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Nagyméltóságú Elnök Ur, igen tisztelt Uraim ! 
A mai igazgató-választmányi üléssel kapcsolatosan 

kitűzött előadásomat nem kezdhetem meg anélkül, hogy 
a magam és szaktársaim nevében hálás köszönetemnek 
és örömömnek ne adjak kifejezést egyesületünk mélyen 
tisztelt Elnökségének ama nagyjelentőségű elhatározásáért 
és intézkedéseért, amelylyel lehetségessé tette a gyakorlati 
erdészetre kihatással biró kérdéseknek behatóbb és köz-
vetetlenebb tárgyalását, illetőleg megvitatását azon a helyen, 
amely egyedül van hivatva a magyar erdészeti tisztikar s 
általában az erdőgazdaság iránt érdeklődő közönség ily 
irányú összejöveteleinek a központjává lenni. 

Ettől a tudattól áthatva, kész örömmel tettem eleget 
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ama fölötte megtisztelő felhívásnak, hogy a tervbe vett 
előadások sorozatát csekélységem kezdje meg. Erre annyi
val inkább kötelességem volt vállalkozni, mert mai érteke
zésem tárgya, meggyőződésem szerint annyira fontos, hogy 
megvitatásával s az ebből levonható következtetések szigorú 
érvényesítésével tovább késlekednünk nem szabad. 

Súlyos a szó, de ki kell mondanom, mert igaz, hogy: 
a magyarországi kocsánytalan tölgyesek kiveszőfélben vannak 
és ha hozzáteszem, hogy a kocsányos vagy mocsáríölgy-
erdők a mezőgazdaságnak, elismerem, teljesen jogosult és 
megokolt terjeszkedése folytán területükből fokozatosan 
többet és többet vesztenek, még sötétebb színben tárul 
elénk a kép, mely a magyarországi egykor híres tölgyerdők 
pusztulását jelzi. 

A mocsártölgyesek kiirtását megakadályozni ott, ahol 
területük mezőgazdaságilag müveive sokszorosan és min
den kétséget kizárólag állandóan nagyobb jövedelmet biz
tosit, nem lehet, de a közgazdaság szempontjából nem is 
volna okszerű; ellenben a kocsánytalan tölgyesek pusztu
lását összetett kézzel nézni, sőt kiveszésüket előmozdítani 
a feltétlen erdőtalajokon, amelyek tehát mezőgazdasági 
müvelésre teljesen alkalmatlanok és amelyeken más érté
kesebb s nagyobb jövedelmezőséget biztosító fafajt tenyész
teni nem lehet — semmivel sem menthető vélek. 

Ezt a vétkei mi, magyar erdészek követjük el és ha 
ezen a téren könnyelmű munkálkodásunknak végét nem 
szakítjuk, a magyar tölgygazdaság pusztulása nem évszáza
dok, hanem már évtizedek múlva fogna bekövetkezni és 
csakis ama tölgyerdők egyes maradványai fogják hirdetni 
könyelmü és szakszerűtlen munkálkodásunkat, melyeket a 
természet ős ereje, vagy helyenkint a gondos, szakszerű 
kezelés mentett meg a végpusztulástól. 



Vájjon miben áll ez a helytelen gazdálkodás és milyen 
az a vétek, amit mi a tölgyerdőgazdaság terén elkövetünk ? 

Tanári hivatásomnál s az erdészeti kísérleti állomáson 
elfoglalt állásomnál fogva, meglehetősen sokat járok-kelek 
az országban, miközben lépten-nyomon azt tapasztalom, 
hogy a kocsánytalan tölgyesek helyét a jegenyefenyő és 
bükk, helyenkint a lucz- és erdeifenyő s ezek mellett még 
más fafajok is foglalják el. Ott pedig, ahol a tölgyeseket 
mesterséges felujitással továbbra is fennakarják tartani, 
vagy a természetes felújítás hiányainak pótlásánál, vagy 
bükkösöknek tölgyesekké való átalakításnál, avagy végre 
egészen uj telepítéseknél, kocsánytalan tölgy termőhelyén, 
e helyett, a legtöbb esetben a kocsányosat telepitik. 

Kisebb hibának tartom azt, ha a kocsánytalan tölgye
seket különösen az elő- és középhegységek hűvösebb termő
helyein a szintén értékes bükkösök vagy jegenyefenyvesek 
váltják fel ; ellenben súlyos hibául rovom fel az erdőmü-
velőnek azt az eljárását, hogy a kocsánytalan tölgyesek 
termőhelyére rá akarja erőszakolni a kocsányos tölgyet. 

A bükkel vagy jegenyefenyővel való csere, amily tel
jesen jogosult is lehet sok esetben, éppúgy a legtöbb eset
ben kívánatos, hogy a kocsánytalan tölgy ezekkel a fa
fajokkal elegyittessék, nem csak azért, mert a bükk és jege
nyefenyő tenyészeti határa bizonyos termőhelyeken talál
kozik a kocsánytalan tölgyével s mindkét fafaj képes a 
kocsánytalan tölgyerdőnek esetleg elerőtlenedett talaját 
megjavítani, hanem azért is, mert a bükk és jegenyefenyő 
társaságában fejleszti a kocsánytalan tölgy azokat a hatalmas, 
ágtalan, hengeres törzseket, a melyek a legnagyobb jöve 
delmet biztosító müfákat szolgáltatják. 

De mindenképpen elitélendő a kocsányos tölgygyei 
való csere, mint olyan, mely határozottan természetellenes. 
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A természet útmutatása szerint ugyanis a kocsányos tölgye
sek tulajdonképpeni termőhelye a sikság, nálunk a nagy 
és kis magyar medencze lapályai; ahol ezekből kiemelkedik 
a dombos vidék, majd a hegység, a kocsányos tölgy ter
mészetes előfordulásában nyomban megszűnik uralkodóvá 
lenni, hogy helyet adjon más tölgyfajoknak és egyéb fa
nemeknek. Ezt nem a tengerszinfeletti magasságnak, hanem 
a talajminőség változásának kell tulajdonitanunk, mert a 
nagyobb magasságú termőhelyeken is jól tenyészett a 
kocsányos tölgy, mint pl. a Hargita hegységben s a gyer-
gyói hegylánczolaton, de mindig lapályos területen: a fen-
sikoJcon.*) 

A kocsányos tölgynek j ó tenyészetéhez nagyobb meleg
mennyiségre van szüksége s ezért legszebben a meleg
vidéki lapálynak televényben gazdag, áradásos vagy berki 
talaján fejlődik, legyen ez bár nagyobb kötöttségű alluvialis 
agyag, vagy pedig lazább, nyirkos homokos agyagtalaj. 
Csakis ily természetű, vagy a nagy hosszúságra fejlődő 
gyökerek befogadására szintén alkalmas, állandóan üde 
lősz talajon fejlődhetnek oly kocsányos tölgyóriások, mint 
a milyenekkel a slavoniai és bégamenti tölgyesek ejtették 
ámulatba az embert. 

A kocsánytalan tölgy épp ellenkezően a dombvidék, 
elő- és közép-hegység fája, ahol jobbára a déli, verőfényes 
lejtőket foglalja el s azok száraz, sziklás, kötörmelékes 
talaján is jó l tenyészik, de melegebb éghajlat alatt nem 
veti meg a keleti- sőt az északkeleti oldalakat sem. Magasabb 
fekvésű termőhelyein már a bükk tolakodik közéje s külö
nösen az északi fekvésű lejtőkön az uralkodást a tölgytől 
egészen átveszi. Egyes termőhelyeken ugyanezt teszi vele 
a jegenyefenyő is. 

* ) Fekete L. szerint. 



Természetes eljövetelénél a kocsányos és kocsánytalan 
tölgyet elegyesen is látjuk itt-ott tenyészni, de mindig a 
termőhely változása szerint, hol az egyiket, hol a másikat 
túlsúlyban. A fajkiválás ilyen helyeken ötlik tulajdonképpen 
szembe s itt tanuljuk meg, hová telepítsük a kocsányos, 
hová a kocsánytalan tölgyet? Itt tapasztaljuk, hogy a hegy
oldalak kevésbbé mély, nedvességben szegény, tehát gyen
gébb termőképességü talaján a kocsánytalan, a lankásabb és 
sík helyek nedves és mély talaján pedig a kocsányos tölgy 
uralkodik, vagyis kevésbé kedvező termőhelyi viszonyok 
között rendes fejlődésével a kocsánytalan tölgy foglalja el 
a terület nagyobb részét, a kocsányos tölgy pedig egészen 
háttérbe szorul. Szóval, ha a tölgyesek természetes előfordu
lását a talaj, fekvés, és éghajlat viszonyai szerint állapít
juk meg, arra a tapasztalatra jutunk, hogy hazánkban a 
kocsányos tölgy határozottan a, lapályok fája, a kocsánytalan 
pedig az elő- és" középhegységek lejtőié. 

Ez az elhelyezkedés a fajok természetes kiválásának 
a következménye, amikor minden faj ott telepedett s ott 
maradt meg évezredeken keresztül, ahol a termőhelyi viszo
nyok tenyészetének legjobban megfeleltek. Ebből levonhat
juk azt a tanúságot, hogy azt a fajt juttassuk minden körül
mények között érvényre, amely a természet útmutatása 
szerint az illető termőhelyen eddig is a legjobban bevált. 

És mégis mit látunk? Azt, hogy sokhelyt a mész, 
dolomit anyakőzetü hegyoldalak sekély termőrétegü száraz 
talaját is az oda telepitett kocsányostölgy fiatalos borítja. 
Azt látjuk, hogy a termőhelyi viszonyok tekinteten kivül 
hagyásával ráerőszakolják a kocsányos tölgyet olyan helyekre, 
a hol ez ellen maga a természet tiltakozik legjobban, 
a mikor a meg nem felelő talaj- és légköri viszonyok 
hatásával megakasztja az oda nem való faj egészséges fej-



lődését, sőt rázuditja állali és növényi ellenségeinek soka
ságát, nehogy az ember valamiképp győzedelmeskedjék 
a természet jó l és czélszerüen megállapított rendjén. 

A természet itt is hatalmasan megvédi a maga igazát. 
Egyesek ezt nem tudják, mások nem akarják meg

érteni, a legtöbben pedig a körülmények kényszerítő hatása 
alatt cselekszenek igy, helytelenül. 

A z üzemtervek előírják a tölgy telepítését s talán a 
legtöbb esetben azt is megmondják, hogy a telepítendő 
tölgy kocsánytalan legyen. Az erdőtiszt vagy ennek ható
sága a legjobb esetben igyekszik is az erdősítés szükséges 
anyagát: a kocsánytalan tölgymakkot vagy csemetét be
szerezni. Ámde nem tud hozzájutni, vagy a megrendelt 
kocsánytalan tölgymakk helyett kocsányosai szállítanak Sza
jnára. Ebben az esetben, vélekedésük szerint, nem marad 
egyéb hátra, mint a kocsánytalan tölgymakk vagy csemete 
helyett kocsányossal erdősiteni. így történik ez tisztelt 
Uraim ma szélűben az országban s főképpen ezzel az el
járással szorul ki a kocsánytalan tölgy tulajdonképpeni termő
helyéről s jut helyére a csenevészesedésre kárhoztatott 
kocsányos tölgy. Ezt a ténykedését az erdőmüvelőnek 
ítélem én el a legjobban, mert tudva rosszat cselekszik, 
mert a természet törvényei ellen vétkezve, megkárosítja 
a birtokost, meg az országot és szembeszáll a tudomány 
által megállapított igazságokkal. 

Vannak olyanok is, habár kevesen, a kik azt állítják, 
hogy a kocsányos tölgy éppoly jól tenyészik azokon a helye
ken, mint a kocsánytalan. Ezeket csak arra kérem, hogy 
hasonlítsák össze a kocsánytalan tölgy termőhelyén telepitett 
kocsányos tölgy fiatalosokat a teljesen hasonló viszonyok 
közt levő egykorú kocsánytalan tölgy fiatalosokkal, vagy 
mérjék össze a hegyoldalon sínylődő kocsányos tölgy nö-



vekedését az ugyanazon hegyoldal alján telepitett kocsányos 
tölgy szép, erőteljes növekedésével és megkapják a 
feleletet. 

Nem attól tartok én, hogy a kocsánytalan tölgy termő
helyén a legtöbbhelyt ma követett eljárással kevésbbé érté
kes kocsányos tölgyeseket kapunk, hanem többtől, attól, 
hogy, amire van példa is, a kocsányos tölgyesek már fiatal 
korukban elpusztulnak, mint a hogy pl. elpusztul az Al 
föld homokjára nagy gonddal telepitett s kellő ápolás mellett 
rövid ideig szépen is növekvő luczfenyves. 

De mindettől eltekintve, elképzelhető-e, hogy a szlavó
niai vagy a Temes és Krassó-Szörény vármegyei lapályok 
áradmányos talaját évezredek ótaboritó kocsányos tölgyesek 
makkjaiból, melyeknek csirája magában rejti a faj összes 
sajátosságait, erdőket nevelhessünk, pl. a budai hegyoldalak 
források nélküli, televényben szegény, szikár, dolomitos 
talaján, vagy Herkulesfürdő mész-sziklás lejtőin avagy a 
Selmeczbánya vidéki hegycsoport trachyt-törmelékes termő
helyein? Én ezt elképzelni nem tudom és ezt a kijelen
tésemet, melylyel egyúttal tagadásba veszem a kocsányos 
tölgy ilyen és hasonló helyekre történt és történendő tele
pítésének a jogosultságát, sajnos, meg is tudom okolni, 
azokkal a nyomorúságosan sínylődő kocsányos tölgy fiatalo
sokkal, melyek a magyar erdőgazdaság emelkedő j ó hír
nevén és tekintélyén épp akkora, ha nem nagyobb csorbát 
fognak ejteni, mint azok a 20—30 évvel ezelőtt telepitett 
és sok helyütt a mai napig is megtűrt erdei- és fekete
fenyvesek, melyek éktelen girbe-görbe törzseikkel elrettentő 
példái a szakszerűtlen gazdálkodásnak. 

Ezek után felvethetné valaki és méltán, azt a kérdést, 
mi tehát a valódi oka annak, hogy ott, ahol a kocsánytalan 
tölgygyei kellene erdősiteni, ezt mégis a kocsányossal teszik? 



Már előbb jeleztem, hogy az erdősitő a legtöbb esetben 
nem jut kocsánytalan tölgy-makkhoz vagy csemetéhez. 

Ennek pedig fő oka abban keresendő, hogy a makkot 
termő kocsánytalan tölgyesek már is erősen megfogytak s 
nehezebben hozzáférhetők, mint a még meglevő síksági 
kocsányos tölgyerdők. 

A kocsánytalan tölgy magzása uganabban a korban 
következik be és melegebb termőhelyeken ugyanoly idő
közökben ismétlődik is, mint a másiknál, de mert főként 
tenyészetének alsó határában vesztett legtöbbet területéből, 
felső határán pedig sokkal ritkábban terem, makkját nagyobb 
mennyiségben gyűjteni, csak hosszabb időközökben lehet. 
Ott, ahol kocsányos tölgygyei elegyben van vagy a kocsá
nyos tölgyesek közvetetlen szomsédságában, mindig a kocsá
nyosnak makkját szedik inkább, mert ez rendesen sokkal 
nagyobb s igy a gyűjtésnél kiadóbb is, tehát olcsóbb, mint 
a másik. Az élelmes magkereskedő nem sokat törődik a 
fajjal, hanem ott szerzi be eladásra szánt makkszükségletét, 
ahol legkönnyebben és legolcsóbban juthat hozzá. A meg
rendelések teljesítésénél egyáltalában nem bántja lelkiis
meretét, ha a kért kocsánytalan helyett kocsányosat küld, 
vagy, ha mégis megszállja a jobb érzés és módjában van 
keveréket küldeni, ezzel elégíti ki vevőjét, a ki a küldött 
anyagot a minőségre való tekintet nélkül rendesen el is 
fogadja. 

A tölgymakk-kereskedelem terén ezidőszerint Horvát-
Szlavonország vezet. A sziszeki és vinkovcei magkereskedő 
czégek egyszerűen „tölgy-vető-makk" czimén ajánlják s 
szállítják a tölgymakkot, melynek zöme természetesen a 
kocsányos tölgymakk. ,, Valódi szlavóniai tölgymakk11 czimen 
hirdetik magyar magkereskedőink is készletüket és mi 
megveszünk jóhiszemüleg derüre-borura mindent, ami 



makk és nem kötjük ki azt, hogy a megnem felelőt nem 
fogadjuk el. Ily körülmények között könnyen elképzelhető, 
hogy a kocsánytalan tölgymakk csak a házilag teljesített 
gyűjtésből kerül ki, de ez eddig követett eljárás szerint 
olyan mennyiségben, a melylyel a valódi szükségletet ki
elégíteni nem lehetett. Ezért látjuk szerte az országban a 
kocsányos tölgycsemeléket csemetekertekben és erdősíté
sekben egyaránt, oly helyeken, a hol kocsánytalannak 
kellene lenni és ha a makk eredetét kutatjuk, a forrást 
a legtöbb esetben Szlavóniában találjuk meg. 

Érdekes, de egyúttal jel lemző is, hogy némely erdö-
sitő dicsekszik a hires szlavóniai tölgymakkból származott 
csemetéivel, abban a hitben és meggyőződésben ringatván 
magát, hogy csemetéiből a szlavóniai tölgyóriásokhoz hasonló 
fák fognak fejlődni, holott, ha ez az anyag a kocsány
talan tölgy területére kerül, ha mindenütt nem is pusztul 
el feltétlenül, de értékes müfává fejlődni sohasem fog. 
Már pedig a tölgyfa-telepitésnek ez a tulajdonképpeni czélja, 
kivéve azt az esetet, midőn cserzőkéreg-termelésre rendez
zük be gazdaságunkat, melynél azonban a két tölgy cse
réjével még rosszabb eredményhez jutunk. 

Még sok más mellékkörülmény ismertetésével tudnék 
a tárgyalt helytelen erdőmüvelés káros következményeire 
rámutatni, de hiszem, hogy a már eddig előadottakkal is 
sikerült nyilvánvalóvá tenni azt, hogy az eddig követett el
járás folytatásával tölgyerdőgazdaságunk kiszámíthatatlan 
károkat fogna szenvedni, aminek megakadályozása nem
csak erdőgazdaságunknak a helyes irányba való terelése 
és fejlesztése szempontjából szükséges, de az ország köz
vagyona értékének fokozása czéljából hazafias köteles
ségünk is. 

A nélkül, hogy a szükséges módozatok megállapítására 



nézve ez alkalommal konkrét javaslatot tennék, csak rá 
akarok mutatni azokra a tennivalókra, a melyekkel a 
vázolt káros erdőművelési eljárás megszüntethető volna. 

Elsőben is szükségesnek tartanám megyénkint s birtok-
. czimek szerint összeírni azokat a kocsánytalan tölgyerdőket, 

melyek magzókorukat elérték. Ezeknek állandó nyilván
tartásával — ami a kir. erdőfelügyelőségek révén könnyen 
történhetnék — a termelt és felhasználható vagy értékesíthető 
makkmenyiséget sem volna nehéz évről-évre kimutatni. 

A kincstári és az állami kezelésbe vett községek erdei
ben a kocsánytalan tölgyesek makklermésének pontos ki
mutatása az erdőtisztek, illetőleg erdőhatóságok részéről 
szigorú felelőség terhe mellett történhetnék. Az erre vonat
kozó intézkedés — ugy tudom — most is megvan, de, 
hogy végrehajtása sokszor hiányos, arról több esetben 
magamnak is alkalmam volt meggyőződni, midőn a kisebb 
makktermésről senkisem 1 vett tudomást, holott ebből 
néhány hektoliterre tellett volna; 1 hektoliter pedig a 
kocsánytalanból, közepes számítás szerint, 28,000 makkot 
számlál s igy ezen az uton, ha a makkra az erdőben 
nincs szükségünk, kocsánytalan tölgyeseink makktermésének 
kellő fel nem használása folytán sok ezer csemete megyén 
veszendőbe. És éppen ezt kellene kikerülni az előbb jelzett 
lelkiismeretes nyilvántartással és makkbecsléssel ugy, hogy 
a kisebb makktermés anyaga is értékesíthető legyen. 

Nem tartom helyesnek azt a némely erdőgazdaságban 
uralkodó konzervatív elvet sem, mely szerint csakis vetéssel 
erdősitenek. Annyi bizonyos, hogy a tölgygyei való erdő
sítésnél a legtöbb esetben czélszerübb és megokoltabb a 
vetés mint az ültetés; de, ha kevés a makk és drága, 
akkor neveljünk belőle inkább csemetéket s ezekkel erdő-
sitsünk, mert a makkvetéssel való erdősítésnél sok esetben 



pusztul el a makk legnagyobb része, a mi az erdősítést 
drágító pólló erdősítést teszi szükségessé. Ezt a körülményt 
különösen a kocsánytalan tölgygyei való erdősítésnél kellene 
mindig megszívlelnünk. 

Egyébiránt, ahol a termőhelyi és gazdasági viszonyok 
megengedik, mindig helyezzük előtérbe a természetes fel
újítást. 

Végre a magas földmivelésügyi kormány részéről 
szigorú intézkedés volna szükséges arra nézve, hogy a 
kocsánytalan tölgy tulajdonképpeni termőhelyén a kocsá
nyos tölgy még ultima ratióként sem alkalmaztassák, mert 
ha erdősítésre egyáltalában nincs kocsánytalan tölgyünk, 
vannak más fa-fajaink, melyek az illető termőhelyen — 
ha csak átmenetileg is — bizonyára jobban beválnak, 
mint az ott amúgy is korán elpusztult mocsártölgy. Ezt a 
megszorítást, illetőleg a tölgyerdőgazdaságnak a helyes 
mederbe való terelését megköveteli az erdőtörvény 17. §-a 
is, mely egyebek között arról is intézkedik, hogy az üzem
tervek akként készítendők és foganatositandók, hogy : „az 
erdők j ó karban tartása s használatuk tartamossága bizto-
siltassék." Már pedig a mostani eljárással ez biztosítva nincs. 

Tisztelt Uraim! Az előadottakkal kötelességemnek ismer
tem legjobb meggyőződésem s tudásom szerint megismer
tetni a bajt, mely hazai tölgygazdaságunkat veszélylyel 
fenyegeti és egyúttal igyekeztem rámutatni a módokra is, 
a melyeknek alkalmazásával a veszélyt elhárítani lehessen, 
de másfelől szándékomban volt kellő világításba helyezni 
az erdőmüvelésnek azt a sarkalatos törvényét, mely ellen 
a magyar erdészek egy része, mind a rendes vágások, 
mind pedig a kopár területek befásitásánál még nagyon 
sokat vét, amely azt mondja: az erdőgazdaság sikere jórészt 
a fanem helyes megválasztásától függ. 



Ezért s a magyar tölgyesek megmentéseért emeltem 
fel gyönge szavamat itt ebben a teremben, melyben a 
gyönge, de az igazság győzelme érdekében elhangzott szó, 
sokszorosan megerősödve, rendesen visszhangot kelt ott, 
ahol a magyar erdőgazdaság nagygyá fejlődését szivükön 
viselik. 

Fogadják hálás köszönetemet szives türelmükért! 

A helyi érdekű vasutak erdőgazdasági jelentősége. 
i. 

Hazánk vasúthálózatának bámulatba ejtően rohamos kifejlődé
sét ép ugy nem lehet elvitatnunk, mint a magyar kormányok 
néhány évtizedes vasúti politikájának sok irányú gazdasági sikereit. 
Ahogy tehát fölösleges hangsúlyoznom a különben köztudomású 
dolgot, bogy vasutügyünk örvendetes uton halad előre, ép ugy 
nem lehet gáncsa az ezirányu tevékenységnek, hogy a magyar 
vasúthálózat jelen kifejlettsége mellett általánosságban nemcsak 
bogy ki nem elégitő, de még sok helyütt kedvező visszahatással 
sincs az erdőgazdaságra. 

Hazánk testét ugyanis kevés kivétellel egy jól épített, bár 
még nem elég sürü oly vasúthálózat vonja be, mely az ország
határ felé mindinkább ritkul, s a külországokkal összekötő vona
lakon kivül még elég gyéren nyul be a magyar bérczkoszoruba. 

A világforgalomnak ez egymástól még elég távol eső vezető 
erei elsőrendű tényezők a kivitel és behozatal lebonyolításánál, 
nagy fontosságúak strataegiai szempontokból is, de a szivó oldal
ágak hiján nem lehettek kielégítő befolyással főleg az erdős hegy
vidék gazdasági fellendülésére. 

Ez a körülmény pedig különös jelentőséggel bir az erdő
gazdaságra nézve, mely első és fontos szerepre hivatott az ország
határ hegyvidéki részeiben. 

A világ müfatermésének elégtelenségéről Mélard erdőfel
ügyelő a párisi nemzetközi erdőgazdasági kongresszuson 1900. évi 
június 4-én tartott, s éppen a magyar erdőgazdaságra is oly 




