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Az ákáezfáról általában.1) 

Az akáczfa (Robinia Pseudacacia L.) származása és elterje
dése Európában. Tenyészeti viszonyai. Jelentősége. 

Származása. Az akáczfa Eszakamerikából származik. Drude 
Északamerika területén 8 növényvidéket különböztet meg, amelyek 
termőhelyi viszonyaik tekintetében rendkívül különböznek egymás
tól és igy flórájuk is nagyon különböző. Ebből következik, hogy 
az ákácz tenyészete sem terjedhet ki egész Északamerika területére, 
hanem csakis azokra a termőhelyekre szorítkozik, amelyek az 
akáczfa sajátos természetének leginkább megfelelnek. 

Eredetileg a déli tartományokban: Virginiában (ezért virginiai 
ákácznak is nevezték), Carolinában: a déli Alleghany-Mountains-
ben volt honos s onnan terjedt el az Egyesült-Államok keleti 
részében is, ugy hogy tenyészetének mostani területe Pennsyl-

!) Mutatvány Vadas Jenőnek „Az akáczfa monográfiája" czimü művéből, 
mely az Országos Erdészeti Egyesület legújabb kiadványa és ugyanott 8 K-ért 
megszerezhető. Az egyesület tagjai 6 K-ért kapják. 



vániától délre Georgiáig, nyugat felé pedig Indianáig, illetőleg 
Jowáig terjed. 

Fejlettségének legnagyobb fokát Nyugat-Virginia hegységei
ben éri el és különösen a verőfényes oldalakat kedveli, ahol 
Mayr1) szerint 27 m magasra is megnő. 

Unger azt bizonyítja,2) hogy a harmadkorban az ákáczfa Európa 
benszülött növénye volt. Földrészünk harmadkori rétegeiben sok 
helyütt kimutatta előfordulását. A nagy geológiai átalakulások 
következtében sok más növénynyel együtt az ákáczfa is eltűnt 
földrészünkről és ismeretlen maradt a legújabb kor XVII. századáig, 
amikor mostani termőhelyéről, Északamerikából jutott vissza 
Európába. 

Medicus szerint3) 1601-ben — mások szerint 1600-ban — 
hozta be Robin János, IV. Henrik és XIIl . Lajos franczia királyok 
udvari kertésze, Virginiából Francziaországba az ákáczot. 

A párisi „Jardin des Plantes"-ban levő hires példányt Robin 
fia, Vespasian ültette, némelyik szerint 1630-ban vagy 1635-ben, 
mások szerint pedig 1638-ban; a párisi „Muséum d' Histoire 
Naturelle" szerint 1636-ban. Ez a múzeum bocsátotta rendelkezé
semre azokat a fényképeket, melyek a „Jardin des Plantes"-ban 
máig is élő első európai ákáczfát ábrázolják. 

Kezdetben csak díszfául és az utak mentén szegélyfa gyanánt 
telepitették meg Európa különböző országaiban, igy Franczia-, 
Német- és Olaszországban, Angliában, Ausztriában és Magyar
országban, sőt Norvégiában Trondjem-ig (az északi szélesség 63°-a 
alatt) is. Leggyorsabban és legnagyobb mennyiségben terjedt el 
Németországban,4) elannyira, hogy Volkmar: „Flóra Norimbergen-
sis" czimü, 1700-ban megjelent munkájában az ákáczról, mint 
Németország déli részeiben igen elterjedt fáról ir. Medicus idézett 
folyóiratában azt írja, hogy az ákácz telepítése a XVIII. század első 

!) H. Mayr: Die Waldungen von Nordamerika. München, 1890. 175. 
oldalon. 

2) Term. Tud. Közi. 1881. évf. 378. oldalon. 
3) Medicus: Unachter Akazienbaum. 1. Bd. 1. Heft. Leipzig, 1796. 
4 ) Dr. W. Pfeil: Kritische Blátter 1850. 20. Bd. 1 Heft. 194. oldalon. 



éveiben divattá vált s ezért már 1785-ben igen sok elvénhedt és 
nagy koruk miatt elpusztult akáczot talált. Haller a göttingai 
botanikus kert növényeinek felsorolásában 1742-ben 7 láb kerülettel 
biró ákáczfáról emlékezik meg. 

Erdőtelepítésre csak a XVIII . század utolsó évtizedeiben ajánlot
ták és Németország akkortájban meg is kezdette az ákácznak erdő
sítési czélra való alkalmazását. Erre főképen az indította a német 
erdészeti köröket, mert kiváló tulajdonságait rendkívül dicsérték 
az amerikai szabadságharczokból hazájukba visszatért német erdészek, 
mint v. Wangenheim és v. Kahn?) akiknek ajánlatára különösen 
Medicus karolta fel az ákáczfatenyésztés ügyét és az akáczfa ismer
tetésére: „ Unachter Akazlenbaum" czimmel 1796-tól 1803-ig külön 
folyóiratot is adott ki. 

Ez az eljárás annyira felköltötte az erdészeti köröknek az ákácz 
iránti figyelmét, hogy Németország erdőgazdasága nagygyá fejlődésé
nek az eszközét az ákáczerdők telepítésében vélték felfedezni. A hova
tovább pusztuló erdők regenerálása sikerében annyival inkább biztak, 
mert az ákácz kiváló tulajdonságait: gyors növekedést, nagy tűzerejét, 
sőt mű- és szerszámjára való használhatóságát is már jól ismerték 
és ezért még inkább meggyőződéssé vált bennük az a hit, hogy 
a német erdőgazdaságon a mértéktelen használattal ejtett csorbát 
az ákáczczal lehet kiköszörülni. 

Ez ellen az áramlat ellen kelt ki 1798-ban Hartig G. L , 
főképen azért, mert az ákácz telepítési költségei, az akkor szer
fölött drága mag miatt, igen nagyok voltak, de meg azért is, mert 
a kertészetileg mivelt akáczfa hatalmas tömeggyarapodását az erdei 
kezelésben nagyon is kétségesnek tartotta. Igaza volt. Az akáczfa 
mint erdőt alkotó fa Németországban nem vált be s nem is fog 
beválni, még pedig azért nem, mert a németországi erdőterületek 
termőhelyi viszonyai az akáczfa természetének nem felelnek meg. 

Körülbelül igy jártak a francziák is az ákáczerdők telepítésével. 
Mindkét országban az erdőgazdaság számára jórészt csakis a 

•feltétlen erdőtalajok maradtak meg, amelyeknek területe jobbára a 
magas hegység és a homok. A hegység klimatikus viszonyainál 

: ) Dr. Th. Hartig: Vollstand. Naturgesch. der forstl. Culturpflanzen 
Deutschlands. Berlin, 1852. 488. oldalon. 



fogva nem felel meg az ákácz tenyészetének, épugy nem, mint azok 
a terjedelmes síkságok sem, melyek talaj tekintetében sok helyt 
kielégítenék ugyan az ákácz kívánságait, de a zord és nedves klima 
vet gátat az ákácz megfelelő tenyészetének. Igy van ez pl. Porosz
ország nyugati és keleti részeiben. 

Francziaországban pedig, ahol az u. n. „Landes"-ban Bordeaux 
mellett jelöltek ki ákáczczal való erdősitésre terjedelmes területe
ket,1) az ákácz művelése azért nem sikerült, mert a talaj mocsaras 
s igy ezt előbb erre a czélra lecsápolással kellene alkalmassá tenni. 

Az ákáczfa Európába való behozatala után hazánkban is 
gyorsan elterjedt. A Magyarországon talált öreg ákáczokról is 
következtetést vonhatunk arra nézve, hogy az ákáczfát nálunk is már 
a XVIII . század elején, 1710—1720 körül telepitették meg. 2) Kez
detben szintén csak parkfául, utakat s itt-ott gazdasági tagokat 
szegélyező sorfául használták. 

Beauregard hátrahagyott irataiból tudjuk meg, 3) hogy amikor 
1827-ben Ferdinánd Szász-Coburg-Qothai herceg átvette magyar
országi nagyterjedelmü birtokait és ezek között a pestvármegyei 
vacsi puszta birtokot is, első dolgának ismerte a fátlan kopár pusz
tákat befásitani s erre a czélra elsősorban az ákáczfát választotta. Ezzel 
nálunk is tulajdonképeni erdei fává lett az ákácz felavatva, habár 
kisebb területeken már azelőtt is volt ákáczos. Igy Szeged hatá
rában az első ákáczerdőcskét Vedres I. szerint 1807-ben telepitették 
Csengelén. 4) 

Majd az állam követte a vacsi példát s a mezőhegyest birtokon 
telepitette meg az ákáczot, mely ezután és különösen a legutóbbi 
évtizedekben nagyobb és nagyobb területeken szaporodott el az 
Alföldön, olyannyira, hogy ma már — el is tekintve a nagyobb 
erdősítésektől — alig van alföldi tanya, melynek háza tájékát nem 
az ákáczfa lombja védené meg a forró nyári nap izzó sugarainak 
tikkasztó, perzselő hatása ellen. 

Tenyészett viszonyai. Származása és eddigi elterjedése rávall 

!) Centralblatt f. d. ges. Forstwesen. 1887. 153—158. o. 
2 ) Erd. Lapok. 1903. évi I. füzet 64. o. Term. Tud. Közi. 1881. évf. 379 .0 . 
3 ) Centralblatt f. d. ges. Forstwesen. 1887. 157. o. 
4) Vedres I . : A sivány homokság használhatása. 138. o. 



a melegebb klimát kedvelő fafajra. Ezért érzi jól magát Alföldünkön 
és megfelelő talajviszonyok mellett mindenütt, a szőlő és szelíd-
gesztenye tenyészete határáig. Azontúl is megmarad, sőt a maga
sabb fekvésű, tehát zordabb klímájú kopárok és a rajtok keletkezett 
vízmosások befásitásánál kitűnő szolgálatokat tesz; de olyan növek-
vésü erdők létesítésére, mint az enyhébb éghajlat alatt, ezeken a 
helyeken, azonos talajviszonyok mellett sem lehet számitani. Tenyé
szetének felső határa még nincs határozottan megállapítva, de az 
bizonyos, hogy hazánk északi részén, Jánoshegy táján, 770 m t. 
sz. f. magasságban még jól tenyészik. 

A klímának az ákáczerdők megfelelő tenyészetet jelző s a szőlő 
és szelidgesztenye tenyészetével azonos zónája nemcsak hazánkra 
nézve, hanem általában érvényes, mert tapasztalatok bizonyítják, 
hogy Franczia- és Németország ama részeiben, ahol a szőlő, ille
tőleg szelidgesztenye meg nem terem, az ákácz megfelelő tenyész
tésével sem boldogultak. Jó tenyészetének második főfeltétele a 
meleg, könnyű, laza talaj s ezt csakis a melegebb klimáju termő
helyek biztosithatják számára. Ebben a tekintetben a szélsőségek 
sincsenek ártalmára, mert nemcsak a megállapodott homoktalajokon 
tapasztaljuk kifogástalan tenyészetét, hanem a lazább összetételű 
homokon, sőt az egészen kötetlen, vagyis a futóhomok alkotta 
buczkákon is megtalálja azokat az életföltételeket, melyek az ákácz 
jó tenyészetéhez szükségesek. 

Természetes, hogy a tápláló anyagokban gazdag, laza agyagos 
talaj, vagy a televényt nem nélkülöző homoktalajok termik a 
mennyiség és minőség szerint legkiválóbb ákáczosokat. 

Magasabb fekvéseken, mihelyt hidegebb égtáj felé hajlik a hegy
oldal, vagy ahol általában az évi középhőmérsék a szőlő és szelid
gesztenye termőhelyeit jellegző középhőmérséknél alábbszáll, az 
ákácz növekedése is csökken, a törzsképzés gyengébb s igy a 
fatömeggyarapodás is kisebb. Egyenlő magassági viszonyok között 
a verőfényes, védett déli fekvéseken mindig szebbek az ákáczosok, 
mint hideg, nedves vagy szélnek kitett oldalakon. 

Kötött agyagos talajok, savakkal telitett televény, igen sekély 
talajok, melyeknek talajágya szilárd kőzet, nedves talaj vagy a 
folyók árterületei nem felelnek meg az ákácz tenyészetének. Azok 
a termőhelyek sem felelnek meg, amelyek hosszabb ideig vannak 



a talajvíz hatásának kitéve. Ezt tapasztaljuk pl. a Duna és Tisza 
között elterülő homokos termőhelyek egyes részein, ahol tavaszszal 
vagy őszszel a föld árja a fák gyökérzetéig emelkedik és ha az 
áradás sokáig tart, a gyökérzetében elöntött ákáczfa sudarától kezdve 
száradni kezd és el is pusztul. 

Az Alföld némely termőhelyein kisebb-nagyobb kiterjedésben 
és elég sekélyen előfordulnak homoktáblák, melyek az ákácz 
gyökérzetének rendes fejlődését akadályozzák és okai az ákácz 
sinylésének, eltörpülésének Sokszor más körülménynek tudják be 
az ákácz rossz tenyészetét, holott a szorgosabb vizsgálat arról 
győz meg, hogy a növekedést az emiitett homoktáblák akadályoz
zák. Ezek sz u. n. » helyben képződött" kövek, melyeket a német 
,;Ortstein"-nak nevez akkor, ha vasoxid hozzájárulásával keletkeznek, 
ellenben Alföldünk homoktáblái inkább konkrécziószerii képződések, 
melyek a homokszemcséknek nagyobb tömeggé való összetorló
dása következtében vagy meszes, vagy pedig agyagos kötőanyag 
közreműködése mellett keletkeztek. Ilyen táblák fölött egyébiránt 
más fafajok sem tenyészthetők megfelelő sikerrel. Sokszor a homok
táblák képződésével együtt jár a talaj silánysága is, amikor a homok
táblák csak másodlagos okai a sinylődésnek. 

Epugy nem fejlődik az ákácz az Alföld szikes területein sem; 
ezeket ugyanis a sziksó vagy széksó = szénsavas nátron (Na2 COB) = 
szóda teszi alkálikussá. Maró hatásával a növényt elpusztítja és a 
talajt fizikailag is alkalmatlanná teszi a növénytenyészetre, mert 
vagy keménynyé vagy pépszerüvé alakítja át. 

Mindezek az utóbb felsorolt és az ákácz tenyészetének meg nem 
felelő területek elenyészően csekély terjedelműek azokhoz az óriási 
területekhez képest, amelyeken hazánkban az ákácz, mint erdei fa, 
fejlettségének megfelelő fokát érheti el, mert egyesitik magukban 
mindama feltételeket, melyek az ákácz gyors és kiváló minőség
ben való fejlődéséhez szükségesek. Már az előbbiekből kitűnik, 
hogy különösen az eddig legnagyobb részében fátlan Nagy 
Alföld alkalmas erre a czélra, ahol Duna és Tisza között nagy 
kiterjedésű olyan homokos termőhelyek is vannak, amelyek mező
gazdasági művelésre nem valók, holott ákáczfatenyésztésre a termő
hely mindkét tényezője: a klima és talaj szempontjából egyaránt 
alkalmasak. De még túl a Dunán és Tiszán is akad sok olyan 



terület, mely gazdájának többet juttatna az ákáczosból, mint 
amennyit most a silány legelő vagy cziheres ad. 

A hegyvidéken is sok helyen gyökeret verhet a televényétől 
megfosztott, de laza talajú, a semminél nem sokkal többet érő 
„legelőkön", a vízmosások omló, szakadozó oldalain, ahol a klima 
mostohasága még nem szab határt tenyészetének. 

Eddigi tenyészete és térfoglalása hazánkban azt bizonyítja, 
hogy Magyarország sok vidékén a talaj- és klimatikus viszonyok 
a legteljesebb mértékben talán éppúgy megfelelnek az ákácz 
természetének, akárcsak tulajdonképeni hazájában, de mert európai 
ősi elterjedését tagadni nem lehet és Európának egyetlen országá
ban sem tenyészik olyan szépen és jól, mint minálunk, sehol 
akkora területet nem foglalt és nem is foglalhat el, mint hazánk
ban 1 ) és sehol sem forrott ugy össze a nép lelkületével, mint a 
magyaréval, méltán nevezhetjük az ákáczot: „magyar /<í"-nak. 

Jelentősége, öt kiváló tulajdonsága teszi az ákáczot nagy
jelentőségűvé : 

1. igen gyorsan növekszik; 
2. kitűnő minőségű faanyagot ad; 
3. megelégszik a táplálóanyagokban szegényebb, tehát sovány 

talajokkal is; 

4. sarjadzási képessége a hihetetlenséggel határos; végre: 
5 . terjedelmes, messze elágazó gyökérzete van, mely a laza 

talajt köti. 

Első tulajdonságának kiváló becsét nem méltányolhatjuk eléggé, 
ha szembe állítjuk a többi fafajjal, melyek a növekvés és az ezzel 
kapcsolatos tömeggyaporodás gyorsasága fekintetében velea versenyt 
föl nem vehetik. Rendkívül előnyös ennélfogva a birtokosra az, hogy 
már az első telepítéssel befektetett tőke kamatait is a gyors növekvés 
révén aránylag rövid idő alait élvezheti és az, hogy a rövid idővel 
megszabható vágásforduló állandóan nagyobb évi vágásterületeket 
bocsátván rendelkezésére, nagyobb jövedelemre is számithat. 

Nagy előny, hogy a növekedés gyorsasága nem esik második 
jeles tulajdonsága: a kitűnő minőségű faanyagtermelés rovására. 

J ) Lásd e munka végén a „Függelék" 1. sz. fejezetét. 



A növekedés gyorsasága értékesebbé teszi az akáczot ott is, ahol 
az erdősítés czélja nem annyira a fatermelés, mint inkább a talajból 
eredő sokféle károsításnak a megakadályozása, pl. futóhomokon vagy 
vízmosásos területeken és azok környékén, másrészt magának a talaj 
további romlásának a megakadályozása a futóhomokon kívül, pl. a 
vízmosásokon, vagy általában kopárjellegü területeken, ahol czélunkat 
annál rövidebb idő alatt érjük el, mennél gyorsabb növekvésü az 
illető fafaj és mennél nagyobb terjedelemben képes gyökérzete a 
talajt behálózni, tehát kötni. 

Az ákácz kiváló jelentősége fokozódik azzal a jeles tulajdonsá
gával, hogy minden tekintetben kitűnő minőségű faanyagot ad. 

Azákácz „műszaki tulajdonságairól és használhatósága"-rólszóló 
fejezetben teljesen kidomborodik az a jeles tulajdonsága, mely hazánk 
közgazdaságára eddig nem remélt jótékony hatást van hivatva 
gyakorolni, mert éppen a fahiányban szenvedő vidékek rendelkez
hetnek oly faanyaggal, mely saját mindennemű faszükségletük fede
zésére teljesen alkalmas és amellett a fapiaczot, igy a különféle ipar
telepeket, gazdasági és közlekedési vállalatokat stb. elláthatják oly 
faanyaggal, melynek minőségét eddig valódi értéke szerint nem is 
becsülték, holott minőségre nézve, igen kevés fafaj versenyezhet az 
ákáczfával. 

Tulajdonképeni közgazdasági jelentősége a harmadsorban fel
említett ama tulajdonságában rejlik, hogy megelégszik a tápláló
anyagokban szegény, tehát soványabb talajokkal is, amiről a maga 
helyén részletesebben lesz szó. Ha figyelembe veszszük, hogy az ákácz 
éppen ott foglalt eddig legnagyobb tért hazánkban, ahol a mostoha 
talajviszonyok miatt okszerű erdő- vagy mezőgazdaságot űzni lehe
tetlen volt, ahol tehát a föld nem jövedelmezett, munkáskézre nem 
volt szükség és ha tekintetbe veszszük, hogy a legtöbb ilyen helyen 
egyedül az akáczfa az a növény, melynek megtelepítésével és ok
szerű művelésével az efféle parlagterületeket állandóan jövedelmező 
és a népnek munkát adó gazdaságokká lehet átalakítani, nem szorul 
részletesebb magyarázatra vagy megokolásra az a következtetés sem, 
hogy Alföldünk népe nagy részének — éppen a magyarság 
magvának — vagyonosodása' egyik eszközéül: az ákáczerdő 
telepítését és művelését kell tartanunk. 



Negyedik kiváló tulajdonsága: szertelen sarjadzási képessége 
nem engedi kiveszni az ákáczot onnan, ahol egyszer már gyökeret 
vert. A fekete és kanadai nyárfával elegyes állományokban pedig, 
ha legalább 0 5 részben fordul elő, a vágás után a nyárfát teljesen 
kiszorítja. Ha törzsét vágják le, pótlásáról bőségesen gondoskodik 
sarjaival a megmaradt tuskó töve vagy a gyökérzet, ha meg ágait 
vagdossák, a vágás tájékán serkednek ki az uj sarjak. Megbecsül
hetetlen tulajdonsága ez a fának, mert minden körülmény között 
biztositéka az erdő fenmaradásának és hathatós segitő eszköze 
a szegény ember boldogulásának. 

Végre közgazdasági jelentőségűvé teszi az ákáczot az a sajátos
sága is, hogy messze elágazó terjedelmes gyökérzetet fejleszt; nem
csak azért, hogy a megélhetésre szükséges táplálóanyagokat a 
szegényebb talajokon is nagy távolságokról összegyűjthesse, hanem 
azért is, hogy a könnyen omló, laza talajt összetartsa, mozdithatlan 
tömeggé kösse össze. Melyik fafaj felelne meg jobban e fontos 
feladatának, ha nem az ákácz ? Ott látjuk a futóhomok tengerében 
azokat a zöldelő szigeteket, melyek az ákácz dicsőségét hirdetik, 
amott a rakonczátlan vízmosásokat megszelídülve, amint az ákácz 
laza lombozatával igyekszik eltakarni rombolásuk nyomait. 

Ahol az ákácz uralkodik a futóhomokon vagy vízmosások 
meredek falu mély árkaiban, ott megszűnik a talaj költözése vagy 
omlása s a környezet is védve van minden további nagyobb 
károsítás ellen. 

Kétségtelen, hogy a jelzett tulajdonságok együttes hatásukkal 
az ákáczot a közgazdasági jentőség szempontjából is magas fokra 
emelik. 
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