
A Magyar Erdészegylet’ 13. vándorgyűlése Veszprémben 
1863. augusztus 25-28. között

Augusztus 24-én már a délelőtt folyamán olyan sok egyesületi tag és vendég érkezett a 
különböző vármegyékből, kiknek elszállásolásáról Veszprém városa a legkörültekintőbben 
gondoskodott, hogy a gyűlés ezáltal a leglátogatottabbak egyikévé vált. Megérkezésüket kö
vetően az egyesület elnökét, Eszterházy Pál herceg Őfenségét, valamint az elnökhelyettes 
urakat, Wessely József uradalmi főfelügyelőt és Pállfy István grófot, kiket a püspöki palo
tában nagy szívélyességgel fogadott a Főtisztelendő Ranolder Püspök Úr Őexcellenciája, 
Veszprém vármegye hivatalnoki testületének küldöttsége, a városi tanács, valamint az összes 
kiemelkedő előkelőség is üdvözölte.

Délután 5 óra tájban az egyesületi tagok és vendégek jó része betért a barátságos helyen 
fekvő Teleky-kertbe", valamint a szomszédban lévő, ünnepélyesen feldíszített vadászházba, 
ahol a vendégszerető veszprémi polgárok nagy része gyülekezett.

Őfensége is részt vett a golyóspuskával és pisztollyal megrendezett ünnepi lövészeten, és 
jól elhelyezett lövéseiért hangos üdvrivalgás közepette vette át a megérdemelt kitüntetéseket, 
miközben a jelenlévők fiatalabbja a Teleky-kertben a jó zenére rögtönzött táncot járt.

Mikor a sötétség beállta után a Kosztka állami mérnök úr által rendezett tűzijáték véget 
ért, mindenki felkerekedett, hogy a városi kaszinóban az Erdészeti Egyesület tagjai tiszteleté
re rendezett bálon részt vegyen, ahonnan a vidám társaság csak éjfél körül szálingózott haza. 
Következő nap reggel ünnepélyes istentiszteletet tartottak, majd ezt követően 9 óra után kö
zel 160 egyesületi tag és vendég gyűlt össze az első tanácskozásra a vármegyeháza termében, 
melyet a Főtisztelendő Püspök Úr Őexcellenciája is megtisztelt jelenlétével.

A szakmai tanácskozás egy részletét emeljük ki:

Eszterházy herceg: Ezennel megkezdjük az első téma megbeszélését, mely a következő: 
Milyen tapasztalatokkal rendelkezünk a lucfenyő, az erdeifenyő és a vörösfenyő Bakonyban 
való tenyésztésével kapcsolatosan általában, illetve kiemelten ezek növedékét tekintve?

Giller"': Az egyesületi bizottság részéről engem ért az a megtiszteltetés, hogy az e témá
ról szóló tanácskozást bevezessem. A bizottság úgy vélte, hogy e téma keretében kedvező 
alkalom nyílik majd érdekes és tanulságos beszámolók elhangzására, és valóban történt a 
Bakonyban tűlevelű fák betelepítésével kapcsolatosan néhány igazán sikeres kísérlet. A meg
lévő idősebb és fiatalabb tűlevelű állományok ugyan nem túl nagy kitérjedésűek, de már 
egyedül az ezekkel elért sikerek is olyan mértékben kielégítőnek tekinthetők, hogy e fafajok 
telepítése nemhogy csupán lehetségesnek tűnik ezen a környéken, hanem még inkább kívá-

*  1851. június 30-án alakult Esztergomban az első magyarországi erdészeti egyesület, az Ungarischer Forstverein, 
melynek hivatalos nyelve német volt, székhelye Pozsony. 1862-től felvette a M agyar Erdészegylet nevet. 1866. de
cember 9-én alakult meg (és az előbbiből át) a m ár m agyar nyelvű Országos Erdészeti Egyesület, melynek központ
ja  Pest lett, és lapja mindmáig az Erdészeti Lapok.
**  Teleky-kert a XIX. század közepén a Fejes-völgyben működő Vizler-féle fürdő-kert korabeli elnevezése.
* * *  Gilller Johann Forstmeister in Környe -  Giller János erdőmester, Környe.
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natos is, miután ez idáig abban a kellemetlen helyzetben voltunk, hogy az épületfát a tőlünk 
északabbra fekvő vármegyékből kellett beszereznünk, és ennek megfelelően magas árat fi
zettünk érte. A tűlevelű fajoknak az egyik legnagyobb előnye az itt honos fafajokkal szemben 
az, hogy kiválóan alkalmasak mezőgazdasági építőanyagként való felhasználásra. Közismert 
gyors növekedésük, és az ebből következő jobb jövedelmezőségük nem kevésbé teszi őket 
kívánatossá, úgyszintén a talajt előnyösen befolyásoló tulajdonságaik; közülünk senki sem 
szándékozik azt állítani, hogy bármely más fafaj alkalmasabb lehetne az itteni laza homok
talaj megkötésére, illetve javítására, mint az erdeifenyő (Pinus sylvestris) és a feketefenyő 
(Pinus austriaca). A jövőben különösképpen ez utóbbi uralkodó hegyi faj ajánlatos minden 
mást megelőzően azoknak a kitett területeknek az újraerdősítésére, melyek a tölgy és a bükk 
felnevelésére már nem megfelelőek.

Következésképpen az lesz a feladatunk, hogy kimerítő választ adjunk erre a kérdésre 
ezen fajok sikeres telepítéséről, és az elért eredményekről szóló beszámolók során, a növe- 
dékvizsgálatok kapcsán, illetve a tényleges anyag- és pénzhozam számszerűsített bemutatá
sával, hogy amennyiben ezek a tűlevelű fajok javára válnak, nagyobb arányú telepítésük ne 
késlekedjen tovább.

Ezek után felkérem az urakat, akik - mint például a veszprémi püspökség és a zirci apát
ság erdőtisztjei - abban a szerencsés helyzetben vannak, tegyenek észrevételeket, és ezzel 
kapcsolatos tapasztalataikat velünk megosztani szíveskedjenek.

Ovecska’: a palotai uradalomban található a bakonyi erdészeteknek két olyan parcellája, 
melyet erdeifenyő (Pinus sylvestris) borít. Noha e két parcella együttes kiterjedése a körül
ményekhez képest nagyon csekély, ennek ellenére érdemes az erdeifenyő itteni fejlődési vi
szonyairól szerzett tapasztalatokat közkinccsé tenni, melyek e kérdéskörhöz kapcsolódóan a 
Bakony más tájairól származnak.

Mint már említettük, két parcellánk van itt, Dültfáson, a vadászháznál, az Isztimér adó
községbe tartozó Essény vadászterületén lévő egyik parcella nagysága 3lA hold. Ez a parcella 
egy északnyugat felé enyhén lejtő hegyoldalban található, inkább már a völgyben, vagy még 
inkább egy völgykatlanban fekszik, mélyrétegű erősen homokos vályogtalaj jellemzi, és a 
legújabb időkig többnyire magas fák vették körül. A környező dombok alapkőzete tömör 
mészkő. Az uralkodó szélirány északnyugati. Az állomány valószínűleg barázdás vetésből 
származik, kora 40 év. A végzett becslések alapján, melynek során az állomány teljes széles
ségében egy 200 négyszögöl széles sávban minden törzset megvizsgáltak és mellmagasság
ban megmértek, a következő favastagsági viszonyokat találták:

1 törzs 4”" vastagságú 17 törzs 8” vastagságú
7 törzs 5” vastagságú 27 törzs 9” vastagságú

10 törzs 6” vastagságú 10 törzs 10” vastagságú
29 törzs 7” vastagságú 2 törzs 11” vastagságú

Ovecska Anton Oberförster in Palota -  Ovecska Antal főerdész, Várpalota. 
* *  ”  hüvelyk hosszmérték a láb 1/12 része, kb. 25-27 mm.
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Összesen 103 törzset találtak a 200 négyszögöl nagyságú területen, melyből arra követ
keztethetünk, hogy egy 1200 négyszögölnek megfelelő magyar holdon 618 törzs található. 
A hüvelykben megadott favastagságot a törzsadattal megszorozva 803”-t kapunk, majd ezt a 
törzsek számával elosztva megkapjuk a modelltörzs értékét, 7,79”-t, mely a 7%” vastagság
nak felel meg. — Az állomány kora 40 év, növedéke 25 éves korig kielégítő volt, 32 éves korig 
még megfelelő, azonban az utolsó 8 évben már igen csekély volt. Ennek oka valószínűleg 
abban keresendő, hogy az állomány, mely fiatal kora óta nagyon sűrű volt és melyet soha 
nem gyérítettek, túl sűrűvé vált, és jelenleg az uralkodóvá válásért folyik az egyedek közötti 
versengés, melynek végkimenetele az erőteljes törzsek számára előnyös lenne a már időszerű 
gyérítés következtében.

Az egyik törzs átmérője a földtől 6” magasságban SVi hüvelyk volt, és onnét egészen a 
csúcsáig elérte a 48 láb* magasságot, miközben 42 lábnál IVi" volt a vastagsága. A Grabner- 
féle köbözőtábla szerint ez a törzs az ágakat leszámítva 6,23 C’" köbtartalomnak felel meg.

Ez a törzs összesen 7 C’ tömör faanyagnak felel meg, és az a 618 törzs, melyet 1 holdra 
(1200 négyszögöl) számolhatunk 4326 C’-t jelent.

Ez a kedvező eredmény még ennél is jobb lehetett volna, ha az adott állományban 30 éves 
korban gyérítést végeztek volna.

Mittheilungen des ungarischen Forst-Vereines 
Pressburg, 1863. 2. füzet 66-87. oldal

Fordította: Papp Mónika

Szénégető boksa, Vajkai Aurél képe (1942)
A kép a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményéből való, leltári száma: 5644

* 1 láb 30,48 cm =  12 hüvelyk vagy col
** C * köbláb a fatérfogat mértékegysége, lköblátí =  0,028 m3
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