
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
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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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