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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

A magyar erdészet a millenniumi kiállításon. 
A törvényhozás elhatározta, hogy e hazába történt 

bejövetelünk ezer éves ünnepét, az 1895-ik évben meg
üli és ugyanakkor kiállítást is rendez. Ezen elhatározását 
az 1892-ik évi II. törvényczikkbe foglalta és az ünne
pély rendezésével a kormányt, és illetőleg első sorban a 
kereskedelemügyi m kir. ministert megbízta.*) 

A kiállítás Budapest fő- és székváros tulajdonát 
képező «Yárosliget»-ben terveztetik. 

Ezer esztendő ! — Csekélység á természet örök vég
telenségében, de óriási idő egy kis nemzet életében. 

Az ünnepélynek ezért fenségesnek kell lennie. A 
kiállítás pedig hivatva van arra, hogy az emléket lehe
tőleg maradandóvá tegye. 

*) Utóbb a kiállítás 1896. évre halasztatott el. 
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Nem szándékom a kiállítás kiszámíthatatlan hord erejét 
méltatni, hiszen az arra hivatottak, a magas kormány, egyes 
tekintélyes nemzetgazdászok, publiczisták, a sajtó azt már 
kellő világításba helyezték. A nemzetbe lelkesedést öntve, 
s azt az önfeláldozásig terjedő odaadó támogatásra buzdítva. 

Kimutatták, miszerént hivatva van feltüntetni az 
ország jelen közgazdasági és közművelődési állapotát, meg
mutatni, hogyan fejlődött ez az ország. — Szükséges, hogy 
a kiállítás az újság, a rendkivüliség és sajátosság színét 
öltse magára. A nemzeti élet valamennyi ágára ki kell 
terjeszkednie és a történelmi momentumokat hűen ki kell 
domborítania. Olyannak kell lennie, minő egy művészi mozaik 
kép, apró önmagukban is gondosan csiszolt részekből össze
állítva, ahová mindenkinek oda kell hordani a koczkát, hogy 
az teljes is legyen. A kiállításnak általánosnak, nemzetinek 
és retrospektivnek kell lennie. 

Méltó megvalósítását csakis a nemzet'lelkesültségétől 
lehet várni. 

A ki birja az ékesszólás hatalmát, az emelje most fel 
beszédre szavát s aki birja a toll művészetét, az most 
remekeljen, hogy felrázzuk az ezredéves ünnepre a nemze
tet közönyéből. 

E sorok czélja nem tanácsadás akar lenni, hanem 
szerény szavakba foglalt felhívás a nemzet erdőbirtokosai
hoz, az ügy iránt érdeklődőkhöz és a szakközönséghez, 
hogy gondolkozzanak, mikép kellene a magyar erdészetet 
méltóan képviselni, — mit és hogyan volna czélszerű az 
egyes vidékekről kiállítani, mit tartanak oly tanulságosnak, 
mi a nemzet kultúrtörténetében az erdőgazdaságra fontos 
s a miből aztán az illetékes körök magasan szárnyaló szel
leműknek teljes odaadásával, ismert tapintattal és bölcs körül
tekintéssel majd a legmegfelelőbbet kiválasztják és csopor-



tositják, hogy a nemzet, mely a kiállítást ezer- és ezerféle szem
mel s ugyanannyi gondolkozásmóddal szemléli, ki legyen 
elégítve; hogy méltó tudomást szerezzen arról, hogy van ma
gyar erdészet. Mert a tudománynak csak azon ága részesül 
kellő méltatásban és csupán annak szakféríiai a megillető tisz
teletben, mely a közvélemény előtt általánosan ismeretes. 

Az erdészetet sajnos, igen de igen sokan még nem 
ismerik, akik pedig tudják, hogy létezik, azok közönyösek 
irányában. 

Fel kell tehát ébreszteni és meg kell nyerni a nemzet 
érdekeltségét az erdészet javára, s ennek saját kiállí
tását oly alakba kell önteni, hogy a benyomás a nemzet 
minden tagjában ne csak pillanatnyi, de maradandó legyen, 
hogy az erdészet iránt a nemzet több figyelemmel viseltessék 
s tudja meg, hogy az erdők az ország egyik közkincsét 
képezik, melyeknek elhanyagolása az értelmiség hanyatlása, 
ápolása a jólét fejlesztése. 

Nagy örömömre lenne az a tudat, hogy sikerült 
nekem is e soraimmal csak egyetlen szemernyivel is hozzá 
járulni azon munkássághoz, mely a hazafias szellem és az 
izlés vezetése mellett fog létesülni. — 

Azt hiszem, hogy a mi czélunk akkor lenne elérve 
teljesen, ha az erdészet nem fakultative, de a szó szoros 
értelmében kollektive lesz képviselve akként, hogy a 
hasonló tárgyak okozta fárasztó ismétlődésektől a közönség 
meg legyen kiméivé. 

Az pedig sikerülni fog, ha jelenleg is, mint már két 
izben történt, a központi rendezőség állítja össze a bekül
dendő tárgyak sorozatát, . s az egyes birtokosok vagy erdő
hatóságok által felajánlott tárgyak közül maga válogatja 
ki s jelöli meg a szükségeseket vagy alkalmasakat s 



felkutatja az olyan tárgyakat, melyek az erdőgazdaság fej
lődésének egyöntetű s hézagtalan képét a legjellemzőbben 
domboríthatják ki. 

A kiállítás intencziójával nem egyeznék meg, ha csupán 
válogatott s mint mondani szokás p r i m a árut küldenénk 
oda. Mert nem jelent az versenyképességet, ha egyes nagy 
üzletü fakereskedők, kik évenkint 120—150 ezer köb
méter anyagot hoznak forgalomba, csupán olyan árut állí
tanak ki, melyből egy waggon rakományt csak 3—4 hónap 
alatt s azt is csak mesés árakért lennének képesek kiszol
gáltatni. Nem volna az sem czélszerü, ha egyes nagybir
tokosok külön pavillonokkal lépnének fel. 

Ez nem illenék bele kollektív kiállítás keretébe, pedig 
ilyennek tervezését ma már tapasztalatok is ajánlják; amaz 
pedig nem áll teljes összhangzásban a kiállítás czéljával. 

Nem szabad egy perczig is felednünk, hogy nemzeti 
kiállítást akarunk, melyben a csupán üzleties reklámnak lehető 
szük teret szabad engedni, s ahol csakis magyar anyag lehet. 

A kiállítás jelszava az eredetiség és valódiság legyen. 
Be kellene természetesen az utat és módot is mutatni, 

melylyel faterményünk, fagyártmányunk és faiparunk mai 
állapotához jutottunk; czélszerü volna talán egyes czikkek 
termelését illetőleg a lehető legrégibb időkig vissza menni 
s azt kronologikus sorrendben bemutatni. 

Messze vezetne s nem is czélom azt a sok száz és 
százféle anyagot, műszert stb. felsorolni, melyek kiállíthatok 
volnának, de szabad legyen a t. olvasó és szakközönség 
becses figyelmét néhány dologra felhívnom, melyeknek 
kiállítását felette fontosnak tartom. 

Az erdőgazdaság egyik legfőbb és joggal mondhatni 
alap művelete az erdősítés, melyet azon sorrendben és 
akkép kellene bemutatni, amint az tényleg gyakoroltatott és 



ahogy az jelenleg vidékek szerént különfélekép gyakorol
tatik, magától értetődvén, hogy az erdei csemeték bemu
tatására fősuly volna fordítandó. Sőt ha a hely nagysága 
megengedné, a legfontosabbakat két-, esetleg háromféle 
talajon termesztve, lehetne bemutatni. 

Okulva a bécsi kiállításon — ahol általánosan elis
mert tény, hogy a magyar csemeték voltak a legszebbek, — 
megfontolandónak vélem, hogy nem lenne-e helyesebb a 
csemetéket a kiállítási helyen már most tenyészteni, hogy 
1895-ben 3—2 és 1 éves, h e l y s z í n é n k e l t csemeték 
állanának rendelkezésre. 

A talajt a pajodok, csigák s lótetüktől meg lehetne 
tisztítani és azok befészkelését meggátolni. Ezen körülmény 
is épen alkalmas volna a legújabban alkalmazott szén-
kénegezésnek, mint pajod irtási módnak bemutatására. 
Ekként a csemeték üdesége biztosítva lenne. 

Azt hiszem a terület kijelölése nem lenne akadály, 
mert tavaszszal az egész kiállítási terület beosztása végleg 
meg lesz állapitva. 

Ugyanott lehetne az 1—2-szeri átiskolázást, cson
kítást stb. eszközölni. A különféle vetési módok helyes 
voltát a csemetekertben elért eredmény szemlélhetővé 
tenné. 

Milliókra megy a csemeték száma, melyet az erdősí
tések előmozdítása czéljából az állam ingyen adományoz 
és mégis milyen lassan mutatkozik az eredmény. 

Ennek oka, véleményem szerént, egyrészt a szegény
ségben rejlik, nagyobbrészt pedig azon közönyben, — 
hogy ne mondjam értelmiség hiányban — keresendő, 
melyet az erdősités ügye iránt majdnem mindenfelé tapasz
talhatni. 

A közvetlen felügyelet alatt álló egyházi, községi s más 



közbirtokossági s magán erdő részekben erdősitenek ugyan, 
de mivel ezek a birtokosok bizony folyvást tanácsra, biz 
tatásra várnak, az eredmény még mindig fogyatékos. 

Hát még a felügyelet nélküli magán erdőbirtokok leg
nagyobb részénél, ahol erdősítésnek helyenkint még hírét 
sem igen hallották. 

A közönség szinte nem is képes megérteni s maga 
elé képzelni az erdőnek azt az állapotát, a melyet csak a 
rendes kezelés, a szakértelmes kihasználás és okszerű fel
újítás biztosithat, de mely viszont a rendszeres kezelésnek 
mulhatlan következménye; s nem képesek méltányolni azt 
a pusztulást, ami a rendetlen és hanyag kezelés eredmé
nyeként nem szorítkozik csupán a devastált erdő terüle
tére, hanem a szomszédos földekre is veszedelmesen átha-
rapódzik. 

Példát sem látnak sokan, ami élénkebb benyomással 
indítanák őket a helyesebb útra, mint amiként azt a tör
vénynek s a törvény intencziói szerént eljáró hatóságoknak 
intelmei, buzdításai, támogatása vagy ha kell szigorú ren
delkezései, melyeknek üdvös voltában is van aki kétkedik, 
tenni képesek. 

A rendszeres gazdálkodás eredményének s ezzel szem
ben a helytelen kezelés következményeinek szemlélhetővé 
tétele tehát helyt foglalhatna szintén a kiállításon. 

Történhetnék ez papír máchéből vagy más megfelelő 
anyagból való dombormű alakításával. Be lehetne mutatni 
természetből vett példa nyomán az elhanyagolt, kopár, minden
féle giz-gazzal benőtt vágásterületet, mellette más ugyan-
ily területet, mely azonban a különféle viszonyoknak és 
fanemeknek megfelelő s z a k s z e r ű e r d ő s í t é s i módokat 
tüntetné elő; be lehetne mutatni továbbá a futóhomoknak, 
a vízmosásoknak és szakadékoknak csupán erdősítés utján 



vagy építkezések segélyével történő megkötését. Ugy 
továbbá a jó zárlatu erdőt s mellette ugyanazon területet 
abban az időben, midőn a fák már letarolvák, a túlságos 
legeltetés folytán a termőtalaj megrongálódott, vízmosások 
keletkeztek, az alatta lévő szántóföldek és rétek beiszapol-
tatnak, kőtörmelékkel behordatnak és az utakat a szikla
tömbök járhatlanná teszik. 

Az ily ábrázolás maradandó emlékeket ad, s a laikus
sal könnyebben s még is jobban meg tudja értetni azt, amit 
néki írásban és szóval megmagyarázni sokszor hiában 
iparkodunk. 

Figyelmére kell méltatni aztán a kiállításnak az olyan 
veszedelmes jelenségeket is, melyektől sikeresen védekezni 
szintén csak ugy lehet, ha a veszély mivolta s egyszers
mind bekövetkezhető mértéke általánosan is ismeretessé 
válik. 

Csak egy példát emlitek fel erre nézve: az apácza-
rovar fellépését, a mi nemcsak Bajorország erdeit döntötte 
a legnagyobb veszélybe, de sok kárt tett, s sok munkát 
adott a mi erdélyi erdeinkben is. 

A szakkörök ma már a rovarról, a tőle eredhető 
veszedelemről s a védekezés módjairól sok tekintetben 
tájékozva vannak. 

Igen részletes, szakszerű és éles megfigyelésen alapuló 
tanulmányt irt e tárgyról az országos főerdőmester űr. *) 

Vannak ezen kivül német nyelven irt röpiratok is e 
tárgyról, melyek az eddigi ismeretek felől kellő felvilágo
sítást nyűjtanak s azt rajzokkal elég hűen illusztrálják. 

A nagy közönség azonban nem igen tesz fáradságot, 

*) Bedő Albert: »Az erdőket pusztító apácza rovarról.« Lásd E. L. 
1892. évi III. füzet. K ö z l ő . 



hogy kellően alapos tájékozást szerzendő, a müveket mind 
elolvassa, s talán hozzá sem fér. 

De bizonyára figyelmére méltatná az erdőgazdasági 
szempontból veszedelmes rovart s eszébe venné a róla 
adott oktatást, ha mindez a kiállításon alkalmas módon 
szeme elé állitatnék. 

Vájjon miért nem lehetne ezen veszedelmes rovar alakjait, 
működését kicsinyben utánozva szemlélhetővé tenni s a 
védekezésre szolgáló szereket és készülékeket is alkalma
zásuk módjával együtt bemutatni? 

A kiállítás azonban mulandó. Emléket csak a szem
lélőkben hagy. Ezzel pedig nem elégedhetünk meg. Meg
kell azt örökítenünk az utókor számára is. 

Úgy vélem nemcsak ezeréves történetünk lesz egy 
általános emlékkönyvben megörökítve, de az egyes tudomány
szakok külön-külön is megírják a saját történetüket. 

Ez elől akkor az erdészetnek sem lehetne kitérnie s 
az erdő ősállapotától kezdve annak képét, jelentőségét, hasz
nát, fejlődését, a mai korig le kellene irnia. 

Nagyon kevés azoknak a nyilvánosságra jutott feljegyzé
seknek száma, melyek e tekintetben kellő tájékozást nyújt
hatnak. 

Tudtommal az «Arany Bullában« tétetik a legelső 
említés, ott is csak a mellékhasználatokról. 

Adatokat tehát most kellene kutatni, történelmi 
sorrendbe összeállítva azután a legróbb időktől a leg
újabb korig 

By régi feljegyzéseket az ország és sok várme
gye levéltárában, egyes régi püspökségek és egyházi rendek 
könyvtárában lehetne találni. 

Azonkívül a régi magyar családok okmányai is rend-



kivüli érdekes feljegyzéseket tartalmaznak, mert az erdő 
adományozása napi renden volt. 

Földesurak, jobbágy-községek nemességet kaptak erdő
irtásért. Mindez az adománylevélben szokot felemlítve lenni. 

Nem lehet kikerülni a régi kamarális bányahivata
loknak 17—16, de sőt a 15-ik századig visszamenő levél
tárait sem, mert ezek az erdőbirtokokkal szervi összefüg
gésben állottak, miután az erdőkezelés nekik, még a közel 
mult időkig alá volt rendelve. 

Kiváló történészeink kutatásai hasonlókép becses és 
megbecsülhetetlen adatokat nyújthatnának. 

Igaz, hogy mind eme kutatásokat a helyszinén kel
lene végezni, mert a tulajdonosoktól nem lehet azt kivánni, 
hogy ama becses és pótolhatatlan iratokat kezeik közül 
kibocsássák. 

A kutatást megkönnyitené, .ha az előbb emiitett bir
tokosok a hozzájok intézendő kérelemre az ily feljegyzéseket 
tartalmazó okmányokat maguk bejelentenék az alakitandó 
központi bizottságnak. Hiszem, hogy ezt a kutatást a 
birtokosok úgy maguk megtennék, mint tisztviselőiket annak 
lelkismeretes pontossággal való teljesítésére felhívnák. 

Egy szakember pedig, aki az erdészeti história meg
írásával megbízatnék, az egész országot bejárná, s az 
adatokat leírva összegyűjtené. 

Hogy ezen munka a még hátralévő időnek minden 
napját igénybe venné, az elképzelhető. 

Ki tudja, mily kiszámíthatatlan horderejű s becses 
feljegyzések összességének birtokába jutna ezzel a nemzet. 

Ujabbkori erdészetünk története attól kezdve, amióta 
az erdészetről, mint tudományról, beszélhetünk, szoros és 
elválaszthatatlan összefüggésben van egyes kiválóbb, szak
férfiak és egyesületek életével, s azok messze kiható mun-



kásságával. Természetes tehát, hogy ezek jellemét, tevé
kenységét a legpontosabb egymásutánban, életrajzokban 
összefoglalva megörökíteni szintén elmulaszthatlan felada
tunk lenne. 

Mert e férfiak vetették meg ujabb és tulajdonképeni 
erdészetünk alapját, törvényünknek keletkezését, alkalma
zását s a szakemberek üdvös munkásságának ezek jelölték 
ki az irányt. 

Ezek voltak, kik az erdészeti irodalmat az összes 
tudományszakok körében a legmostohább viszonyok között 
megalapitották, fejlesztették s a legrövidebb idő alatt oly 
lendületet adtak annak és oly termékenynyé tették, mint 
amilyen gyors haladást egy kultur nép sem képes fel
mutatni. 

Munkát, fáradtságot és pénzt kímélni nem szabad, 
mert megérdemli a nemzet, hogy honfoglalásának ezer éves 
ünnepe, fennkölt gondolkozásmódjának megfelelően ünnepel
tessék meg. 

Yeszteni való időnk nincs. Nem késő még, — de most 
már minden perez drága. 

Szóljanak tehát szaktársaim szintén az ügyhöz ; talán 
avatottabban fogják azt tenni és megfelelőbb javaslatokkal 
állhatnak elő. A legcsekélyebbnek látszó tanács is hasznos 
eredményt hozhat létre. 


