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(Telefon: 37—22.) 

A mi feltámadásunk. 
A már hét éve kálváriát járó magyar erdőgazdaság is 

türelmetlenül várja az ő külön „feltámadását". 
Nincs ebben az országban sorsüldözöttebb gazdasági ág a 

miénknél, senki se vesztett annyit, mint mi, de viszont —ha 
majd egyszer elkövetkezik a nagy feltámadás — a mi allelujánk 
lesz a legigazibb, a legörömteljesebb. 

A nagy mindenség körforgásában percek lehetnek ezek a 
nekünk évszázadoknak tűnő szomorú esztendők, egyet azonban 
bizton érzünk, tudunk, hogy egyszer el kell jönnie ennek a várva-
várt feltámadásnak, aminthogy a hamisság ködébe burkolt 
igazság is egyszer mégis csak napvilágra jut. 

A várakozási idő megrövidítése azonban nem kizárólag 
gazdasági megerősödésünktől, rajtunk kívül álló világesemé
nyektől, fondorlatos diplomáciai mesterkedésektől függ, hanem 
elsősorban függvénye annak a belső erkölcsi megigazul ásnak és 
céltudatos munkásságnak, amelyen a magyar társadalom min
den rétegének keresztül kell mennie, illetőleg amit minden egyes 
társadalmi rétegnek külön munkamegosztással kell elvégeznie. 

Hamisság, az igazság elferdítése, földi ítélőbíráink tudatos 
félrevezetése, az erőszak és gyűlölet volt az az út, amely erre a 



kálváriánkra vezetett, — kertelést nem ismerő egyenes cél
kitűzés, az igazság felderítése és az ítélkezők felvilágosítása, 
lelkierő és még a bosszúállás érzetét is leküzdő, mindent átfogó 
szeretet lesz az a visszavezető út, amely a mi feltámadásunkhoz 
visszavezet. 

Ennek a rögös pályának egyik felét már-már sikerrel meg
tettük. 

Kerekded, szép országunk délnyugati sarkából már szint o 
ránk világít az a keskeny kis rés, amely mögött a mi feltáma
dásunk vakító fénysugarát véljük feltalálni. 

Kérdem azonban itt, elvégeztük-e mi már a mi kisded tár
sadalmi rétegünkre eső munkát ? 

Tagadó választ kell adnom. 
Soha annyi feladat, annyi sürgős teendőnk nem volt, mint 

az utóbbi években s ahelyett, hogy céltudatos programm szerint, 
az erőket összefogó, egységes vezetéssel a bajok gyökerére hág
nánk, az abszolút mozdulatlanság és közöny hálóiba kerültünk. 

Erdőgazdálkodásunknak szilárd alapja a törvényes rend, 
de egyben a gazdálkodási szabadság is; egyfelől az állam részé
ről kérlelhetetlen megkövetelése annak, amit a közérdek, a haza 
minden polgárától feltétlenül megkíván, másfelől mellőzése 
mindazoknak a fölösleges béklyóknak, amelyek a gazdálkodás 
szabad fejlődését akadályozzák. 

Kötelezettségek és jogok tisztázása az első lépés a gazdál
kodás rendjéhez, ez a létfeltétele az erdő védelmének és fen-
tartásának. 

Ezt a fontos lépést szorgalmazták évtizedek óta vezető
köreink, ezt a sürgős teendőt szorgalmazzuk mi is unos 
untalan. 

Egyik jeles tagtársunk még a mult év derekán megindí
totta azt az akciót, hogy a földmívelésügyi kormány az évtizedek 
óta sürgetett új erdőtörvény irányelveinek megtárgyalása ügyé
ben hívjon össze széleskörű ankétot. Ez ügyben tudtunkkal 
eddig még nem történt semmi intézkedés. « 

Lankadatlanul folytatni kívánjuk* küzdelmünket, ha más-

* Májusi lapszámunkban óhajtjuk az idevonatkozó irányelvek feletti 
vitát megindítani. 



kép nem, itt, a nagy nyilvánosság előtt, hogy minden tagtár
sunknak mintegy lelkébe beidegződjék ennek az új törvény
alkotásnak nagy hordereje, amelynek úgy kell megalkotva lenni, 
hogy minden betűje a Kárpátoktól, az Adriáig boldogabb időkre 
is megállja a helyét. 

Lépjünk mielőbb rá a mi feltámadásunkhoz vezető egyenes 
ösvényre. 

Az erdő felújításáról. 

Irta Braxatorisz Zoltán m. kir. föerdömérnök. 

Az erdő felújítása, mint tudjuk, természetes és mesterséges 
úton történhetik. 

Ha teljesen a természetre bízzuk a felújítás munkáját, ez 
tulajdonképen nem felújítás, hanem helyesebben természetes 
felújulás, a kihasználás következménye. Szálerdő-üzemmódban 
kezelt erdőségeink legnagyobb része nincs olyan állapotban, 
hogy a bármiképen előidézett természetes felújulás mértéke az 
erdőgazda igényeit kielégítené, viszont a mesterséges felújítás 
ma már majdnem elviselhetetlen költségek elé állítja a birtokost. 
Ezért alkalmazzák itt (Dunántúl) előszeretettel a sarjerdő
üzemmódot főleg a kisebb" erdőbirtokosok, mert a felújítása 
költség nélkül, természetes úton történik, az úgynevezett fel
újító vágásos gazdasági eljárással és pedig oly mértékben, hogy 
majdnem megközelíti a teljes természetes felújulást. 

A mai nehéz pénzügyi viszonyok miatt az erdőgazda kény
telen a szálerdőkben is szakítani a mesterséges felújítás mód
jával s hogy a mesterséges felújítás túl nagy költségeitől leg
alább részben szabaduljon, mert általánosan elismert tény, 
hogy a természetes felújítás legfőbb előnye a mesterséges fel
újítással szemben az, hogy sokkal olcsóbb. 

A természetes felújítás lényege szerény véleményem sze
rint abban áll, hogy a szálerdő meglévő faállományának teljes 
kihasználása előtt hozzuk létre az új erdő állományát és az*ú.] 
erdő faállományának felnevelésénél a kihasználandó faállomány 
legmesszebbmenő támogatását vesszük igénybe. A természetes 


