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Ó k o r i e r d é s z e t . 
Irta: Zivuska Jenő. 

Különálló erdészeti tudomány csak akkor keletkezett, mikor 
az erdészet nemzetgazdasági jelentősége áthatotta a köztudatot. 
Mindazonáltal a történelem minden korszakában akadunk nyomokra 
— még a tudományok megfeneklése idején, a középkorban is — me
lyek azt jelzik, hogy a fás növények termelése és kezelése körül 
több-kevesebb ismerettel akkor is birtak az emberek. Nem lesz 
talán érdektelen, ha a kutatások által annyira felszántott ókor 
mesgyéiről szedek össze néhány kalászt s egy pár perczig igénybe 
veszem t. olvasóm figyelmét. 

Véletlenül akadt kezembe P. Vergilius Maro, latin költőnek 

*) Igen gyakori sorsa az ilynemű megfigyeléseknek az, hogy néhány év 
múlva az érdeklődés túlságos csökkenése miatt teljesen megszűnnek. 

csak előfordul. Ennek a harmadik tényezőnek kell legnagyobb 
befolyást tulajdonitanunk, bár meg kell vallanunk, hogy éppen 
erről tudunk legkevesebbet. Látható az is, hogy ez már sokkai 
bensőbb összefüggésben van a vonulás lényegével, sem hogy ezt 
egy év adataira támaszkodó feldolgozásban behatóbban tárgyalni 
lehetne. Erre megfelelni majd csak a több évi megfigyelések alap
ján lehet. Az egy évi anyag feldolgozása főleg azért igen czélj 
szerű, mert már ezekből látható, hogy milyen irányban kell a 
megfigyeléseket folytatni. Látható, hogy az első megérkezés mellett 
sokszor igen fontos tudni azt, fészkelő-e a gólya a megfigyelési 
területen vagy csak átvonuló, gyakori-e vagy ritka, sokáig tart-e 
az átvonulás vagy nem? ezek mellett szükséges a vonulási irány 
is, hiszen ezek a közvetlen megfigyelések szolgáltatják majd a 
bizonyítékokat vagy czáfolatot, ha arról lesz szó, honnan jön a 
gólya és hová megy ? Meg vagyunk róla győződve, hogy buzgó 
megfigyelőink jelentéseikben mindezekre a kérdésekre ezután is 
meg fogják adni a feleletet, a mint eddigelé is ritka kitartással*) 
és buzgósággal támogatták törekvéseinket. 

(Folyt, köv.) 
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Georgica czimü munkája, melynek második könyve a szőlőszettel 
'és a fáknak tulajdonságaival, a fákkal való bánásmóddal foglal
kozik. Talán felesleges is megjegyeznem, hogy felette érdekelt 
azon kérdés: vájjon a classicus ókorban volt-e, s ha igen, milyen 
irányú, milyen terjedelmű erdészeti ismeret? Mivel költői munkával 
állottam szemben, kezdetben csak a magam kíváncsiságából foglalkoz
tam e tárgygyal, de kevés tanulmányozás után be kellett látnom, hogy 
e müböl szakszerűség szempontjából is komoly következtetéseket 
vonhatni le. A költészet üvegén keresztül megtörve ugyan, de nem 
eltorzítva jelenik meg az akkori idők e téren kifejlődött tudomá
nyossága, sőt mivel tankölteménynyel állunk szemben, megjegyzendő, 
hogy a munka szerzője minden, az ö szelleme által felölelt isme
retet egy gyújtópontban akart összehozni. Különben is a művészet 
a jellemző vonások összpontosítása. 

Már Vergiliusnak, jobban mondva a rómaiknak világos fo
galma volt az erdő tenyésztésének módjairól. A természetes és 
mesterséges felújítás — ha ugyan e kifejezésekkel élhetünk — már 
abban az időben is alkalmazásban állott. 

Principio, arboribus varia est na tu ra creandis : 
Namque aliae, nullis hominum cogentibus, ipsae 
Spónte sua veniunt, camposque et flumina late 
Curva tenen t ; ut molle siler, lentaeque genestae, 
Populus, et glauca canentia fronde salicta : 
Pars autem posito surgunt de semine, ut altae 
Castanae, nemorumque Jovi quae maxima frondet 
Aesculus, atque habitae Gracis oracula quercus. *) 

A „sponte sua" kifejezés a magavetés és sarjadzás által 
meginduló tenyészetet, mig a „pars autem posito surgunt de 
semine" az emberi kéz által teljesített vetést jelenti. Sőt a dugvá
nyozás is ösmeretes. Csudálatos, hogy ha a törzset levágjuk, az 
életerő nem alszik ki, nem hanyatlik az anyanövényben, hanem 

*) Kezdetben különböző a fák növelésének természete: mert hiszen né
melyek önmaguktól, minden emberi kényszer nélkül növekszenek és foglalják 
el a mezőket, s a kanyargó folyók vidékét; mint a lágy rekettye, a hajlékony 
jeneszter, a nyár, a kékes-szürke lombú hamvas füzes. Mások pedig elvetett 
magból származnak, mint a magas gesztenyék, mint Jupiter ligetének hatalmas 
lombozatú vadgesztenyése és mint a görög jóshelyeken előforduló tölgy. 

87* 
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újonnan felpezsdül, s ime a megcsonkított test fiatal és erős egyedek 
szülőjévé válik. De igazán meglepő volna, ha tényleg az „elszáradt 
fából emelkednék fel az olajfa sarj" ; talán nem lesz az egészen 
száraz, hanem azért költőnk ismerte már a sarjadzás jelenségét is. 

Hio plantas tenero abscidens corpore matrum 
Deposuit sulcis; hic stirpes obruit arvo, 
Quadriíidasque sudes, et acuto robore vallos 
Nil radicis egent aliae ; summumque putator 
Haud dubitat terrae referens mandare cacumen : 
Quin et candicibus sectis, mirabile dictu ! 
Truditur e sicco radix oleagnia ligno. *) 

Az emiitett „sicco ligno" lehet költészeti alakzat is az akkor 
még megmagyarázhatlan tény szembeszökő feltüntetésére. 

Bár az adoptio és a variatio törvényét csak két ezer év le
folyása után igazolja be a tudomány, de azért az oltás mesterségét 
széltiben gyakorolják: 

Et saepe alterius ramos impune videmus 
Vertere in alterius, mutalamque insita mala 
Ferre pirum, et prunis lapidosa rubescere corna. **) 

A talajnak és a termőhelynek a tenyészetre való be
folyásáról is van némi fogalmuk. Vagy ne azt értsem-e az 
alábbiakból? 

Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt: 
Fluminibus salices, crassisque paludibus alni, 
Nascuntur, steriles saxosis montibus orni; 
Littora myrtetis lactissima; denique apertos 
Bachus amat colles, aquilonem et frigora taxi.***) 

*) Ez lemetszvén a bujtványokat anyja gyenge testéről, barázdákba he
lyezi; az nagy erőfeszítéssel rejti el a szántóföldbe a törzseket, a felnégyelt 
karót és a rudakat. Némelyik növénynek szüksége sincs gyökérre: a fanyeső 
ha levágta és a földre bizta a sudarat, biztos a felöl, hogy az megfogamzik. 
Sőt még ha a törzset levágják is, a mi csudálatra méltó ! kihajt a száraz fából 
az olajfa töve. 

**) Gyakran látjuk egyik fa ágát a másikéba teljesen átváltozni. 
A beoltott almák különféle körtét teremnek és a szilvafákon kőkemény som 
piroslik. 

***) Nem minden föld bir mindent megteremni. Folyók mentén nő a füz. 
a mocsarakon a sürü éger, sziklás hegyeken a szikár kőris ; a tengerpart leg
kedvesebb a myrtus erdőnek, végtére a szőlő a nyilt dombokat szereti, a taxus 
pedig a fagyokat és az éjszaki szelet. 



1315 

Szerintem ebben a magassági fekvés, a kitettség, szóval a 
termőhelyi viszonyok befolyását egész szabatosan adja a szerző. 
A költői trópus csak részt jelöl az egész helyett, s a mikor a füzet 
és égert emliti, azok alatt az akkoriban ismert berki lombfák cso
portját akarom érteni. Ezeknek tenyészeti tája a folyók és mocsarak 
melléke. Mikor a természet ős eredetiségében állott s ment volt 
minden beavatkozástól, már akkor látták az emberek, a mit ma 
ki kellett kutatni, t. i. a növényfajok előfordulásának öveit. A kőris 
(a mostani Fraxinus ornus) terméketlen, sziklás hegyeken nő, igy 
olvassuk, s rögtön eszünkbe ötlik, hogy a kopárok beerdösitésénél 
legújabban szintén gondolnak rája. Hát a szőlő nem a nyilt dom
bokat szereti-e, s a hűvösebb, zordonabb helyeket a tiszafa. 

Nem merném állítani teljességgel, hogy abból az indokból és ön
tudatosan állítaná a szerző, hogy „különböző a fák hazája", minél
fogva az éghajlatot a növényrégiók szabályozójának tekintené, de e 
tételt határozottsággal kijelenti. Igaz, hogy a római költők szeret
nek speczializálni, s ha azt olvasom: hyrkániai tigris, akkor nem 
azt értem, hogy csak ott, hanem hogy ott is előfordul ez az állat. 
De jelen esetben a synecdochétól nem tartok, mert határozott a 
kijelentés: divisae arboribus patriae. 

sola India nigrum 
Fert ebenum; solis est turrea virga Sabaeis. 
Quid tibi odorato referam sudantia ligno 
Balsamaque, et baccas semper frondentis acanthi ? 
Quid nemora Aethiopum molli canentia lana ? 

Media fert tristes succos, tardumque saporem 
Felicis mali. *) 

Nem tudja, hogy miért, de hogy ott fordulnak elő az említett 
fanemek, azt legjobb tudomása szerint állítja, mint egyebek közt 
azt is, hogy a görög jóshelyeken tölgy, a Parnassuson borostyán, 
Idán cyprus, Syriában és Crustumaeban körte terem. 

A talaj erejétől függ a növekvés erélye. Általános szabály, 
hogy kövér és mély földben bujább a tenyészet, de egyes növények 

*) Különböző a fák hazája : egyedül India terem fekete ébent; csupán 
Arábiában van tömjént adó bujtvány. De mit szóljak rólad, balzsamot izzadó 
illatos fáról és bogyóidról, lombos acanthus ? Mit az aethiópok puha gyapjas 
szürke berkeiről ? . . . . Media szolgáltatja a termékeny almának kellemetlen levét. 
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különös igényekkel lépnek fel a talaj irányában. Ha nincs meg
felelő termőhely, próbáljuk a lehetőség határai közt a növény 
kívánságait korlátozni. 

Ante locum similem exquirunt, ubi prima paretur 
Arboribus seges, et quo mox digesta feratur, 
Mutatam ignorent subito ne semina matrem: 
Quin etiam coeli regionem in cortice signant; 
Ut quo quaeque modo steterit, qua parte calores 
Austrinos tulerit, qua e terga obverterit axi, 
Restituant.*) 

Neveljünk csemetéket a beültetendő terület közelében, vagy 
ahoz hasonló talajon. Két következtetést lehet az idézetből levonni. 
A fáknak első vetése alatt, a honnan azok majd széjjelhordatnak, 
nem lehet mást értenünk, mint csemetekert- vagy melegágy művelést. 
(Hogy pedig hasonló termőhelyen vessünk először, ebből az utasításból 
megint az életrevaló, gyakorlatias szellem sugárzik ki, melynél 
fogva az adott körülményekhez való alkalmazkodási képességet 
már a fiatal egyedekben keltsük fel. Mit mond a mai erdő
tenyésztés ? 

„Jó a csemetekertet minél közelebb készíteni ahoz a helyhez, 
a melynek beerdősitésére csemetéinket szántuk, hogy messzire ne 
kelljen szállítani, s hogy a csemeték már kis koruktól kezdve annak 
a helynek melyben majd fává kell nőniök, levegőjéhez, időjárásá
hoz s némileg földjéhez is mintegy hozzászokjanak." (L Vadas 
Jenő: Erdötenyésztéstani lit. 117. o.) 

A legeltető pásztorok jelenleg is ellenségei erdőségeinknek, 
itt mindjárt önkénytelenül azok a fekélyek jutnak eszünkbe, melyek 
a föld testén terméketlen, kopár területek alakjában jelentkeznek. 
Még két ezer éve nem bántotta a kapzsiság, s annak káros követ
kezése a sokkal kisebb számú emberiséget. A pásztor legeltethetett 
tetszés szerint, hiszen az erdő csak az isteneké volt. Mégis vesze
delmes alak az erdőben; hogy miért, arról felvilágosítja az érdek
lődőt a költő: 

*) Mindenekelőtt ahoz hasonló helyet keresnek fel, mint a hol első veté
sét eszközlik a fáknak, a honnan majd széjjel rakatnak (a fák), nehogy a mag 
idegenkedjék a megváltozott anyaföldtől. Sőt még az égtájat is megjelölik a 
fakérgen, hogy ugy helyezzék el az egyeseket, a mint az állani szokott, amely 
felől forró délvidéki szél fuj, a mely részével valamelyik égtáj felé fordul. 
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Nam saepe incautis pastoribus exeidit ignis, 
Qui furtim pingui primum sub cortice tectus 
Robora comprendit, frondesque elapsus in altas 
Ingentem coelo sonitum dedit: inde secutus 
Per ramos victor perque alta cacumina regnat, 
Et totum involvit flammis nemus. *) 

Kecskéket, juhot, más szarvasmarhát egyaránt távol kell tar
tani az erdő testétől, még sövényeket is fonjunk károsításuk meg-
gátlására, mert ő ugy véli, hogy sem a kemény fagy, sem a száraz 
sziklákon hatalmaskodó nyár nem tesz annyi kárt a gyenge fiata
losban, mint épen a legelő marha, melynek kemény foga méreg 
a fára nézve. 

Texendae saepes etiam, et pecus omne tenendum, 
Praecipue dum frons tenera imprudensque laboruin : 
Cui, super indignas hiemes, solemque potentern, 
Silvestres uri assidue capreaeque sequaces 
Illudunt; pascuntur oves, avidaeque juvencae. 
Frigora nec tantum cana concreta pruina, 
Aut gravis incumbens scopulis arentibus aestas, 
Quantum üli nocuero greges, durique venenum 
Dentis, et admorso signata in stirpe cicatrix. **) 

Védelmezzük az erdőt szépségéért, hasznáért. Talán hasz
nunkra is lehet az? Ugy látszik, hogy a gyakorlatias római vette 
is hasznát, s ha talán azt teljes nagyságában nem értékelte is, de 
akkor még nem is értékelhette, mindazonáltal a fának ipari alkal
mazását ismeri. Hanem hiszen ez nem rendkívüli körülmény, mert 
a czölöpépitményen tanyázó ősember már szintén óreztt, hogy mi 
neki az erdő, s hamar kitaláltatta vele a szükség, hogy mit is 
lehet fából csinálni. 

*) Mert gyakran a pásztorok gondatlansága következtében tör ki a tüz, 
mely először a vastag héj alatt senyvedve a felületen kap lángra, majd a magas 
lombokra vetvén magát égig hallatszó roppant hangot ad ; majd a fák magas 
csúcsain uralkodik győzelmesen és az egész erdőt lángokba borítja. 

**) Sövényt kell fonni és minden lábas jószágot távol tartani (a fáktól) 
különösen mig a gyenge lombok védtelenek a veszélyekkel szemben ; a me
lyek közt — azonfelül, hogy a tél zordonságát, a nyár hatalmaskodását tűrik — 
még a falánk és harapós erdei kecskék is játszanak, juhok és éhes tulkok 
legelnek. Mert sem a szürke dérrel járó kemény hideg, sem a száraz szirtekre 
fekvő forró nyár nem árt annyit az erdőnek, mint a mennyit a nyáj, az ő ke
mény fogának mérge, ha a megrágott törzsön sebhelyet hagy. 
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dant utile lignum, 
Navigiis pinos, domibus cedrumque cupressosque. 
Hinc radios trivere rotis, hic tympana plaustris, 
Agricolae, et pandas ratibus posuere carinas. 
Viminibus salices fecundae, frondibus ulmi : 
At myrtus validis hastilibus, et bona bello 
Cornus ; lthyraeos taxi torquentus in arcún. 
Nec tiliae leves, aut torno rasile buxum, 
Non formám accipiunt, ferroque cavantur aeuto : 
Nec non et torrentem undam levis innalat alnus 
Missa Pado, nec non et apes examina condunt 
Corticibus cavis vitiosaeque ilicis alveo. *) 

Bár semmi szakszerű következtetést nem vonhatunk le, de a 
közvetlen szemlélet, a találó és üde kép élvezése szempontjából 
ide igtatom az alábbi sorokat, melyekben az erdő kivágása rövi
den és igen találóan van szavakba foglalva: 

. . . . Unde iratus silvam devexit arator, 
Et nemora evertit multos ignava per annos, 
Antiquasque domos avium cum stirpibus imis 
Erűit: illae altum nidis pétiére relictis ; 
At rudis enituit impulso vomere campus. **) 

Sokszor csak egy odavetetett sorból tekinthetni be a régiek 
ismeretkörébe. 

Kövér föld sürübb vetést megbír. 
— Si pinguis agros metabore campi, 
Densa sere. 

*) Hasznos fát ad az erdő, hajózásra való fenyőket, házépítéshez szük
séges czedrust és czyprust. Itt kerekekhez, ott teherhordó szekérhez szolgáló 
küllőket faragnak a földművesek és a görbe talpakat tutajba kötik. A fűznek 
sok veszője van, a szilnek dus lombja : a myrtus erős dárdanyeleket szolgál, 
a somot pedig háborúban használják: a tiszafákat itaerei nyilakká szokták 
csavarni. A könnyű hárs, vagy a vésővel faragható puszpáng, idomítható és 
éles vassal szokás azokat kivájni : a Póra bocsájtott könnyű éger átussza a 
zugó hullámokat: a méhek pedig rajzanak a másra nem alkalmas tölgy odvas 
héjának kaptárában. 

**) A honnan a haragos szántóvető az erdőt kipusztítja és a számos 
éven át haszontalan berket kiforgatja, ahol a fák gyökerével együtt a madarak 
régi tanyáját tönkre teszi, (azok fészkeiket elhagyva a magasba szállanakl ott 
földhasogató ekék ragyognak a műveletlen mezőn. (íme az erdő rovására 
terjeszkedő mezőgazdasági földmivelés !) 
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A tiszafa, bár nem mondja a költő, hogy levele-e vagy magja, 
ártalmas (taxique nocentes); az aMes félékből lesz a kitűnő 
hajófa (casus abies visura marinos). Még azt is kitapasztalták a 
rómaiak, hogy a s/.őlő az árnyékot nem kedveli, akár a fekvéstől, 
akár a közibe ültetett fáktól eredjen az. (Neve tibi ad solem ver-
gant vineta cadentem; neve inter vites corylum sere stb.) 

Az emiitett tapasztalatok előrehaladott erdőgazdaságot téte
leznek fel, csupán a keret lehetett kisebbszerü, ha a mai álla
potokhoz viszonyítjuk azt. Az erdőmivelés csak a kertészet körén 
belül jöhetett szóba, amennyiben a fényűzés, a hasznosság avagy 
a szükség egyes fanemek ápolására, tenyésztésére indította az 
embert. 

Az említett szabályok az életből vannak merítve, a melyeket 
a természettudományokkal is foglalkozó Virgilius éles elmével vont 
le. Egy Parisban*) a mult század végén kiadott Virgilius előszavában 
említtetik, hogy költőnk a medicában jártas volt és egy anekdottát 
közöl, mely szerint Augustus lovairól megállapította, hogy azok 
mit sem érnek, mert korcs szülőktől származnak. Maga a költő 
egyénisége, s a leírások határozott hangja elég biztosíték arra 
nézve, hogy a való életnek megfelelően akart irni és irt is. Elég 
hosszú ideig foglalkozott e tárgygyal, hiszen állítólag hét évig irta 
a Georgica négy könyvét. Kellett is neki foglalkoznia, nehogy 
nevetségessé váljék tanácsaival azok előtt, a kiknek épen taná
csokat adni óhajtott. 

Hiszen, úgymond t. olvasóm, sok olyan igazat mond a tár
gyalt munka, hogy azokban az igazakban tulajdonképen mi előbbre sem 
mentünk. Ugy látszik, de az ókori tudás és a mai között majd 
minden téren annyi a különbség, mint a mennyi a szemlélet és a kuta
tás között létezik. Tudom, hogy vagy amúgy kell cselekednem, mert 
a legkövetkezetesebb természet aként követeli. Igen, de hát miért ? 
Ezt a „miért"-et oldja meg és törekszik megoldani a mai tu-

*) P. Virgilius Maro. Bucolica, Georgica, et Aeneis. Parisiis, Excudebam 

Petrus Didót, Natu Major, Anno Beip. VI. In Aedibus Palatinis Scientiarum 

et Artium. 
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domány, még a legegyszerűbb viszonyokra és gyakorlati szabá
lyokra nézve is. Még mi sem vagyunk az okok keresésében a 
legutolsó lánczszemnél. Ha tekintetbe vesszük, hogy a megoldás 
nehézsége dolgában csak másodrendű kérdések felett is mily sokat 
gyötrődik az emberi elme, akkor az ókor erdészeti ismeretei™ 
tisztelettel gondolunk. 

L a p s z e m l e . 
Illatos fák. A tengerentúlról behozott, fényűzési czélokra hasz

nálatos fák között az illatos fák mindinkább nagyobb jelentőséget 
nyernek. Nagy része van ebben annak a körülménynek, hogy az illatos 
fákból készült finomabb asztalos és esztergályos munkák kelendő
sége a belölök kiáramló illatnál fogva igen meg van könyitve. Ehhez 
járul még az a körülmény is, hogy az exotikus országoknak az 
utóbbi évtizedekben való beható átkutatása által jelenleg az illatos 
fáknak meglehetősen jelentős gyűjteményével birunk, a melyekhez 
még mind ujabbakat csatolnak. 

Eddigelé a legnagyobb kedveltségnek örvend a rózsafa,*) melyről 
az avatatlanok azt tartják, hogy erős s vastag rózsatörzsekböl szár
mazik. Valójában pedig különböző fákból származik, melyek a hiire-
lyesek (Leguminosaejrendjébe^artoznak. **) A legjobb az angolok bra
zíliai rózsafája, mely Rio de Janeiro és Bahia, továbbá Para tar
tományokból származik, A fa vereses barna, gazdagon feketésen 
csikóit s hasonló szinüen fodros kemény, nehéz és szépen fényez
hető, gyengén keserű izü, kevéssé balzsamos s rózsaillatú. Gyanta 
tartalma miatt nehezen dolgozható fel, ez a hátránya azonban elő
nyeivel szemben eltűnik. A fának a müasztalosság szempontjából 
nagyon hátrányos tulajdonsága még az, hogy bélközepe korhadni 
kezd, mielőtt a fa teljes érését elérte volna. Ez az oka a miért 
a kereskedelembe sohasem kerül négyszögletes gerendák vagy széles 

*) Az Erdészeti Növénytan II. köt. 943. felsorolja azokat a fajokat, melyek
nek fáját rózsafának nevezik. 

*') A rózsafát adó növényt pontosan még nem ismerik. Brogel szerint 
a Triptolemca genusz két vagy három fajától származik, mások szerint a Dal-, 
bcrgia nigra szolgáltatja a rózsafát. (Erd. Növénytan II. köt. 1014. 1.) 


