
961 

teni, hogy a szász királyságban a fahozamok értékesíté
sére nézve fennálló viszonyokat a mi viszonyainkkal ösz-
szehasonlitva, eszményieknek, és az ott követett eljárást 
követésre méltónak találom és hogy az előbb felsorolt 
hat pontban foglaltak alkalmazását az első lépésnek tar
tom arra, hogy erdeink is idővel két korona helyett 
34 koronát jövedelmezzenek év- és holdanként. 

Elmélkedés az erdörendezés történelmi fejlődéséről. 
I r t a : Bund Károly. 

Az erdőrendezés tör téne tében á l ta lában három korszakot 
különböztethetünk meg. Az elsőben ez a tudomány gyermekéveit 
éli és igen kezdetleges alakban nyilvánul. A vágásosztás és a vele 
egyenrangú módszerek jellemzik. 

Hiányosságuk tökéletesebb módszerek keresésére ösztökélte 
az erdögazdákat és csakhamar a legbonyolultabb müvekből állanak az 
üzemtervek. Ez a második s tádiuma az erdörendezésnek. A ta r ta 
mosság elvének elméleti értékű számitások utján való szigorú 
keresztülvitele, a hozamoknak akár területben, akár fatömegekben, 
sőt az egyes választékokban az egész forda t a r t amára való rész
letes előírása, a szabályos állapotról alkotott eszményképnek tüzetes 
kitüntetése, s mindennek következtében terjedelmes, nehezen 
kezelhető, kötetekre menő üzemtervek, ezek jellemzik az erdő
rendezési tudomány fejlődésének második korszakát , a mely alat t 
az erdészeti ismeretekben a mathemat ikai elem túl teng a békóba 
vert gazdaság rovására . 

A gyakorlati élet, mely csak a valóban czélszerüt tartja 
meg hosszú időre, itt előbb, ott később ju t ta t ta az erdőgazdákat 
arra a meggyőződésre, hogy ez az állapot sem tar tható fenn 
továbbra, s hogy ennek a korszaknak leglényegesebb eredménye 
és legfőbb törekvése : az erdő tu lhaszná lásának megakadályozása , 
illetőleg a tar tamosság biztosítása sokkal egyszerűbb uton és az 
erdőgazdaság mozgékony, változó természetének jobban megfelelő 
módon is megoldható, sőt hogy a viszonyok változtával a tár ta-
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mosság elvének gyakorlati kivitelén és a szabályos állapot 
eszményképén is vál toztatni kell. Mint legelső egyszerűsítés 
mindenüt t a hozamoknak a távol jövőig való részletes kitüntetése 
marad t el, a melyre a valóság akár rendkívüli események követ
keztében, akár nélkülök, mindunta lan reáczáfolt, s ezzel kapcso
latosan az üzemrendezés feladata is mindinkább a változó gazda
sági viszonyokkal számot vető üzemátvizsgálásokra helyeződött át. 

Idővel a szabályos állapotról alkotott eszményképnek vajmi 
kétes ér tékű részletes kirajzolása is eltűnt. Azután az üzemter
vekben előtérbe nyomult az erdőtenyésztési elem, és pedig annál 
nagyobb mér tékben, minél inkább bebizonyosodott , hogy az erdő
felújítás van első sorban hivatva az erdők fentar tására és gondo
zásá ra s hogy a hozam-szabá lyozás csak akkor felel meg czéljának, 
ha a felujitás elé nem gördit oly akadályokat , mint a sablonos 
erdőrendezési módok legtöbbje. 

Az e rdőrendezés és erdőtenyésztés közötti harczczal párhuza
mosan magában az erdőrendezés kebelében is két irány küzdött : 
a talaj j á r adékra alapított e rdőgazdaság az erdőjáradékon nyugvóval. 
(Bodenreinertragstheorie und Waldreiner t ragstheorie) . Ez a küzdelem 
ma sem szünetel teljesen, egészben véve azonban mostanában 
— legalább a mi a gyakorlati e rdőrendezés t illeti — a pénzügyi 
elmélet, há t té rbe szorult, habá r észszerű követelményei elől ez idő 
szerint már egy erdőrendezési eljárás sem zárkózik el. 

Már az erdőrendezési szolgálatról szólva *) felemiitettem, hogy 
nem mindenüt t oly elenyészően kicsinyek a[ külföldi erdőgondnok
ságok, a mieinkhez képest , mint azt á l ta lános hit szerint sokan 
vélik; különösen azok, a kik a külföldi e rdőgazdaság egyszerű 
adminisztrácziójáról nem bírnak helyes képpel, azt hiszik, hogy 
csak az egy emberre bízott terület csökkentésével lehet elérni azt, 
hogy a külföldi belterjes erdőgazdaságok részletes üzeme zavar
ta lan legyen. A ki a mi csekély hatáskörrel biró, szárnyaszegett 
erdőgondnokaink tevékenységéből indul ki, valóban bajosan is érti 
meg, hogyan győzi m á r csak magában az írásbeli teendőket, 
azoknak az ezerféle k imuta tásoknak az elkészítését az, aki nem 
5 vagy 10 tarvágással bir kerületében, hanem évenkint 20—30 
vágáshelyen dolgozik a természetes felújítást és gyéres nővedé-

L. az Erd. Lapok f. é. VII. füzetét. 
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ket czélzó legkülönfélébb vágásnemekkel , s ezenfelül számos 
helyen áterdől , erdősit, stb. 

S ha ott járunk, azt tapasztaljuk, hogy bár serény, de nyugodt, 
átgondolt , a kapkodásnak még nyomát sem muta tó üdvös tevé
kenység folyik ott. 

Nem foroghat fenn más eset, minthogy az adminisztrat iónak 
minden feleslegeset és minden alakoskodást kerülő ügymenete 
és a szervezet és hatáskör alapjainak czélszerüsége kiegyenlíti azt 
a munkatöbbletet , a melylyel az ottani üzem az erdőben j á r . 

Épenigy az üzemterveknél is azt lehetne hinni, hogy, h a m a r 
a mi egyszerű gazdálkodási alakjainknál oly vaskosak az üzem
tervek, mint a milyeneket nagyobb erdöbir tokokon elég gyakran 
látni, a külföldi fejlettebb gazdaságok üzemtervei óriási fóliánsok. 
Pedig dehogy ! Épen ott, a hol a l egmagasabb fokon áll az erdő
gazdaság, vékony füzet az üzemterv és szinte komikusnak tetszett 
nekem, a midőn külföldi u tamon egyik szives vezetőm kirándulá
sunk előtt felszólította egyik beosztot t erdészét , hogy az üzem
tervet és az üzemnyilvántar tásokat vigye ki az erdőbe, hogy ott 
minden egyes tagnál az üzemtervbe is betekinthessünk. Azt vártam, 
hogy egy szolga vagy munkás két vaskos kötetet fog u tánunk 
czipelni, s ime a tisztelt kollega egy formás bőr i ra t táskába 
körülbelül ujjnyi vastag füzetet helyezett el és maga vitte ki az 
e rdőbe ! 

Az erdőrendezés fejlődése tehát — egyes különleges javaslatoktól 
eltekintve, melyek gyakorlati a lka lmazásra nem számithatnak — 
magának a módszernek és nem kevésbbé az alaki berendezésnek 
folytonos eyyszerüsitésében nyilvánult. Ez egyrészt magának a 
gazdaságnak fejlődésével is szoros kapcsola tban áll. Kezdetleges 
erdőgazdasági viszonyok között ugyanis sok tekintetben az üzem
tervekben ju t kifejezésre a jövőben követendő irány, az üzemterv 
szüntet meg régebbi helytelenségeket, vagy éppen viszaéléseket, 
s e közben mindeneset re nagyobb mér tékben kell kiterjeszkednie 
oly dolgokra, a melyek megállapodott , fejlett e rdőgazdaságokban 
— mint rég honosak — az üzemtervben nem karol ta tnak föf! 
A fejlődés kezdetén levő e rdőgazdaságokban az üzemtervek kivált 
a felújításra nézve jobb megál lapí tásokat ta r ta lmaznak, mint a 
milyen a tényleges kivitel. Később — a fejlődésnek már magas 
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fokán — viszont a kivitel mozgékonysága túlszárnyalja az üzem
tervek előrelátását . Ekkor az üzemtervek, ha nem alkalmazkodunk 
a változott viszonyokhoz, kellemetlen akadályok, és különösen az 
erdők felújítása a kivitelben oly tökéletes, hogy a hozamszabá
lyozás korábbi szük kereteit gyakran nem respektálhat ja . Ebben a 
fejlődési fokban az üzemrendezés a gazdasági kivitel részleteit már 
bá t ran a bizalmat érdemlő foganatositó e rdögazdákra bizhatja, 
maga pedig tulajdonképeni h iva tására szoritkozhatik. 

S ezzel előáll az erdőgazdasági fejlettségnek e tekintetben 
legmagasabb foka, a midőn tervezés és kivitel teljes összhangban 
áll, egyik a másikat t iszteletben tart ja. A üzemterv ekkor már 
nem irányítja a gazdaságot , csak annak továbbgördülését szabá
lyozza és nyilvántartja, vagyis tulajdonképeni feladatára szorít
kozván, a többire nézve szabad kezet enged az erdőgondnoknak. 

Amint emiitet tem, ez is egyik oka annak, hogy az erdő
rendezés fejlődése sok tekintetben egyértelmű egyszerűsítésével. 

A szegedi hordógyár. 
Ir ta : Sckmidt Károly, m. kir erdőmester . 

A mult év végén a szegedi kincstári faraktár bérlői igen 
életrevaló és czélszerüen berendeze t t fa iparvál lalatot : bükkfából 
hordókat készítő gyári üzemet létesítettek a faraktár területén. 
A gyár egyelőre még a kisebb üzemekhez tartozik ugyan, de 
fokozatosan nagyobbit ta tni fog és már most is teljesen fel van 
szerelve ahoz, hogy a legkifogástalanabb minőségű árut gyárat .s 

Nálunk a hol tudvalevőleg a bükk nagy mennyiségben fordul elő, 
kétszeres örömmel kell üdvözölni ezt a vállalatot, a mely bükkmüfából 
kifogástalan minőségű hordókat állit elő és kivitelképes áruival 
számbavehető bükkmüfafogyasztóként szerepel. 

Ez év elején a lkalmam volt a szóban lévő berendezést 
megszemlélhetni . Legyen szabad azt e lapok tisztelt olvasóival a 
következőkben ismertetni . 

A gyár előállít bükkfából vaj , zsír, keményi tő , szegecs, láncz, 
pénz, továbbá még szörp (szyrup) száll í tására és ta r tására szolgáló 
hordókat . Gőzüzemre van berendezve , a menyiben a hajtóerőt 63. 


