
Selmeczbánya város erdőgazdasági eljárásai körül. 
i. 

házi kezelés bevezetésének kérdését ha nem is általánosságban, de ki-
/ _ » zárólag Selmeczbánya gazdasági életében oly nagy horderejűnek tartom, 

•A- Jk^ hogy annak szaklapunk hasábjain való megvitatása, a különböző érvek 
nyilvánosságra hozása szerény nézetem szerint az ügynek ártalmára nem lehet 
s egyedül ez indit arra, hogy a fenti czim alatt megjelent szakközlemény két 
pontjához bár röviden hozzászóljak. 

Mindaz, mit előbbi közleményben a város erdőgazdaságánál még fentartott 
értékesítési módról előadtam, egyedül annak indokolásául szolgált, hogy Selmecz
bánya város miért nem tért át a házi kezelésre a múltban. A jövőre nézve 
e kérdés még tisztázva nincs s minthogy az 1260/911. számú magas belügyi 
leirat a 4 évre megkötött faeladási szerződés jóváhagyása alkalmából kívána
tosnak mondja ki a házi kezelésnek ezen időszak alatti előkészítését, vita tárgyát 
sem képezheti, hogy a városi hatóság már a fenti leirat iránti kötelességből is 
a kérdéssel foglalkozni fog és a törvényhatósági bizottságnak módot nyújt majd 
a kellően előkészített ügyre vonatkozó végleges döntésre. Nagy óvatossággal és 
megfontolással kell majd e kérdést tárgyalni, mert bármily üdvös eredményeket 
mutat fel a házi kezelés nagy általánosságban, de helyi viszonyaink s egyes 
helyeken elért balsiker folytán még a megjelent válasz daczára sem ajánlhatnám 

jelenleg annak bevezetését. 

Tagadhatatlan, hogy a használatoknak egy és ugyanazon helyen hosszabb 
időre való kiterjesztése oly szakértelmet s elővigyázatosságot megkövetelő eljárást 
tételez fel, hogy annak végrehajtását széles e világon vállalkozóra nem bizzák, 
tehát itt Selmeczbányán sem. A fokozatos felújító vágásmódok helyes alkalma
zása s üzemtervi előírásoknak pontos végrehajtása főleg a kihasználandó faanyag
nak helyes kijelölésétől függ s ép ezért terjeszkedtem ki részletesen mult czikkem-
ben a jelöléseknél alkalmazott eljárásainkra. Sehol sem emiitettem azonban, hogy 
ezt a vállalkozó hajtja végre, mert a kijelölés a lehető körültekintéssel s elővigyá
zattal, nagy idő- s pénzbeli áldozattal mindenkor személyes felügyeletem s veze
tésem alatt, továbbá személyzetem legügyesebb tagjainak közreműködésével 
tönénik. A jelölési munkálatok nem hogy a vállalkozóra nem bízatnak, ami 
egyébként ab ovo képtelenség, sőt a vállalkozó azokon részt sem vesz, arra 
semminemű irányban befolyást sem gyakorolhatván, elnézésről vagy torzsalkodásról 
szó sem lehet. Ily értelemben intézkedik egyébiránt fennálló faeladási szerző
désünk is, mely szerint „a faanyag az egyes erdőrészletekben a város erdészeti 
szakközege által törzsenként fog kijelöltetni, a kijelölés mérve és módja ellen 
vevő semmiféle kifogást sem emelhet". 

A kihasználandó törzsek megjelölése a szakszerűség követelményeinek meg-
felelőTeg lesz végrehajtva, teljesen függetlenül azon kérdéstől, hogy a faanyag 
tövön az erdőn vagy házi kezeléssel lesz-e értékesítve. Ez okból jeleztem s ma 
is fentartom azon egyéni nézetemet, hogy a fokozatos felújító vágásmódok 



helyes alkalmazása ily eljárás mellett nincs összefüggésben az értékesítési módok 
mikéntjével. 

A döntés s közelítés ellenőrzése mindkét esetben ismét csak a mi köte
lességünkhöz tartozik, melynek kellő utánjárás s felügyelet mellett kellően meg
felelni lehet. 

Nagy örömömre szolgálna, ha fenti állitásom igazolására bemutathatnám 
a helyszínén és pedig a mult évi már kitakarított, a folyó évi még átadás alatt 
levő s a jövő évi már kijelölt jegenyefenyővágásainkat. Erre nézve bárkinek 
s bármikor szívesen rendelkezésére állok s ez esetben, de csakis a helyszínén 
szerzett tapasztalatok folytán megnyilatkozó legszigorúbb bírálatot is köszönettel 
fogadnám. 

Engedje meg azonban igen tisztelt rzaktársam, Kaán Károly erdőtanácsos ur 
hogy becses czikkében foglalt „tájékozatlan", „meggondolatlan" stb. kitételeit 
válasz nélkül hagyjam azon okból, mert azokat egy szakkérdés megvitatásának 
keretébe beilleszthetőnek nem tartom. Zólotny Imre. 

II. 

Különös előttem tisztelt kartársam álláspontjában az a „Pál fordulása", amely 
ebből a nyilatkozatából olvasható ki. Eszerint ugyanis „mindaz, amit előbbi 
közleményében a város erdőgazdaságánál még fentartott értékesítési módról 
előadott, egyedül annak indokolásául szolgált, hogy Selmeczbánya város miért 
nem tért át a házi kezelésre a múltban". 

„A jövőre nézve a kérdés még tisztázva nincs" . . . stb. 
Újra átolvastam „Házi kezelés" czimen irott, az Erdészeti Lapok XVI. füzeté

ben megjelent és a vita tárgyául szolgált czikkét. Abból pedig mindenképen 
csak azt olvastam ki, hogy egész közleménye kerüli a multat, egyedül a jelen 
gazdasági eljárásokat, a csak legutóbb kötött faeladási szerződés előírásait 
ismerteti, azok előnyeit hangoztatja annak bizonyságául, hogy semmi szükség 
sincs a fatermés házilagos előkészítésére a jövőbén. 

Egész czikkének minden kijelentése ugyanis állásfoglalás a házilagos anyag
termelés alkalmazása ellen, amit azután még megfűszerez azzal a másoknak 
tanácsadó kijelentéssel, hogy: „helyesnek tartom, ha az erdőbirtokosok, főleg 
a városok az uj rendszer behozatalát előbb alaposan megfontolják s teljes elfogu
latlansággal tekintik meg az érem másik oldalát is" stb. 

Erre irtam azután én, hogy: „ez az álláspont és az igen tisztelt kartársam 
részéről talán kissé meggondolatlanul általánosságban tartott, a reábízott városi 
gazdaság aránylag nagyon kis keretéből merített és teljesen egyoldalú tapasz
talatokra támaszkodó intelme teljes ellentétben van azzal a valóban jóindulatú 
tanácscsal, amelyet a földmivelési és belügyminiszter urak széleskörű gazdasági 
tapasztalatokra támaszkodó javaslat alapján és a maguk érett és bölcs megfon
tolása után éppen Selmeczbánya város eddig is sok vajúdáson átment s az 
erdészeti alma mater milieu jeüt erdészeti közfelfogás szerint eddig alkalmasnak 
nem mutatkozott városi erdőgazdaság jövőbeli irányzatához adtak!" 



És irtani azt is, hogy: „ugy látom, magát Zólyomi Imre igen tisztelt 
kartársamat is az uj rend következményeiben való bizonytalansága és annak 
eljárásaiban való tájékozatlansága készteti az efféle állásfoglalásra, mert másként 
nem zárhatná sorait azzal a kijelentéssel, hogy: „bár a modern dolgoknak és 
haladásnak nem vagyok ellensége, városomnak a házi kezelés bevezetését nem 
javasoltam és nem is fogom mindaddig, mig az uj rendszer behozatalának 
gyakorlati hasznát és előnyeit föltétlenül biztosítottnak nem látom". 

Ezek az idézetek foglalják különben magukban a „meggondolatlan" és 
„tájékozatlan" kifejezéseket, megadva magyarázatát is azok alkalmaztatásának. 

Bővebb és teljesen részletes igazolást múltkori czikkem fejtegetései tar
talmaznak ! 

Jelenlegi nyilatkozatának néhány kitételét azonban még ezenkívül szó nélkül 
nem hagyhatom. 

Tisztelt kartársam a „Házi kezelés" czimen irott czikkében azt állította, 
hogy „a fokozatos felujitó vágásmódok helyes alkalmazása a megfelelő kezeléstől 
és nem attól függ, hogy a faállomány tövön vagy házilag értékesittetik-e?" 

Ezt az állítását kellő részletezéssel megezáfoltam. Nem is válaszol reá, 
hanem uj tételt állit föl, mondván: „a fokozatos felujitó vágásmódok helyes 
alkalmazása főleg a törzsek helyes kijelölésétől függ !" 

Magam is igazolom, hogy fontos kellék a kiszedendő törzsek helyes meg
választása. Kiböngészhetem azonban én a leggondosabban a döntendő törzseket, 
ha azok kihasználása nem történik okszerűen, és a gazdasági érdekeknek meg
felelően, a legkörültekintőbb kiválasztás munkája is kárba vész. Hogy pedig ezt 
a teendőt a munkájában teljesen ellentétes érdekektől befolyásolt favásárlóra 
bizni nem lehet, azt a múltkori eztkkemben szintén teljes részletezettséggel 
kifejtettem. 

A vágásjelölésről irva hozzáfűzi most tisztelt kartársam ezt a kitételt: 
„sehol sem emiitettem, hogy ezt a vállalkozó hajtja végre". 

Nem tudom, miért látja szükségesnek e kijelentést, mert ezt a múltkori 
czikkéből kiolvasni valóban nem lehet. Amint kecskére a káposztást, ugy favá
sárlóra egy fokozatos felujitó vágás jelölését bizonyára sehol sem bizzák. 

Ezt a selmeczbányai erdőgazdaságról sem tételezi föl senki sem, s én sem 
tételeztem fel. 

Nem hagyhatom megjegyzés nélkül még t'sztelt kartársam ezt a kijelentését: 
„bármily üdvös eredményeket mutat föl a házi kezelés nagy általánosság

ban, de helyi viszonyaink s egyes helyeken elért balsiker folytán még a meg
jelent válasz daczára sem ajánlhatnám jelenleg annak bevezetését". 

Ugy tudom, a belügyi kormány is azt ajánlotta a városnak, hogy a ma 
érvényben lévő faeladási szerződés lejárta után 4 év múlva térjen át a fatermés 
házilagos előkészítésére. A város, de bárki is annál kevésbbé várhatja tisztelt 
kartársamtól, hogy jelenleg ajánlja a fatermés házilagos előkészítésének megkez
dését, miután a csak legutóbb jóváhagyott szerződés rendelkezései szerint arról 
4 évig szó sem lehet. 

Tisztelt kartársam balsikereket is emleget. 



A szónak ilyen, minden bizonyítás nélkül való alkalmazása hatás nélkül 
marad. 

E helyett mást ajánlok! Én leírtam az Erdészeti Lapok f. é. I. és VII. 
füzeteiben a házilagos anyagtermelés jó sikereit és bizonyítottam azokat a két
ségbe nem vonható adatok egész sorozatával. 

Tisztelt kartársam le fogja kötelezni az erdőgazdaközönséget, ha — hogy 
szavaival éljek — „reális adatokkal" igazolja a fatermés házilagos előkészítésé
nek „balsikereit" és ezzel megvilágítja „az érem másik oldalát". 

Ezt azonban egy külön és önálló dolgozatban kérném, mert én részemről 
a jelenlegi vitát bezárom és további nyilatkozatokra hajlandó nem vagyok.*) 

Kaán AT. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérj&k az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniízter Ritter Károly m. kir. erdőtanácsost 
Orsováról Gödöllőre helyezte át s megbízta a gödöllői m. kir. erdőhivatal 
vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szabó Ferencz erdőtanácsosi czimmel 
és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt a liptóujvári főerdőhivatal kerü
letéből, Fenyőházáról Budapestre, a vezetése alatt álló minisztérium erdészeti 
(I. B) főosztályához, Bartók Ernő m. kir. segéderdőmérnököt, főiskolai tanár
segédi állásától való felmentése mellett Selmeczbányáról a liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal kerületébe Fenyőházára (erdőgondnoknak) helyezte át, Szabó Endre 
m. kir. segéderdőmérnököt pedig Beszterczebányáról Selmeczbányára való áthe
lyezése mellett a bányászati és erdészeti főiskola erdészeti földméréstani tan
székéhez tanársegéddé nevezte ki. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszler Jaczó András m. kir. erdőmérnök

gyakornokot áthelyezte a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz. 
* 

Fülöp Szász Coburg-Gothai herczeg Wolfram Sándor segéderdőmérnö
köt jelenlegi állomáshelyének megtartása mellett (P.-Teplicske, Hont m.) erdő
mérnökké nevezte ki. 

* 
Reisinger Rezső gróf Andrássy Sándor hitb. uradalmába erdészszé kinevez

tetett Homonnára. 

*) A vitát részünkről is lezártnak tekintjük. Szerk. 

Erdészeti Lapok 


