
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,

26



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
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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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