
zárolt, továbbá a szolgalommal terhelt és községi erdők keze
lésénél beavatkozási jogot tar t fenn a kormány számára, a 
mennyiben ezen erdők felügyelete és rendezése a kormány 
által kiadandó utasitás szerint hivatalból lesz eszközlendő. Az 

' erdők felosztása és egyesitésére vonatkozó intézkedései ana
lógok lesznek azokkal, melyek a porosz erdőtörvényben fel
találhatók, ellenben a most erdővel nem borított területek 
beerdősitésére vonatkozó intézkedései egészen ujak lesznek. 

Összehasonlítva ezen javaslatot a mi erdőtörvényjavas
latunkkal, ugy találjuk, hogy szabadelvüség tekintetében a 
miénktől messze hátra marad, s hogy e miatt az osztrák erdé
szek és erdőbirtokosok nagy részének sem valami nagyon 
tetszhetik, következtetni lehet abból, a mit felőle az osztrák 
birodalmi erdészeti egyesület közlönye az „Oesterreichische 
Monatschrift für Forstwesen", melyből ezen közlemény adatait 
merítettük, mond. Szerinte egy ily elvekre fektetett erdőtörvény 
mivel sem lenne jobb, a most hatályban levő s mindenki által 
elavultnak s hiányosnak itélt 1852-ki erdőtörvénynél, s ha a 
javaslat törvénynyé válnék, ez úttal is ellehetne mondani, talán 
már az ezeredikszer, hogy Ausztria egy eszmével mindig hát
rább j á r a külföldnél. Horváth Sándor. 

Válasz Illés Nándor urnák „Egy érdekes ákácz 
állab"-ról szólló czikkére. :) 

Az „Erdészeti Lapok" f. évi első füzetében Illés Nán
dor ur egy a Coburg herczeg birtokát képező vacsi pusztán 
létezett ákácz állabról értekezvén, ez alkalommal nem csak az 
ottani erdészeti személyzetet vandalismussal, tudatlansággal és 

*) Szerz ő u r kívánatár a e  czikke t beküldöt t eredet i szövegéne k változtatás a 
nélkül közöljük . Szerk . 



meggondolatlansággal bélyegezni sietett, de egyszersmind az 
ákáczot illetőleg oly nézeteket, illetőleg oly elveket állit föl, 
melyeket legalább én részemről aláírni, elfogadni egyáltalán 
nem akarnék. 

Kötelességemül tartom azért ezen czikk rágalmai ellené
ben felszóllalni egyrészt erdészszemélyzetünk becsülete meg
mentését megkisérlendő, másrészt az „Erdészeti Lapok" olvasó 
közönségét Illés ur fölötte téves nézeteire figyelmeztetendő, 
melyek ugyan egészen más névvel volnának nevezendők, ha 
e sorok Írásához oly vastagra faragott tollat használnék, mint 
a milyen czikkiró uré volt. 

Ugyanis előadja Illés ur, miszerint 1872-ben tanulmányi 
utazása alkalmával látta ezen ákácz állabot, ebben próbát 
vett, s az ottani erdészt felkérte volt, hogy ez állabot tudo
mányos kísérletek tételére hagyná m e g ; most azonban, midőn 
ismét a vacsi pusztára került, arról kellett meggyőződnie, 
hogy ezen állab az ottani erdész vandalismusának áldozatul 
esett, és szőlőkaróknak kivágatott. 

A p.-vacsi erdész csakugyan inkább gyakorlati ismere
tekkel biró, mintsem tudományosan képzett szakférfiú. Azonban 
még mai napig sem vagyunk azon helyzetben, erdészeti sze
mélyzetünket csupa érdemes volt tanárokból választani, s an
nál kevésbé régibb és különben érdemes tisztjeinket, csak 
azért távolítani el az uradalmi szolgálatból, mert véletlenül 
nem tudósok. 

Ha azonban Illés ür ezen állab fentartása iránt írásban 
fordul a p.-vacsi erdőhivatalhoz, herczegi központi iroda, 
avagy erdészeti igazgatósághoz, ebbeli kívánsága bizonyára 
a lehető legnagyobb készséggel teljesíttetett volna, ő azonban 
tökéletesen elegendőnek tar tá szóbelileg közölni kívánságát a 
vacsi erdészszel, ki viszont Illés urat neve után is alig is-



mervén és mint a magyar nyelvet nem biró külföldi, ennek 
irodalmi téren való működéséről mitsem gyanítván, egész egy
szerűen figyelmen kivül hagyta a felszóllitást, s azzal bizo
nyára nem is gondolt többé. Minden más tisztviselő is csak 
igy j á r t volna el, és pedig helyesen. Nem is a vacsi erdész
tiszt vandalismusa okozta ezen kérdéses állab letaroltatását, 
hanem azon körülmény, hogy Illés ur nagyon is önhitüleg 
mellőzte a bevett szokásokat. Czikkiró ur még korántsem 
hasonlítható például egy Cotta vagy Hartighoz, hogysem nevé
nek egyszerű felemlitésével már minden erdésznél imponáljon. 

Czikkiró ur epéjét a p.-vacsi erdésztiszt meggondolat
lansága felett kiöntvén, a tudomány számára ezen már elve
szett állab leírásához fog, bemutatja próbavétele eredményét, 
kiszámítja a fatömeget és növedéket, s ezen egyetlen egy 
próba alapján az ákáczra termési táblát állit fel. Ohó Illés 
u r a m ! nem mérik ám oly olcsón a tudományt! Egyetlen egy 
próba, egy futólagos beutazás, ehez a mint látszik igen eleven 
képzelődés, még korántsem elegendők arra, miszerint az ön-
munkálatának tudományos vagy klassikai értékét megállapítsák. 

Avagy talán p.-vacsi ákáczaink növését is meghallgatta 
czikkiró u r ? ! 

Helyeseknek bizonyult termési táblák felállítása igen fára-
dalmas munka, holott az ön termési táblája ez egyedüli 35 
éves állab és benne egyetlen egy vett próba kivételével merő 
képzelődés, ábrándkép, és e mellett tökéletesen téves. 

Hivatkozom például két próba adataira, melyeket a vacsi 
pusztán még 1859-ben Greiner Lajos erdőtanácsos ur vett. 
Ezek következők : 



Akácz próbavétel 1859-ben a vacsi puszta „Nyárjas" nevü 
erdőrészben; próbatér 120D0, állab kora 19 év; talaj : jobb 

minőségű homoktalaj. 

I. magasság i osztál y 62 ' II. magasság i osztál y 50 ' 

törzs körlap törzs körlap törzs körlap törzs körlap J e g y z e t . 

száma • ' száma • ' száma • ' száma • ' 

1 0.221 21 0.179 1 0.150 21 0.087 Ezen próbaté r 
2 0.207 22 0.359 2 0.081 22 0.074 törzseinek számá t 
3 0.179 23 0.374 3 0.093 23 0.100 viszonyítva a z Illé s 
4 0.189 24 0.245 4 0.108 24 0.150 ur álta l vet t terü -
5 0.189 25 0.497 5 0.159 25 0.093 let törzseihez , ka p 
6 0.199 26 0.359 6 0.061 26 0.116 233 drbo t a  főál -
7 0.245 27 0.388 7 0.093 27 0.150 labban és 103 drbot 
8 0.221 28 0.418 8 0.116 28 0.081 a mellékállabban . 
9 0.292 29 0.465 9 0.093 29 0.108 Az alakszá m 

10 0.481 30 0.267 10 0.093 30 0.124 több fá n 0.46-da l 
11 0.170 31 0.388 11 0.108 31 0.142 találtatott. 
12 0.210 32 0.292 12 0.067 32 0.124 

13 0.199 33 0.403 13 0.067 33 0.074 

14 0.359 14 0.100 34 0.179 

15 0.199 15 0.108 35 0.093 

16 0.292 16 0.116 36 0.124 

17 0.221 17 0.142 37 0.142 

18 0.189 18 0.169 

19 0.403 19 0.100 

20 0.199 20 0.093 1 
Az I-s ő magasság i osztál y körla p összeg e 9.56 7 ;  a  Il-i k magasság i 

osztály körla p összeg e 4.084 . 
A próbaté r törzseine k szám a 7 0 a  fó'állabban . 
A fatöme g e  próbatére n 366.78 2 köbláb , tehá t eg y katastráli s holdo n 

48.9 normá l öl . 
E törzsökö n kivü l min t mellékálla b találtatot t 3 1 törz s O.ÜÖ O •' kör -

lappal é s 28 ' magassággal . 



Ákácz próbavétel 1859-ben a vacsi puszta „Ferdinandsremis11 

nevű erdőrészben; próbatér 100D0, állab kora 18 év; talaj : 
jobb minőségű homoktalaj. 

I. magasság i o^stály 60 ' II. magasság i osztál y 48 ' 

törzs körlap törzs körlap törzs körlap törzs körlap J e g y z e t . 

száma • ' száma • ' száma • ' száma • ' 

1 0.221 21 0.233 1 0.074 21 0.081 Ezen próbaté r 
2 0.245 22 0.199 2 0.108 22 0.124 törzseinek számá t 

3 0.159 23 0.256 3 0.124 23 0.081 viszonyítva a z Illé s 
4 0.199 24 0.233 4 0.100 24 0.093 ur álta l vet t terü -

5 0.292 25 0.210 5 0.081 25 0.116 let törzseihez , ka p 

6 0.345 26 0.142 6 0.108 26 0.074 256 drbo t a  főál -

7 0.150 27 0.4C3 7 0.081 27 0.087 labban és 17 6 drbot 

8 0.233 28 0.150 8 0.108 28 0.081 a mellékállabban . 

9 0.210 29 0.159 9 0.087 29 0.100 Az alakszá m 

10 0.199 30 0.403 10 0.081 30 0.074 több fá n 0.49-da l 

11 0.292 31 0.159 11 0.124 31 0.124 találtatott. 

12 0.433 12 0.100 32 0.100 

13 0.305 13 0.124 33 0.124 

14 0.221 14 0.081 

15 0.159 15 0.100 

16 0.233 16 0.124 

17 0.169 17 0.124 

18 0.169 18 0.074 

19 0.179 19 0.133 

20 0.189 20 0.087 

Az I-s ö magasság i osztál y törz s körla p összeg e 7.149 ; a  Il-i k magas -
sági osztál y törz s körla p összeg e 3.282 . 

A próbaté r törzseine k szám a 6 4 a  főállabban . 
A fatöme g a  próbatére n 2 8 7.373 köbláb , tehá t eg y katastráli s holdo n 

46 normá l öl . 
E törzsökö n kivü l min t mellékálla b találtatot t 4 4 törz s 0.05 0 • ' kör -

lappal é s 34 ' magassággal . 



Czikkiró ur igen jól tudja Coburg herczegnél töltött 
szolgálati idejéből, hogy Greiner erdőtanácsos ur hosszú pálya
futásának igen nagy részét tudományos törekvésnek szentelé 
és hogy különösen minden erdőbecslési munkálatait aggódó 
pontossággal és fáradhatlan személyi szorgalom-mai vitte vég
hez és teljesítette, s ép azért az föltétlenül hitelt és elismerést 
érdemel. Legkevésbé sem vonom kétségbe próbavételének 
helyes voltát, de a három eredmény egymássali összehasonlí
tása által, az ön termési táblája tökéletesen semmivé lesz és 
beigazoltatik az, hogy az ákácz 20 . éve körül majdnem a leg
nagyobb fatömeget szolgáltatja és már a 2 5 . éven tul tömegtar
talma tetemesen apad, vagy legalább igen kevéssel gyarapodik. 

Számos más számszerűen helyes adat áll a vacsi pusztáról 
és a szintén Coburg herczeg birtokához tartozó hevesi urada
lomból még e tekintetben rendelkezésemre, mely ezen adatok 
mind fentebbi állításomat igazolják és teljességgel arra jogo-
sitnak, önnek azon nézetét, hogy az ákácz vághatási kora a 
60 és 80 év közé, vagy még azontúl esnék, tévesnek nyil
vánítani és azoknak adni igazat, kik az ákáczot magasabb 
fordában való kezelésre alkalmatlannak találják. 

Greiner erdőtanácsos ur által talált magassági növekvés 
is e mellett szól. Mind a két próba az uralkodó vagy a fő-
állabnál 62 és 6 0 ' magasságot eredményezett, holott ön a 
próbának kiszemelt állab magasságát 65'-ból mutatja ki, ennek 
következtében nagy valószínűséggel mondható, hogy az ákácz 
magassági növekvése is 20 . éven túl tetemesen hanyatlik. 

Mind a 3 próba azonban a p.-vacsi jobb minőségű homok
talajon vétetett, egészen jó homoktalaj ott általán véve nem 
is létezvén. 

Eltekintve az emiitett tényektől, a bölcsességnek egész 
kútforrását találja ezen egyetlen állabban, ugy hogy e felett 
valóban álmélkodnom kell. Azt állítja ugyanis ön, a nélkül, 



hogy bizonyítaná, miszerint az ákácz 10-ik évétől kezdve 
35-ik évéig állandóan fokozódó növedékben áll. 

Ebből következteti, hogy ezen növedéknek fokozólag még 
a 60. , sőt 8 0 . és 100-ik esztendeig is tartania kell, és pedig 
azon egyedüli okból, mert épen véletlenül ugy gondolja, hogy 
az ákácz növekvési viszonyai ugyanazok, mint a közperesz-
nyeé, a mit azonban én szintén és egyáltalán alá nem irhatok. 

Egész egyszerűen bennünket szemel ki a czikkiró a 
kísérletre, váljon élhet-e a holló 100 évet i s ; miért nem for
dul inkákb az államhoz, vagy valaki máshoz, kinek ily kísér
letek tételére elég tere és talán kedve is van. 

Gyanitásai alapján elkárhoztatja az ákácz állabok hasz
nálatát fiatalabb korban és legfeljebb azon esetre talál ment
séget, midőn kisebb erdőbirtokos akkor fog annak használatá
hoz, midőn talán fára vagy pénzre szüksége van, minket azon
ban tudatlansággal és meggondolatlansággal vádol csakis azért, 
mert véleménye szerint mi elegendő fával rendelkezünk, és 
mert véletlenül más nézetben vagyunk önnél, kinek a p.-vacsi 
ákácz ismerete talán 3 napi gyakorlatra terjed, mi, kiknek 
ellenben majdnem 40 évi tapasztalati adatok állanak ren
delkezésünkre. 

Ugy látszik, tanulmányi utazása alkalmával annyira bele
szeretett ezen állabba, hogy egészen megfelejtkezett a többi 
p.-vacsi erdőkben körültekinteni, s az ottani viszonyok és a 
p.-vacsi erdőgazdaság czéljairól, ha csak nagyjából is, tájé
kozást szerezni. 

Feladatunk az ottani még nagyobb részt tökéletlenül 
kötött futóhomokos nagy területeket beerdősiteni, mi a mező
gazdaság és erdészet között fennálló rendezetlen viszonyok 
miatt előbb nem foganatosíttathatott. 

Ezen területek után nagy adót kell fizetnünk, s tetemes 
művelési költséget fordítunk reájok, melyért ezen kiadásokat 



meg is akarjuk magunknak téríttetni, mihelyt ezt észszerűen 
csak tehetjük. 

Ennélfogva nem vagyunk azon helyzetben, mintegy 1200 
holdnyi ily területet csupán kísérletek tételére fenntartani, 
különösen annak megtudására, váljon lehetne-e 100 év alatt 
ákácz tönkfát — ha csak oly gyéren mint a Libanon czedrusai 
is — nyerhetni. Nekünk okvetlenül erdőt kell ott létesíte
nünk, és pedig olyat, melynél sürü zárlatban mihamarább 
beárnyalhassuk és javíthassuk a talajt ; s ezen feltett szándékun
kat és czélunkat fogjuk követni akkor is, ha Illés ur véletle
nül eltérő nézetben volna. Egy szóval, szükségesnek tartjuk ott 
a viszonyok által föltételezett sarjerdőgazdaságot űzni. 

Az idősebb ákácz állaboknál azt tapasztaltuk ott, hogy 
az ákácz igen hamar csúcsvészes, törékeny s már is legfeljebb 
25 — 30 éves korában a többnyire rosz talajon gyakran bél
korhadt lesz, eltekintve annak öngyérülési törekvésétől. Minek 
hagyjuk tulajdonképen az ákáczot öregedni, s miért adjunk 
előnyt egy egyszerű használatnak ugyanazon idő alatti ötszörös 
használat felett ? mely utóbbi már szerszám, hasáb és más 
szükséges faválasztékot is szolgáltat, holott a 100 év alatti 
egyszerinél az értékbeli és pénzveszteség bizonyos lenne, nem 
birván semmi gyakorlati tapasztalattal az ákácz fordája meg
hosszabbításának czélszerüségéről és e mellett a végczélunkat, 
a talaj megkötését, mielőbbi beárnyalását és javítását figyel
men kivül hagynunk kelletvén. 

Hogy azonban az erdészeti tudomány tisztán empyrikai 
tudomány, azt különösen Illés urnák mint volt selmeczi tanár
nak tudnia kellene. 

Mielőtt e czikkemet befejezném, legyen szabad az olvasó 
közönséget még Illés ur némely irataira figyelmeztetnem. 

Az „Erdészeti Lapok" 1870. , vagyis 9. évfolyamának 
szept. és okt. IX. és X. füzetében szószerint ezeket mondja : 



„Ha az alföldet beakarjuk fásitani, oly fanemeket kell 
választanunk, melyek a sikert leghamarébb és legkönnyebben 
biztositják, mert kinek lesz kedve évszázadig várni a vágásra 
és ily hosszú időre fektetni be pénzét, kit nem fog vissza
riasztani az évről-évre ismétlődő kiszáradása az ültetvények
nek, gyakran a több éveseknek is, s tb." 

Továbbá 1871-ben megjelent „Erdőtenyésztéstan"-ában 
287-ik lapon találjuk ezeket : 

„Az ákácz ugyanis nem nő fel nagyméretű fává, szeret 
ágakba terjedni, törékeny és növekvése mihamar apadni kezd. 
A fagy és viharok rongálják, csemedékét pedig a nyulak 
folytonosan tönkre teszik. Nagy terjedelmű elegyetlen erdők 
telepítésére gyenge árnyalásánál és fényigényességénél fogva 
nem alkalmas. Legfejlebb 40 éves vágásforgással kezelhető, 
ezen időn túl tömegtermelése tetemesen alább száll s tb." 

Hogy a szerencsétlenül j á r t ákácz állab már 1872-ben 
az ellenkező nézetre tudta hozni Illés urat, mégis csak feltűnő, 
kérdem tehát, melyik Illés urnák adjunk már most igazat, 
annak-e 1870-ről, 1871-ről , vagy annak 1872-rő l? 

Különben se baj uram! 

Hevesen és a vacsi pusztán még elegendő mennyiségű s 
különféle korú ákácz állabaink vannak, melyek mindennemű 
kísérletekre rendelkezésére állanak önnek, természetesen a 
mily mérvben csak igénybe vételét józan értelemmel kívánnia 
lehet. Ön előtt, mint volt herczeg Coburgi tiszt előtt, leg-
kevésbbé ismeretlen dolog, hogy szakunkba vágó minden 
tudományos törekvést nem csak kellően méltányolni tudunk, 
hanem ezek előmozdítására mindenkor legkészségesebben segéd
kezet nyújtani is szoktunk. 

Csak emlékezzék arra vissza, hány fiatal erdész kiképez-
tetéséhez járult már Fenséges Urunk és elismerni fogja, hogy 



nálunk semmi áldozattól nem irtóznak vissza a kornak meg
felelően képzett erdészszemélyzet felett rendelkezhetni. 

Tessék csak tudakozni, milyen volt a magyar „alföld" 
nagyobb része még vagy 2 0 — 2 5 év előtt, s milyen mostaná
ban. Hol azelőtt Budapest falaitól kezdve Szolnok, Jászberény 
és Kecskemétig, sőt még tovább is poros pusztáknál egyebet 
nem láthatott az emberi szem, ott mai napon szép ákácz 
fasorokkal szegélyezett jól mivelt szántóföldek díszlenek. Ennek 
kezdeményezője mintegy 4 0 évvel ezelőtt tagadhatatlanul bol
dogult Ferdinánd szász-coburg-gothai herczeg és pedig a vacsi 
pusztán volt, mely eljárás mostanában a vidék nagy áldására 
az egész alföldön buzgó igyekezettel utánoztatik. 

Ha visszatetszenék is uraságodnak, az ákáczczal való bánás
módban meglehetős helyes ítéletünkben megbizhatik, hiszen 
egész Magyarországon legrégebben mi bajlódtunk véle. 

Jövőre pedig, ha netalán valamely nyilvános lapban erdé
szeti állapotaink leírásával foglalkozni szíveskednék, ajánlom 
önnek kissé tudományosabb alapokon tenni azt. Köztünk is 
vannak erdészek, kik irni és az Írottat megérteni, megítélni 
tudják. Örömest és hálával fogadunk minden oktatást, sőt 
minden jogos gáncsolást, ha buzgó törekvéseinek és szorgalmas 
munkájának eredményeként közli azt velünk. Mindenek fölött 
azonban ilyen irodalmi dolgozatait legalább illőbb alakban 
foglalja, és mindenesetre tartózkodjék az ily kifejezésektől 
mint tudatlanság és meggondolatlanság, mely kifejezések a 
szóban lévő tárgy és tények nagyon is felületes fejtegetése 
folytán inkább általunk lehetnének ön ellen igazoltak és hasz
nálhatók. Seauregard. 


