
lehet a kérdést megoldani, mert az állam pénzügyi helyzete, a 
helyi vasutakkal kötött szerződések stb. nem engedik. 

És ime nem kellett hozzá egyéb, mint egy komoly elhatáro
zás és máról-holnapra életbe lehetett azt léptetni. 

El voltunk készülve arra, hogy különösen a mai nehéz viszo
nyok között, ez a módosítás az egész közeli, közvetlen díjtételű 
viszonylatokban bizonyos mértékű drágulást fog eredményezni, 
mivel az államvasút ma még nincs abban a helyzetben, hogy a 
díjszámításnak a régi díjtételek mellett való egységesítésébői 
eredő bevételi különbözetet elviselje. 

Az emelés dacára is örömmel üdvözöljük azonban az újítást 
azért, mert megszünteti azt a méltánytalan és igazságtalan el
bánást, amiben igen sok magyar erdőgazdaságnak része volt és 
újabb eredményét jelenti a kitartó és szívós küzdelemnek. 

Egy kis séta dr. Tuzson János tari és 
hatvani kísérleti csemetekertjében 

Valahogy ugy vagyunk ezzel a megcsonkított apró ország
gal, hogy meg ma sem tudjuk, mennyi és mekkora kincsünk 
.van benne és meg nem is sejtjük, mit lehetne ebből az áldott 
magyar földből kihozni. 

Önkéntelenül erre kellett gondolnom, amikor megjártuk a 
Tuzson csemegekertjét, mert ime a fővárostól nem egészen 
,100 km-es körleten belül két olyan telepet, találunk, amelyiken 
szebbnél szebb és jobbnál jobb tanulságok nyílnak nemcsak a z 
erdész, de a mezőgazda részére is, sőt kultúrmérnök kollégáink 
is szerezhetnének egy és más értékes tapasztalatot. 

S ennek dacára meggyőződésem az, hogy még a legbenn-
fentesebb szakemberek 99%-ának sincs tudomása arról, hogy 
nálunk ilyesmi is van. 

A mult hónap végén az erdészeti főosztály főnökévei: 
Papp Bélával és a kísérleti állomás tudós vezetőjével: Róth 
Gyulával együtt jártuk meg ezt a két csemege kertét. 

Hatvan földúlt utcáin keresztül jutottunk ki az állami 
útra, de nem sokáig örülhettünk neki, mert csakhamar leka
nyarodtunk az Alföld kiváló specialitását alkotó földútra, ahol 



bizony az alapos kátyúk és zökkenők nem egy huszárimádsá
got fakasztottak belőlünk. 

De alig 20 perces út után végeszakadt ennek az élvezet
nek s a kocsi Tuzson hatvani birtokának határán tett le ben
nünket. 

A dülőút egyik oldalán kukorica, a másik oldalán dohány. 
A dohány mellett 6—8 m magas juhar (Acer negundó) 

élősövény, a csúcstól a földig sűrű lombbal bontva. 
Amig a kukoricaszárakat az elég élénk szél suhogva haj

togatja, a juharsövénytől 10—12 méterre meg sem mozdul a 
clohánykőrók levele. 

Pedig az egész sövény három sor, 1 méteres sor és 50 
cm-es csemetetávolsággal, váltogatva ültetve, de bevallása sze
rint a tulajdonos 5—tí éves korán túl nem engedte nőni, ne
hogy alul kiritkuljon a szélvédő hatását elveszítse. 

A kikerülő anyag azonban igy is elsőrendű karó- és szer-
számfa s ezen a fátlan részen, mint tüzelő sem megvetendő. 

Amikor aziránt érdeklődünk, hogy az árnyéknak és a 
gyökerek nedvszívásának hátrányai milyen távolságra érez
hetők, mindjárt példával mutatja be, hogy a sövénytől iy2 

méterre lévő dohánysor már egyáltalán nern sínylette meg a 
fasor közelségét. 

A sövény előtt és a sövény mögött lévő terep nedvesség! 
különbsége azonban már feltűnő, dacara annak, hogy alig egy
két napja volt erős csapadék. 

A dohányt másik oldalon bokrokkai benőtt kisebb löldhá-
nyás szegélyezi. 

Amikor közelebb érünk hozzá, akkor látjuk, hogy Salix 
vimmalis, purpurea, aurea stb. bokrok, tele a legszebb szál-
vesszŐkkel, a legdurvábbtól a legfinomabbig, minden kosár
kötő munkára alkalmas anyaggal s közöttük egy eddig sosem 
látott, kissé kerekded levelű válfaj, melyet még a tudós gazda 
sem tudott eddig pontosan meghatározni. 

Csodálkozunk a buja, erőteljes anyagon, de erre is meg
kapjuk a megfelelő magyarázatot. 

A birtoknak ez a része el volt mocsarasodva. 
Tudós szaktársunk azonban nem engedte levezetni ezt a 

„belvizet", hanem a tőzegszerű humusszal kevert lápföldet 



Középeit a sűrű sodronyhálóval körülvett nagy csemetekert. 
Hátulsó balsarka mögött 35 évAs Juglans wigra-állomány. 

1—iy 2 méterig kiemeltette, ezzel a terület széleit feltöltötte, 
míg a középen megmaradt medence 1—ll/2 méteres vize, ame
lyet jórészben értékes nádas borít, ma halastó és ilymódon 
nyújt jövedelmet. 

Közvetlenül a másik oldalon érzékelhető példával bizo
nyítja be, mennyivel célszerűbb a mocsaras részek ilyen hasz
nosítása a lecsapolásnál. 

A tófenék földjével feltöltött talajon nemcsak a kerti és 
gazdasági növények nőnek buján, de az alig néhány éves szilva
fák üdezöld lombja alig látszik a kék gyümölcstől. 

Ezzel szemben a közvetlen szomszédos s talán mindössze 
4 méter magas homokdombon már a mélygyökerű dió sem 
megy. 

A domb másik oldalát a gazdasági épületek felé keskeny 
lejtő szegi be és rajta egy sereg külföldi származású, nemesí
tett mogyoró-fajta. 

Egyik-másik elpusztult tő igazolja az:, hogy nem mmfl-



A középen 35 éves Picea exceísa var. glauca-állomány; mögötte 
a Populus-iskola és a kis csemetekert. 

egyik fajta felei meg náiunk, a megmaradt jól díszlő fajo
kat ellenben már koszorú alakban övezik a szaporítás céljából 
homlított vesszők. 

S hogy a termőképesség is igazolva legyen, házigazdánk 
bemutat egy dobozra való különféle fajtájú, nagyszemű mo
gyorót, amelyeknek bele (teljesen egészséges, kemény, telt-
belű fajták, gömbölyű és hosszúkás egyaránt) vetekszik akár 
az olasz, akár a kisázsiai mogyoróval. 

Pedig ezekből is j ó néhány ezer pengő árát hozunk be. 

Pár lépéssel tovább, de megint csak a tó közelében egy 
dzsungelszerű sűrűség tűnik fel. 

3—5 méter, magas, sudár, egyenes vesszők, a bignoniától 
a lapu nagyságáig változó levelekkel. 

Kiderül róluk, hogy különböző amerikai és keletázsiai 
nyárfajok (canadensis, Simoni, suaveolens, candicans, lasio-
carpa stb.), mellettük néhány be nem vált elszáradt dugványai. 

Úgyszólván hihetetlen növekvési eredmények. 



A 2 éves dugványok között alig akad 3 méteres, a legna
gyobb rész 4 méteres, sőt ennél hosszabb. 

Az el nem ágazó egyenes szálak alul már 3—41,4 cm vas
tagok. 

A valamivel följebb látott 5 éves Populus lasiocarpa dug
vány 7—8 méter magas, mellmagasságban 13 cm vastag ea 
fája egy levágott ágcsonk helyén majdnem a kőrisével egyező 
keménységű. 

Mit lehet ezekből 15 év alatt produkálni? 
Tőszomszédságukban egy 50—60 négyzetméteres terület 

apró négyszögekre beosztva: kísérletek a legkülönbözőbb pázsit
fű fajtákkal. 

A házigazdánk tuszkulánuma mellett terül el a veteme-
nyeskert, de innen sem szabadulunk tanulság nélkül. 

Két egymásra merőleges út szeli át a kertet s közülük az 
egyiket mindkét oldalán 1.2—1.5 m magas kendersűrű tama-
riskus sövény szegélyezi (Tamarix tetrandra). 

A két út keresztezésénél a Róth kifeszített zsebkendőjét — 
mint egy zászlót — vígan lobogtatja a szél, míg két lépéssel 
odébb a tamariskus szélárnyékában petyhüdten, mozdulatlanul, 
csüngve marad a kendő. 

Ime az alig iy% méteres szélfogó hatása. 
De még a lakóháztól a homokdombra fölfelé vezető út men

tén ültetett 8—10 kanadai nyár is érdekes tanulságot nyújt. 
A fasor kezdő és végpontja között alig több a szintkülönb

ség 2 méternél s mégis a legalsó egyed növekvése több mint 
kétszerese a legmagasabbra ültetettének. 

A töveket összekötő emelkedő egyenessel szemben a koro
nák csúcspontját összekötő vonal kifejezetten eső úgy, hogy a 
két vonal összkötésével jóformán grafikusan meg lehet hatá 
rozni azt a magassági pontot a buckán, ameddig a kanadai 
nyár sikerrel tenyészthető. 

De ezeken kívül láttam itt mindenféle próbát, éspedig nem
csak az eddig már említett fafajokkal, de populus italicával, 
gleditschiával és a parkok díszítésére szánt pirosvirágú gesz
tenyével, valamint az Acer palmatum csodaszép színeslevelű 
változataival, japán birssel, télálló fuksziákkal stb. 

Külön meg kell itt még említenünk a mézelő cserjefajokat, 



különösen a Caryopterist, amely késő ősszel virágzik ,s akkor 
nyújt bőséges méhlegelőt, amikor már a tarlóvírágnak is vége. 

Bár magán a ház környékén is még igen sok látnivaló 
volna, mégis kénytelenek vagyunk kiadós villásreggeli után bú
csút venni a hölgyektől és az eleven kis unokától és a rövid 
dűlőút zökkenői után élvezettel faljuk a kilométereket az első
rendű állami úton a tan megállóig. 

De ezzel azután csöbörből-vödörbe jutottunk. 
Ha a hatvani úton nem láttunk követ, itt azután változatos 

nagyságban került a kerék alá az ökölnyitől a y2 köbméteresig, 
s a kiadós zökkenők még azt is akadályozták, hogy egy-egy cifra 
áldással dicsérjük az útépítőt, ha csak a nyelvünket nem akar
tuk elharapni. 

Az út két oldalát a mátrai legelők egy-egy díszpéldánya 
„ékesíti", amelyek között alkalmunk volt a kísérletügyek tudós 
vezetőjének természetben is bemutatni a Mátra egyik kellemes 
különlegességét: „az apokát". 

Annál kellemesebben lepett meg, amikor az erdő közepén 
3—400 méter magasságban egy 30 holdnál nagyobb kiterje
désű, jólművelt, enyhén lejtő fennsíkra lyukadtunk Ki. 

Közvetlenül a gazdasági épületek mellett egy 40—50 éves 
üdezöld lúcfenyőcsoport, közte néhány, az ezüstfenyőtől alig 
megkülönböztethető változat, erőteljes jönővésű törzsek, makk
egészségesek, élénk bizonyságául annak, mennyire lehet nálunk 
is lúcot nevelni. 

A lúcállomány árnyékában az első csemetekert, feljebb egy 
másik, de már teljesen nyiit helyen s a kis patak túloldalán, a 
mezőgazdasági földek között a legnagyobb. 

A régi felvidéki kincstári birtokok emléke támad fel ben
nem, amikor a tűlevelűek tömött, a sárgászöldtől a kékesszür
kéig mindenféle színben változó sorain végigfut a tekintetem. 

S majdnem mindegyik tábla más-más tanulság. 
Talán legtömegesefoben az Abies Douglasii-t találjuk meg, 

washingtoni és coloradói magból nevelve, éspedig különböző ten
gerszín feletti magasságból származó magról, amelyeknek mi
nőségét és származását az amerikai kísérleti állomás igazolta. 

Igen szép tanulságok árra, milyen befolyással van a mag 
származása az áttelepítésre. 



Míg a legalacsonyabb termőhelyről származó magból csak 
itt-ott cselleng egy-egy csemete az ágyasokban, a 900 méteren 
felüli termőhelyekről származó magot sűrű, üdezöld csemete
sorok jelzik, elénk tanúbizonyságául annak, hogy a földrajzi 
szélességben mutatkozó különbséget itt a tengerszín feletti ma 
gasságkülönbsége egyenlíti ki. 

Külön látjuk a homokra és külön a kötöttebb talajra alkal
mas válfajokat, a 2 — 3 éves iskolázatlan példányok ezreit, ame 
lyek már erdősítési célokra elsőrendűen alkalmasak. 

Élvezettel és elismeréssel hallgatjuk tudós házigazdánk 
fejtegetéseit, mennyi pénzt, mennyi fáradtságot és mennyi idői. 
kellett beleölnie s hány millió csemetéje pusztult el addig, amíg 
meg tudta állapítani, melyik termőhelyről származó mag felel 
meg nálunk legjobban. 

De a dougiason kívül a Picea pungens, Abies concolor, 
Abies arizonica, Abies Nordmanmana, Junmperus Virginiáim 
legkülönbözőbb nagyságú csemetéiből is sokat látunk, a lomb
fák közül a Quercus rabra. Jugians mgra, Fraxmus amerícana. 
Tilia tomentosa, végül az alföldi fenyőtelepítések védőfája gya
nánt legjobban alkalmazható Prunus serotina különféle nagy
ságú csemetéit. 

Iskolázatlan csemetéket erdősítés céljaira alkalmas nagy 
tömegekben és parkírozásra szánt igen szepnövésű iskolázott 
nagyobb egyedeket is élénk tanúbizonyságául annak, hogy amit 
Hollsteinban meg tud csinálni a német, azt nálunk belföldön is 
meg lehet csinálni. 

De az idő rövid s bár még sok volna a látnivaló, fájó szív
vel fordítunk a telepnek hátat, hogy idejében elérjük a Hat
vanból induló esteli vonatot. 

Igaz örömmel láttuk, hogy a tudós professzor, akit — úgy 
érezzük — annak idején a maga szakmája nem értékelt eíégge, 
végeredményében ma is ízig-vérig erdész, am anélkül, hogy akár 
az állam vagy valamely tudományos intézmény részérőlis az 
erdei csemeték nevelésóért legcsekélyebb anyagi támogatásban 
részesült volna, rengeteg áldozat árán, kis területen, nehéz te
repen ennyi értékes és hasznos tanulságot tudott összehozni. 

A támogatás teljes hiánya már-már az elpusztulás vesze
delmével fenyegeti az igen értékes kísérleti telepet, amelynek 



fenntartásához pedig nem kell egyéb, minthogy a magyar erdő
gazdaság az ő termékeit átvegye és kinn folytassa az igen érté
kes kísérleteket. 

Úgy érezzük, hogy nemcsak az állam, de a magánerdőgaz
daság is erősen támogathatja e;zt a kutató munkát. 

Hiszen erdőbirtokosaink között olyan sok van, aki szereti 
az erdőt" aki szereti az újszerűt, aki nem riad vissza attól, hogy 
némi befektetés árán növelje a birtok értékét még akkor is, ha 
a gyümölcsöt tulaj donkép utódai fogják learatni. 

De bizton reméljük, hogy még a nehéz helyzetben lévő ál
lamerdészet sem fog elzárkózni attól, hogy ezeket az értékes 
termékeket átvegye, annál is inkább, mert hiszen nemcsak a 
vámot és a rendkívül drága külföldi fuvart takarítja meg, de 
magyar munka értékét téríti meg és a sokkal rövidebb szállítás 
révén eredményesebb ültetésre is számithat. 

Maga az a meleg érdeklődés, amivel az elért eredményt az 
erdészeti főosztály főnöke szemlélte, már reményt nyújt arra, 
hogy nem fog támogatás híján elpusztulni az az igazán szép 
alkotás, amit szaktudás, a pedáns gazda gondossága, az erdő 
rajongó szeretete és a tudós áldozatkészsége hozott létre s ami 
előtt mindnyájan le kell, hogy emeljük a kalapot. 

Biró Zoltán. 


