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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

44



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.

48



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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