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4 százalékkal tőkésittetik, 22 év multával ismét 11,332.286 
korona uj tőke áll a szász egyetem rendelkezésére, amelynek évi 
4°/o kamatai ismét, mint előbb, 453,291.44 koronát tesznek. 

Mig a januári eladásnál mindössze 40 éven át évenként 
250.000 korona lett volna az alap jövedelme, most örök időkön 
át ennek majdnem kétszerese. 

* 

Ha a szász egyetem erdejének előnyös értékesítése óriási 
hasznára van az érdekelt kulturális intézményeknek, ugy az ország, 
de különösen Szeben vármegye szempontjából nem csekélyebb 
jelentőséggel bírt az a kérdés, hogy vájjon ennek az Oláhország 
felé gravitáló erdőnek fatermése ott dolgoztatik-e fel és tisztán 
román területen szállittatik-e a tengerhez, avagy feldolgozása 
magyar földön történik-e és innen indul-e további útjára. 

Ugy értesültünk, hogy ebben a tekintetben is sikerült előre 
nem is remélt eredményt elérni, a mennyiben a legmagasabb 
ajánlatot tett Feltrinelli czég jogerős nyilatkozattal kötelezte magát 
a Lotru völgyi erdő egész fatermését kötélpálya segélyével a 
Czodt völgyébe áthozni, onnan azt iparvasuttal Nagy-Talmácsra 
vinni s az ott építendő fürészen feldolgozni. A szállító eszközök 
létesítése, üzemben tartása, a fürésztelep építése és üzeme, nem 
különben a továbbszállítás révén óriási összegek maradnak ekként 
az országban, a melyek máskülönben reánk nézve elvesztek volna. 

Külföldi vé lemény M a g y a r o r s z á g erdészet i 
v iszonyairól . 

R itkán esik meg, hogy külföldi szakemberek véleményt nyil
vánítsanak a magyar -erdőgazdaságról s annál inkább 
érdemes figyelmünkre, ha komoly bírálatot hallhatunk 

önmagunkról. Éppen ezért ugy véljük, hogy érdekli t. olvasóinkat 
Martin dr.-nak a magyar erdőgazdaságra vonatkozó néhány meg
jegyzése, amely fenti czimen jelent meg a Zeitschrift für Forst- u. 
Jagdwesen m. é. 3. füzetében. Igaz ugyan, hogy Martin dr. csak 
elenyészően kis részét látta Magyarországnak, mégis mivel néhány 
találó megjegyzést tesz s szavai, mint az eberswalde-i, jelenleg 
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pedig a tharand-i erdészeti akadémia tanáráé (Neumeister dr. 
helyén) sulylyal is birnak, nem tartanok helyesnek, ha közleményéről 
tudomást sem vennénk. 

Martin dr., nem tudjuk, kinek tanácsára, Nyitra megye erdő
ségeit kereste fel és Stummer báró tavarnoki, Erdődy gróf bajnai, 
végül a Thonet testvérek nagyugróczi birtokát látogatta meg. 
Összesen négy napot időzött Magyarországon s ennek következ
tében maga is kijelenti, hogy nem lehet szándékában a magyar 
erdőgazdaságról teljes képet adni vagy beható kritikát gyakorolni ; 
legkevésbbé az állami erdőkről, amelyekből mit sem látott. 

Idézi mindenek előtt a Nyitra vármegye erdeire vonatkozó 
statisztikai adatokat Bedő „A magyar állam erdőségeinek leírása" 
czimü munkájának II. kiadása alapján s konstatálja, hogy főleg 
csak a mélyebben fekvő helyeken járván, eltekintve néhány lucz-
fenyővel végzett erdősítéstől, csakis lomberdőt látott, amelyben a 
bükk és a tölgy részben tiszta állományokban, részben elegyesen 
lép fel. 

A bükk igen különféle minőségben fordul elő. A talaj friss 
és javakorbeli agyagpalából és homokkőből áll és a bükk tenyé
szetének, az enyhe éghajlathoz hasonlóan, legnagyobbrészt kedvez. 
Az erdő mégis igen különféle. Számos szép állomány mellett 
vannak szabálytalanul nőttek, tősarjakkal és túlkoros fákkal elegye
sek is. Ezek bizonyságot tesznek arról, hogy a fiatalkori erdő
ápolásnak a bükkösökben is nagy jelentősége van. Feltűnt Martin
nak, hogy a felújítást czélzó vágást (vetővágást) gyakran magot 
nem termő években állítják be, tehát a termőévekre való tekintet 
nélkül gazdálkodnak. A vágásvezetés szabályainak ez a szabadabb 
felfogása nálunk, a termőévek gyakorisága következtében, kevésbbé 
aggályos, mint amilyen a németországi bükkösökben volna. Mégis 
nem lehetett elzárkóznia annak felismerése elől, hogy a felujulás 
a bevetődést megelőző erős ritkítás következtében hiányos maradt. 
A kiterjedt mértékben szükséges utánpótlásokat lucz- és vörös-
fenyővel eszközlik. A tölgynek előzetes megtelepitését a bükkö
sökben Martin nem tapasztalta, daczára annak, hogy a termőhely 
a tölgynek is megfelel. 

A tölgyesekben kocsános, kocsántalan és csertölgyet talált, 
amelyeknek természetes felújítása, hála a gyakori magtermésnek, 
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jól szokott sikerülni. Ami az északnémetországi erdőgazdára 
nézve ebben az esetben is feltűnő és szokatlan, az a tölgyesek 
felújításánál követett gyors eljárás, az igen rövid felújítási időtartam. 
Ellentétben a német és franczia tölgygazdasággal, az anyaállományt 
már 2—3 évvel a vetővágás után teljesen eltávolítják Az eredmény 
világos bizonyítéka annak, hogy ez a siettetett felújítás Magyar
országon sem helyes. Ha fagy és aszály nem is teszi szükségessé az 
anyaállomány huzamosabb lábontartását, a roppant buja gyom
tenyészet miatt mégsem nélkülözhető. A tölgy ugyan a neki 
megfelelő viszonyok között a gyomnövényzettel szemben nagy 
ellenállóképességgel bir, ámde a nagymérvű ritkítás következtében 
a fű és különféle dudvák is fellépnek és gyökérzetükkel annyira 
áthálózzák a talajt, hogy a makk csírázását gátolják és a fiatal 
csemetéket megfojtják. Az ilyen gyorsított felújítás végső ered
ménye, amint azt Martin jellegzetes példákon megfigyelhette, az, 
hogy oly területeken, amelyeken a tölgy tenyészhetnék, tisztások 
keletkeznek, amelyeket fenyőfélékkel telepítenek be. Kétségen fölül 
áll, hogy nagy vágásokban a tölgy felújítása is jobban sikerül, ha 
egyideig az anyaállomány ernyőzete alatt fejlődik a fiatalos. Igaz, 
hogy a magassági növekvés némileg visszamarad, de ez kisebb 
kár, mint az, amelyet a buja gyom- és fütenyészet okoz. 

Tölgyből és bükkből álló elegyes erdőket is bőven láthatott 
Martin. Fejlődésük történetét az egyes törzsek rendkívül eltérő 
alakja árulta el. Jól fejlett, szabad koronával és kitűnő törzsalakkal 
biró tölgyek mellett mások állottak nyúlánk, összeszorult koro
nákkal ; ismét mások el voltak nyomva, vagy már el is haltak. Épp úgy 
a bükk is részben a környezetnél idősebb, azt elnyomó terebélyes 
példányokban, részben elnyomottan fordul elő. Az idején való 
erdőápolás hiánya itt szembeszökő, de az állományok szabálytalan
sága daczára látható volt, hogy a kellő ápolás mellett azon a 
vidéken kitűnő elegyes erdők volnának nevelhetők, egykorú 
tölgyből és bükkből. Nem kellene egyebet tenni, mint a burjáno-
sokban a kimagasló bükköket kivágni vagy lenyakalni, hogy a 
tölgy jó fejlődésének feltételeit állandóan feltalálja. 

A tölgyből és bükkből álló elegyre nézve Martin tapasztalatai 
általában (tehát nemcsak a Magyarországon látottak alapján) abban 
összpontosulnak, hogy tölgy a bükk közvetlen társaságát annál 
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inkább elbírja, minél enyhébb a termőhely és minél mélyebb a 
talaj. Enyhe vidéken, a napnak kitett mély talajú lejtőkön a tölgy 
és bükknek egyesével való egykorú elegyében a tölgy életfeltételei 
teljesülnek. Ellenben ott, ahol a termőhely m á r inkább a bükknek 
kedvez, mint pl. északi Németország hűvösebb klímája, s általában 
a napnak kevéssé kitett és sekélyebb talajú termőhelyek, ott a 
tölgy és bükk egykorú és egyesével való elegye nehezen tartható 
fenn. Az elegyítés ez esetben csak elkülönített csoportokban vagy 
nagy korkülönbségekkel (alátelepités) szokott sikerülni. 

Sarjerdőt is látott Martin Nyitra megyében és különösen a 
községek birtokában lévőket említi dicsérettel, mint kitűnő, sőt 
mintaszerű állapotban lévőket. Megemlíti, hogy ezek állami keze
lésben állanak és üzemtervvel birnak. Vágásfordulójuk többnyire 
2 0 év. Ha tisztán a kéregtermelésre irányulna a gazdaság, ugy 
azokon a kitűnő termőhelyeken bizonyára még alacsonyabb vágás
fordulót alkalmaznának. Mivel azonban a községek a fatermésre 
is súlyt helyeznek, a magasabb, több tűzifát szolgáltató forduló 
indokolt. 

Összehasonlítva a magyar cserhántó-üzemben álló erdők 
viszonyait a németországiakkal, műszaki tekintetben (t. i. a t erme
lésre nézve) különbséget nem talál Martin. A cserhántó üzemnél 
azonban nem is a műszaki természetű kérdések, mint inkább a 
jövedelmezőség kérdése van felszínen s erre nézve is hasonlóságot 
talál a magyar és a német viszonyok között. A kéreg árának hanyat
lása következtében ugyanis a m a g y a r cserhántó üzem is válság 
előtt áll, habár nem oly súlyos előtt, mint Németországban, ahol 
az árak esésével egyidejűleg a termelési bérek felszöktek. 

A cserhántó üzem jövedelmezőségének hanyatlása oly jelen
ség, amelyet a dolog lényege és az erdő története megokol . 
A cserhántó-erdő hosszú ideig jól jövedelmezett, sokszor ugyan
annyit jövedelmezett, mint a szálerdő. De hogy ez állandóan 
igy legyen, az az erdőgazdaság természetével nem fér össze, mert 
a termelési költségek és a hozam közötti viszonylattal ellentétben 
áll, hogy az extenzív cserhántó-üzem, mely gyakran a fakészlet 
könnyelmű kihasználásának a következménye, állandóan ugyanoly 
erdőjáradékot nyújtson, mint a szálerdő, amely fakészletében sokkal 
nagyobb tőkét bir, jövedelmet szolgáltató tényezőként. A magyar-



17 

országi, egykori szálerdőkből származott sarjerdők, ebben a tekin
tetben Martin szerint igen jellemzőek. 

A kéreg árhanyatlása módosítja az üzemet is. Előbb szabály 
volt, hogy minden rendszabály a kéreg minőségének javítására 
irányuljon, ami alacsony vágásfordulókhoz vezetett. Mihelyt a kéreg 
ára sülyed, a fáé pedig emelkedik, ez megváltozik. Ez esetben 
előnyös a vágásfordulót, amint ez a magyarországi sarjerdőkben 
történik, magasabbra szabni, mint amennyi a kéregérték maximu
mának megfelel. Szintúgy a tultartás kérdésének megítélése is 
módosul. Régebben a cserhántó-erdőben főfák visszatartása káros 
volt. Jelenleg esetleg jó befolyással lehet az erdő jövedelmező
ségére. 

Németországban ugy állanak a viszonyok, hogy a sarjerdők
nek szálerdőkké való átalakítása kívánatos. Ezt az átmenetet azon
ban csak jómódú erdőbirtokosok birják el, mig a hozam időleges 
apasztása és a mesterséges erdőtelepítés azoknál a birtokosoknál 
akik a cserhántó-erdők túlnyomó részét birják, mint községek, 
kisbirtokosok, igen nehéz. Ezért a cserhántó-üzem válsága Német
országban még nem egyhamar fog véget érni s az államnak 
kellene a gazdaságilag gyenge exisztencziák segítségére sietni, 
megfelelő gazdaságpolitikai rendszabályok utján. 

Martin ez utóbbiak alatt, amint további fejtegetéseiből kitetszik, 
a cserkéreg Németországba való behozatalának hathatós véd-
vámokkal való csökkentését érti, ami azonban viszont a fogyasztó 
iparágak érdekével ellenkezik. Rendszerint pedig ezek igényei a 
mérvadóak. (Tényleg, a megújított kereskedelmi szerződés szerint 
ezentúl is vámmentesen mehet a cserkéreg Németországba.) 

Martin dicséretére legyen mondva, hogy megjegyzéseit 
minden általánosítás nélkül, csakis a felkeresett néhány erdő
gazdaságban látottakra vonatkoztatja. Mi, akik az általa megláto
gatott birtokokat nem ismerjük, nem vonhatjuk kétségbe meg
jegyzéseinek helyességét, annál kevésbbé, mert más vidékeken 
tapasztaltak alapján teljesen osztjuk nézetét, különösen ami foko
zatos felújító vágásaink gyors tarolását illeti. Ritkán látni hazánk
ban szakszerűen keresztülvitt természetes felújítást, legtöbbnyire 
fanemre való tekintet nélkül az 5 évre terjedő, bizonyos erdő
rendezési sablonból eredő felújítási időtartam divik, amely vajmi 

Erdészeti Lapok 2 
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gyakran, sőt mondhatjuk a legtöbb esetben teljes ellentétben áll 
a helyes gazdaság elveivel. Négy napi, hazánk igen kis részére 
kiterjedő ut elegendő volt, hogy Martin a magyar erdőgazdaság
nak ezt a gyöngéjét észrevegye. Okuljunk kritikájából! 

Kétségtelenül igaza van abban a tekintetben is, hogy az ifjú
kori erdőápolás elmaradása sok erdőnket juttatta rosszabb karba, 
mint amilyen a felújítás eredménye szerint, a kellő gondozás 
mellett lehetett volna. 

A községi erdeink állami kezelésére, az ottani sarjerdők jó 
állapotára vonatkozó megjegyzéseit jóleső örömmel vehetjük 
tudomásul. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

TITKÁRI JELENTÉS. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1906. évi közgyűlésén előadta Bund Károly. 

Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt egyesületi évről szóló jelenté
semet ezúttal azzal kezdhetem meg, hogy egyesületünk egyik régi 
óhajának teljesüléséről számolok be. Már abban a rövid vissza
pillantásban, amelyben tárgysorozatunk egyik előbbi pontjánál az 
egyesület 4 évtizeden át folytatott tevékenységével foglalkoztunk, 
alkalmam volt reámutatni arra, hogy az Országos Erdészeti 
Egyesület az erdőtisztek jogos igényeinek kielégítésében az erdő
gazdaság nyugodt fejlődésének egyik fontos biztositékát látván, 
érdekükben s nevezetesen az állami erdőtisztek érdekében több
ször emelt szót. Felszólalásainak, indokolt felterjesztéseinek volt is 
eredménye, amennyiben az Országos Erdészeti Egyesület közbe
lépésének kétségtelenül nagy része van abban, hogy az 1893. évi 
IV. t.-cz. hatálya utólag az állami erdőtisztekre is kiterjesztetett, a 
műszaki dijnoki intézmény megszűnt és a magasabb állások 
száma is a mult évtized folyamán, habár szerény mértékben, szapo-
rittatott. Nem kicsinylendő eredmények voltak már ezek is, de 
teljesen kielégitőeknek nem voltak mondhatók, az Országos Erdé
szeti Egyesület tehát nem késett az 1904. évben ez ügyben ujabb, 




