
Az erdészeti statisztika feladatai. 
Irta: Tóth Bódog. 

Talán nincs tudomány, mely a nagyközönség részéről 
mostohább elbánásban részesülne, mint "a statisztika tudo
mánya, pedig tagadhatatlan, hogy jelentősége és fontossága 
szinte napról-napra növekedik. 

A legellentétesebb,. s általában hibás nézetek keringenek 
róla a közfelfogásban. 

A hiba ott van, b o g y a közönség a statisztikában a szá
mok rideg mesterségét látja csupán, egy statisztikai adathal
mazban az összefüggéstelen számok hiábavaló tömegét, me
lyeknek a reális élettel való kapcsolatát már nem keresi. 

Pedig a számok csak a felületes ember előtt hallgatnak! 
A merev, hideg számoszlopok alatt az élet igazságai 

lüktetnek, s aki ért hozzá, s szeretettel, türelemmel igyekszik 
a száraz kéreg alatt a mélyre is lenyúlni, az élet minden kér
désére feleletet talál a számok világában. Mert ahogy a rég
múlt tanulságait a történelem tanítja, úgy a közelmúlt és a 
jelen küzdelmes életéről a statisztika számol be, sőt itt-ott 
bepillantást enged a jövőbe is. 

Szinte megkapóan szépen jellemzi a korán elköltözött 
Buday László, h o g y éppen napjainkban, mikor akkorát for
dult a vi lág kereke s minden új perspektívákat mutat, mi
lyen jelentősége van a statisztikának: 

„Nemcsak a történelem az élet tanítója, hanem a statisz
tika is. A z ember küzdelmeit mutatván be, leszabdalja a túl
ságosan buján sarjadzó reményeket, de van számaiban olyan 
szuggesztív erő is, mely a csüggedéstől megóv. 

Vesztett háború után, egy megcsonkított és elkínzott 
országban a statisztika mércéjéről lehet leolvasni, mikor 
apad a fölkavart hullám s mikor rakódik a csupasz talajra 
újabb termőréteg, új munkának és boldogulásnak alap
jaként." 

Nincs a reális életnek olyan viszonylata, hol szükség ne 
volna a statisztika kutató, kereső, tapogató csápjaira, mely 
mindenhová behatolva, egy mérőműszer pontosságával mu-



tatja ki, hogy hol van baj, s hol mennek rendén a dolgok. 
Keres , tényeket állapít meg, ,s a következtetés segítségé

vel új utakat tűz ki, melyek a boldogulás, a cél felé vezetnek. 
A közgazdaság körében, mely az utóbbi években szinte 

forradalmon esett keresztül, eddig alig sejtett jelenségek 
váltak nyilvánvalóakká; ezeknek törvényszerűségeit, össze
függéseit szintén a statisztika feladata számadataival meg
világítani s segítségére sietni a gazdaságpolitikának. 

Itt már egyenesen a munkatárs megtisztelő szerepe vár 
rá: egyrészt lázméröjével ki kell keresnie a gazdasági szer
vezet beteg részeit, meg kell mutatnia, hol kívánatos bizo
nyos gazdaságpolitikai beavatkozás, másrészt figyelnie kell, 
hogy a beavatkozások milyen reakciót váltanak ki a gazda
sági élet bonyolult, ezer idegszállal átszőtt szervezetében. 

A gazdasági politikának egyik alkalmazott, speciális 
ága az erdőgazdaságpolitika, mely tanulmányainak körébe 
kell, h o g y vonja a fakereskedehhi politikát is. 

Újonnan fejlődő, duZzadó ere ez az erdészeti tudomány
nak, mely egyúttal összekötőül szolgál a közgazdaságtan 
egyéb területeivel is. Ezen az éren keresztül kapcsolódik 
bele az erdészet az általános gazdasági élet lüktető folyama
tába, s mivel az erdészetet sem lehet magában álló, magáért 
való, Part pour Fart mesterségnek tekinteni^ de az általános 
nemzeti gazdálkodás egy nagyon is szerves részének, az 
erdőgazdaságpolitika, mely az általános gazdasági életnek 
az erdőgazdasággal szemben támasztott követelményeit ku
tatja, kell, h o g y általános irányítója legyen az erdőgazdál
kodás egész gépezetének. 

Azonban ha minden néven nevezendő gazdasági politi
kának szüksége van a statisztika minden homályos zugot 
bevilágító fáklyájára, vá j jon elképzelhetünk-e reális erdő
gazdasági és fakereskedelmi politikát jó l megszervezett, 
rendszeres erdészeti statisztika nélkül1? 

Erdészeti statisztikánk pedig ezidöszerint úgyszólván 
nincs. Legalább is nem olyan, mint amilyent a mindinkább 
aktuálisabbá és égetőbbé váló gazdaságpolitikai kérdések 
megkövetelnének. 



Az erdők törzskönyve, melynek alapján annak idején 
Bedő Alber t összeállította a maga idejében igen jelentős és 
úttörő statisztikai munkáját, ma már a legtöbb gazdaság-, 
politikai szempontból fontos kérdésre egyáltalán nem ad 
feleletet. 

A kopárok törzskönyve az erdészet munkaterének csak 
egy kisebb területével foglalkozik. 

Az- üzemtérvi törzskönyvi lapok már világot vetnek a 
területi adatokon kívül egyéb részletekre is, azonban átte
kinthetőségük meglehetős nehéz, s még mindig nem ölelnek 
fel minden kérdést, melyeknek számadataira szükség volna. 
Különben is csak az üzemterv szerint kezelt erdők adataira 
terjeszkednek ki. 

A régi kir. érdőfelügyelőségektől átvett egyéb nyilván-' 
tartások sem szolgálhatják mostani berendezésük s adat
gyűjtési módjuk mellett az országos statisztika nagy 
érdekeit. 

' A Központi Statisztikai Hivatal gyűjt i s közreadja töb
bek között a fabehozatal és kivitel adatait; a termelést és 
fogyasztást illetőleg azonban itt sem kaphatunk felvilá-; 
gosítást. 

Bizonyos adatgyűjtés tehát folyik, melynek széttagolt 
munkásságában azonban nehéz a rendszert, az egységes, cél
tudatos irányítást felfedezni; a mai statisztikai tudomány 
színvonalán álló szervezett munkának nem tekinthető. 

A másik.hiba p e d i g , — legalább is így vol t ez a.közel-' 
múltban — h o g y hivatalos köreink erdészeti statisztikánk 
eddigi összegyűjtött adatait érthetetlen okból, hét pecsét 
alatt,. szinte féltett, titok gyanánt-őrzik, melyekhez a be nem 
avatottaknak nyúlni sem szabad: Kiadva , vagy szaklapod
ban a. nyilvánosság rendelkezésére bocsátva sehol sincsen
nek, az érdeklődő, a kutatni óhajtó hozzájuk sem férhet-

Pedig a statisztika- adatgyűjtő munkájának- eredményeit 
mindenhol -közkincsnek- tekintik. Ha a régi Magyarország, 
őszintén nyilvánosságra merte hozni legfájóbb problémája-, 
nak, a nemzetiségi kérdésnek számadatait, bajos, feltételezni. 



hogy a mindig 'korrekt utakon haladó magyar erdőgazdaság
nak bármiben is titkolni valója volna. 

Távol ró l sem szándékom azonban kritikát gyakorolni . 
Adatgyűjtésünk mai rendszerének alaposabb ismerete 

nélkül, mint be nem avatott, erre nem is vállalkozhatom. 
A r r a akarok rámutatni csupán, h o g y szükséges ezirányú 

munkánkat új alapokra fektetni, s h o g y a római Institut 
International D'Agriculture 1922. év májusában tartott 
egyetemes ülése már felismerte a szervezett, rendszeres erdé
szeti statisztika nagy jelentőségét, s felszólította az intézetet, 
hogy tanulmányait terjessze ki erre a térre is, s tanulmá
nyozva az egyes országok már meglevő erdő statisztikai rend
szereit, ezek figyelembevételével fektesse le azokat az alap
elveket, melyeken e g y nagy nemzetközi erdészeti statisztikai 
szervezet kiépíthető legyen. 

Igen helyesen fogja fel, hogy a szervezésnek nemzetközi, 
tehát egységes alapon kell történnie, mert a statisztikai 
munkásság egyik leglényegesebb része, az úgynevezett logi
kai folyamat, melynek a következtetés, az ok- és törvény
szerűségek megállapítása a feladata, egyéb eszközökön kívül 
főleg bizonyos összehasonlításokkal dolgozik. Már pedig 
összehasonlítani csak közös nevezőre hozott számokat, illetve 
azonos irányelvek alapján gyűjtött adatokat lehet. 

A munkával Albertino Merendi, az olasz földmívelés
ügyi minisztérium egyik vezető erdészembere bízatott meg. 
Alapos tanulmányok után ő foglalta rendszerbe azokat a 
feladatokat és kérdéseket, melyeket a jövő erdészeti statisz
tikájának meg kell oldania s számadataival a gazdaságpoli
tika részére megvilágítania. 

A z ő rendszere alapján összeállított kérdőívek egyúttal 
szétküldettek a világ összes kormányaihoz s a beérkezett 
jelentések alapján Merendi az olasz Valentino Boré és a 
svéd Petrini segítségével egy alapos erdőstatisztikai munkát 
írt,. melyet „Les Foréts" címen az Institut International 
D'Agriculture adott ki. 

E szakmunka egész beosztásából, tárgyalásának rendjé
ből, adataiból, de különösen a függelékképen közöl t kérdő-



pontokból s azok magyarázó jegyzeteiből képet alkothat ma
gának az ember Merendi felfogásáról az erdészeti statisztika 
feladatait és tárgykörét illetőleg. 

Ezeket az elveket akarom könyve nyomán az alábbiak
ban ismertetni. 

A z erdészeti statisztika új, fejlődésének kezdetén levő 
tudomány lévén, elsősorban is saját rendszerének kidolgozá
sán, tökéletesítésén kell, hogy dolgozzék. 

Széleskörű nemzetközi összeköttetések ápolására van 
szükségünk, s elsősorban is a római nemzetközi intézettel 
kell érintkezésbe lépnünk, ha megfelelő színvonalon álló 
erdészeti statisztikát akarunk teremteni. Feltétlenül szükség 
van a külföldi viszonyok tanulmányozására, s tanulnunk 
kell a külföldtől, mely sok tekintetben előbbre van, s szeren
csésebb helyzeténél fogva előbbre : is lehet, mint mi. Nem 
utánzásról beszélek, de egyik nemzettől ezt, a másiktól amazt 
tanulhatjuk meg, melyet aztán megfelelően lehet a hazai, 
esetleg speciális viszonyokhoz képest módosítani. 

Hosszú volna beszélni az egyes országok erdőstatisztikai 
rendszereiről, — nálam hiányzó alaposabb ismeretek is kel
lenének hozzá — hogy itt teljesen az erdészet kezében van a 
munka, amott a közigazgatás segítségével dolgozik, általános 
statisztikai hivatalok vagy szakminisztériumok dolgozzák-e 
fel az alsóbbfokú szervek által gyűjtött adatokat, vagy pedig 
külön erdészeti statisztikai hivataluk van-e, mint például 
Finnországnak* s az Amerikai Egyesült Államoknak 1?** 

Más és más képet kapunk minden országban s ezeknek 
az itthon is hasznosítható értékes tapasztalatoknak megszer
zése végett van szükségünk a külföldi viszonyok tanulmá
nyozására. 

A római intézettel való kapcsolat révén pedig éppen a 
már fentebb említett összehasonlíthatóság érdekében a nem
zetközi statisztikával való egységes működésünket bizto
síthatjuk. 

* Biureia'u die ,11a: Sttatiist&que de PAdmlinistrationf FoTestié're dte 
PEtat 

** S'eietianl off StaitásticíS Office of OEieoinomde's. 



Természetes, hogy a különböző adminisztrációval ren
delkező országokban az adatgyűjtést, azok továbbítását és 
feldolgozását nem lehet egy kaptafára húzni. Ez nem is lehet 
célunk. 

Minden olyan ténykedésben azonban, ami az adatok 
egyneműségét biztosítja, tehát a kérdőpontok megállapításá
ban, az adatgyűjtők részére nélkülözhetetlen pontos és félre 
nem magyarázható utasítások megszövegezésében már töre
kednünk kell a legnagyobb egységességre. 

E tekintetben a római nemzetközi intézet álláspontjával 
kell azonosítani magunkat, az adatgyűjtések adminisztrációs 
rendszerét pedig alapos tanulmányok után teremtsük meg 
úgy magunknak, ahogy legjobbnak látjuk. 

A közigazgatási hatóságokkal való kapcsolatuk révén az 
adatgyűjtések keresztülvitelére és irányítására az erdőfel
ügyelök a legalkalmasabbak. 

A m i pedig az adatok végső fokon való feldolgozását, s 
azokból a következtetések, törvényszerűségek levonását 
illeti, a minisztérium erdészeti osztályát kellene ellátni a 
statisztikai hivatalokéhoz hasonló apparátussal, amely osz
tály állandó érintkezést tartana fenn a Központ i Statisztikai 
Hivatallal. 

Ez a munka teljes mértékben leköti egy ügyosztály 
egész munkaerejét, a cél érdekében nem lehet tehát a statisz
tikát egy munkával éppen eléggé túlhalmozott más ügyosztály 
munkakörébe utalni. 

Szükség volna ezenfelül a Központ i Statisztikai Hiva
talhoz szakképzett erdőmérnököket is delegálni. A Magyar 
Statisztikai Szemlében legutóbb megjelent két közlemény 
érdekes bizonyítéka, hogy egy egyébként tiszteletreméltó 
képességekkel megáldott, képzett statisztikus is mennyire 
melléfoghat a dolognak speciális erdészeti szakismeretek 
nélkül. 

Ez a szervezőmunka, s a szervezés szerencsés megoldá
sához szükséges ismeretek, adatok összeszedése volna erdé
szeti statisztikánk legelső feladata. 

Ezek után következne a tulajdonképeni statisztikai irá-



nyitó munka: annak megállapítása, hogy statisztikánknak 
:az erdőgazdaság milyen jelenségeit kell figyelemmel kísér
nie, tehát milyen adatokat kell gyűjtenie. 

Nagyon természetes, hogy a legelső alapvető kérdés egy 
ország összes erdőterületének a megállapítása. 

Kétségtelen, s a részleteket boncolgatni szerető statisz
tikus is kénytelen elismerni, hogy az összes erdőterület isme
rete (természetesen abszolút számokon kívül %-ban is kife
jezve) már meglehetős általános képet tud nyújtani arról, 
hogy egy bizonyos ország erdőgazdasága milyen jelentőség
gel bir, is milyen pozíciót foglal el a világ fakereskedelmi 
piacán. 

A kép azonban, amit így kapunk, még mindig homályos, 
söt semmitmondó lehet, ha a quantitatív kimutatások bizo
nyos qualitatív ismertetésekkel nem párosulnak. 

K ö n n y ű elképzelni, hogy a Földközi-tenger partvidéké
nek tipikus, kiélt sarj erdei, melyek nagy százalékban ke
vésbé értékes tűzifát szolgáltatnak, a világpiacon nem 
nyomhatnak annyit a latban, mint az északi országok szál
erdőben kezelt fenyvesei, melyek a világot értékes fűrész
áruval látják el. 

Nem elégedhetünk meg tehát az összes erdőterület egy
szerű kimutatásával, részleteznünk kell az erdészeti művelés 
alatt álló területeket a három fő erdőalak: a szálerdő, közép-
erdő* és sarjerdő között. 

A legértékesebb anyagot szolgáltató erdöalak, a szál
erdő gazdasági jelentősége is változik azonban aszerint, hogy 
milyen fafaj alkotja. 

A szorosan vett területi adatok tárgyalásánál tehát ki 
kell terjeszkedni legalább is arra, h o g y a lomberdők, fenyve
sek s a kettő eDegyüléséböl álló erdők mekkora területet 
foglalnak el — szintén a három fő erdőalak szerint részle
tezve. A fafajok szerint való részletesebb tárgyalás ismét 
külön rovatokat követel magának. 

K i kell mutatni a talaj és termőhelyi minőség szerint 

* E z aiz erdöalak kMiatófélben ívjan. 



elkülönülő megoszlást, amit már az erdők törzskönyvében is 
megtalálhatunk, ha nem is a legszerencsésebb formában. 
Ugyanis , h o g y mi a feltétlen erdőtalaj, annak definíciója 
nem mondható teljesen szabatosnak s csak egyféleképen ér
telmezhetőnek. A statisztikai adatgyűjtésnek pedig a leg
pontosabban körvonalazott fogalmakkal kell dolgoznia. 

Osztályozni szokás az erdőket hegyvidéki , dombvidéki , 
lapályi, ártéri erdők szerint is, habár ennek jelentősége alá
rendeltebb. 

Az ^erdőterület adatait mindenesetre összhangzásba kell 
hozni a kataszter adataival. Hiszen lehetetlen állapot, h o g y 
például a legújabb „Statisztikai Évkönyv"-ben az ország 
erdőterületénél 100.000 hektár különbség legyen a kataszter 
és az erdészet adatai között. 

Minden területszámításnak a kataszter képezi az alap
ját, s egy erdőgazdasági osztály összes területét az alkotó 
kataszteri parcellák területe alapján kell megállapítani. 
A részletes mérés, a tagok és erdőrészletek területének meg
állapítása azután már a mi feladatunk, ezeknek összege azon
ban a kataszteri összes területet kell, h o g y adja. 

Ha kisül, h o g y hibás a kataszter, szerintem azt a katasz
ter feladata kijavítani s egyúttal saját nyilvántartásaiban is 
keresztülvezetni, mint ahogy 1913-ban tényleg 18.000 hektár
ral kisebbedett erdőterületünk a kataszteri adatok kiigazí
tása folytán. 

K é t azonos adat között azonban ilyen eltérés nem for
dulhat elő, hiszen ez a statisztika komolyságába vetett hitet 
ingathatja meg. 

Már csak azért is a katasztert kell alapul választanunk, 
mert erdészeti statisztikánknak foglalkoznia kell az egyéb 
művelési ágak területeivel is. E g y egymagában kiragadott 
szám, mint például az összes erdőterület, magában véve úgy
szólván semmit sem mond; a miliőt, a környezetet kell ismer-
nünk, ahonnan kiragadtuk. Ismernünk kell a szántók, rétek, 
legelők stb. területét, az ország összes teriiletét, ismernünk 

* Jellemző, hogy ezt is egy Bérűmben kiadott német munkából 
tudtam meg véletlenül. 



kell a művelési ágak szerint való %-os megoszlást, ha erdő
ségeink aránylagos mennyiségét, tehát közgazdasági jelentő
ségét mérlegelni akarjuk. 

Ezt pedig csak a kataszteri adatok egybevetéséből álla
píthatjuk meg, erdőterületünknek tehát szintén a kataszteren 
kell alapulnia. 

Igen érdekes tanulmány az erdőterületeknek birtokcímek 
szerint való megoszlása. H o g y ennek milyen jelentősége van, 
bizonyítja, hogy jóformán minden ország erdészeti statiszti
kája foglalkozik ezzel az első pillanatra jelentéktelennek 
látszó kérdéssel. Mert tényleg kétségtelen értékkel bír annak 
megállapítása, hogy az állam, a nyilvános testületek, más
részről pedig a magánosok milyen befolyással bírnak egy 
ország erdőgazdaságának irányítására. 

Mert hiszen sokféleképen lehet egy erdőben gazdál
kodni: lehet azt kizsarolni, kizsákmányolni, de lehet a tar
tamosság elve alapján ideálisan is kezelni, ami egyáltalán 
nem közönyös az állam szempontjából. Kétségtelen, hogy 
azon tényezők között, melyek befolyással birnak az erdő 
állapotára és tartamos hozadékára, szinte első helyen áll a 
tulajdonosok minősége. A z államról, nyilvános testületekről, 
kötött birtokokról, melyeket a törvény különben is kötelez 
erre, inkább feltehető, hogy erdőiket a közérdeknek megfele
lően kezelik. Magánerdők birtokosainál már kétségesebb a 
dolog. Mert lehet egy erdőbirtokos bármennyire is barátja 
az erdőnek, lehet bármennyire áthatva az erdőgazdálkodás 
alapvető elveinek helyességétől, keveset használ, ha elődje, 
vagy utódja más elveket vall. Mert az erdőgazdálkodás, ez 
az abszolút konzervatív mesterség, több emberöltőre kiter
jedő következetes munkát igényel: egy ember tehát nem 
tehet jóvá mindent egy magánbirtokon. Következik tehát, 
hogy minden erdőre nézve egyaránt kötelezővé kell tenni a 
rendszeres gazdálkodást, 

A magánbirtokos- tehát, kit a törvény csak kisebb mér
tékben köt, s sokszor birtokában csak a jelen jövedelmének 
forrását látja, nem tekinthető az erdő olyan megbízható bir
tokosának, mint egy jogi személy. Már pedig minden állam 



szívesen látja erdőségei sorsát megbízható kezekben, melyek 
azt a túlhasználattól, kiéléstől emberöltők múlva esedékes 
haszon reményében megóvják. 

Ma még tehát egyáltalában nem közömbös, h o g y kiknek 
a kezében vannak az erdők, s ezt a kérdést figyelemmel ki
sérni igen érdekes dolog. A z erdők birtokcímek szerint va ló 
megoszlásának ismerete szintén egy eszköz az erdőpolitikus 
kezében, mellyel mélyen belelát abba a bonyolul t labirin
tusba, hol az ország vitális érdekei erdőgazdaságának viszo
nyaival összetalálkoznak. 

A külföld erdőstatisztikája általában három főcsoportba 
osztja birtokcímek szerint az erdőket: az állam, nyi lvános 
testületek ( jogi személyek) s magánosok erdőbirtokaira. 

A hivatalos magyar statisztika szabad- és kötöttfor-
galmú erdőbirtokokat különböztet meg. A szabadforgalmú 
birtokokhoz tartoznak a magánosok erdei, a kötöttforgalmú 
birtokokhoz a kincstár (és a korona) , a községek, alapítvá
nyok, iskolák, egyházak, hi tbizományok, közbirtokosságok és 
részvénytársaságok erdei. A felosztás a mi szempontunkból 
is teljesen helyes, mert a kötöttforgalmú erdő fogalma meg
felel annak, amit az erdők törzskönyve az erdőtörvény 17. 
§-a alá tartozó erdőknek nevez. 

A kötöttforgalmú birtokoknak az említett alcímek sze
rint való bővebb részletezése szintén indokolt és kívánatos; 
hiszen mindenki tudja, milyen különbséget mutat például 
egy kincstári és egy községi, v a g y közbirtokossági erdő. 
A gazdaságpolitikai kérdések kutatójára nézve pedig igen 
fontos lehet, ha az ilyen lényeges különbségeket mutató rész
letkérdésekre vonatkozólag is pontos számbeli adatok állnak 
rendelkezésére. 

Igen lényeges dolog az erdőbirtokok nagyság szerint 
való megoszlása is. A z erdőgazdaságnak a mezőgazdasággal 
szemben egyik sarkalatos tulajdonsága, h o g y kis területen 
nem űzhető úgy, h o g y tulajdonosának állandó kielégítő jöve 
delmet biztosítson. 

Csak egy 50 holdas sarj erdőt vegyünk példának. Pedig 
a sarjerdőüzem a köz szempontjából egyáltalán nem kívána-



tos, s hány ezer birtokos van, kinek erdeje az 50 holdat még 
sem közelíti. 

Ennek dacára még az említett erdő birtokosa sem elé
gedhetik meg évente egy hold hozadékával, ha pedig egy
szerre letarolja, 50 évig jövedelem nélkül marad. Legeltetés
sel, a faanyagnak idöelőtti felemésztésével próbál hasznot 
csinálni erdejéből, mely szinte terhet jelent számára. 

A z ilyen gazdálkodás természetesen idővel az erdő ki
élését, pusztulását vonja maga után. Itt lép előtérbe az, 
amire már fentebb rámutattam, hogy tudniillik a magán
erdő nincs mindenkor megbízható kézben. Nem a több ezer
holdas rendszeresen kezelt magámerdőt tartom tehát vesze
delmes jelenségnek, hanem azt az ezer meg ezer néhány hol
das erdőparcellát, melyek 100.000 holdakat foglalnak el ha
zánk erdőterületéből. Minden örökösödés alkalmával tovább 
felosztva, idővel a végletekig felaprózódva, jelentékeny erdő
területek gazdasági jelentőségét teszik kétségessé. 

E lélaprózódást megakadályozni pedig egyelőre nincs 
törvényes alap, s szintén egy ok arra, h o g y a kötöttfor
galmú birtokok kezében szívesebben lássuk az erdőt. 

Ha a statisztika éber, figyelő szeme tehát észreveszi, 
hogy egy országban komoly mérveket kezd ölteni az erdők 
feldarabolódása, felhívja a figyelmet, hogy itt kóros tünettel 
állunk szemben, indokolt és szükséges valamilyen formában 
a gazdaságpoli t ikai beavatkozás. 

Új gondolat az erdészeti statisztikában annak keresése, 
hogy mely erdőterületek kihasználása fizeti ki magát,,s me
lyeké nem. 

< Merendi ebből a szempontból két kategóriát állít fel: 
1, kihasználható, pozitív értékű erdők (foréts exploitab-

les, á valeur positive); 
2. ki nem használható, negatív értékű erdők (foréts non 

exploitables, á valeur negatíve). 
E gondolat mindenesetre életrevaló és praktikus, habár 

gyakorlati kivitele akadályokba ütközik is. Magyarázatát 
abban leli, hogy egy ország erdőterületének a megjelölése — 
legyen bármennyire is részletezve már az előzőkben tárgyalt 



szempontok szerint — még mindig nem elég ahhoz, h o g y pon
tosan megadja az erdők gazdasági jelentőségét s annak a 
mértékét, hogy mennyire képesek hozzájárulni a szükségle
tek kielégítéséhez. 

Mert vannak olyan szerencsétlen földrajzi fekvésű er
dők, h o g y azok faanyaga csak a helyi fogyasztás kielégíté
sére felelhet meg, az pedig éppen az ilyen helyeken a legmi
nimálisabb. A vasúttól, műutaktól, hajózható folyóktól távol
eső erdőknél előfordulhat az az eset, h o g y a faválasztékok 
termelésének s a fogyasztópiacra való szállításának költségei 
meghaladják azok kereskedelmi értékét. A termelés tehát 
nem jövedelmező, s méltán nevezhetjük negatív értékű erdő
nek. Pedig itt csak a gyarmatszerű, kizsákmányoló gazdál
kodás szorosan vett termelési, exploitálási költségei vannak 
számításba véve. S mekkora erdőterületei vannak még a vi
lágnak, melyek ezeket a költségeket kibírják ugyan, de évti
zedeken keresztül a rendszeres gazdálkodás költségeit 
már-nem. -

A kedvezőtlen földrajzi fekvés azonban még nem az 
egyedüli tényező, mely befolyással lehet az erdőknek i ly ér
telemben való minősítésére. A z üzemmód, a vágásforduló s, 
az alkotó fanemek szintén közrejátszanak, hogy az erdőt po
zitív, vagy negatív értékűnek minősítsük-e. 

Mert a •tűzifa az a választék, mely a szállítás költségeit 
legkevésbé birja; az értékes választék már inkább. E g y 
minden forgalomtól távolfekvő, alacsony fordulóban kezelt 
sarjerdő, mely értéktelen fafajokból osak tűzifát szolgáltat, 
könnyen lehet negatív értékű, míg a közvetlen mellette fekvő 
értékes fűrészanyagot szolgáltató szálerdő még egészen szé
pen birja a versenyt. 

Olyan kérdések ezek, melyekre szintén világot kell vetni 
a statisztikának, ha az erdőségek gazdasági súlyát biztos 
alapon akarjuk mérlegelni. 
-•• Természetes, hogy ezek az adatok csak hozzávetőleges 

értékűek, lehetnek, azonban még így is nagy szolgálatokat 
tehetnek. 

-Sok, eredményeiben nehezen mérlegelhető gazdasági 



hatóerőt kell tekintetbe venni ennél az .osztályozásnál, s a 
piaci konjunktúra változása, esetleg egyes közlekedési vona
lak kiépülése, 'vámszerződések s számos előre meg sem ál
modható gazdasági esemény előrébb, vagy hátrább tolhatja 
azt a demarkációs vonalat, mely a pozit ív és negatív értékű 
erdők rónáját egymástól elválasztja. 

H o g y egy ország milyen fejlődési fokon áll a racionális 
erdőgazdaság terén, azt az üzemterv szerint kezelt erdőknek 
az összes erdőterülethez viszonyított .arányszáma mutatja. 

Statisztikánknak tehát ezzel a kérdéssel is foglalkoz
nia kell, sőt kívánatos e fejezetben ismertetni az állami be
avatkozásnak a formáit és mértékét is. 

Mert hiszen köztudomású, hogy az erdőknek világszerte 
való lassú, de progresszív pusztulására való tekintettel, egy 
idő óta csaknem minden állam szükségét látja annak, hogy 
a magángazdálkodásba a köz érdekében szigorúbb, vagy eny
hébb módon beavatkozzék. 

A z erdők pusztulása nemcsak a nemzeti vagyon effektív 
fogyását jelenti, de változásokat, érezhető zavarokat okoz a 
klímában, a csapadék egészséges megoszlásában s a vízháló
zat működésében, óriási károkat eredményezve így a gazda
sági élet minden terén. 

Teljesen indokolt tehát kollektív érdekek védelmére az 
erdőgazdálkodás terén féket tenni a magántulajdon jogának 
szabad gyakorlására, s ennek az állami korlátozásnak ós be
avatkozásnak az egyes országokban való keresztülvitelét 
tanulmányozni szintén egyik fontos feladata a leíró statisz
tikának. 

Figyelemmel kell kisérni, hogy az erdők milyen vágás
fordulóban kezeltetnek: közérdek, hogy a vágásforduló, kü
lönösen értékes műfaanyagot adó fafajoknál megfelelően 
állapíttassák meg, s a sarj erdőüzemnek megfelelő 50 év kö
rüli forduló lehetőleg háttérbe szoríttassék. 

A z erdők fakészletének ismerete is elengedhetetlenül 
fontos. Célszerű a korosztályok szerint való osztályozás, 20 
éves korosztályok alkotásával, habár szokásban van csak a 
fiatal, középkorú és öreg erdő között tenni különbséget. 



J ó szolgálatot tesz a műfa, tűzifa s a kereskedelmi értékkel 
nem bíró fa %-os arányának a megjelölése. 

A szabályos és tényleges fakészlet egybevetésével igen 
élesen rajzolhatjuk meg, hogy egy ország erdőségének a 
színvonala mennyire közelíti meg az ideális nívót. Ha a kettő 
között nagy a különbség, a statisztika hasznos szolgálatot 
tesz azzal, ha felhívja a gazdaságpolitika figyelmét, hogy 
kívánatos a termeléseket valamilyen formában korlátozni. 

Az évi növedék, illetve hozadék, s ezzel kapcsolatban az 
évente kitermelhető fatömeg ismerete fontosság tekintetében 
első helyen áll. Végeredményben, s a legreálisabb, kézzelfog
ható formában ez adja meg az erdők gazdasági jelentőségét. 

E g y gonddal összeállított erdőkataszterből ennek meg
közelítő pontossággal való megállapítása nem is olyan nehéz. 
Figyelemmel kell kisérni a tényleges évi termelést is, melyet 
a jövőben az új rendszerű forgalmi-adó tervezet úgyis meg
kíván. A z elméletben megszabott kitermelhető fatömeg s a 
tényleges termelés összehasonlítása mutatja meg, hogy a tar
tamosság elve, az erdőgazdálkodás ezen sarkalatos törvénye 
mennyire érvényesül. H a a megállapítás nem kedvező, ez 
ismét hatósági beavatkozás szükségességét jelenti. 

A demográfiának s a szociális statisztikának a mezejére 
kell átcsapnunk, ha a fc fogyasztás végtelenül érdekes és sok 
tanulságot igérő kérdésével akarunk foglalkozni. Amilyen 
nehézségekkel itt szembe találkozunk, éppen olyan szűz még 
ez a terület az erdészeti statisztika kutatásaitól. Fény t kel
lene vetni az egyes társadalmi osztályokon belül a család 
igényeire, tényleges fafogyasztására, s a fogyasztásban ész
lelhető ingadozásokat eredményező hatóerőkre, okokra. 
A gazdálkodást irányító politikának szüksége volna fo
gyasztópiaca minden jelenségének az ismeretére. 

Az erdei károk nyilvántartását szintén nem mellőzhet
jük. A jövő egyik legelsősorban megoldandó feladata, az 
erdőhitelnek s ezzel kapcsolatban az erdők biztosításának 
rendezése. A z erdőhitel iránti bizalom megerősödése feltéte
lezi az erdők biztosítását, biztosítási ügyet szervezni pedig 
megfelelő kárstatisztika nélkül nem lehet. E kérdés annál 



fontosabb, mert általános tapasztalat, — utalok főleg a po
rosz bankok magatartására — hogy az erdőt érhető károso
dásoknak (főleg a tűzeseteknek) túlságos nagy jelentőséget 
tulajdonítanak. Szinte propagatív jelentőségű feladat tehát 
komoly statisztikai munkával bebizonyítani, hogy akár a 
tűzesetek, akár a rovarrágások, akár más elemi csapások 
pénzben kifejezve nem jelentenek olyan számottevő károso
dást, mint azt általában feltételezik. 

Szükségünk van végül egy ország erdőgazdaságának ke
reskedelmi mérlegére is: ezt a fakivitel és fabehozatal adatai 
adják meg. Talán ezen a téren találunk legkielégítőbb álla-' 
pótokat. A külkereskedelem adatait az elvámolás céljából 
tartják pontosan nyilván, s ezen a réven a mostohán kezelt 
erdészeti statisztika is megfelelő adatokhoz jut, 

Itt azonban más baj van. Ha bármilyen adatnak, úgy 
elsősorban a külkereskedelem adatainak van nemzetközi je
lentőségük. Dacára ennek, azt tapasztalhatjuk, hogy ezen a 
téren sem található fel nemzetközi viszonylatban az egysé
gesség: kisebb eltérésekkel ugyan, de minden ország máské
pen osztályozza forgalomba kerülő faválasztékait, 

A „Magyar Statisztikai Évköny" a vámtarifa 15. osztá
lyában tűzifát, nyersfát, bárdolt- és fűrészeitfát különböztet 
meg, a 34. osztályban pedig érthetetlen okokból egy kalap alá 
veszi a fa- és csontárúkat. 

Hivatalos statisztikánknak egy részletesebb osztályo
zása* a következő választékokat ismeri: tűzifa, bányafa 
(széldeszka), lombgömbfa, fenyőgömbfa, hordódonga, vasúti 
talpfa, bárdolt és fűrészelt lombfa, bárdolt és fűrészelt 
fenyőfa, szőlőkaró, zsindely, faszén. Egyéb kisebb jelentő
ségű választékok a 34. tarifaosztályban vannak részletezve. 

A z osztályozás teljesen megállja a helyét, mint említet
tem azonban, az egyes országok osztályozásai között bizo
nyos eltérések észlelhetők. Mivel e téren Merendi elaborá-

* Statisztikai havi közlemények. Adatait, sajnos, inetm meny-
nyiiséghéin, hamein a töblbé-kievéslbé TaMTis' áfribair kifejeisve adja 
közre., 



tuma sem ad teljesen kidolgozott programmot, az összeha
sonlíthatóság kedvéért bizonyos nemzetiközi megállapodá
sokra volna szükség. 

Statisztikánk; tárgyalt nagy kérdésein kívül apróbb je-
lenségű kérdések is vannak, melyek méltán számíthatnak 
érdeklődésünkre. 

Í g y egyáltalában nem érdektelen a szakképzett erdészeti 
személyzet számát az erdőterülettel egybevetni. Úgy ez az 
arányszám, mint az erdészeti főiskolák, alsóbbrendű erdé
szeti tanintézetek, kísérleti állomások s egyéb tudományos 
erdészeti intézetek, erdészeti társadalmi egyesületek, folyó
iratok száma, viszonyaik s jelentőségük mind olyan tétel, 
melyeknek ismerete közelebb visz bennünket ahhoz, hogy 
tárgyilagos ós megfelelő véleményt alkothassunk magunk
nak egy ország erdészeti viszonyairól, s az összehasonlítás 
tükrében sajátmagunknak is minden előítélettől és kendőzés-
től mentes képet megláthassuk. 

Ez volna az a programm nagyjából, vázlatos, főbb vona
laiban, mellyel az erdészeti statisztikának foglalkozni 
kellene. 

Kifejtettem, hogy az erdészeti statisztika az erdőgazda: 
ságpolitikának mintegy előkészítője. Ő mutat rá gazdaság 
politikánk feladataira, viszont münkaprogrammját illetőleg 
utasítást, irányítást vár a gazdaságpolitikától. 

Itt tehát bizonyos circulus vitiosus észlelhető. 
A statisztika jelenségeket tár fel, melyeket mérlegelni,, 

boncolgatni a politika feladata. E munkája közben újabb 
kérdések megvilágítása válik szükségessé, melyre ismét a 
statisztika kell, hogy vállalkozzék. 

Statisztikánk' feladatait és munkakörét tehát egyáltalán 
nem lehet lezártnak, köriilhatároltnak tekinteni. 

Minél intenzívebben végzi a politikával karöltve mun
káját, annál több újabb és újabb feladattal fogja magát 
szemközt találni. Eejlődésképes tudományág tehát, melynek 
tárgykörét és feladatait mai primitív állása mellett dogma-
szerűen rendszerbe foglalni nem is lehet. 

E g y bizonyos, hogy égető szükség - van rá. Gazdasági 



politikánk kérdéseinek megoldását a végtelenségig halogatni 
nem lehet, — többek, között egyszer már meg kell születnie 
az új erdőtörvénynek is — s ennek a nagy munkának legelső 
feltétele, hogy egy szervezett erdészeti statisztika megbíz
ható, minden kérdésre feleletet adó adataira lehessen tá
maszkodni. 

A z idő halad, s aki nem akar elmaradni, lépést kell tar
tania. A z első lépés a haladás felé pedig az erdészeti statisz
tika új alapokra fektetése kell, hogy legyen. 

Alföldi akácosaink az aljnövényzet 
nézőpontjából 

Irta: dr. Boros Ádám. 
Dr. Forgách Balázs g r ó f úr cikkében* annyi oly dolgot 

találtunk, ami az eddigi szakirodalomban olvasható s a köz
hitben elterjedt felfogástól eltér, h o g y jónak látom a kér
déshez botanikai tapasztalataim szempontjából, különösen 
az ákácerdők aljnövényzete alapján, hozzászólni. Különösen 
teszem ezt azért, mert a gróf úr szívességéből alaposan 
tanulmányozhattam birtoka viszonyait s így megtanultam 
megbecsülni azokat a nagyjelentőségű eredményeket, ami
ket a „Forgách-féle ákácgazdálkodási rendszer"-nek nevez
hető módszer kidolgozásával elért. Mint az elért eredmények 
egyik tanuja, megvagyok arról győződve , hogy e rendszer 
el fog terjedni s gazdaságunknak javára fog válni. 

Az t olvassuk az említett cikkben, hogy a cikkíró nyír
ségi akácosából évente jelentős értékű szénát kaszálhat. 
Aki ismeri a Duna-Tisza közének kiaszott talajú, sivár ki
nézésű akácosait — s sajnos, hivatásos erdészeink ezeket 
sokkal inkább ismerik, mint a Nyírségieket — bizonyára 
csodálkozni fog ezen. 

A cikkíró is hangsúlyozza azonban, hogy tapasztalatai 
tornyospálcai birtokára és környékére vonatkoznak. Ha fon
tolóra vesszük ezt a körülményt s főleg azokat a vonásokat, 

* 234. Lap. (F. évi VL füzeit.) 


