
Erdei érték s árszabályzatok. 
Ir ta : C r a u s G é z a ny. kir. erdőfelügyelő. 

Tudvalevő, hogy az erdei kihágások értékének és a büntetés 
összegének megállapithatása czéljából az erdőtörvény rendelkezése 
szerint minden közig, bizottság a saját területére érték s árszabály-
zatot állapit meg s azt felső jóváhagyás után közhírré teszi, az 
illetékes hatóságoknak kiadja s alkalmaztatja. 

Eme árszabályzatok már a béke idejében komoly fontos
sággal bírtak, mert hiszen elképzelhetőleg, az embereket bármi
féle kihágás elkövetésétől egyrészt az őrzés intenzivitása, de más
részt a kimért büntetés nagysága tartja vissza. Minél kevesebb 
veszéllyel s kisebb büntetéssel kapcsolatos a kihágás, annál több 
vállalkozó akad s viszont. 

Az erdei lopások, tilos legeltetések stb. lehető megakadályozása 
végett tehát még a boldog béke idejében mindig meg volt a 
törekvés az erdőbirtokosok s ezek erdőtisztjei részéről, hogy az 
érték s árszabályzatok tételei lehető magasan állapíttassanak meg, 
hogy így a szabályzatoknak a gyakorlati életben kellő hatályuk 
is legyen, mert máskülönben igazán kár a papirosért s a ráfor
dított munkáért. 

Az is törvényes rendelkezés, hogy eme szabályzatok leg
később minden három évben, de szükség esetén rövidebb idő 
alatt is: „jelentékeny árváltozások esetén", újból állapitandók meg. 
Az előre látó erdőfelügyelő tehát, nehogy minden évben küz-
ködnie kelljen eme árszabályzatok hosszas s nem éppen kellemes 
munkálataival, az összeállítás idejében a közéleti viszonyokból 
elleste, hogy az erdei termékek valutája minő irányzatot mutat a 
közelebbi jövőt illetőleg s az árak megállapításába az eredményt 
már belekalkulálta. Ilymódon — ritka kivételektől eltekintve — 
a szabályzatok majdnem általánosan megtartották három évre ki
szabott hatályukat. Sőt gyakran még további három évre is ki
kéretett a szabályzat érvényének meghosszabbítása. Boldog idők. 
Hol vagyunk ma ezektől?! . 

Az érték s árszabályzatok szintén a „minden jó munka 
időbe kerül" — tapasztalat alapján készültek. A munkálatot meg
indítja az erdőfelügyelőség, a bizottság utján bekérve az erdő-



birtokosoktól az értékekre, árakra vonatkozó véleményeket. Hát 
ezelőtt igy volt s jó is volt. De a mai időkben ez kissé túl
haladott álláspont; mert a szakvéleményeket talán a posta még 
nem is kézbesiti s a bennük kitüntetett árak, értékek már egy-két 
emelettel feljebb tornáznak a valuták felhőkarczolóinak liftjein s 
mire az erdőfelügyelőség a javaslatot összeállítja, a megyebizottság 
elfogadja, felterjeszti s az jóváhagyva leérkezik s ki lesz nyomatva, 
hirdetve, — addig a megállapitott értékek s árak csak mint a 
messze-messze eltűnő napnak muló, halvány reflex sávjai láthatók 
a drágaság tornyosuló sötét felhőtengerei között. 

Nyilvánvaló tehát, hogy ilyen körülmények mellett az ár
szabályzatok ama czéljuknak, hogy az erdei kihágásokra bénitólag, 
mérséklőleg hassanak, — semmiképpen sem felelnek s felelhet
nek meg. Ha a kihágónak az eltulajdonított erdei termékért, vagy 
legeltetési károsításért mindenestől sem kell akkora összeget fizetnie, 
mint amekkorát azért a zugpiaczon kap, vagy amennyire a legel
tetés hasznát értékeli, akkor teljesen hiábavalók az őrzés terén 
barmiféle szigorítások s intézkedések. Mert hiszen azt is tekintetbe 
kell .vennünk, hogy a korsó többször megy a kútra, amig eltörik 
s a kihágót sem csipik el minden egyes esetnél s mire erre sor 
kerül, addig már többszörösen megszerezte a tettenérés esetének 
kiadásait. De sőt az sem hagyható figyelmen kivül, hogy a bün
tető hatóságok még eme erkölcszüllött s erdőszegény időben is 
szinte versenyeznek — tisztelet a kivételeknek — abban, hogy a 
szabályzatok tételeinek lehetőleg minimumát alkalmazzák, ha 
ugyan már felmentő Ítélet semmikép sem hozható. 

Elől azt mondtam, hogy az árszabályzatok már a béke ide
jében komolyabb fontossággal birtak. Ez nem szorul bővebb 
bizonyításra, mert hiszen jórészt a kihágásoknak fékezőiként szere
peltek s ezzel pedig eljutunk az erdők fenntartásának egyik, a mai 
időkben semmiképen sem kicsinyelhető, biztositékához 

Miután pedig az erdőfelügyelőségektől nem lehet követelni 
— de fizikai idejük sem volna rá —, hogy legalább is havonta 
uj szabályzatokat ^gyúrjanak, de mint láttuk, még igy sem lenne 
a czél elérve, annyira pedig már mégis csak konszolidálódtunk, 
hogy legalább megmaradt liliputi erdőségünk fenntartásának s 
konzerválásának munkálataihoz a kezdő lépések megtétethessenek 



ezek egyik ágát, a kihágások, rongálások megfékezését is, aminek 
ismét az érték s árszabály egyik rugója, a mai életviszonyoknak 
megfelelőleg kell valamiképen elintézni. 

Eme, egyik jóemlékü selmeczi tanárunk jelzőjeként használt, 
fogós kérdés megfejtéséhez szinte kínálkozik a mai nap már többé 
sehol sem szokatlan buzavalutáris megoldás. Hiszen ezen a vidéken 
például már a legeltetési béreknek búzában történő megállapítása 
s törlesztése sem ismeretlen. S pedig fizetnek egy számosmarháért 
egy évadra 50—60, sőt 100 kg búzát is. Miért ne lehetne, termé
szetesen átmenetileg, az érték s árszabály tételeit is naponta le- és 
felugráló pénzérték helyett buzakilogrammokra átdolgozni, alapul 
véve az értékek békebeli viszonyait az akkori búzaárakhoz ? A boldog 
béke idejében például egy szarvasmarha után fizetendő volt két 
korona kártérítés, tehát 10 kg buza ára. Abauj megyebizottsága 
által e nyáron kiadott szabályzat szerint fizetendő 60 korona, holott 
ma 10 kg búzaár szerint fizetni kellene 800 koronát. S mond
hatom, hogy ez az ár sem valami borzasztó, mert a községiek 
egymásközti viszonylatban, békés utoni kiegyezéssel, ennek több
szörösét is zúgolódás nélkül fizetik. Pár nap előtt O. községi 
kerülők behajtottak egy határukra csak eltévedt H. községi lovat 
s a ló tulajdonosa fizetett 3000 koronát. Ezt a nyuzást termé
szetesen nem követendő példa gyanánt emiitettem, csak demon
strálásául annak, hogy 60 koronás birságok mellett nem jutunk 
semmire. Sőt az állattulajdonosok szívesen fizetnek ennyi napi 
bérletet is. Mert az (az ellenvetés, hogy az okozott kár is felszámit
ható, nem egészen gyakorlati, amennyiben ezt bizonyítani, sokszor 
helyszínelni kell, amivel az ügy ellaposodik, esztendőkig elhúzódik 
s olykor magától elintéződik; azaz mindenki megunja s ott hagyja. 

Aki megmaradt kevés erdőnk fenntartásának barátja, az nem 
lehet közönyös szemlélője a lehetetlen védelmi viszonyoknak s 
ezzel kapcsolatosan a hatással nem biró érték s árszabályzatok 
érvényben tartásának sem. Másrészt, ha az állam legújabban a 
buzavalutáris adózást követeli az erdőktől is, adja meg a lehető
ségét annak, hogy az erdőbirtokos is buzaparitáson hatékonyab
ban védelmezhesse tulajdonát a tömeges pusztítók s károsítok ellen. 


