
Az erdőtiszti létszám tehát nem húzható rá a normál státus 
takarékos kaptafájára! 

Fájó szívvel látjuk, hogy a magyar erdők 50%-a nem
hogy javulna, de lefelé csúszik a lejtőn, mert a lehetetlenségig 
leapasztott tisztikar, fizikailag lehetetlen feladatok elé állítva, 
felét sem képes elvégezni annak a munkának, amit elvégezni 
törvényszabta kötelessége volna! 

Kérve kérjük a kormányzatot, segítsen ezen a helyzeten 
addig, amíg a munkaszeretetet, a kötelességtudást, az ambíciót 
nem váltja fel az a tompa elfásultság, amit a tehetetlenség ér
zése minden emberből kivált! 

Ez nem generális törvényalkotást kívánó kérdés, mert a 
megoldást 2—3 költségvetési törvény keretében minden zök
kenő nélkül keresztül lehet vinni. 

Sürgősen szükséges az erdőhivatali kerületek olyan mérvű 
szaporítása, hogy a hivatalok elvégezhessék azt a munkát, amit 
elvégezni az államnak törvényes kötelessége. 

Mak Domonkosról 
Adalékok az erdészeti-szakoktatás történetéhez hazánkban 

Dr. W e i s z Leótól, Zürichben 
A kegyeletnek szép megnyilvánulása, röviddel a háború 

kitörése előtt, felemelő módon ünnepelte egy X V I I I . századbeli 
kincstári erdésznek, Decret Lajosnak az emlékét, ki a Felvidék 
erdőgazdaságának javításában maradandó érdemeket szerzett. 

A minden kiválósága dacára, csupán helyi jelentőségű 
kincstári hivatalnok mellett szabad tán e lapokban azonban 
egyszer arról a lelkes magyarról is beszélni, ki a hazában, az 
egész ország erdőgazdaságának előmozdítására, legelőször bon
tott zászlót a tudományos alapokon nyugvó gazdálkodás és az 
erdészeti szakoktatás érdekében: Mak Domonkosról, kinek, 
valljuk be őszintén, még a neve is feledésbe ment. 

Mak Domonkos áldozópap volt. Bátyja, g ró f Pálffy János 
erdésze, megszerettette vele az erdőt, megismertette az erdő
gazdaság sok csínyjával-bínjávai s megoldatlan kérdésével s ő 
ezek után nagy lelkesedéssel vetette magát a Németországban 
már virágzó szakirodalomra és ismereteinek közvetlen tapasz
talatokkal való kibővítésére. Nagy előnyére szolgált, hogy a 



hercegprímás, Batthyány bíboros, felismerte benne a speciális 
tehetséget, őt minden erejéből támogatta gyakorlati kiképzésé
ben s ezen cél szolgálatában még tanulmányútra is küldte: 
Stájerországba és Felső-Ausztriába, útjáról — 1792-ben — 
hazatérve Domonkos pap, egyházfője engedelmével, fontos lé
pésre határozta el magát. A királyhoz fordult, szabadalmazott, 
magyar erdészeti iskola felállításának legfelsőbb engedélyezé
sét kérve, hogy „az erdészeti tudományok s velük az oly nélkü
lözhetetlen erdők helyes kezelése végre nálunk is gyökeret ver
jenek". A kancellária nem nézte j ó szemmel Mak Domonkos 
igyekezetét s a kérvényt egy sereg személyes kérdés elintézé
séig visszatartotta. Hardegg gróf pedig, akinél panaszkodott, 
kíméletlenül vágta feléje: pap és magyar erdőhöz nem ért! 
Több sem kellett. A bíboros módját ejté, hogy szakértőjét a 
király fogadja s annak panaszolhassa el a rajta esett sérelmet. 
A király megnyugtatta. „ Ich fand — monda neki — unter den 
Geistlichen sehr geschickte Mánner, und vorzüglich unter den 
Hungarn recht gelehrte Köpfe, ich weiss alsó nicht, wie Gráf 
von Hardegg in Ihrer Wissenschaft zweifeln Kann." (V. ö. 
Orsz. Levéltár, Kancell. oszt., 1792. évi 11.894, 13.125. és 
13.993. sz. alatt.) Rövid idővel e kihallgatás után a kancellária 
Makót egy tanterv felállítására szólította fel, amelynek alapján 
ő az erdészeti tudományokat tanítani óhajtaná. A tanterv bí-
rálatával a pesti egyetem bízatott meg, amelynek a fölött is 
gondoskodni kellett, hogy egy erdészeti tanszék felállítása aján
latos volna-e? 

Domonkos áldozár erre a következő tantárgyak előadását 
javasolta: 

Bevezetés az erdészeti tudományokba, Fatenyésztés, Erdő
rendezés és becslés, Erdőhasználattan, Erdővédelemtan, Föld
mérés, Vízépítészet és Térképrajzolás. 

A király a „rendszert" jóváhagyta . . . idehaza azonban nem 
igen akartak új iskoláról hallani. Célja elérése érdekében ezért 
1793 január elején a következő érdekes felirattal fordult Mak 
a regnikoláris bizottsághoz (az eredeti kéziratot a Széchenyi
könyvtár kéziratai között, 790 fol. hung. alatt, találtam) : 

Méltóságos Deputatio! 
Hogy az erdőkkel való helyes bánás által a közönséges 

haszon szinte azonképpen előmozdíttatik, valamint ellenben 



ugyanazon közhaszont a helytelen és vagy hiú vélekedésekre 
épült, vagy minden vezérokoskodás nélkül szűkölködő erdőlés 
avagy erdővágás nagy részént akadályoztatja, és egész vidé
keket nem tsak a fáknak szűkvolta által, hanem a fa emésztő 
vagy szénnel élő fabrikáknak, manufaktúráknak és egyéb mes
terségeknek és faszükségből következő rekedése vagy tellyes 
enyészése által is, szomorú állapotba hozhat: sokkal bizonyo
sabb, hogy sem róla tsak kételkedni lehetne. 

Az ilyen és a még ezeknél is nagyobb roszszak, melyek az 
Erdőlés Tudományjának és a fagazdálkodásnak fogyatkozásá
ból támadnak, minden bizonnyal elegendő indító okok lehetnek 
arra, hogy az említett Tudomány, mely a Fának szűkvoltáról 
való szomorú gondokat, ha egyszerre egészen el nem távoztatná 
is, legalább kimondhatalanul megfogyasztja, minden lehetséges 
szorgalommal előmozdíttasson. 

A faszükség, mely országainknak legtöbb részeiben, külö
nösen pedig Magyar Hazánkban felettébb szembetűnik, már 
egynéhány esztendők előtt, minden lehetséges figyelmetessége-
met az Erdőlés Tudományára vonta avégből, hogy azzal Ha
zámnak valaha különös hasznú szolgalatjára lehessek. De mind
eddig sem hivatalbeli kötelességeim meg nem engedték, sem 
tudományom a szükséges tapasztalásoknak fogyatkozása miatt 
elegendő nem volt arra, hogy a Hazát efféle szolgálatimmal 
meg kinállyam. Ámde, minekutána a több Vármegyékben fekvő 
Primatiális erdőket, említett Tudományomnak vezérlése alatt 
önön magam rendbe szedtem, és nevezetes hasznú karba he
lyezhettem, 's minekutánna Ő Eminentiájának, Battyányi her-
czegnek és Cardinálisnak, Kegyelmes Uramnak engedelmével a 
Stíriai és Ausztriai erdős hegyeket megjártam 's mindeneket, 
a mik a köz jónak Hazánkban való előmozdítására szolgálhat
nának, megvizsgáltam, feljegyeztem és hasznomra fordítot
tam; hazafiúi buzgóságra hevülvén, mindenek előtt azonnal, 
hogy utazásomat elvégeztem, ő Felségének, dicsőségesen ural
kodó Első Ferentznek, egy olly Fejedelemnek, kinek felséges 
szíve a Tudományoknak olly édesgető fényességet ád, melly 
azoknak kedvellőit az erántok való érdemtételekben buzgó vers
futásra ösztönzi, lábaihoz borultam, hogy a Magyar Hazának 
közhasznára az Erdőlés Tudományjának nyilvánvaló Oskoláját 
Országunkban felállíthassam. 



Ő Felségének Királyi és nemzetünkhöz a nélkül is minden
képp' hajlandó, kérésem és ajánlásom által pedig újjólag meg
illetődött szíve, különös kegyelemmel méltóztatta, valamint 
gondolkozásimat, úgy a köz jóér t végbe vitt utazásimnak áb
rázolásit, mellyek előtte azt látszatának megmutatni, hogy a 
Magyar Szív, mihelyt Hazájának boldogulása megkívánja, en
nek előmozdításától, a valóságos hazafiúságnak legszorosabb 
törvényje szerint, sem fáradságát, sem költségeit, sem életét 
nem sajnálja. 

ö Felsége tehát kegyelmes tekintetbe vévén saját indula
tomból és csak Hazámnak javára tett utazásimnak alázatosan 
Elejébe terjesztett eseteit, — mely utazásokat azonban ő Emí-
nentiájának Battyányi Hertzegnek és Cardinálisnak, Kegyel
mes Uramnak, akinek minden igyekezete tudvavalóképpen csak 
az Ország boldogulásának eszközlésére czéloz, Uri segedelme 
nélkül végbe nem vihettem volna — ajánlásomnak elfogadá
sára hajlandó, és gondolkozásimat helybehagyó felséges ítéle
tét azzal méltóztatott kifejezni: „hogy valamint Magyar
országban az Erdőlés Tudományját felettébb szükségesnek, 
nyilvánvaló tanítását pedig tellyes hasznosnak lenni általlátja, 
úgy személyemre nézve, minekutána tudja, hogy a Magyar 
Nemzet alkalmatos és tudós férjfiak nélkül egyéberánt sem szű
kölködik, kétségbe nem veszi, hogy ezen oskolának tanítására 
elegendő tehetséggel és tudománynyal bővölködik. 

Valamint azonban ő Felségének ajánlásirahoz való hajlan
dóságáról bizonyos vagyok,,sőt hogy az kevés idő múlva nyilván
valóvá tétetik, reménylem is ; ugy ezen nyomozó lépések után, 
mellyeket tettem, fő kötelességemnek tartom, hogy az említett 
Oskola eránt való Véleményimet a Tudományok ügyét intéző 
Méltóságos Országi Deputatiónak elébe illendő alázatossággal 
terjeszszem. 

Minek utána ugyan ezen Méltóságos Deputatio a fának Ma
gyar Országban naponként nevelkedő fogyatkozását, az ebből 
Hazánkra áradandó szomorú következéseket és erre való nézve 
az Erdőlés Tudományjának szükséges voltát, amint eggy átal-
jában nem kételkedhetek, egészen által látja; időt vesztegetnék, 
ha ezen Oskolának szükséges voltát és eránta való Véleményem
nek indító okát hoszszasan elő állítanám. Mennél nagyobb pedig 
a szükség, annál veszedelmesebb volna a segedelemnek haloga-



tása és mennél közelebb a Veszedelem, annál kívánatosabb a 
segítség. 

De ennekutánna országunkban majdnem valamennyi tudo
mányok a tökéletességnek legfőbb bértzére emelkednek, az er
dőlésnek Tudománya, mely a leghasznosabbak közé tartozik, és 
a külső Országokban s nevezetesen a Német birodalomban mél
tatlan porából v már régtől fogva a, Tudományok Templomába 
emeltetett, hasonlóképpen reményiheti, hogy semmiségéből Os
kolájának felállítása által, Országunkban is fényre idéztetik. 

Melly jóvoltú 'tselekedet által országunknak nagyjai azt is 
nyilvánvalóképpen megmutatnák, hogy Hazánk nem szűkölkö
dik oly férjfiak nélkül, akik a Tudományos állapotokra nézve 
elmebéli és leleményes tehetségekkel, egyszersmind pedig oly 
Hazafiúi 1 buzgósággal bővölködnek, hogy ezen tehetségeiket 
tsak a közjónak előmozdítására, ezáltal pedig Ő Felségének hű 
szolgalatjára és Nemzetünknek ditsőségére fordítni tellyes 'erő
vel igyekezzenek. 

Azon 'esetre tovább, ha a többször említett Oskola valóban 
felállíttatik, alázatosan ajánlom szolgálatomat, olly ígérettel: 
hogy az Erdőlésről oskolabeli rendbe szedendő letzkéim, meg 
az Erdőlőknek'is, akiktől sem sok olvasást, sem mély eszmélke-
dést sem kívánhatni, értelmesek és hasznosok légyenek. 

E letzkék átaljában e következendő főtzikkelyekből állanak: 
1-ör: A z Erdők főmivoltának esmértetése. Hová a legneve

zetesebb fanemeknek, melyeket Magyarországban és Ő Felsé
gének egyébb birodalmaiban vetni, ültetni és nevelni lehetne, 
bellyeges tüntetője, avagy magyarázó laistroma, azután pedig 
ugyanazoknak vetése, ültetése és nevelése eránt való szükséges 
oktatás tartozik. 

2-or: Azon állapotoknak előterjesztése, mellyel az erdők
ben vagy természet szerént, vagy történetből találtatnak, vagy 
lehetnének, ugyanazoknak hasznaival együtt. 

3-or: A z erdőknek leghelyesebb gondviselése és az erdők
ből vonhatandó hasznoknak és nyereségeknek legbizonyosabb 
módjai. 

4-er: A z erdei Jussok, ugyanazoknak határai, törvényei, és 
miképpen lehessen azokat leghasznosabban gyakorolni. 

5-ör: A számvetés, rajzolás, vízépítés és a gyakorlásbeli 
földmérés, a mennyire az Erdőlés Tudományjára szükségesek, 



és ugyan azoknak az erdőlésbéli gazdálkodásra való alkalmaz-

így az Erdőlő nem tsak az erdei gazdálkodáshoz tartozó fa-
nevelést és az erdőknek s következendőképpen a szükséges fák
nak szaporítását, melly egyébiránt legfőbb tárgya, sikeresen 
megtanulhatja, és hasznosan gyakorolhatja, hanem azonkívül 
az erdőknek rendbe szedésénél elkerülhetetlenül szükséges föld
mérőnek hivatalját is végbe viheti és az egész erdőket kimér
heti, lerajzolhatja, számvetés alá veheti, feloszthatja és meg 
betsülheti. 

Mely fontos légyen e Tudományi Országainknak, azt, vala
mint e Tudománynak 1 fő tzélja, mellyet eszközöl, s melly az er
dőknek s ezek által az épületi vagy egyébbféle fáknak szaporí
tásában és az erre szükséges költégeknek, a tudomány, mester
ség és gazdái serénység által való kevesítésében áll, úgy annak 
imént előterjesztett fő ' tá rgyai elegendőképpen meg mutatják. 

Mellyekből tovább az is következik, hogy ezen Tudomány
nak elterjedése által nem tsak a Földes Uraságok, hanem az 
Országnak egyébb lakossai is. következendőképpen az egész 
Publicum nyerni fog. A Födesuraságok ugyan, mivel az 
erdőknek és így a favágás miatt felosztott erdőszakaszoknak 
mostani nagysága és közbeli mennyisége mellett, esztendőnként, 
kevesebb költséggel, mint most, majdnem mégegyszer annyi 
fákat, akármineműek legyenek, vágathatnak; a közönség pedig, 
avagy a vevők, szintazon okokból a tüzelő és egyébb fákat, a 
bőséghez és a vágásnak alábbszálló költségeihez szabott áron, 
következendőképpen sokkal oltsóbban bevásárolhatják; és így 
az egész Országban, az egy fánál, kevés idő alatt egynéhány 
milliom forintok meg kiméltethetnek, mellyeknek kivetendő 
száma ellenben a nevelkedő faszükséggel esztendőnként szapo
rodni fog.* 

Ezekből 'állanak gondolatim, szándékaim és alázatos véle
ményemnek tárgyai, mellyeknek előterjesztése után semmit 
olly buzgón nem kívánok, mint igaz hazafiúi sóhajtásimnak és 
közhasznú szándékaimnak mennél hamarébb való tellyesedését. 

* Esmérek egy várost, melly tsupán stak a tüzelőfára, már három 
esztendőtől fogva, esztendőnként hetvenötezer forintokkal többet költeni 
kényszeríttetik. És honnan ez valyon, ha nem az Erdőlés Tudományának 
fogyatkozásából? Ha pedig ez tsak egy városban történik, mennyire me
het a kár egy egész országban? 



Mivel pedig- jól tudom, hogy az ollyan férfiúnak, a kinek 
Országunk Nagyjai az illy fontos hivatalt általadhassák, teljes 
erővel azon kell igyekeznie, hogy ugyanazoknak úr i bizodalmát; 
megnyerje; el nem múlatom annak idejében mindazokat, a mik 
ennek a többször említett Oskola eránt való eszközlésére szol-: 
gáltatnak, írásban beajánlani. 

Ha azonban a Philosophiának és Mathesisnek Doctorátusa, 
mellyet Magyar Universitástól vettem, a 'Nemesség, mellyel ma
gamnak a több Vármegyékben fekvő Primatiális Erdőknek 
rendbeszedése, Magyarország legnagyobb folyóvizeinek korláto
zása, és sok ártalmas motsároknak kiszárítása, s több ilyen 
igyekezetek által érdemeltem, a Stíriai és Ausztriai erdős he
gyeken sok alkalmatlanságokkal és tsak Hazámnak javára tett 
utazásaim és azon készületek, melly eket a végből, hogy minden
féle fáknak nemeiből az Erdőlés oskolájában elkerülhetetlenül 
szükséges gyűjteményt tsinálhassanak, új utazásokra meg tet
tem, ha, mondám, mindezek mint annyi valóságos érdemek, né
kem az említett bizodalomnak legalább nagyobb részét megsze
rezhetik, nem lesz egyébb hátra, hanem hogy Ő Felségének és 
Országunk' Nagyjainak Kegyelmes Parancsolatit mély aláza
tossággal várjam és vévén, örömmel teljesítsem. 

Pesten, Jannórisnak 10-dik napján, 1793. 

Mak Domonkos ,' áldozó Pap, 
Ő Eminentiájának Földmérője és Mathemat. 

A deputáció a feliratot véleményezésre kiadta s erre még 
ma is , v á r . . . a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Pedig hát a 
Karoknak és Rendeknek egy kis erdészeti szakoktatás jó l esett 
volna, mert hogy mit tudtak s.% erdőről, azt ékesen bizonyítja 
ama „Erdő-mívelést tárgyazó Javallat", amelyet 1826-ban ter
jesztett korának egy legjobb gazdásza, báró Prónay Kálmán, a-
„Tudományos Gyűjtemény" olvasói elé, s amely így szólt: 

„Tapasztalván, hogy hazánkban'.az erdők nagy rendetlen
ségben vágynak, kívántam a Tudományos Gyűjtemény olvasó-; 
jival az erdők könnyebb s hasznosabb míveltetése módját tár
gyazó tapasztalásaimat közleni. Hogy az erdőket, mennyiségekre 
és növésekre nézve vágásokra/kell osztani, azt kiki tudja; de ez 
magában nem elég ez erdőknek jő rendben való tartására s ne
velésére ; ihanem még az is megkívántatik, hogy azok szintúgy, 



mint a kertek, máveltessenek. Erre nézve szükségesnek tartom: 
1-ör: Hogy a fennálló fák, akár melly neműek legyenek 

azok, inkább hold fogytán, mint tölten vágattassanak, és pedig 
minél alább, — még jobb , ha ezen munka gömbölyű fűrészek 
által haj tátik végre. 

2-or : Hogy a tilalom ideje alatt minden vágás körülárkol-
tassék. 

3-or: Hogy minden vadásznak s erdőkerülőnek kötelessé
gében álljon, szapora növésű fákból, — millyenek a topoly, 
platanus, kiváltképen pedig a Gleditschia triacanthos, mely 
egyszersmind kemény fa is — fa-oskolát plántálni és mívelni. 

4-er: Hogy a vágásokban található puszta föld nagyobb 
része felkapáltassék, s részint makkal, részint pedig fákkal be-
ültettesék; mert tudva vagyon, hogy a kapált földben kétszerte 
szaporában nő a fa, mint a kapálatlanban. 

5-ör: Hogy a vágások felnövések után is megkülönböztet
hessenek egymástól, szükséges azoknak széleiket topoly vagy 
gyümölcs-fákkal beültetni.. 

6-or: Hogy a nevendék tser-fák nyesése, mint ártalmas, 
megtiltassák, a tölgy-fáké ellenben, mellyeknek mint épület
fáknak egyenesen kell nőniök, megparancsoltattasék. 

7-er: Hogy a nevendék erdőkben való legeltetés tsak akkor 
engedtessék meg, midőn azok már jól megerősödtek. Erre nézve 
különös figyelemmel kell a magból nőtt erdők eránt viseltetni, 
mert ezek lassabban és sűrűebben sarjadzanak, mint a tőkékből 
valók, — s ennél fogva a bennek való legeltetés tsak hosszabb 
idő múlva engedtethetik meg. 

8-or: Hogy azon Földes Uraknak, kiknek vágásaik, a legel
tetés kora megengedése miatt pusztulásokhoz közelgetnek, sza
bad legyen ezeket megtilalmazni, úgy mindazonáltal, hogy legel
tetésre más vágásokat tartozzanak rendelni. • 

9-er: Hogy a haszontalan harasztok vágásokra osztattassa-
nak, s ezek közül esztendőnkint egy-egy kiirtandassék, s újra be
ültettessék. 

10-er: Hogy a homokba topoly-fák ültettesenek. A topoly-
fa vesszeji, 4 újra elvágattatván, s 24 óráig marha-húgyban 
áztattatván, eke után is ültettethetnek. 

11-er: Hogy az Ország- és egyébb szekér-utak mellé fák 
ültettessenek. Erre nézve hasznos volna, ha minden új házas 



köteleztetnék az Ország vagy egyébb út mellett 10 vagy 12 darab 
fát ültetni, s azokat továbbra is mívelni." 

1793-ban azonban még csak ennyit sem tudtak, mint azt, 
éppen á regnicoláris bizottság jegyzőkönyvei bizonyítják. De 
azért Mak Domonkos javaslatát mégis eltemették, a királyi 
jóváhagyás dacára. Bekövetkezett tehát az, amitől ő már, a kan
celláriához intézett, 1792 október 23-án kelt beadványában, fél t : 
„Sollte es nicht gefállig seyn auf diese art diese schule zu er-
richten, so darf ich mich weiter nicht kránken, oder mir jemals 
vorwürfe machen, als hátte ich die pflichten eines rechtschaf-
fenen bürgers nicht erfüllen wollen, denn da ich nebst vielen 
ungemáchlichkeiten auch all mein geld zum bestén meines vater-
landes opferte, tat ich wahrlich, was ich konnte". 

Ha kora nem is méltányolta, nekünk kötelességünk nevét 
emlékezetünkbe vésni, annál is inkább, mert ime magyar ember 
volt, aki a három'nagy idegen: Wiesner, Wilkens és Gilleaume 
előtt, e hazában, az erdészeti szakoktatás érdekében nemcsak 
lándzsát tört, hanem még áldozatokat is hozott. 

Racionalizálás és az erdőgazdaság 
Irta Kál lay Árpád 

I. 

A termelőüzemeket észszerűen berendezni, a munkát racio
nálisan végezni, ez a törekvés tulajdonképpen ősrégi időktől 
megvan. De az üzemvezetést, a munka végzését tudományos 
alapon álló rendszer szerint berendezni, racionalizálással jöve
delmezőbbé tenni, ez egészen új keletű törekvés. 

A racionalizálás az 1927. évi genfi nemzetközi kongresszus 
meghatározása szerint „mindazoknak a műszaki és gazdasági 
módszereknek az összefoglalása, melyek a legkisebb anyag- és 
munkaveszteség mellett a legnagyobb teljesítményt biztosítják, 
amelyekkel többet, jobban és olcsóbban lehet termelni, mint az 
eddigi módszerekkel". 

Bár a racionalizálás, tudományos üzemvezetés vagy Tay-
lor-rendszer külföldön már általánosan ismert, mégis mivel 


