
Néhány szó a nempthyi és alsó-lendvai uradalmak 
főbérletéröl. 

Országosan ismeretes dolog, hogy ezen uradalmak az 18G1. 
évben lettek Lenk Sámuel és Rosenfeld czégnek bérbe adva, 
még pedig, a mi legalább előttem még eddig ismeretlen, s 
igy képzelhetlen is volt, ugy, hogy a bérletbe a mezei gaz
daságot képező szántóföldek, rétek, legelők és kisebb királyi 
haszonvételeken kivül maga az erdő is belefoglaltatott. 

Ha nem is országszerte, de okvetlenül a dunántúli rész
ben, s talán azonkivül is sok tekintélyes ember előtt ismeretes 
lesz az is, hogy ezen erdők bérbeadásának már egy izben 
kellemetlen következményei vol tak, melyek azonban annak 
idején elintéztettek, miről tehát itt, — miután elmúlt esőnek 
nem kell köpönyeg, — szó nem lehet, és a dologról említés 
sem történnék, ha tán ugyanezen bajok, tán sokkal nagyobb 
mérvben, nem ismétlődtek volna, s a minek folytán legújabb 
időben igen érdekes, a képviselő választásoknál azelőtt diva
tozott, most törvényesen tiltott jelenetek színhelyévé lett Zala
megye téve Lenk főbérlő által. 

í tészemről azonban e kortesjelenetek leírását mellőzöm, 
mert ez sem mint pártat lan és csak figyelő szakemberhez nem 
tartozhatik, sem pedig feladatom nem lehet szerény soraimmal 
a Zalamegye tanácstermében már is kimondott ítélet kimon-
dóira valamelyes befolyást gyakorolni, mely itélet — mellesleg 
legyen mondva — nem csak azt bizonyítja, hogy a szavazók 
nagyobb és jobb része az igazság mellett önzetlenül harczolni 
tud, hanem egyszersmind azt i s , miszerint ezen majoritás 
minden érdekek fölé a nemzet, a haza javát is föléje tudta 
helyezni, miért neki minden becsületes fia e hazának csak 
elismerését és köszönetet szavazhat. 

Áttérek tehát ezek után a tör tént bajok részletezésére, 



elősorolván röviden azon okokat, melyek e bajokat szülték 
meggyőződésem szerint, anélkül azonban, hogy azok bírálásába 
bocsátkozhatnám, a mik előttem csak hallomás utján ismerete
sek, szorosan tartván magamat azokhoz, a mikről személyes 
meggyőződést szerezhetni alkalmam volt. 

Ha az ezen bérlethez tartozó erdőkbe bármely részre-
hajlatlan szakértő erdész betekint és a gazdálkodást, valamint 
a felújítási — lehet mondani — inkább rendszertelenséget 
mint rendszert tüzetesebben megvizsgálja, azon meggyőződésre 
jut, miszerint az 1 8 7 5 . előtti gazdálkodásban és felújítási 
módban — eltekintve egyes pótolható hibák és balfogások
tól — rendszer uralkodott; 1 8 7 5 . évben azonban, midőn 
Lenk főbérlő az erdei évi vágások kezelésével és értékesíté
sével Halm József nevü izraelitát — lehet mondani — kor
látlan hatalommal megbízta és az erdészeti személyzetet is 
— szintén mondhatni — ennek korlátlan hatalma alá he
lyezte, — ugy annyira, hogy ellenmondás, vagy bármely beavat
kozás esetén az illető kenyérvesztés veszedelmének tette ki ma
gát, sőt miként ez Bánok-Szt.-György 13.000 hold = 7480 
hektáros kerületben történt, hol 1870-ik évi júliustól, 1877 . 
februárius elejéig három főerdész fordult meg, ketteje kenye
rét is vesztette, (megjegyzendő itt, hogy 8 év alatt közel 
100 hivatalnok részben elbocsáttatott, vagy áthelyeztetett, 
részben szolgálatát, megélni és a bánásmódot eltűrni nem 
tudván, önként elhagyta), — kezdetét vette oly gazdálkodás 
és felújítási rendszer, mely minden csak némi ismeretekkel is 
bíró elfogulatlan embert undorral tölt el. 

Az ezen bérlethez tartozó uradalmi erdők ugyanis körül
belül 40 .000 holdra, illetőleg 23 .000 hektárra terjedvén, 
14 • mértföldnyi, vagy 107 • kilométernyi területen el
szórva 4 0 - 9 0 és 120 éves fordában kezelve, évenkénti 426 
holdnyi vágást adnak azon erdőterületeken kivül. melyek irtás 



alá vétetnek és jövőben mezőgazdasági czélokra fordítandók 
lesznek. 

Ezen évi vágásterületek felújításának nemcsak az erdészet 
szabályai, de — miként értesültem — a bérleti szerződés 
értelmében is, az úgynevezett sötétvágások által kellett volna 
tö r ténnie ; azonban az 1 875- ik évtől kezdve vezetett vágások 
mindenhez inkább hasonlítanak, mint sötétvágásokhoz; sőt nincs 
képzeletem szerint erdész, ki az érintet t évtől foganatosított 
vágásokat valamely erdészetileg ismert vágásrendszerbe sorozni 
képes lenne; mert nemcsak hogy mindazon magfák, melyeket 
az erdészeti személyzet mint olyanokat fenhagyandóknak kije
lölt, levágattak, de helyettük is alig hagyatot t imitt-amott 
egy-egy életképtelen, csupszáraz odvas t ö r z s ; minek a jövőre 
az a következménye leend, hogy ott, a hol eddig szép és 
értékes tölgy és bükkfaállabok voltak, ezentúl legfölebb nyir, 
nyár, rakottyafüz és hasonló erdei gyomállabokat szemlélend a 
jövő nemzedék, hacsak a kimondott zárlat a lat t a zárgond
nokság fő feladatául nem tekintendi a bérlőt, a ki a bajt okozta, 
oda szoii tani, hogy a hibák nagymérvű, bár sok költséggel 
já ró ültetések által helyreüttcssenek mielőbb, hogy később a 
birtokosnak önvétke nélkül sokszoros, és mégis csak hiányos 
sikert igérő költségek terhéül ne maradjanak hát ra . 

De ezeken kivül a bérlő már az 1 8 7 2 . évben is oly bünt, 
követett el, melyet jóvá tenni alig lehet nemcsak az erdészet 
szempontjából, hanem a nemzetgazdászat szempontjából is 
akkor, midőn 3 erdőgazdaságban t. i. a Sárd, Teskánd és 
Szilvágyiban egyszerre 13 évi, t. i. 1861- tő l 1873- ik ig ter
jedő összesen 8 6 7 holdnyi területű vágásokat eladott és minden 
magfa fenhagyása nélkül letaroltatni engedet t anélkül, hogy 
ezen területek azonnali beültetésére gondja lett volna; minek 
az lett a következménye, hogy miután ezen roppant területek 
még csak az 1 8 7 6 / 7 - i k évben lettek részben a rajtok heverő 
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öl és halfától kitakarítva és makkal is csak az 187G-ik év 
őszén részben beültethetnie, a területek elgyepesedtek, nyár 
és rakottyafával hiányosan benőve, a jövő művelést kimond-
hatlanul megnehezítik; sőt miután e területeken, valamint 
több más vágásban még most is tömérdek fa várja kihorda-
tását, annak jövő kitakarítása a már foganatosított ültetések 
kárával leend csak eszközölhető. Egyáltalán tehát láthatni 
ebből, hogy a birtokos berezegi ház mennyi kárt szenved ez 
által is az utónövésben ? ! 

Ezen 13 évi vágások egyszerre történt eladása és levá-
gatásának még azon rendkívüli hátránya is van, hogy ezerekre 
menő ölfa, mely különbeni okszerű gazdálkodás mellett mér
sékelt áron a vidéken értékesíthető lett volna és a táj népé
nek javát is előmozdíthatta volna, most roppant halmazokra 
az erdő területén összehordva, részint a helyszínén elégetve, 
részint pedig elkorhadva a nemzeti vagyon kárára pusztul el. 

De további hátránya az is, hogy roppant fatömeg rövid 
időben a piaezra dobatván, a vidék erdeinek faértékét is a 
zérusra nyomta alá, mi által a körül fekvő erdőbirtokosok ér
dekei is nagyon szenvednek. 

Midőn a fentebbiekben m. é. május-hó 7—8-ik napjain Zala-
Egerszegen megtartott közgyűlés határozata a zárlat foganatba 
vétele iránt teljesen okadatolva van, nem zárhatom be sorai
mat a nélkül, hogy szegény erdészeti személyzet erkölcsi és 
anyagi helyzetét is meg ne érintsem. 

A fent érintett 14 [ ] mértföldön elszórtan fekvő 4 0 . 0 0 0 
hold felügyeletével és úgynevezett kezelésével egy erdőmester, 
4 főerdész mint pagonygondnok és 23 erdőőr van megbízva, 
még pedig oly módon, miként már Hahn József-féle viszonyuk 
érintve volt, a mihez még csak az adandó, hogy az erdő
mester, ki egyedüli elméletileg is szakképzett, minden Írásbeli 
munkái, felügyeleti utazásai és állásával járó sok más teendői 



mellett még mintegy 5 0 0 0 holdnyi elszórtan fekvő erdő gon
dozásával is van terhelve, mihez 3 erdöőrön kivül semmi 
segédsége sincsen. 

Hogy ezen személyzet anyagilag miként van ellátva, a r ra 
elég megér intenem, hogy egy főerdész fizetése alig haladja 
meg az 5 5 0 frtot minden járulékaival , miután a szakképzet
séget véve tekintetbe, hogyan volna még, ha a szegődmény 
gabonanemüek, miként saját szemeimmel láttam, nem inkább 
rostaalljahoz, mint használható gabonához hasonlí tana. I)e ez is 
megjárná még, ha a főbérlet személyzetét annak idején fizetné, 
a helyett , hogy tömérdek pénzösszegeket a fent érintet t kor-
teskedésre dobálja! 

Szem- és fültanuja valék, midőn egy főerdész, hogy egy 
erdőőrt a legnagyobb zavarából kimentse és őt még a mult 
évi követelésére nézve kielégíthesse, saját felelősségére zsidótól 
vett fel köl tsönpénzt! Hogy ily viszonyok mellett mit lehet 
az illető egyéntől követelni szolgálata tekintetéből? mindenki 
elképzelheti! 

Jellemző még a főbériőre nézve, hogy a mult 1876- ik 
év elején minden tisztjével egy nyilatkozatot Íratott alá — töb
bekkel erőszakolva — miszerint minden ez időig tett, vagy 
a jövőben teendő szóbeli egyezség mindkét részről semmisnek 
nyilvánittatik! Ez t pedig azért tet te , mert a nyomorult hely
zettel küzdő személyzet i rányában több rendbeli biztató Ígé
reteket tett, melyekre, hogy az illetők ne hivatkozhassanak, 
ezen famosus nyilatkozatot kellett kiál l í tani! 

Kabina János, 
m. kir. kataszteri erdőbecslő. 




