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A herceg Eszterházy hitbizomány burgenlandi 
erdőgazdaságának ismertetése 

trta: Rónai György. 

(Folytatás.) 

Értékesítési viszonyok. 

Ami az erdei termékek értékesítését illeti, sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy ebből a szempontból az Ausztriá
hoz való csatolás katasztrofális kihatással volt. A z 1922-ben 
valamennyi faválasztékra kiterjedt kiviteli tilalom és kivi
teli illeték kiszabása folytán a nyugatmagyarországi erdők 
egyszerre el lettek vágva eredeti piacuktól, a fában szegény 
szomszédos magyar területtől. A beállott értékesítési krízis 
főleg a pulyai kerületben volt érezhető, mivel ez a „ K ö z é p -
Burgenlandnak" nevezett terület nemcsak Magyarországtól, 
de a soproni beékelés folytán Ausztriától, illetőleg Bécstői 
is el lett zárva, mert a magyar vasutvonalak Sopronon ke
resztül oly magas tarifát állapítottak meg, hogy a fának 
azon át való szállítása, a kiviteli illetéknél is nagyobb ter
het jelentett. í g y történt, hogy az akkori j ó fakonjunktúrára 
való tekintettel, az áterdőlésékben nagyban termelt lágy tűzi
fát Magyarország felé eladni nem lehetett, Bécsbe való szál
lítása pedig a magyar vasútvonal drágasága miatt szintén 
akadályokba ütközött. A béosi tüzifa-piacot a közelebb fekvő 
csehek uralták, úgy, hogy az erdeifenyő-tüzifa az erdőkben 
visszahagyva, elkorhadt. Könnyen elképzelhető, hogy ezek 
a súlyos értékesítési akadályok a burgenlandi hercegi erdő
gazdaságok jövedelmezősége szempontjából mit jelentettek. 

Közel négyévi küzdelembe került, hogy a kiviteli tilalom 
és a kiviteli illeték leadása a legfontosabb faválasztékokra, 
fokozatosan, előbb csak a felére, később az egész mennyiségre 
vonatkozóan be lett szüntetve. Legelőször a fűrészáru és a 
faragott épületfa, 1926 október 1-től a tűzifa, végül 1927 má
jus 11-től a bánya fa és a 16 cm csúcs vastagságnál vékonyabb 
telefon- és villanyoszlop, valamint a rúdfa kapott szabad utat. 

1927 tavaszától tehát érezhető javulás állott be a fater. 
mékek értékesítésében. Jelenleg már csak a fűrészrönkré van 
kiviteli illeték (kiszabva, a tűzifára pedig már sikerült a 



kint elérhető egységár . . . . . . . 64, 70,— S 
á bányafáért " . . ' ' ; '. , . 2 2 . - 2 3 . — S 
a bükkhasábfáért q-kint . , 2.80— 3.— S 
erdei fenyő hasábfáért q-kint . . . . . . 3.60— 4,— 8 
dorong tűzifáért 40—60 gr-sal kevesebb 
rúdfáért fm-kint . . . . - 0 . 2 4 - 0.28 S 

H o g y a házikezelésnek s vele gazdálkodásunk belterjes
ségének mértéke megítélhető legyen, megemlítjük, hogy 
a cca 110.000 ürm 3 tűzifának 70%-a. ab feladóállomás, va
gonba rakva lesz közvetlenül, vagy bizományosaink útján a 
fogyasztóknak eladva. Ugyanilyen módon történik a bánya
fának, a faragott épületfának, a rúdfának, a keréktalpnak, 
valamint az évi cca 6.000 m3-t kitevő fűrészárunak az érté
kesítése is. 

A tövön való eladás csak elenyészően kis mértékben s 
kizáróan a fogyasztók részére történik, mégpedig csak a fa-

csehszlovák konkorrencia ellen beviteli vámot is» behozni; 
1929-ben sikerült a felsőpulyai kerületre vonatkozóan a 

Bécsbe szállított tűzifára és fűrészárura vonatkozóan kivé
teles vasúti tarifát is kieszközölni, úgy hogy a soproni zónán 
való átszállítás költsége is lényegesen csökkent. A z elmúlt 
napokban megkötött osztrák-magyar tarifaegyezmény értel
mében pedig a jövőben a soproni zónán való átszállítás már 
egyetlen átszámított tarifával történik. A Németországgal 
kötött kereskedelmi szerződés kapcsán a rönkfa kiviteli ille
ték is elesik, úgy hogy a fo lyó év őszével a pulyai kerületben 
fekvő erdőségeink előtt is minden akadály elhárul s fater-
ményeink egyrészt Magyarországon, másrészt a faszegény 
nezsiderí kerületben és Bécsben versenyképessé lesznek. 

Faterményeink közül a fűrészáru, a bányfa, a faragott 
é'pületfa, a bükk keréktalp, valamint a kemény tűzifa leg;-
nagyobb részt Magyarországon nyer elhelyezést, míg a lágy 
tűzifa, különösen a bécsi ízlésnek megfelelően választékolt 
erdei fenyőtüzifa, valamint a lékai bükk fűrészáru Bécsben 
talál piacot. 

A z elérhető faárak, a lágy tűzifát kivéve nagy átlagban 
megegyeznek a békebeli árakkal. 
A normális fűrészáruért ab feladóállomás m s -



szegény vidékeken elterülő sarj erdőkben, ahol a tüzifasziik-
séglet akkora, hogy a vevők között megfelelő verseny fejlő
dik ki. 

Szállítási eszközök és szállítóberendezések. 

A fentiekben vázolt meglehetősen intenzívnek nevezhető 
értékesítési rendszernek megfelelően 1923-ban a már meglevő 
lakompaki kitérőn kívül, még két más, normálvágányú ki
térővel bíró faraktár létesült. Egyik Szentmártonban, 
15.825 négyszögméter rakteriilettel és 275 m hosszú vágány-
nyal, a másik Rőtrendeken, 8934 négyszögméter rakterület-
tel és 378 m vágányhosszal. A z említett két sajátkitérővel 
bíró faraktáron kívül még a felsőlászlói, felsőpulyai és csávái 
állomáson is van az uradalomnak külön vasúti rakterülete. 

Ezeken a j ó értékesíthetés alapfeltételét képező beren
dezéseken kívül, erdeink feltárása érdekében, még két erdei
vasút is épült, az egyik 1923/24-ben a dérföldi erdőgondnok
ságban, a másik 1927/29-ben a lékai, illetve a pörgölényi 
erdőgondnokságban. Az első 9 km hosszú, Granichgraben 
nevű völgyből egy kisebb hegyháton és a Lampach-völgyön 
át a dérföldi depotra vezet. A lékai 18.278 m hosszú s az 
Üveghutta feletti Trenkbódenból és két mellékággal: a 
Wenegana és Steingraben nevezetű völgyből szállítja a rönk
fát a lékai fűrészre, a tűzifát pedig a fűrész előtt létesített 
kis vasúti rakodóra. Mind a két erdei vasút költségkímélésből 
a lehető legegyszerűbb kivitelben készült és 60 cm nyom
távolsággal bír. A hajtóerő mindkettőnél benzinmotor. 

A dérföldi vasúton évenként kb. .10.000, a lékain kb. 
15.000 m 3 kerül leszállításra. 

A lékai erdei vasút meglehetősen nehéz terepviszonyokat 
kénytelen leküzdeni. Kimondottan hegyivasút, amely sok 
helyen 60°/°o emelkedéssel, 333 méterről 730 m tengerszint 
feletti magasságig megy fel s így kereken 400 méter szint
különbséget győz le. 

A vonóerő egy 12 lóerős Austro-Daimler benzinhaszná
lattal s Bosch-féle elektromos világítással. E g y 16 lóerős 
Orenstein- és Koppel-féle „Montania"-tipus, benzol haszná
lattal a. tiizifaszállító-kocsik fakeretes vaskocsik, a rönk-



kocsik tiszta vaskocsik, mindannyi 100%-os íékszerkezettei, 
8—10 tonna teherbíró képességgel. A motorok kétszer for
dulnak s öt" kocsit visznek fel. A napi teljesítmény kb. 99 
ürm 3 tűzifa, 65 m 3 fűrészrönk, illetve 45 m 3 kemény rönk. 

Szállítási költség tűzifa ürm 3, illetve puharönk m 3 , 
illetve keményrönk m 3 után: közelítés 1.42, 2.30, 4.— S, fel
rakás —.22, —.55, —.85 S, vasúti személyzet —.57, —.77, 
1.11 S, benzin —.20, —.26, — 36 'S, olaj —.04, —.05, —.07 S, 
javítás anyaggal —.36, 1.20, 1.84 S. összesen tehát 4.—, 6.—, 
illetve 9.50 S. A kocsifuvarral szemben átlag 1.50 S meg
takarítást érünk el. 

Egyébiránt a fának az erdőből a faraktárba, vagy a vas
úti állomásokhoz való szállítása legnagyobbrészt idegen, pa
rasztfuvarosok által történik, csupán a lékai erdőgondnok
ságban van egy saját 10 fogatból álló fuvargazdaság. 

A fuvarbérek a rossz utakra való tekintettel meglehető
sen magasak. 1 m 3-nek 6—8 km-nyi távolságra való szállítá
sáért 6—8 S-ei fizetünk, úgy hogy a parasztfuvarral egy 
tonna km átlagosan —.60-——.80 S-be kerül. 

Az üzletek gyors lebonyolítása, valamint a gyorsabb ad
minisztráció érdekében Lakompak centrummal 1923-ban egy 
több mint 50 km hosszú saját telefonhálózat lett kiépítve, 
amelybe nem egy helyen a fontosabb erdőőri állomások is be 
lettek kapcsolva. 

Az adminisztráció. 

Az erdő védelmére minden egyes erdőgondnokságban a 
terep és népességi viszonyoknak megfelelően alakított véd-
kerületek vannak felállítva, amelyekben az erdővédelmi és 
technikai segédszolgálatot szakvizsgázott és hatóságilag fel
esketett erdészek végzik, összesen 65 védkerületünk van. 
amelyeknek átlagos nagysága 750 kat. hold. 

Úgy a kilenc erdőgondnokság, valamint a két fűrész
gondnokság különálló üzem. Külön számadó egységek, ame
lyek szigorúan az évi költségvetések keretében kötelesek gaz
dálkodni. Az erdőgondnokságok felelős vezetői mindenütt 



főiskolai végzettségű, államvizsgával bíró erdőmérnökök, 
akik az előírt szakképzettségen kívül a többi törvényes elő
írásnak (osztrák állampolgárság stb.) is megfelelnek. 

A z egész erdőgazdaság irányítása a lakompaki erdőfel
ügyelőség alá tartozik, amelynek vezetése mellett egy külön 
burgenlandi erdőrendezőség is működik. A felsőbb ellen
őrzés és adminisztráció ezenfelül a magyarországi központ 
kezében van. A burgenlandi erdőfelügyelő adminisztratív és 
szakszempontból a kapuvári erdőigazgatóságnak, ez viszont 
adminisztratív szempontból az eszterházai központi igazgató
ságnak van alárendelve. A szolgálati nyelv ezidőszerint is 
magyar. 

Az államerdészeti felügyelet mikénti végrehajtása 
szempontjából utalok az E. L. 1924. füzetében megjelent 
cikkre. Megjegyzem, hogy még ma is a magyar erdőtörvény 
van érvényben. 

M unkásviszonyok. 

Az átcsatolás folytán a munkás és szociális viszonyok-
kín is lényeges változások állottak be. 

Régebben a vágások kitermeléséhez mindenütt bősége
sen állott munkaerő rendelkezésre. Azok az építő- és ács
munkások, akik a nyár folyamán messze vidéken az építke
zéseknél voltak elfoglalva, a télen át meglehetős ügyesség
gel végezték összes fakitermeléseinket. Amióta azonban 
Ausztriában a munkanélküli segélyezés áldatlan rendszerét 
behozták, azóta munkáshiány miatt sok helyen nehézségeink 
vannak, úgy hogy egyes erdőgondnokságokban sokszor ide
gen munkásokról kell gondoskodnunk s egyes években — az 
áterdőléseket nem is számítva — alig tudtuk az üzemtervileg 
előírt főhasználatot teljesíteni, annak elleneié, h o g y a kiter
melési egységárakat 30—40%-kai emeltük. 

A munkanélkülisegélyezés tehát ahhoz a paradox álla
pothoz vezetett, hogy a folyton emelkedő munkanélküliség 
mellett — különösen az erdészetnél — érezhető munkáshiány 
jelentkezik, a munkanélküliség pedig hivatássá fajult. 

De lényegesen emelkedtek a termelési bérek az Ausztria 
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ban behozott és túlhajtott szociális gondoskodás folytán is. 
Ezek a törvényesen előírt szociális terhek a következők: 

1. A munkabér 4%-át kitevő jóléti-adó (Fürsorgeab-
gabe). 

2. A munkabér kb. 4^%-át kitevő betegsegélyzési 
járulék. 

3. A z öregség és rokkantsági járulék. 
4. A munkanélküliség elleni biztosítás járuléka és 
5. a 6.79%-ot kitevő balesetbiztosítási járulék. 
Mindent egybevéve megállapítható, hogy főleg a 

munkanélküli segély oktalan osztogatása miatt az 1 m 3 rönk, 
vagy tűzifa termelési költsége a réginek két és félszeresére 
emelkedett. Amíg Magyarországon ezidőszerint 60—80 fillér 
1 m 3-nek a termelési bére, addig a Burgenlandban ez 2.— 
—2.2 S-et tesz ki, amelyhez járul még a fenti, kb. 16% szo
ciális teher. 

(Folytatjuk.) 


