
A szörénymegyei *) bükkerdők haszonvétele és átvál
toztatása. 

A f. é. közgyűlés tárgyalására kitűzött I. kérdés felett előadta B á l á s Pál, li. 
erdőmester. 

A szőnyegen forgó kérdés lényege az, hogy mikép lehetne 
Szörénymegyében a bükkhek túlterjeszkedését, és ez által a 
nemesebb fanemek kiszorítását leghatályosabban megakadályozni 
a legkönyebben végrehajtható módon; mikép volnának az ezen 
megyében igen kis mértékben előforduló nemesebb fenyő- és 
tölgyfanemek legczélszerübben és legolcsóbban tartamosán erdő-
sithetők és terjeszthetők; s végre mint az előbbenieknek 
főfeltétele, miképen lehetne a jelenleg majd teljesen értékte
len bükköseket értékesíteni ? 

Ugy tapasztaltam, hogy ezen vidéken a bükknek túlságos 
beárnyékolása folytán vesznek ki mindinkább a nemesebb fane
mek, s hogy azokat ott, a hol még vannak, csak a bükk eltá
volításával lehetne megmenteni és fentartani; hogy némely 
helyütt, különösen a ponjaskai erdőben sikeres kísérlet tétetett a 
bükknek körülvagdalása által a fenyő fiatalost a túlságos 
beárnyékolástól felszabadítani, mely tények útmutatóul szolgál
hatnak a további eljárásra nézve. 

Nehogy azonban a jelzett eljárás észellenesnek tüntet-
tessék fel, szükségesnek találom felemlíteni, hogy a tett kísér
let nagyban csak az esetben lenne folytatandó, ha a bükkfát 
egyátalán nem lehetne értékesíteni; miért is czélirányosnak 
tartom a kérdés utolsó pontját megelőzőleg taglalni, t. i . a 
bükkösök lehető értékesítését illetőleg; mire nézve mindazon 
módozatokat kell megkisérleni, melyek a bükkfa lehető érté
kesítésére nézve czélhoz vezethetnének, mert nem értékesit-
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tetés esetén csakugyan nem maradna egyéb hátra, mint az 
egészen értéktelen bükkfát feláldozni, hogy a felszabadított 
talajon nemesebb fanemeket tenyészteni lehessen. 

Ily módozat pedig nálunk nem egyéb, mint gyáraknak 
és iparvállalatoknak megtelepítése, mely czél elérésére minden 
lehető áldozat megteendő. 

Miért is, tekintettel azon körülményre, hogy itt a bükkfa 
teljesen értéktelen, és hogy az csakis a létesítendő gyár vagy 
iparvállalat utján lehet felhasználható: a fának oly árt kell 
szabni, minőt a gyár vagy új vállalat illő haszonnal való fennáll-
liatása megenged; és ha másként nem lehet az új vállalatot 
életképessé tenni, akkor az azáltal fogyasztandó fa árával le 
kell menni egész azon minimumig, mely nálunk speciell, 
minthogy nem lenne tanácsos állandó munkások hiányában az 
előállítást a kincstár által eszközöltetni, legutolsó esetben nem 
lenne más, mint a kezelési költségek részlete, és a felújítási 
költségek, a legkisebb összegre reducálva, mert tekintetbe kell 
venni azt, hogy ha azon gyár vagy iparvállalat nem létesül, 
akkor a fának eladása sem lesz lehetséges. 

Az itt létesíthető gyárak és iparvállalatok a következők: 
üveg- és prczellán-gyárak, vasgyárak, hamuzsirfőző gyárak, 
továbbá iparvállalatok bükkfa-tavolettikre, hajlitott és egyéb 
bükkfa bútorra, utczaburkolatokra, sőt iparpályákhoz vasúti 
talpfákra, s esetleg bükkfaszénnek nagybani előállítására és 
szállítására. 

Ezen iparvállalatok létesithetésére szükséges volna még, 
hogy a fa szállításánál a vasúti igazgatóságok részéről nagyobb 
kedvezmény nyujtassék a szállítónak, hogy esetleg a bükk 
tűzifa, és faszén versenyezhessen a kőszénnel, miért is az 
államnak a tariffaszabásokra nagyobb befolyást kellene gya
korolni, s lehetőleg oda hatni, hogy a vasutak üzletének veze
tése minél nagyobb mértékben menjen át az állam kezeibe. 



Ügy szinte a vámtételek minél nagyobb mérvbeni leszál
lítása is elősegíthetné a kivitel lehetősége folytán az érté
kesítést. 

Továbbá: tekintettel arra, hogy itt alkalmas famunkások 
nincsenek, az itteni nép pedig egyátalán nem arra való, tehát 
azok teljes hiánya az iparvállalatok és gyárak felállítását szintén 
nehezíti: szükséges lenne, hogy az állam a munkások telepí
tésére nézve is segédkezet nyújtson a vállalkozónak. 

Ezek után, és minthogy az értéktelen bükkfaerdők érté
kesítésének kérdése a folyó évben az országos magyar gaz
dasági egyesület kebelében megtartott közgazdasági értekez
letek alkalmával szőnyegre kerülvén, B e d ő Albert főerdőtaná-
csos és tagtárs úr által hasonló értelemben oldatott meg, lehet 
remény, hogy az elősorolt feltételek itt is érvényre fognak 
jutni, s hogy azok mellett itt is lehet válalkozókat kapni; 
mire nézve még szükségesnek tartom, miszerint az itteni kerü
leti erdőhatóság oly hatáskörrel látassék el, hogy a fenti elvek 
alapján meghatározott módozatok mellett, megszabandó feltéte
lek határain belül, maga kereshessen vállalkozókat, s a kínál
kozó alkalmat felhasználva, az üzletet minden hosszadalmas tár
gyalás mellőzésével, mely a vállalkozni akarót kifárasztaná, 
meg is köthesse; mert igen természetes, s ez leginkább a 
kereskedelmi világban áll, hogy üzletek sokkal hamarább és 
könnyebben létesíthetők, ha az illető vállalkozó rögtön az 
első forrásnál megtudja a vállalati feltételeket, s minden tekin
tetben kimerítő felvilágosítást nyerhet; mint ha neki az 
üzlet véglegezésére Pontiustól Pilátusig, t. i . egyik fórum
tól a másikig kelleue eljárni, s utóvégre is attól tartani, hogy 
hosszú fáradozásai s utánj daczára, az iizle;i tárgyalás 
talán még az utolsó fórumnál egy csekély formahiba, vagy 
jelentéktelen, de az üzletemberre nézve igen fontos feltétel 
nem teljesithetése miatt megszakad, s az államra nézve, az 



egyszer kínálkozott alkalom elszalasztásával, a fa értékesíté
sének lehetősége meghiúsul. 

És most áttérek a kérdés első részére. 
Ott, hol a bükkfa értékesítése lehetséges leend, a sikeres 

újraerdősítés czéljából nemesebb fanemekkel, szükséges a 
vágásterületet lehetőleg letarolni, és a fris vágást annak ide
jén azonnal fenyőmaggal bevetni, vagy tölgymakkal beszórni, 
esetleg beültetni. 

Mindenütt ott, hol bükkös erdőben a fenyő fiatalos túl
ságos beárnyalás alatt sinlik, s a bükkfa nem értékesíthető, 
azt a bükkfa körülvagdalása által felszabaditandónak vélem, 
egyéb helyütt szinte fenyőmagot szórványosan vetni, s a cse
meték kikelésekor azokat szintén annak idején a túlságos beár-
nyalástól felszabadítani. 

És hogy a bükkerdők átváltoztatása ne legyen egészen 
a bizonytalan értékesítéstől függővé téve, de hogy addig is, e 
részt minél kevesebb költséggel minél több tétessék: javaslatba 
vélném hozandónak, hogy minden pagonyerdésznek a pago
nyában előforduló bükkfaerdők arányához képest, egy bizonyos 
meghatározandó összeg ertési költségekre rendelkezésre bocsát
tassák, előleges költségvetés nélkül, de számlatétel kötelezett
sége mellett, úgy, hogy ezen összeget az erdész legjobb belá
tása szerint a szükséghez képest felhasználhassa, s nz ered
ményről évente jelentést tegyen. 

Előleges költségvetés az erdésztől azért nem volna 
bekivánandó, mert az újra erdősítés és az illető összegnek 
felhasználása oly sok előforduló körülményektől és eshetőségek
től függ, melyek előre a költségvetésben meg nem határozha
tók, s igy az erdésznek nem volna kötve a keze, az erdősí
tést akkor és ott eszközölni, a mikor és hol azt a körülmé
nyek a legczélszerübben mutatják. 



Eltekintve a költséges ültetéstől, az erdésznek előlegesen 
a vetés általi újra erdősítésre kellene szorítkozni. 

Minélfogva az adandó hitelből megfelelő mennyiségű fenyő-
mag és tölgymakk volna beszerzendő, esetleg gyűjtendő. 

És hogy ezen elvetés minél czélszerübben és minél keve
sebb költséggel történhessék, már tekintettel arra is, hogy itt 
arra való munkások nem kaphatók, czélszerünek vélném a 
magot annak menyiségéhez képest egészben vagy részben az 
erdővédek között felosztani, s az elvetést lehetőleg áltatok 
vagy egészben vagy részben eszközöltetni. 

Ezt úgy tartanám keresztülvihetőnek, ha minden erdő-
véd a tavaszi és őszi vetési idény alatt egy gereblyés kis 
kapával és az 1 — 2 napra felhasználható vetőmag elhelyezé
sére egy kis tarisznyával elláttatnék, mely kellékekkel felszerelve, 
tavaszkor és őszkor naponta az őrjárat alkalmával a helyen
kénti szórványos elvetést egymaga is eszközölhetné, a bükk 
állab ritkásabb és tisztásabb helyein, pontos jegyzék vezetése 
mellett a helyekről s az elvetett mag menyiségéről; melynek 
álapján az erdész köteles lenne magának az eredményről min
denkori erdőszemle alkalmával meggyőződést szerezni, s ahoz 
képest részletszámláját összeállítani. 

Nagyobb munkálatoknál az erdővéd mellé egy-két segédőr 
is volna adható, ki előbbinek útmutatása mellett, fenti munka 
teljesítésével egyszersmind az erdőőrzésnél is segítségére 
lenne. 

Az erdővédek ezen munkáért külön díjazást nem kap
nának, de évente a felmutatott eredményhez képest meghatá
rozandó jutalmazásban volnának részesitendők. 

Már most, ha vesszük, hogy egy erdővéd egyéb teendői 
mellett az idény alatt naponta csak 200 — 300 • ölet vetne 
be fenyőmaggal, vagy csak 25 — 50 • ölet ültetne be tölgy
makkal, ez által is jelentékeny eredmény volna aránylag cse-



kély költséggel elérhető s az erdővédelem sem szenvedne, 
mert az erdővéd, a bevetendő helyek megválasztása miatt véd-
kerületét annál szorgosabban járná be, és mert szükség ese
tén egy vagy több napibéres segédőr is volna rendelkezésére 
bocsátható. 

Ez által még azon előny is eléretnék, hogy a vetés foly
tán kikelt csemeték egy része, ott a hol sűrűn keltek ki, fel 
lenne használható más helyek bcerdősitésére is, mely művelet 
már aztán a munka nagyságához, és csemeték mennyiségéhez 
képest az erdővéd mellé, s esetleg a lehetőséghez képest, az 
erdész felügyelete alatt külön napszámosok, vagy esetleg hul
ladékfáért ingyen munkások is volnának felfogadhatók; itt 
azonban szükségesnek találom megjegyezni, még azt is, misze
rint azon kellene lenni, hogy az erdész sok Írásbeli munkával 
és kivált jogügyletek végzésével túl ne terheltessék, s tulaj-
donképeni rendeltetésétől, t. i . a külszolgálattól el ne vonas
sák, mert csak úgy leend képes e tekintetben is eredményt 
felmutatni. 

Áz ekkép átváltoztatott területek első sorban volnának 
az értékesítésnek kiteendők, s ha az nem sikerülne, akkor 
nem maradna itt is egyéb bátra, mint a fiatal fenyveseket 
vagy tölgyeseket beárnyaló bükkfáknak körülvagdalás általi 
eltávolítása. 

Igen természetes, hogy az ily módon újra érdesített, ille
tőleg átváltoztatott területek azonnal tilalomba lennének 
helyezendők, és épen e czélból az átváltoztatás egyszerre lehető 
kis területen, azaz: csak bizonyos kiszemelendő erdőrészekben 
volna eszközlendő, hogy a legeltetésre is elég szabad terület 
maradjon, s az abból befolyó jövedelem nagy csökkenést ne 
szenvedjen. 




