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Vicleant consules!...
Az „Erdészeti Lapok" októberi számának „Króniká"-ja 2 .
pontjában „ A z ország talpraállítása és az erdőgazdaság" cím
alatt szép és megszívlelendő dolgokat mond az ország pénzügyi
és gazdasági egyensúlyának helyreállítása érdekében.
Eszerint a magyar erdőgazdaságnak is áldozatot kell hoznia,
hogy 1—2 évi vágásterület túltermelésével a pillanatnyi helyze
tet megmentse s a cikkíró javaslata szerint ennek a túltermelés
nek hosszabb (10 éven túl terjedő) megtakarításával az a cél
is elérhető lenne, hogy az ország fatermelése a túltermelést mes
ne érezze és az import emiatt ne növekedjék.
Nem hiszem, hogy volna kezelő erdőtis'zt. aki a dolognak
ilyen formájában ellene mondhatna jóhiszeműleg, látván külö
nösen a birtokosok kedvezőtlen helyzetét és azt. hogy ezzel á
manipulációval a birtokos egyrészt nyomasztó* adósságai terhé
től szabadulhat, másrészt egy kis friss forgótőkét ömleszthet
gazdasága agyonszivattyúzott ereibe.
• Egészen más jelenségek azok, melyek meggondolásra kész
tetnek, s melyei; a fenti címet Íratták velem cikkem Sláre.
Újabban mindjobban elharapózik az a szokás, hogy a Bir-

tokosok úgynevezett „területcserék"-re kérnek és Kapnak enge
délyt. Ez annyit jelent, hogy a birtokos megfolyamodja, hogy
mezőgazdasági ingatlana egy részének beerdősítése fejében er
dejének egy részét kiirthassa és mezőgazdaságilag használhassa,
remélvén ezáltal, hogy a nyert faanyag értékesítése folytán
adósságai egy részétől megszabadul, másrészt a kapott szűz
erdőtalajon jövedelmezőbb mezőgazdálkodást űzhet, mint a cse
lébe adott (többnyire elsilányodott legelő) mezőgazdasági te
rületen.
Az ilyen területcserék engedélyezésére óhajtom az illetékes
tényezők figyelmét felhívni, hogy azok elharapózásának mielőbb
gátat vessenek.
Az erdő talajból és faállományból áll. mely utóbbinak ér
téke a talaj értékét sokszor 3—4-szeresen is felülmúlja. A ta
lajon 30—50—100 év alatt lesz erdő, legalább is olyan, ami
'közgazdasági szempontból számot tesz és hasznot jelent és ha
egy kopár legelőterületet erdőtalajnak deklarálok is,"ezáltal még
nem csökkenthetem a cseh faimportot.
Erdészeti és közgazdasági szempontból a legészszerűbb in
tézkedés az ilyen területcserék elbírálásánál az volna, hogy az
erdőtalaj értéke + a faállomány értéke (mindkettő kat. holdankint) osztva a cserébe adandó terület kat. holdankinti értékével
adná azt a hányadost, amilyen arányban kellene a birtokosnak
a csekélyebb értékű csereterületből erdősítenie, ez utóbbinak
holdankinti értékéhez legfeljebb az erdősítési költség volna szá
mítandó.
Ha ez nem így történik, — amire nézve tudok eseteket,
— megmérhetetlen kárt okoz a hatóság a közgazdaságnak a
kész és pótolhatatlan faállomány prédául dobásával, sőt köz
vetve a birtokosnak is, aki pillanatnyi haszonért összes erdő
tőkéjét feláldozza, melyhez a nehéz napokban mindig fordul
hatna, elvakítva *a nagyobb erdőgazdasági haszon csillogásától,
s elfeledve azt, hogy legfeljebb egy évtized múlva a szűzi erdő
talaj terméseredményeinek is le kell csökkenniök.
Sajnos, nem látszik valószínűnek, hogy Csonkamagyar
ország mostani megcsonkított állapota rövid időn belül meg
változzék, s a békerevizió keresztülvitele által erdőterületeink-

nek egy részét is visszakaphassuk. Még belátható ideig a meg
lévő viszonyokkal kell számolnunk.
Az úgynevezett egyenlő területi alapon álló területcserék
pedig azt eredményezik, hogy pillanatnyi eredményekért évtize
dek munkáját dobjuk oda, az importot növeljük, erdőterülekec — legalább is a mi erdőszámba vehető — a holdak százaival
és ezreivel csökkentjük, ahelyett, hogy minden erőnkkel az ellen
kezőre törekednénk.
Ilyen területcserék engdélyzése mellett humbug az Alföld
fásítási akció, hiszen itt kész dolgot áldozunk fel, ott legfeljebb
terveket nem hajtunk végre.
Még valamit exisztenciális kérdésünkhöz. A z ilyen terület
cserék alattunk, erdészek alatt ingatják meg a talajt. Mit szól
jon az a kezelő erdőtiszt, aki például 800 kat. hold öreg erdeje
helyett ugyanennyi • kopár legelőt kap cserébe? Miből produ
káljon? Hogyan okolja meg létjogosultságát?
Azt hiszem, idősebb szakembereink legnagyobb része igazat
ad nekem abban, hogy ez a hibásan felfogott „területcsere-gaz
dálkodás" züllesztette íe a Hifii 0 sonkamagyrország erdeit a
mostani meglehetősen alacsony nívóra.
Igen ám, de békében volt miből pazarolnunk, mikor mö
göttünk állott a Kárpátok' és Erdély fenyves-bükkös erdőkoszo
rúja, s a nagy faexport-államok sorában szerepeltünk! De ma:
foggal, körömmel kell védelmeznünk minden talpalatnyi erdő
területet, a faállomány minden köbméterét, mert exisztenciánk
és hazánk közgazdaságának jelentős érdeke függ ettől!
Tehát „videant c o n s u l e s ! . . . " , mikor a területcserékre

en

gedélyeket adnak!

*
Készséggel adunk helyet a cikknek, amely egy —. a magyar
erdőgazdaság jövőjét szívén viselő — szakember aggodalmait
tolmácsolja.
A megállapításokkal minden tekintetben nem tudunk egyet,
érteni.
Véleményünk szerint a csereterületek korlátozására vonat
kozó rendelkezés nem mehet annál tovább, hogy hatóságilag ki
jelölt kopár területet, vagy olyan területet, amelyet a tulajdo-

nos az AlfÖld-fásitási törvény, vagy más törvényes rendelkezés
alapján aműgy is beerdősíteni köteles, nem szabad csereterület
gyanánt elfogadni.
Az erdőgazdaság szempontjából mindenesetre kevésbé ör
vendetes az a körülmény, hogy erdőterületeink mindig a leg
gyengébb termőhelyekre szorulnak vissza, de hiszen ez így van
azóta, mióta az emberiség mezőgazdasággal egyáltalában foglal
kozik.
Nem részesítenők itt teljesen egyforma elbánásban a 17.
§. alá tartozó és az oda nem sorolt erdőbirtokokat.
Míg az előbbieknél a hatóságoknak vagyonfelügyeleti szem
pontból is van beleszólásuk, így tehát arra is figyelemmel kell
lenniök, hogy az irtás, különösen ha rendkívüli használatról
van szó, magát a törzsvagyon egy részét is igénybe veszi, addig
az utóbbiaknál — legalább is addig, amíg tételes törvény nem
írja elő az üzemtervszerű kezelést — enemü korlátozásról szó
nincs.
A magunk részéről sokkal célszerűbbnek tartanok, ha a kö
tött tulaj donjogú erdőknél a vagyonfelügyeleti hatóságok min
den egyes kedvezmény (többhasználat) engedélyezése alkalmá
val az erdőterület megfelelő szaporítását írnák elő és szoríta
nák keresztül, mint azt, hogy amúgy is nehezen ellenőrizhető és
kétes értékű hozadék-megtakarításokra kötelezik a birtokost.
Egyébként az újonnan erdősített gyengébb talajok minősége
tekintetében kevesebb aggályt táplálunk, mint a cikkíró, mert
hiszen ha az új erdősítést sikerrel és jól foganatosítják, az erdő
1—2 évtizeden belül a maga talajának termőerejét igen jelen
tékenyen megjavítja.
Példaképpen utalhatunk a lengyeltóti volt Zichy-féle ura
dalom gamási erdejében befásított szakadékos, vízmosásos le
gelőterületekre, amelyeket ma igazán kifogástalan erdei és fe
kete fenyőállomány borít és a 40—50 év körüli állományok ta
laja — dacára a ma is jóllátható vízmosásos szakadékoknak •—
ma már kifogástalan erdőtalaj.
Szerk.

