
2. a férjek kötelesek nejeiket egy özvegy ellátási inté
zetnél (Wittwenverpflegungsanstalt) nyugdíjra biztosítani, mely 
a férj nyugdíjas fizetésének 1 / 5 - é t teszi, hogy ez maga rend
jén történjék, ellenőriztetik; 

3. egy alap elő van irányozva szűkölködő özvegyek vagy 
árvák támogatására; a fiúgyermekek egészen 17, a leányok 
pedig 15-ik életkorukig részesittetnek segélyben. 

Közli : MatusJcovics Béla. 

Az ákácz fordaidejének kérdéséhez. 
E lapok folyó évi I-ső füzetében közlött „Egy érdekes 

ákácz állab" czimü czikkemre két oldalról jött válasz, engedje 
meg a szives olvasó közönség, hogy azokra némi megjegyzé
seket tegyek. 

Nem akarok személyi polémiába bocsátkozni, mert tudo
mányos kérdéseket személyes sértegetésekkel megoldani nem 
lehet. Hogy méltányos, vagy nem méltányos volt-e a vacsi 
kezelő ellen intézett támadásom, vagy még rosszabb, azt 
mentegetni nem akarom. A megrovás, magyar erdészetünk 
szent ügyének érdekében történt, s azért mindent tenni, tűrni 
és szenvedni kész vagyok. De ismét semmit sem nézek el. 

Hogy 1200 holdnyi területen, bármily értékes legyen is 
a fa, egy holdnyi területet tanulmányok tételére, még a meg
állapított üzemterv daczára is fentartani lehet,*) azt minden 
szaktársam elismerni fogja, s hogy a nagylelkű birtokos kész
séggel megengedte volna azt, azt én, ki nála szolgáltam s 
valóban fejedelmi lelkületét ismerem, biztossággal állítom. 
Van ott erdő, melyet vágni lehet elég. Van vén tölgyes, 
nyárasok, fiatalabb ákáczültetvények, ákáczsarjasok stb. Van 

*) Németországban, sőt jól rendezett erdőgazdaságokban nálunk is erre az 
üzemterv figyelemmel szokott lenni. Illés. 



beültetni való térség is elegendő, de az ültetvényezésben a 
gazdatisztek tul tesznek az erdészeken. 

Hogy kértem-e az erdészt az állab fenntartására? az 
tény; mért nem tettem ezt hivatalos uton? mert nem vagyok 
sem Cotta, sem Hartig. Egyszerű szerény munkása vagyok 
csak a magyar erdészetnek. Tekintélyemre tehát nem hivat
kozhattam; de kérésem, illetőleg figyelmeztetésem a kezelőt 
a szükséges lépések megtételére indíthatta volna. 

De hiába való e felett minden szószaporítás; a letarolt 
s tanulmányokra alkalmas ákácz állabot azzal halottaiból fel 
nem támaszthatjuk. Keressünk mást, s ha ezen eset a netán 
létező ily állab kezelőjét tanulmányok tételére fogja indítani, 
s az állabnak e czélra való fentartását eredményezi; meg
leszek jutalmazva, erdészetünk ügye nyerni fog. 

Foglalkozzunk most közlött termési táblámmal. Hogy 
átalános érvényes termési táblát egyetlen egy állabból felállí
tani lehessen, azon állítást velem mondatni csak az akar
hatja, a ki a legvastagabb tudatlansággal akar vádolni az 
erdészeti szaktudományok körében. Ez talán rólam még sem 
állitható. 

Hogy átalános értékű termési táblák számos adatból állít
hatók össze, az tény. Minél több az adat, annál jobb. Az 
én termési táblám is ily adat ; egy kő az épülethez. Eddig 
három kövünk van : „E . L ." 1 8 7 3 . évfolyam 4 7 8 . lap 
L a k n e r tanár úrtól, f. é. 286 . lap G r e i n e r Lajos erdő
tanácsos úrtól (bár ez csak a felvett próba előtüntetése) s az 
enyém f. é. 12 . lap. A ki a Lakner ur terméstábláját felüti 
a debreczeni 45 éves állabnál, ha a 30 és 35 közötti sajtó
hibát 459 helyett 4 6 3 , a 35 és 40 között 251 helyett 
449- re kiigazítja, azt fogja látni, hogy a folyó növedék a 
40 és 45 év között még mindig emelkedőben van, mert a 
35 és 40 év között mutatkozó hanyatlás valószínűleg a szá-



mitásnál becsúszott hibából származik. Ha Lakner urnák e 
sorok kezébe kerülnek, talán lesz oly szives számításait revi-
diálni, s az eredményt közölni. 

Különben terméstábláink felállításánál mindketten estünk 
hibába, melyet bevallani azonban egyikünknek sem válik szé
gyenére. Ugyanis a mintatörzs elemzése utján terméstáblát 
állítani fel, elfogadott dolog. A törzsek számának kiszámítása 
a fiatalabb években az ismert N : n = M 2 : m 2 (lásd „ E . L ." 
1 8 6 2 . évfolyam 107. lap) képlet szerint történik. 

Az én terméstáblám felállításánál, melyet Scholcz Gyula 
erdőtanácsos, selmeczi bányász és erdészakadémiai tanár úrral 
együtt hajtottunk végre, feltűnt, hogy a telepítés évére s áta-
lában a zsenge korra aránytalanul nagy törzsszám esik. 
Ákáczosaink u. i. többnyire ültetés utján jönnek lé t re ; a tör
zsek száma tehát ültetés napján kisebb, mintha a teljvetés 
vagy vetényülés által jöttek volna létre. Tanulmányozni kellene 
tehát, miként csökken időszakonként a pl. 3 ' távolságú négy
zetültetésből a fák száma kat. holdon 6400-ról a 19-ik évben 
932 (Greiner ur szerint) 820-ra (szerintem). 

E kérdésre legjobb feleletet az adna, ha valamely állab 
zsenge korától késő vénségeig, különböző korú, de egy termő
helyi jóságú és ültöncztávu állabok tanulmányoztatnának. 

A fák számát, valamint az áterdőlési fatömeget legjobb
nak látnám százalékokban kifejezni, s azok atlagaiból meg
lehetne állapítani valamely átalános funktiót. 

Termési tábláinknak hibája tehát az, hogy az alapul 
szolgáló egyik adat nincs egészen helyesen kiszámítva. De, 
— én azt hiszem, — sem Lakner ur nem akarta, én pedig 
kinyilatkoztatom, hogy nem akartam azt állítani, miszerint a 
közlött termési tábla bevégzett felülmulhatlan tény, hanem azt 
akartuk, hogy addig is, mig terjedelmesebb tanulmányok alap
ján készült átalánosabb értékű termési táblák felállíttatnának, 



némi tájékozással szolgáljunk. Ha azok a jobb termési táblák, 
melyeknek felállításán Szabó Adolf barátom dolgozik meglesz
nek, s azok eredményei ellenem bizonyítanak, készséggel fogom 
megadni magamat; de addig bocsánat, nem tudom elhinni, 
hogy oly kemény fáju fanem, mint az ákácz, oly rövid élet
korral birna. Különben Szabó barátom azt az egyet elhiheti 
nekem, hogy a szóban forgó próbavételénél a lehető legnagyobb 
pontossággal és lelkiismeretességgel jártam el, s tehát, ha az 
„érdekes állab" nyomán készült terméstábla nem egészen üti 
meg a mértéket, az nem tudományos szédelgés eredménye. 
Különben én a legszebb részben vettem a próbákat ; elérhető 
maximumnak képzeltem az eredményt és megvallom, soha oly 
szép ákáczost nem láttam, s tökéletesen el voltam és elvagyok 
máig is ragadtatva általa. A ki azt látta, karcsú, hosszú, 
nyúlánk, az utolsóig egészséges fáival; annak jobb véleménye 
az ákáczról megbocsátható. 

Hogy a 35 éves ákácz állab nem volt túl érett, ott, 
a folyó vágásokban látott G5 darab levágott korhadásnak 
indult ákácz törzs daczára határozottan állítom; a mit pedig 
állítok, ahoz szakbeli becsületem ezennel lekötöm. 

Szabó Adolf barátomnak igen köszönöm, hogy engem az 
erdészeti magyar irodalom egyik ügybuzgó harczosául „nagyon 
tisztel", de jobban megköszöntem volna, ha adataim hitelességét 
kétségbe nem vonja, s most arra kérem fel őt, szíveskedjék 
czikkem két utolsó alineáját még egyszer átolvasni, mert 
remélem ezen kifejezés : „azon véleményt bátorkodom kocz-
káztatni", továbbá, „ha ezen feltevéseim helyesek", Ítéletét 
módosítani fogják. 

A feltett kérdésre, mit nevezek honunkban faszegény 
vidéknek, csak azt felelem, hogy oly pusztát bizonyára nem, 
melynek bizonyára 1200 holdnyi erdeje és gazdasága keresztül
kasul pár ezernyi hosszú fapásztával beültetve van, és saját 



szükségletén kivül mind erdő mind mezőgazdasága nagymeny-
nyiségü fát eladni képes; melyek közelében más ily gazdaságok 
is léteznek, pl. Kecskemét városa, s nem messze tőle a Duna 
folyó és vaspálya, melyen a felvidék fája leszállítható. 

A mi Beauregard urat illeti, a ki ugy látszik szintén 
bűnösnek érzi magát az ákáczos letárolásában, mert különben 
nem veszi szivére annyira a dolgot, nagyon köszönöm jó taní
tását és oktatásait, legalább most tudom, hogy termési táblák 
felállítása igen fáradalmas munka, s csak arra kérem, miután 
számos adat áll a vacsi pusztáról és a hevesi uradalomból 
rendelkezésére, s mint erdészeti igazgató a kellő szakszerű 
személyzet felett rendelkezik, tegye meg azt a szívességet, nem 
nekem, de az országos magyar erdő-gazdaságnak, szégyenitsen 
meg teljesen engemet, s Greiner tanácsos úrhoz hasonló aggódó 
pontossággal és fáradhatlan szorgalommal vétessen fel pró
bákat a rendelkezésre álló ákáczosokban, állitasson fel a meny
nyire lehet termési táblákat s közölje azokat; hadd tűnjék 
ki, mely kor az ákácz fordaidejének maximuma, mert ezt 
keresem én. Nem azt akarom én állítani, hogy minden áká
czos mint szálerdő kezelendő, hanem azt, hogy megfelelő 
talajon kezelhető valószínűleg 60 évig felmenő forgással. Hogy 
ez fizetni fogja-e magát, azt a jövő mutatja meg. Vannak 
viszonyok, hol csak ugy mint a tölgyre nézve az ákácznál is 
előnyösebb a sarjerdőgazdaság, de ugy hiszem, nagyobb tűzifa 
tömeg kedveért valamennyi szálas tölgyesünket nem változ
tatjuk át sarj erdővé. 

A többi engem illető megrovásokat és leczkéztetéseket 
mellőzve, melyek ugy is csekély értékűek, a munkáimból rám 
czitáltakra akarok válaszolni. 

A mi az „E. L ." 9-ik évfolyamának IX. és X. füzetében 
mondottakat illeti, ismételve aláírom. Különben erről majd 
más alkalommal tüzetesebben fogok szőllani, mert csak azt 



jegyzem meg, hogy más kérdés az, miből lesz hamar fa, és 
más kérdés egy gazdasági elv megállapítása. 

Valamely fanem fordaideje határainak megállapítása pedig 
ugy tudom lényeges erdőgazdasági kérdés. 

A mi az „Erdőtenyósztéstan"-ból czitáltatik, arra nézve 
szolgáljanak felvilágosításul a következők. 

Az erdészeti tudományokat a németektől kaptuk, s a mi 
közös az ő klimai viszonyaikkal és fanemeikkel abban meg
lehetős biztos alapon állunk. Az ő Koryphaeusaik nálunk is 
tekintélyek. 

Az „Erdőtenyésztés"- tan mint az előszóban a XII . lap 
3-ik alineájában olvasható nem eredeti munka, de a legjobb 
német szakmunkák átültetése. Az ákáczra és az alföldi befá-
sitásra nézve dr. Kerner Antal után jár tam, mint az a 3 3 0 . 
lapon olvasható is. 

Hogy az 1871-ben megjelent munkában mondottak egy 
részétől az 1872-ben látott „Szerencsétlenül j á r t ákácz ál lab" 
eltérített, az ugy történt , hogy miután még hazánk szülöttétől 
alaposat az alföldi fatenyésztésről nem olvastam, a mit pedig 
idegenek irtak, az oly regényes volt, hogy beletalálni magamat 
nem tudtam, vágytam e „homok sivataggal" e második Saha
rával, mint Wessely nevezi megismerkedni. A felvidéki erdész 
sajátságos képet alkot magának az alföldi homoksikságról. 
Több négyzetmérföldnyi területeken nincsen csak futóhomok, 
melyet a szél felkavar, magával hord nehéz felhők alakjában; 
sivár talaj, melyen i t t -ot t teng egy árva fűszál, katáng kóró. 
Még az is kérdés, mely fanem él meg benne stb. Nekem 
természetem, hogy nem szeretek elhinni mindent. Látni akar
tam e paflagoniát. 

Kenessey Kálmán osztálytanácsos úrhoz fordultam kéré
semmel. Földmivelésünknek e lelkes bajnoka okaimat helye
seknek találván a földmivelési ministeriumtól segélyt eszközölt 



számomra, s azzal az Alföld jelentékeny részét beutaztam, s 
mit lát tam? azt, hogy az Alföld homokja megterem mindent; 
láttam P.-Vacson homokon agg tölgyet, Kecskeméten, Szege
den, Szabadkán stb. nagyterjedelmü szőlőket, gyümölcsöket, 
ákácz, nyár erdőket, gabona földeket, réteket váltakozni mo
csár és futóhomok buczkákkal; szóval, fogalmaim teljesen 
megváltoztak. 

Ez alkalommal megtanultam ismerni a befásitás történetét 
is, melynek kezdeményezése a mult század végére tehető 
vissza, midőn gubernialiter lettek az Alföld birtokosai arra 
felszóllitva. Akkor kivált nyárfákkal történtek az ültetvénye-
zések. Az ákácz ujabb eredetű; s abban igaza van Beauregard 
urnák, hogy néhai herczeg Coburg Ferdinánd e tekintetben 
az úttörők közé tartozott. Azóta ismerem a Nyirt, melyen 
10 .000 hold erdő 6 pagonyban áll intézkedésem alatt, nagyob-
bára tölgyes, nyir és nyárral elegyitve. Ezeknél fogva tehát 
a mi a homoki erdőgazdaságot illeti, némileg illetékesnek 
tarthatom magamat, s a megtérés indokolt. 

Soha sem szégyeneltem tanulni ; e czélra minden alkalmat 
fel szoktam használni; s ha egyszeri utazás alkalmával többet 
látok és tapasztalok mint más, az csak annak következménye, 
mert észlelve utazom. Ha utazási tapasztalataim jobb és helye
sebb meggyőződésre vezetnek, azt mindég bevallottam és be 
fogom vallani. 

Ezzel a vitát befejezettnek tekintem, s ha netán ez 
ügyben még czáfolatok érkeznének, s azokra nem fogok vála
szolni, azt arra kérem magyarázni, hogy szakelveket csak 
tények által hiszek megoldhatónak. *) 

Nagy-Károly, 1877 . május 15 . Illés Nándor. 

*) A felmerült kérdést mint olyant részünkről is befejezettnek kivánjuk 
tekinteni. A szerk. 


