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(A fanemek helyes megválasztása és az erdei magvak vizsgálata. — Az alsóbb 
erdészeti szakoktatás reformja. — Állami erdővásárlások.) 

z 1900. év deczember havának 12-én tartotta Vadas 
Jenő az Országos Erdészeti Egyesületben nagy fel

tűnést keltő előadását a tölgyerdőmüvelés némely hibáiról, 
amelyben saját mulasztásainkkal és fogyatékosságunkkal 
szemben ritkán érvényesített, s ezért talán szinte szokat
lannak látszó nyíltsággal mutatott reá arra, hogy a sok helyen 
folyó eljárás mellett tölgytermő hazánkban nagy veszély 
fenyegeti a tölgyeserdők jövőjét. A lapályon, sőt az elő-
hegység nagy részén is a mezőgazdasági mivelés elől 
kellett e fanemnek meghátrálnia s a hol még otthonos és 
a jövőben is fennmaradhatna, mint majdan megbecsülhetlen 
értékű hagyatéka a mostani nemzedéknek, ott is telepitése, 
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felújítása körül elég gyakran oly hibák észlelhetők, a melyek 
a fiatalosok jövőjére, egészséges fejlődésére nézve kételyeket 
támasztanak. Nevezetesen a kocsányos tölgynek megtelepí
tése a kocsánytalan tölgy termőhelyein, ez volt az a joggal 
kifogásolt eljárás, amelyet Vadas az ország számos vidékén 
észlelt s a melyre nézve intő szavát az Országos Erdészeti 
Egyesületben felemelte. 

Szava nem hangzott el eredménytelenül. Visszhangja 
kelt a szakfolyóiratokban éppen a gyakorlati életben mű
ködő szaktársak részéről, de magáévá tette Vadas állás
pontját az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választ
mánya is, a mely 1901. évi márczius hó 2-án tárgyalás 
alá vette Vadas előadását és abból kifolyólag már ugyan
azon hó 27-iki kelettel felterjesztést intézett a földmivelés
ügyi miniszterhez, a melyben a kormány figyelmét felhívja 
tölgygazdaságunk ezirányu bajaira és egyúttal az erdészeti 
kísérleti állomásnak az erdei magvak vizsgálatával való 
megbízását is ajánlja. . 

A gyakorlati erdőgazdák felkeltett érdeklődése remélni 
engedi, hogy Vadas állásfoglalásának közvetlen hatása 
lehetett arra, hogy többen igyekeztek a fanemek és fafajok 
helyes megválasztását a gyakorlatba is átvinni, még mielőtt 
erre nézve a hatóságok részéről figyelmeztetésben része
sültek volna, a mely mindezideig késett. 

A központi erdészeti kísérleti állomás ugyancsak az 
1901 . év első felében a tölgymüvelés kérdésének keretén 
túlmenve, általánosságban tett jelentést a földmivelésügyi 
miniszternek azon tapasztalatáról, hogy erdőbirtokosaink 
— az erdőtörvény 17. §-a alá tartozók épp ugy, mint a 
magánbirtokosok — sok helyen kevés súlyt helyeznek a 
fanemek helyes megválasztására, hanem könnyen megtele-
pithető és gyorsan növő fanemeket alkalmaznak, tehát külö-



nősen a tűlevelűeket, ha mindjárt a termőhely ezeknek meg 
nem felel. (Erdészeti kísérletek 1901., 83. o.) Különösen a 
kocsántalan tölgy és a jegenyefenyő az a két fanem, a 
mely a lucz-, erdei- és vörösfenyő rovására folyton veszít 
terjedelemben. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek és a kísérleti állomás
nak ez egyértelmű felszólalására a kormány csak a legutóbbi 
időben bocsátott ki körrendeletet, a melyben összes alá
rendelt hatóságának kötelességévé teszi, hogy saját tevékeny
ségi körében odahasson, hogy az erdősitéseknél mindig 
az illető vidék termőhelyi viszonyainak legmegfelelőbb 
fanemek alkalmaztassanak, hogy a kocsántalan tölgy csekélyebb 
makktermésének felhasználására is különös súlyt helyezze
nek s a nélkülözhető magmennyiséget a kir. erdőfelügyelő
ségnek idejekorán jelentsék be. Egyben arról értesülünk, 
hogy az erdészeti kísérleti állomás az erdei magvak meg
vizsgálására megbízást nyert. A szóban forgó körrendeletet 
t. olvasóink jelen füzetben az Erdészeti Rendeletek Tára 
czimü rovat alatt egész terjedelmében feltalálhatják. 

Bár a kormány közbelépése hosszú ideig késett s bár 
egy-más tekintetben részletesebbnek óhajtottuk volna a 
minisztérium rendelkezését, mégis örömmel üdvözöljük azt 
abban a reményben, hogy az széles körben terjesztve 
a kellő eredménynyel fog járni. Különösen a mi a ter
jesztést illeti, melegen óhajtottuk volna, ha ez a körrendelet 
a közigazgatási bizottságokkal is közöltetett volna oly fel
hivás kíséretében, hogy azt, esetleg a helyi viszonyok szerint 
kiegészítve és az illető megyében észlelt hibák kiemelésével 
körlevél alakjában különösen azon erdőbirtokosok között 
terjessze, a kiknek erdőbirtoka a szakszerű kezelést nél
külözi. Remélhetőleg azonban ügybuzgó erdőfelügyelőségeink 
igy is a közigazgatási bizottságok elé viszik e fontos ügyet. 
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Nem titkolhatjuk el továbbá abbeli aggályunkat, hogy 
az erdészeti kísérleti állomás jelenlegi személyzeti viszonyai 
mellett ujabb megbízatásának aligha fog megfelelhetni. Kísér
leti állomásunk létesülése óta nem gyarapodott személyzet
ben s ezért munkálkodása is mindeddig kénytelen-kelletlen 
a személyzetének létszámához mért szük keretek között 
mozgott. Ne feledjük el, hogy egy kísérleti állomás mun
kálkodása nem oly természetű, mint a tulajdonképpeni hiva
talos működés más terei. Ezeken is mindinkább nagyobb 
mértékben szükséges a munkaosztás, a tudományos műkö
dés terén azonban az elengedhetlen feltétele annak, hogy 
valóban hasznos, a gyakorlat által értékesíthető eredmények 
éressenek el. A kísérleti állomáson minden szaknak külön 
képviselővel kell birnia, a mely kizárólag az erdészeti kísér
leti ügy egy ágazatának szenteli működését. Nem foglal-
kozhatik valaki hol gyéritési kísérletek végzésével, hol 
növénypathologiai, hol ismét rovartani stb. megfigyelések
kel, közben pedig erdei magvak vizsgálatával. Bizonyosra 
vehető, hogy maguk a magkereskedők saját érdekükben 
nagy mértékben igénybe fogják venni a kísérleti állomást, 
mint magvizsgáló közeget, de az erdőbirtokosoktól is vár
hatók ily megbízatások, peres esetekben szakértői vélemé
nyek fognak kéretni stb. Mindez tetemesen megszaporítja 
a kísérleti állomás teendőit, ugy, hogy a magvizsgálattal 
való megbízás következményeként a személyzet szaporítása 
elől akkor sem lehet majdan szerény nézetünk szerint 
elzárkózni, ha illetékes helyen nem is szándékoltatnék kísér
leti intézményünk korszerű fejlesztése és szélesebb alapokra 
való fektetése. 

A magyar erdőgazdaság érdeke pedig ezt kívánná meg! 
A fanemek helyes megválasztására vonatkozó miniszteri 

rendelet nem jelöli meg azokat az eszközöket, a melyekkel 



az erdőhatóságok odahathatnak, hogy a fanemek a jövőben 
helyesebben választassanak meg. Az üzemtervek előirásai 
— ha helyesek mindenesetre hathatós fegyvert nyújt
hatnak az erdőfelügyelőség beavatkozására, ha nem tartat
nak be; ha ellenben már az üzemterv sem ir elő oly fa
nemeket, a melyek az illető termőhelyi viszonyoknak meg
felelnek, avagy ezeket nem jelöli meg eléggé tüzetesen s pl. 
csak „tölgyről" szól, s ez tapasztalatom szerint elég gyakran 
fordul elő, akkor viszont az üzemterv kényelmes védbás-
tyája az erdőbirtokosnak, a mely mögé visszavonulhat s a 
melynek védelme alatt még az üzemátvizsgálásnál is sikeresen 
hivatkozhatik arra, hogy az eredeti üzemtervben ime nem 
estek kifogás alá az általa tenyésztett fanemek vagy fafajok. 

Ott van azonkivül az üzemterv készítésére nem köte
lezett magánbirtokok egész kategóriája, melyet általánosság
ban csak az erdő fentartásának kötelezettsége terhel, a 
mennyiben t. i. feltétlen erdőtalajról van szó. 

Nézetünk szerint mégis a kényszer, hacsak nem az 
erdősítések elhanyagolásáról van szó, még azokban az 
esetekben is kétélű fegyver, ha az üzemtervek forma szerint 
jogot adnak az ily irányú beavatkozásra. Az erdősítés iránt 
sok helyen oly nehezen felkeltett érdeklődést, az ily czélu 
áldozatkészséget koczkáztatnók az erdőbirtokosoknál, ha 
már eleve a szükségesnél nagyobb nyomatékkal lépünk fel, 
különösen, ha az erdőbirtokosok vagy az erdőtisztek eljá
rása teljesen jóhiszemű. Egyes kivételes eseteket talán kivéve 
azon esetekben, a midőn nem az a kérdés forog fenn, 
hogy vájjon a vágások egyáltalában beerdősittetnek-e, vagy 
nem, hanem a fanemek vagy fafajok többé vagy kevésbbé 
jó megválasztása a kérdés, a jóakaró felvilágosítás, a meg
győző érvekkel támogatott tanács eszközével kell elsősor
ban élni, mert nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 



ez oly tere az erdőgazdasági ténykedésnek, a melyen a 
szigorúbb erdőfelügyeleti beavatkozás jogosultságának nem 
mindig pontosan felismerhető határa éppen átvonul. E ha
táron innen a közérdek érvényesítésének parancsoló szük
ségessége, a melynek követelményei a magánérdekeknek 
ugyan lehető csekély érintésével, de okvetlenül teljesitendők; 
a határon tul az erdőfelügyeletnek, illetőleg az állami gon
doskodásnak az a talán szebbik feladata, a mely az erdő
gazdaság helyes elveinek érvényesítésére az állami kezelés 
lehetőségének nyújtása, a folytonos lankadatlan tanítás, 
oktatás és felvilágosítás, és végül nem legkisebb mértékben 
azáltal törekszik, hogy a szakoktatás kellő szervezése utján 
arról gondoskodik, hogy az erdőbirtokosoknak, bármekkora 
legyen birtokuk, az igényeiknek megfelelő, de feltétlenül 
jól kiképzett erdőtiszti, illetőleg altiszti személyzet álljon 
rendelkezésre. 

A kellő szervezet és a bürokratikus elfoglaltság csökken
tése mellett ez az ut is fokozatosan arra az óhajtott ered
ményre vezet, hogy oly nagymérvű, a jövőben számos 
veszélylyel fenyegető hibák a fanemek és fafajok meg
választása körül, mint sajnos még ezidőszerint, nem fognak 
elkövettetni, sőt idővel a nagyfontosságú részletkérdések, 
mint pl. a magvak eredete és pedig nemcsak a lombfáknál, 
hanem a fenyőféléknél is, figyelemben fog részesülni. Mert 
igen nagy befolyással van az erdősítések sikerére a csira-
képességi százalékon kivül a magvak származási helyei 
vájjon érett korú fáról szedettek-e s az anyafa mily termő
helyen és nevezetesen mily tengerszint feletti magasságban 
termett, milyen a mag szemnagysága stb. 

A közérdek egyébiránt a jól felfogott magánérdekkel a 
fanem megválasztásának kérdésénél nem is jő összeütkö
zésbe. A közérdek azt kivánja, hogy természetszerű és 



egyúttal értékes, nagy használati értékkel bíró erdőket ne
veljünk. Ugyanezt követeli a józan magánszempont. A 
természetszerüség magában foglalja azt, hogy az illető fa
nemnek a neki szánt termőhely jól megfeleljen s ennek 
következtében az erdőt fenyegető veszélyektől minél keve
sebbet kell tartanunk, hiszen tudjuk, hogy az erdőt káro-
sitó csapások annál végzetesebben nyilvánulnak, minél 
kevésbé otthonos az illető fanem a kérdéses termőhelyen. 
A kocsános tölgy nem természetszerű a kocsántalan tölgy 
termőhelyén, különösen a meredekebb hegyoldalakon; s a 
luczfenyő, bármennyire buján nőjjön, nem való az árad-
ványos talajra, az ákácz a nyirkos, kötött agyagföldre. De 
a természetszerüség egymagában nem elegendő. A magas
hegységi tarvágásokat ellepő kecskefüz, nyár és nyir bizo
nyára természetszerű azon a termőhelyen s tenyésztésük 
mégsem gazdasági czél. Mint korrektivum tehát az érték, 
a használhatóság is figyelembe veendő. 

A nagy használati értékkel biró fatermés után való 
törekvés legtöbbször a természetszerüség követelményeinek 
keretén belül kielégítést talál, mert pl. a magashegység ki
tűnő lucfenyőfája bizonyára természetszerűnek nevezhető 
erdőkből kerül ki, ellenben az alacsony fekvésű buja talajon 
igen gyorsan nőtt, de egyúttal laza szövetű vörös redves 
fatesttel biró luczfenyő, vagy az ugyanilyen viszonyok 
között nőtt s tulon-tul ráksebekkel boritott vörösfenyő 
tenyésztése nem nevezhető természetszerűnek. 

Vannak azonban esetek, a midőn a két követelmény 
látszólag ellentétbe jő s ez legtöbb esetben két fanem ter
mészetes előfordulási területeinek határvonalán, néha azonban 
azon kivül is előfordul. Igy pl. a silány tölgytermő-helyeken 
a tölgynek erőszakolása nem gazdaságos. Ott a fenyőfélék 
egynémelyikével való felváltás komoly megfontolás tárgyát 



képezheti, mert sokkal nagyobb és értékesebb hozamokat 
nyújthatnak a fenyőfélék, mint ilyen helyen a tölgy. Igaz, 
hogy ekkor bizonyos mértékig azt is joggal állithatjuk, 
hogy az illető termőhelyen most már — tekintettel elsilá-
nyodására — nem a tölgy a természetszerű fanem, hanem 
a szerényebb igényű s egyúttal talajjavító fenyőfélék. 

Ilyen elmélkedésekre nyújt alkalmat a fanemek helyes 
megválasztásáról szóló miniszteri rendelet, melyről őszintén 
kívánjuk, hogy teremje meg gyümölcsét s ne maradjon 
irott malaszt! 

* 

Fennebb alkalmunk volt felemlíteni, hogy az állami 
gondoskodásnak az erdőgazdaság körül arra is ki kell 
terjednie, hogy a szakoktatás szervezése által jól kiképzett 
erdőtiszti és altiszti személyzetet neveljen. 

Ebben a tekintetben egy év előtt az akadémia újjá
szervezésének tervét hallottuk emlegetni, a nélkül, hogy 
mindezideig a szük körben folytatott tárgyalások gyakorlati 
eredményét látnók. Most az erdőőri szakiskolák reformálá-
sának szándékáról értesültünk. Nincs tudomásunk arról, 
hogy az mely irányban van tervbe véve és sokkal fonto-
sabbnak tartjuk az altisztképzés kérdését, semhogy azt ezen 
szemleszerü czikkünkben kimerítően tárgyal hatónak tartanok. 
De a kérdés tárgyalásának külső körülményei egy meg
jegyzés koczkáztatására késztetnek, a mely szerény felfo
gásunk szerint az ügy érdekében van. Az akadémia újjá
szervezés! tervének tárgyalásánál kifogásoltuk, hogy az erre 
vonatkozó tárgyalások az akadémiai tanári kar szorosabb 
bevonása nélkül folytak. Az erdőőri szakoktatásra vonat
kozó tárgyalásoknál e tekintetben kifogásra okunk nincs, 
bár szakoktatási kérdésről, valószínűleg tanterv megálla
pításáról is lévén szó, a szakiskolai igazgatókon kivül az 



akadémiai tanári kar bevonása az ügynek kárára éppen 
nem lett volna. 

Ellenben feltűnőnek találjuk ez esetben azt, hogy a 
gyakorlati erdőgazdák, tehát azok, akik erdőőri szakoktatásunk 
hiányait legközvetlenebbül Ítélhetik meg s akik megmond
hatnák, hogy miért idegenkednek közülök oly sokan a 
szakiskolai növendékek alkalmazásától, nem nyertek meg
hívást az értekezletre. Ez csak ugy magyarázható meg, 
ha ezúttal csupán előkészítő, anyaggyűjtő értekezletről 
volt szó, mely később tágabb alapon megismétlődik. 

És feltűnt nekünk az, hogy a közelmúltban pályázat 
íratott ki külföldi tanulmányútra, a melynek czélja többek 
között éppen a külföldi altiszti kiképzés tanulmányozása 
is. Most pedig esetleg végleges határozat hozatik, döntő 
lépés történik e téren, még mielőtt ezen tanulmányút ered
ménye ismeretes volna, a mely ekként már eleve a med
dőség bélyegét hordja magán. Mert nézetünk szerint a 
külföldi tanulmányutaknak az volna a czélja, hogy necsak 
az illető kiküldöttnek a látkörét tágítsák, hanem eredményük 
erdőgazdaságunk javára is fordittassék. 

Az 1898. évi X I X . t.-cz. megalkotása mellett erdőgazda
sági politikánk legkimagaslóbb ténye az utóbbi években 
az állami erdőbirtok céltudatos bővítése birtokvásárlások 
utján. Dacára annak, hogy az erdővásárlási alapnak jöve
delme megcsappant, már Darányi Ignácz volt földmivelés
ügyi miniszter módot talált arra, hogy ujabb erdőbirtokok 
vásárlásával gyarapítsa a kincstári erdők területét. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy utódja, Tallián Béla jelenlegi földmive
lésügyi miniszter szintén hasonló politikát követ és az 
állami erdőbirtok gyarapítására súlyt helyez. 



Legutóbb a kincstárnak máramarosmegyei nagy erdő
birtoka növekedett meg igen jelentékeny mértékben. Az a 
hézag, a mely a Vissó-völgy felső végén fekvő kincstári 
birtok és a többi kincstári erdők között volt, a ruszpolyánai 
birtok megvásárlása által tetemesen kisebb lett s a kincs
tári erdők koszorúja Máramarosmegye hegyvidékén immár 
majdnem teljes. A 16,600 kat. hold kiterjedésű ruszpolyánai 
birtok eddig az egyesült építőipar-részvénytársaság tulajdo
nában volt, a mely azt a volt Haas és Deutsch vállalkozó 
czégtől vette át. Az eredetileg 2.436,000 K. értékű birtok 
most, a fenyvesek kihasználása után holdankint 42 K.-ért, 
összesen tehát mintegy 700 ,000 K.-ért került a kincstár 
birtokába. Ez idő szerint még 6 0 0 0 k. hold bükkerdő van 
lábon, 4 2 0 0 k. hold a jól értékesithető havasi térség és 
legelő, a mely után 2 0 — 2 4 , 0 0 0 K. évi bérösszegre szá
mithat a kincstár. A birtok többi része legnagyobbrészt 
felújítandó vágás, a melynek beültetése a környék lakossá
gát a tavaszi és őszi hónapokban tekintélyes keresethez 
fogja juttatni. 

WWW 

A vadásza t haszn a a  kincstár i erdőgazdaságokban . 
T l T z Erdészeti Lapok mult havi füzetében ismertettünk 

J^\^ nézőpontokat, melyek a külföldi államok erdőgazda
ságaiban a vadászat hasznosításánál mértékadók. 

Hivatkoztunk az osztrák örökös tartományok állami 
erdőgazdaságaira és közöltünk a nagy német birodalom több 
olyan országának kincstári erdőgazdaságaiból hiteles ada
tokat, amelyeknél a vadászat magas fokot ért el és nekünk 
mindenesetre például szolgálhat. 

A német birodalom mindegyik országára ott nem tér-


