
slavonica, avagy a későbben fakadó Q. robur sf. tardissima használja-e jobban 
ki a vegetációs időt? 

Okfejtéseimmel a legkisebb mértékben sem kívánom befolyásolni a nya
rak indokolt terjeszkedését. Igenis, befolyásolni szeretném azonban a cseresek 
indokolatlan terjeszkedését a kötöttebb, mélyebb, üdébb talajokon, ahol a töl
gyek helyét csak azért foglalhatták el, mert a csermakk gyakrabban termett és 
olcsóbb volt. A tölgyesek értékhozama hektáronként meghaladja a 100 ezer f o 
rintot. Ez az előny tulajdonképpen már a tisztítási anyagnál kezdődik, köteles
ségünk tehát ezt a népgazdaság javára mielőbb kiaknázni. 

A nemesítésről pedig általánosságban még annyit szeretnék mondani, hogy 
igen elmaradtunk ebben a magyar mezőgazdaságtól. A z igaz, hogy könnyebb 
annak a munkája, aki az eredményt 1—2 év, esetleg évtized alatt már teljes 
mértékben ki tudja értékelni, mint nekünk, akik inkább csak az elődök munká
ján okulunk. De ez az elhúzódás ne kedvetlenítsen el bennünket. Igyekezzünk 
még hamarabb kezdeményezni, hogy eredmények is mihamarabb mutatkozhas
sanak. Örököltünk mi is jó erdőket. Kötelességünk nekünk is mennél többet 
átadni azoknak, akik munkánkat folytatni fogják. 

A szelídgesztenye jelentőségéről 
K Ó T U N K Á R O L Y 

A Nemzetközi Statisztikai Tájékoztató Iroda szerint, a főbb, gesztenyét exportáló 
országok gesztenye termése már 30 évvel ezelőtt nagyarányú volt. Olaszország például 
1932-ben 606 020; Franciaország 143 616; Spanyolország 182 029; Jugoszlávia 16 254 ton
nát termelt. Ugyanakkor nálunk a gesztenye termelése annyira összezsugorodott, hogy 
kivitelünk gyakorlatilag jelentéktelenné vált: 1925—35 között évente átlagosan 3,3 ton
nát exportáltunk, majd 1936-tól kezdve az export teljesen megszűnt. Ezzel szemben az 
import 1932—38 között évi átlagban 1654 tonnát, 1960-ban pedig 945 tonnát tett ki. 

A gesztenye a gyümölcstermő növények közül a termés mennyisége alapján Olasz
országban a negyedik, Franciaországban a hatodik helyet foglalja el, de Jugoszláviában 
és Ausztriában is tekintélyes a súlya e két ország egyébként kis volumenű gyümölcs
termesztésében. Észak-Afrikában, Észak-Amerikában, Kínában és Japánban ugyan
csak nagy területet foglal el az erdők és gyümölcsösök állományában. Ezzel szemben 
•Magyarországon a gesztenye az utolsó előtti helyet foglalja el és csupán a mogyorót 
előzi meg. 

A gesztenye forgalmának és termesztésének hazai helyzete — sajnos — a felsza
badulás óta sem javult, sőt sok szórványfa és elegyes állomány pusztult ki vagy került 
kitermelésre, számottevő új telepítés pedig nem történt. Gesztenyéseink a Dunántúl 
nyugati részében, (Sopron, Kőszeg környékén), a Balaton északi partján (Badacsony, Ba
latonfüred), a Mecsekben és Pest megyében (Visegrád, Nagymaros, Buda) találhatók. 
A Központi Statisztikai Hivatal 1959. évi adatai szerint — az, erdőgazdaságok állomá
nyán kívül — összesen 198 111 gesztenyefánk van; ebből 154 944 termő, 43 167 még nem 
termő, összes hozamuk 1959-ben — becslés szerint — 400 tonna, 1960-ban 970 tonna 
begyűjtött termés volt. Az erdőgazdaságokban — az OEF 1957. évi adatai szerint —• 
összesen 341 hektár gesztenyés található olyan állományokban, amelyeknek elsődleges 
célja a fateirmelés; ezeknek élöfakészlete mintegy 35 000 köbméter. Az állomány terü
leti megoszlása megyék szerint a következő: Győr 18; Pest 18; Somogy 20; Vas 82; 
Veszprém 21; Zala 169; Baranya 3,7 hektár. 

A felsorakoztatott tényekből igen figyelemre méltó következtetéseket vonhatunk 
le. Meghökkentő, hogy nálunk e gyümölcsnek és fájának termesztése szinte teljesen el
jelentéktelenült: a múlt században még számottevő gesztenyét exportáló Magyarország 
az első világháború óta számottevő mennyiségű gesztenyét importáló országgá vált, 
holott a gesztenye tömeges termelésére kiváló természeti adottságokkal rendelkezünk. 



Az említett 1922—36 közötti, csupán néhány mázsás kivitel valójában vetőmag-export 
volt, s ez azt bizonyítja, hogy fajtáink egy része eredeti, őshonos állapotban is kiváló 
és elszaporításra kínálkozik. A gesztenye termesztése nem az első világháború utáni 
területcsökkenés miatt esett vissza, hiszen valamennyi hagyományos tája — az egyet
len Szatmár-Nagybányán kívül — ma is országunkhoz tartozik. De nem is azért csap
pant meg a területe, mintha csökkent volna a gyümölcse, és a tölgynél is nagyobb nö
vekedési erélyű, annál időtállóbb, tehát értékesebb fája iránti kereslet. Ellenkezően, 
az utóbbi fél évszázadban valamennyi gesztenyetermesztésre alkalmas országban 
növelték mind a gyümölcstermelő, mind a fatermelő állományokat. Számos ország 
van, mint a Szovjetunió is, ahol éppen az utóbbi években kezdték meg nemesítéséi 
és tömeges telepítését. 

Mi tehát az oka? Talán az, hogy máig sincs megszervezve a szaporítóanyag üzemi 
előállítása a helyenként váltakozó sajátos talaj adottságoknak, az egymástól különböző 
kertészeti és erdőgazdasági üzemi termelési céloknak és módoknak legmegfelelőbb vá
lasztékú oltványok tömeges készítése, iskolázása és forgalmazása? Kétségen kívül, né-

Egyik bejelentésre kerülő új fajta, a „Pannon" maróni magonca 
(Horányi Alajos felvétele) 

mileg ez is közrejátszott a helyzet kialakulásában. A századforduló idején a kárpát
aljai Nagybocskón és a Szatmár megyei Nagybányán az állami faiskolákban folytatott 
oltványkészítés, majd a Surd községbeli, egykori Zichy-birtokon létesített gesztenyefa
iskola meg néhány más, kisebb elszigetelt helyi kezdeményezés méretében és szerve
zettségében alkalmatlannak bizonyult az ország gesztenyefa állományának fönntartá
sára. A szaporítóanyag termelése egyébként ma sem megoldott: egy-két nyugat-dunán
túli technikumi kertészetben készítenek évenként néhányszáz oltványt; néhány egyéni 
termelő évenként átoltogat jobb fajtára néhány megifjításra szoruló öreg fát; az erdő
gazdaságokban pedig évenként néhány hektáron végeznek szaporítást magvetéssel. 
Ez azonban nem ok, hanem okozat. 

Ha a legutóbbi-80—100 év folyamán nem gátolták volna ugyanis az országunkban 
uralkodó félfeudális viszonyok a kapitalizmus fejlődését a mezőgazdaságban — s ter
mészetszerűen az erdőgazdaságban is —, akkor az általános közgazdasági helyzet, s így 
ennek egyik fő tényezője, a földművelés tőke-ellátottsága, nálunk is meghozta volna 
a telepítési kedvet. Ez esetben kedvező feltételek alakultak volna ki az olyan las>-



sabban megtérülő, de nagyobb és biztosabb gazdasági hasznú állókultúrák: számára is, 
mint a gesztenye-telepítések, ahogyan az annak idején történt a már említett fejlet
tebb tőkés országokban is. E megállapítás helytállóságát igazolja számos más, 
rokon jelenség is; például az, hogy Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria 
és Svájc hegyi szőlőit is elpusztította a múlt százsadban Európába került filoxéra, de 
míg ott késedelem nélkül azonnal elvégezték a teljes rekonstrukciót, nálunk — a tőke
szegénység miatt — az elpusztult hegyi szőlőknek csupán mintegy 65—70 százalékát 
újították fel, S a többit vagy parlagon hagyták, vagy évről évre tűzzel felfrissített 
,.legelő"-ként hasznosították. Hasonló oka van annak is, hogy 50—60 éve képtelenek 
vagyunk az ország dió, mandula, mogyoró szükségletét fedező, ugyancsak nagy élet
tartamú, termőre későn forduló gyümölcsösöket telepíteni, s helyette évről évre kény
szerültünk vállalni sok millió pengő, majd forint értékű behozatal terhét. 

Talán némileg szolgálja majd e kultúrák ugyancsak szükséges felkarolását a kö
vetkező néhány ismeretlen adat: 1934—38 átlagában évenkint 531,0 tonna diót hoz
tunk be évi 253 810 pengő értékben; mogyoróból — héjasán és bélként — 481,3 tonnát 
évi 735 200 pengő értékben; mandulát — héjasán és bélként — átlagosan 199,2 tonnát, 

Az oltott gesztenye ötödik évében már terem a szombathelyi kertészeti 
technikum gazdaságában (Horányi Alajos felvétele) 

évi 390 200 pengő értékben. Ha az itthon akár exportot is fedező tömegben jól meg
termelhető néhány csonthéjas 1934—38 közötti behozatalának átlagos évi értékéhez 
hozzáadjuk ugyanez időszak gesztenye behozatalának átlagos évi értékét, 403 000 pen
gőt, akkor megállapíthatjuk, hogy évről évre 1 591 210 pengőt adtunk ki olyan ter
mékekért, amelyek belföldön termesztve — a termő terület egységén — többszörös 
értéket adtak volna, mint az ugyancsak tőkeszegénység következményeként letarolt 
erdők talajának hegyi „rét"-, „legelő"- „szántóföld"-ként történt hasznosítása; nem 
szólva a lejtős területek mezőgazdasági használatával támadó, felbecsülhetetlen eró
ziós kárról! De azt se feledjük, hogy az említett csonthéjasok 1934—39 közötti, evi 
1591210 pengő értékű átlagos importja nemzetgazdasági viszonylatban is tetemes 
érték, hiszen ugyanakkor összes gabona- és liszt kivitelünk évi értéke 40 millió pengő 
volt, s ezt — a belső szükséglettel együtt — összes mezőgazdasági területünk 54,7%-án 
termeltük. 

E gyümölcsök termesztésének felkarolásával ma is hatékonyan javíthatnánk kül
kereskedelmi mérlegünket. Jellemzésül szolgáljon, hogy csak a legutóbbi évben, 1960-



ban gesztenyéből 945,1, dióbélből 253,6, mogyoróbélből 254,6, mandulabélből pedig 
89,7 tonnát hoztunk be, főleg kemény devizáért. Hol van még az az érték, amit erdő
gazdaságunk termelhetne meg az állandóan növekvő gesztenye-szükséglet hazai meg
termelésében való részvételével, sőt később exportálással, élőfakészletünk összetételé
nek értékesebbé tételével, a nagyvad állomány erőtakarmány ellátottságának geszte
nyével könnyűszerrel elérhető javításával és egyben a vad kártételének csökkenté
sével, ha tömegesen telepítenénk gesztenyefát minden erre alkalmas területen. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezésének befejezése merőben új és kedvező 
helyzetet teremtett talajaink ésszerű hasznosítására, a dombos és hegyes vidékek talaj
védelmének megszervezésére, vagyis e két tényező alapján a növénytermesztés terü
leti elhelyezésének gyökeres módosítására. Amint a nagyüzemi táblák kialakításának 
szükségességeként hovatovább már mindenütt megszűnik a nadrágszíj-parcellák lejtős 
irányú művelése, s helyette a lejtőre merőlegesen szántanak és kapálnak, egyre több 
állami gazdaság és termelőszövetkezet mutat hajlandóságot nagy lejtésszögű területei
nek — maga vagy más által végzendő erdősítésére, de legalább a szántóföldi használat 
íölhagyására. E folyamat már nem áll meg félúton, mert a termelőerőknek a tőkés gaz
dálkodásnál magasabb szintű, termelékenyebb megszervezésének szükségességéből 
következik. A népgazdaság igényeit csak az esetben elégíthetik ki a termelő üzemek, 
ha termelésük irányát és tárgyát minél harmonikusabban egyeztetik adott helyi ter
mészeti és földrajzi — ez esetben főként domborzati — viszonyaikhoz. Erre szorítja, 
ösztönzi az üzemeket az értéktörvényt figyelembe vevő tervezési rendszerünk és az 
egész tervgazdaságunkat alátámasztó árrendszerünk is. 

Ismeretes, hogy a szakigazgatás hosszú ideig csakis oly területeken engedélyezte 
gyümölcsösök és csemegeszőlők telepítését, amelyek domborzatuk és talajuk miatt al
kalmatlanok szántóföldi — főként gabona és kukorica — termelésre. Ennek folytán 
— sajnos — sok gyümölcsöst kényszerültünk olyan 15—35%-os lejtőre telepíteni, ahol 
gazdaságosan megoldhatatlan probléma a nagyüzemi, gépi talajművelés, a növény
védelem és a termék sértetlen leszállítása. A talajok hasznosításában mind erősebben 
érvényesülő ökonómiai és üzemi szemlélet és általában a mezőgazdasági üzemek most 
elkezdődött specializációja merőben új feladatok elé állítja az erdészetet és a kerté
szetet. A jövőben ugyanis a kollektivizálás során szövetkezeti és állami tulajdonba 
kerülő 15—30%-os lejtőket többé aligha fogják munka- és költségintenzív gyümölcs
nemekkel betelepíteni; jóllehet a mezőgazdaság belterjessé tétele továbbra is érvényes 
gazdaságpolitikái irányzat, sőt igazában most fejlődtek ki hozzá a feltételek. 

Úgy gondoljuk, a felsorolt érvek és statisztikai adatok után felesleges felvetnünk 
a kérdést, hogy mi legyen hát a jövőben ezekkel a területekkel, mert az eddig kifej
tettekben már a felelet is benne van: a mezőgazdák, az erdészek, a kertészek a maxi
mális mértékben telepítsék be gesztenyével — és persze dióval, mandulával, mogyo
róval is. 

A gesztenyetelepítés szaporítóanyag-szükségletét csakis az erdészet és a kerté
szet szoros együttműködésével célszerű megtermesztenünk. Ennek előtte tisztáznunk 
kell az oltványkészítés, a szelektálás és a nemesítés, valamint az iskolázás és a kor
szerű termelési technika kérdéseit. Nemcsak azért, mert ezeket a problémákat mind
máig még nem tárgyalja megnyugtató kiforrottsággal és korszerűséggel a mi szak
irodalmunk, de főként azért, mert az utóbbi évtizedekben külföldön akkorát léptek 
a kutatás, a nemesítés és a termelői gyakorlat területén, hogy könnyelműség volna 
nem az elért eredmények ismeretében és felhasználásával hozzáfogni az ilyen nagy 
élettartamú fák tömeges telepítéséhez akár gyümölcstermelő, akár erdőgazdasági 
üzemben. A z elmúlt évtizedekben például megfelelő alanytípusok alkalmazásával 
külföldön megoldották a jóval hamarább termőre forduló oltványok — alacsony törzsű 
„törpe" fák — kialakítását, továbbá speciális alanyok használatával olyan talajokra is 
kiterjesztették a szelídgesztenye termeszthetőségét, amelyeken az eddigi, bizony el
avult szemlélet és tapasztalat szerint nem díszlett vagy nem termett jól. 

Ügy vélem, hogy az erdészek, mezőgazdák és kertészek közös összefogásával ezt 
a lényeges kérdést el tudjuk mozdítani a holtpontról és fokozatosan el fogjuk ter
jeszteni a gesztenyét — de a diót, mandulát, mogyorót is — az arra alkalmas terü
leteken. 


