-6 colra megvastagodtak. [Ma rúdfa, rudaserdő].
Steckreiser, Stupfer, 'dugvány' Rövidre vágott hajtásokat vagy ágakat 

néhány puhafa fajnál földbe dugnak és így szaporítanak.
Streurechen, ld. Laubrechen.
Stockzins, Holzpreis auf dem Stocke, ’tőkeár', a fa tiszta értéke vagy ára az 

erdőben, termelési és szállítási költségek nélkül. [Ma tőár].
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Sukzessiver Hau, ’utánlagos vágás’, erdőfelújítási mód, amikor rendre, 
évről évre, több éven keresztül, a valamilyen okból szükséges fát a 
vágásterületről kiveszik.

T

Tanne, ’fényű’, pinus abies, fa. /Majegenyefenyő].
Taxation, Waldtaxation, ’erdőbecslés’, valamely erdő fakészletének 

mérésen és számításokon alapuló meghatározása.
Taxation superfizielle, felületes becslés’, hozzávetőleges, csupán egy 

körülbelüli, tehát nem részletekbe menő, nagyobb állományokban csak 
néhány próbára alapozott fabecslés, amikor a legtöbb állomány 
fakészletét csak szembecsléssel állapítják meg. [Ma megközelítő 
becselés].

Taxation genaue oder gründliche, ’szigorú becslés’, szembecslésre alig 
támaszkodik, a fakészletet szabatos mérésekkel és számításokkal 
határozza meg.

Tram, ld. Block, Brettholz.
Traufe dér Baume, ’a fáknak csurgója’, szélcsendes időben a fák legkülső 

ágvégeiről lecsurgó esőcseppek jelölik ki a csurgót.
Triften, Holztriften, ‘úsztató’, fát úsztatni.’ A fát a természetes 

folyómederben leúsztatni, noha azt is mondják, das Holz in den Riesen 
herabtriften.

U

Ueberhauen, ’túlvágás, túlvágva ’, amikor valamely erdőben jelentősen több 
fát termeltek ki, mint amennyit a tartamos gazdálkodás megengedett 
volna. [Ma túlhasználat].

Undurchdringlich, Undurchdringliche Dikichte, ’átjárhatlan sűrűségek’ 
Unterdrücken, ’elgátolni’ Ha az erősebb fák a gyengébbeket túlnövik, és 

így gátolják a növekedésükben. [Ma elnyomni],
Urwald, 'őserdő’, a távoli középkorból származó öreg, legnagyobb részt 
magas, vastag fákból álló erdő, melyet valamennyi ismertetőjelével együtt, 
soha nem vágott le semmilyen kiterjedt szálaló gazdálkodás vagy vágásos 
használat. Unversehrter Urwald, 'sértetlen őserdő’, melyben a pusztító 
emberi kéz nyomát alig lehet érzékelni. Angegriffener oder gelichteter 
Urwald ’gyérített őserdő’ amelyben az ember már többé-kevésbé 
észrevehetően gazdálkodott.
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V

Verdámmen, ’elgátolni, elnyomni’, vagy árnyalással növekedésében 
visszavetni. Az erdész a verdámmen kifejezést az öreg fák árnyalására 
használja, az unterdrücken-1 pedig arra, hogy az erősebb fák túlnövik 
és elnyomják a fiatalabbakat.

Verhau, einen Verhau bilden, ’rekeszték’, akkor keletkezik, ha egy 
állományban sok fát mindenfelé döntenek és legnagyobb részüket 
szanaszét hagyják.

Verödung, verődet, 'elpusztulás’, az a vágásterület amelyen az állomány 
letárolása után sok évvel még mindig semmi sincs, vagy csak nagyon 
gyenge újulat mutatkozik.

Vollbestockt, komplet geschlossen, ld. Bestockung,
Vollholzig, az a fa, melynek a törzse a közepéig csak jelentéktelenül 

vékonyodik, ennek ellentéte a jáhspitzig, 'kupadás', amikor a törzs 
kezdettől fogva eléggé kúp alakú, ill. hirtelen hegyesedő, tehát 
ugyanolyan alsó átmérő és famagasság mellett jelentősen kisebb a 
fatömege, mint az előbbinek. /Ma hengeres, ellentéte sudarlósj.

Vorherrschend, ld. dominirend.

W

Wachsthumsskala, 'növés-jelző’ táblázat amelyben valamely állomány 
holdankénti fakészlete szerepel, 5 vagy 10 éves korcsoportokban, tehát 
lépcsőzetesen, teljes sűrűségben, különböző minőségű termőhelyen, 
ahogy a megfigyelések és számítások meghatározták. Valójában ez a 
kifejezés olyan, mint egy rajz, melyen a kor és a fakészlet szerepel, az 
abszcisszán és az ordinátán, és ezáltal áttekinthetőbbé válik az 
összefüggés.

Waldbaume, 'vadonfák’, az erdőben természettől fogva jelenlévő fák.
Waldcomplex, ’erdö-szveg ’, több erdészkerület együttese.
Waldbereiter, ld. Förster, OberfÖrster.
Waldbrand, ’erdőégés’ /Ma erdőtűz],
Waldhüter ld. Heger.
Waldfrevler, Waldfrevel, Waldexcesse, 'erdőrontó, erdőrontás’ Aki 

maga, vagy a marhája az erdőben kárt okoz, az erdőrontó. A károkozás 
vagy a rendellenesség az erdőrontás. [Ma erdei kihágó, erdei kihágás],

Waldigt, bewaldet, 'erdős’, erdővel fedett.
Waldmast, ’erdei hizlalás ’, a tölgy, a bükk és az erdei gyümölcsök, mint a 

vadkörte és vadalma termését nevezzük Waldmastnak.
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Waldmeister, ld. Forstmeister.
Waldordnung, ld. Forstordnung
Waldrodung, ld. Rodung.
Waldsamen, ;’famag’, erdei fák magva.
Waldservituten, ld. Forstservituten.
Waldstrafe, ’erdőbirság, erdöbüntetés ’ Erdei kihágóra vagy erdei kihágásra 

kiszabott büntetés.
Waldung, Waldungen, 'erdőség’ Sokszor az erdő többes száma helyett, 

vagy a sok erdő kifejezés helyett használják.
Waldvegetationsgrenze, ’erdőtaj határa ’, az a tengerszint feletti magasság 

ameddig, a fák még előfordulnak vagy találhatók.
Waldwirthschaft, rationelle, ‘okszerű erdőgazdaság', ahol a legrövidebb 

idővel és legkisebb költséggel a legtöbb és legértékesebb fát termesztik 
és előnyösen értékesítik. Nachhaltige Wald- oder Forstwirthschaft, 
folytontartó gazdaság ', amelyben állandóan, évenként csak annyi fát 
termelnek vagy vonnak ki az erdőből, amennyi az évi növedék. [Ma 
tartamos erdőgazdálkodás].

Walzenradsage, ‘hengerkerekes fűrész', 4-5 láb hosszú és csak 18-24 col 
átmérőjű, hengeres vízikerék meghajtású deszkafűrész.

Wasserreiser, 'csiatagok', a törzsekből erős, buján növő hajtások törnek 
elő, ezek gyengítik a fát. [Ma vízhajtás].

Wechsel dér Holzarten, 'fanemek változása', más fafajok betelepítése az 
állomány letárolása után, mint amilyenek előtte álltak. [Ma fafajcsere].

Wiederanwuchs, in Wiederanwuchs bringen, aufforsten, ‘uj növedék, uj 
növedékre hozni', vágásterületen új erdőt felhozni. [Mafelújítás].

Wertholz, 'müfa', különböző gépalkatrészeket, mint hengereket, fadúcokat, 
kerekeket, szekerekhez, ágyútalpakhoz lehet használni. [Ma szerszámfa]

Wildniss, ‘vadonság' sok helyen áthatolhatatlan, ember alig járta, nagy kiter
jedésű, erdősült táj, ahol még semmilyen erdőgazdálkodást nem űztek.

Wildstand, 'vadálladék', egy táj kisebb-nagyobb számú otthonos és 
állandóan ott tartózkodó vadálladéka. [Ma vadállomány].

Windbruch, Windbrüche, 'széltőrés', szél, vagy viharok által kettétört fák.

Z

Zeugholz, ‘szerszámfa ', különböző szerszámokat, szerszámnyeleket 
készítenek belőle.

Zürbelnufíkiefer, ld. Arve.
Zuwachs, jáhrlicher, ‘évenkénti növedék', az a fatömeg, amely vagy egyes 

fán, vagy valamely állományban, vagy az egész erdőben évenként, vagy 
egy évben létrejön. Tehát a meglévő fakészlet gyarapodása a már 
meglévő fán, állományban vagy az egész erdőben, egy évben.
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