
plexumához közelebb áll az a felfogás, melynek alapján az Al
föld igen erős altalajvíz-hozzááramlással bíró steppe-terület. 

Amint látjuk, tehát a laza futóhomoktól a legerősebben kö
tött szikes agyagig folytatott gyökérvizsgálataink s ezek nyo
mán leszűrt megállapításaink és Stockernek mindezek alapján 
levont következtetései az Alföld problémáját a hidrológiai kuta
tások irányában tolták el. így a kérdés végleges megoldása még 
mindig a jövő feladatai közé tartozik. 

Egy hazai erdőgazdaság 5 évi átlag
eredményei 

írta: Zügn Nándor, városi erdőtnester. 

A hazai erdészeti vonatkozású lapokban az utóbbi években 
nem jelent meg egy közlemény sem, mely számszerű adatokat 
tartalmazott volna valamely hazai erdőgazdaság ezidőszerinti 
jövedelmezőségéről. Nem hiszem, hogy erdőgazdáink nem csi
nálnának zárszámadásokat s ne állapítanák meg minden gazda
sági év végén pontosan, hogy mit termeltek, mennyibe került 
az, mit kaptak érte, az előállítási költségeken kívül milyen adók, 
népjóléti s egyéb költségek terhelték termeivényeiket, vagyis 
végeredményben milyen pénzügyi eredménnyel zárult azévi 
gazdálkodásuk? És mégsem jelennek meg ilyen közlemények, 
pedig ezek jó szolgálatot tennének abban a tekintetben, hogy 
egymás gazdaságát s azok eredményét összehasonlítva tanul
junk s máshonnan is kapjunk új eszméket saját gazdaságunk 
prosperitásának emelésére. 

Az évi zárszámadások adatai nemcsak érdekesek, hanem 
szerfelett szükségesek arra, hogy valamely erdőgazdaságot 
jövedelmezően és a birtokos anyagi érdekeinek teljes kielégíté
sével lehessen vezetni, mert csak ennek adataiból tudjuk jól 
megítélni azt, hogy gazdálkodásunk résztevékenységei racioná
lisak voltak-e? Véleményem szerint a ránkbízott erdőkben a 
gazdálkodást ezeknek az adatoknak pontos ismerete, folytonos 
figyelése és a gazdaság menetének ezek tanúsága szerint való 
korrigálása nélkül jól irányítani nem lehet. Pedig ez ma, mikor 



akárhány birtokosnak egyedüli biztos jövedelemforrása az 
erdőgazdaság, a legfőbb erkölcsi kötelességünk a birtokossal 
szemben és azért a mai általános gazdasági krízisben az erdő
gazdálkodásban az erdő fentartásának elve mellett ugyanakkora 
súllyal kell érvényesülnie a jövedelmezőség elvének is. És e ket
tőt össze is lehet egyeztetni, mert bár az erdőgazdaság az állo
mányviszonyok adottsága és az üzemtervi kötöttség miatt 
merevnek látszik, mégis van annyi rugalmasság benne, hogy a 
piac kívánságaihoz és felvevőképességéhez tudjon alkalmaz
kodni abban, hogy a keresletnek megfelelően fektetheti a ter
melés fősúlyát egyik fanemről a másikra), egyik választékról a 
másikra, vagy a főhasználatról az előhasználatra. 

Ezeknek az irányelveknek, elgondolásoknak alapján vezet
jük Sopron város erdőgazdaságát s hogy ezek alapján milyen 
eredményeket értünk el öt év alatt, azt az alábbi táblázatok 
mutatják. 

E táblázatok adatainak megértése céljából itt előre tájé
koztatom az olvasót annak az erdőgazdaságnak általános viszo
nyairól, melynek üzemi eredményeit e táblák magukban fog
lalják. 

Sopron város erdőbirtokának terjedelme kereken 10.000 
khold. Ebből 9700 khold hazánkban fekszik, 300 khold, sajnos, 
átesett az elcsatolt Burgenlandba, de a város birtoka maradt s 
annak erdőhivatala kezeli most is. 

Ez a birtok 5 gazdasági osztályból áll. Egy 300 kholdas 40 
éves fordulóval kezelt tölgy, cser és akác gazdasági osztályból, 
ez a burgenlandi; egy 1800 kholdas szálerdőre való átmenetben 
50 éves fordulóval és egy 1200 kholdas szintén szálerdőre való 
átmenetben 60 éves fordulóval kezelt gazdasági osztályból, 
mely mindkettőt cser és kocsátlan -tölgy állományok alkotják ho
mokkövek felett száraz és általában gyenge kongomerát törmelé
ket tartalmazó, igen száraz és általában gyenge termőképességü 
talajon. Jellemző, hogy e háromezer holdon sehol forrás, ér 
vagy csak nyirkos árok sincsen és legnagyobb részében meg 
mély kutak sem adnak vizet. A birtok fenmaradó 6700 khold ja 
két üzemosztályt képez, melyeket fanem cserével összekötve 
szintén szálerdőre való átmenetben 70 éves fordulóban kezel
jük. Itt az átalakítás azonban már 1885 óta folyik, aminek 



eredményeképpen ennek a birtokrésznek faállományait ma Ví-í 
részben a régi sarjakból felnőtt 50—60 éves gyertyánosok, töl
gyesek és igen kevés bükkös alkotják, Vá részben már mester
ségesen telepített lucosok, vörösfenyvesek és erdei fenyvesek, 
kevés jegenyével és Yk részben magról keletkezett tölgyesek. 
E két gazdasági osztály állományai gneiszmálladékból keletke
zett üde agyagokon állanak és a legtöbb helyen kiváló termő-
képességűek. Ezekben, van forrás és patak bőven. 

E birtokon a főhasználatok, mint fenti leírásból gondolni 
is lehet, főleg a régi sarjakból keletkezett, ma átlag 50—60 
éves, aránylag gyenge állományokból kerülnek ki. Az előhasz-
nálatokat azonban a két utóbb leírt gazdasági osztályban, me
lyek az Alpok nyúlványain fekszenek, jórészt már sűrűn tele
pített fenyvesek adják. 

A főhasználati vágások kitermelésénél az elv az, hogy 
mindent házilag termelünk ki, kivéve a gally- és tuskófát, amit 
túlnyomóan árverésen értékesítünk az erdők környékén lakó 
gazdaközönségnek. Lábon csak olyan erdőrészt adunk el, mely
ből még valamire való dorongfát sem lehet kivágni. Ezeket 
100—150 négyszögöles részletekben szintén a környékbeli gaz
dák veszik meg. A tisztitóvágásokból kikerülő lombfaanyagot 
rőzsekötegekbe termelve, egységár fizetése mellett a szegé
nyebb néposztály termeli ki. Az idősebb lombállományok gyérí
téséből kikerülő anyagból dorongfát és rőzsekötegeket házilag 
termelünk, a fenyvesek előhasználati anyagát főleg házilag dol
gozzuk fel vékonyabb méretű épületfára, ragokra, gyümölcsfa
karókra, szőlőkarókra és gömbölyű erdei lécekre. Tájékozásul 
közlöm, hogy a rezsiben termelt rőzseköteg a legtöbb évben 
200.000 drb-ot tesz ki, a vevők által termelt pedig 300.000 
drb-ot s hogy gömbölyű szőlőkarót és erdei lécet, főleg luc
fenyőből 1932-ben 99.000 drb-ot termeltünk. 

Az erdőgazdaság üzemi berendezéseit egy városi faraktár 
képezi évi átlag 8000 köbméter tüzifaforgalommal és egy gőz
favágó. Ezévben egy fűrészkeretet és szegélyező körfűrészt is 
állítottunk fel, de ezek üzemi eredménye még alábbi táblázatok
ban természetesen nem mutatkozhatik. Ezeken kívül az erdő
gazdaság még három kőbányát tar t üzemben, melyekben a he
gyeinket alkotó gneiszből (csillámpala) magasépítéshez és út-



alapozáshoz terméskövet és a törmelékből benzinmotoros kő-
törővel uti kavicsot, kerti kavicsot és vakoló homokot állítunk 
elő. 

Ezek előrebocsátása után most már közlöm az ezen erdő-
birtokból 1928—29—30—31—32-bent tehát 5 év alatt kitermelt 
anyagokat mutató I. táblázatot. 

Kitermelt faanyagok 1928—1932-ig. 
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1928 9,478 4,575 3,703 14,990 32.746 804 657 1,461 34,207 

1929 7 574 3,453 3,713 13,064 27,804 742 598 1,340 29,144 

1930 9.572 4.010 1,912 10,765 26,259 657 1,095 1,752 21011 

1931 6,291 4,987 1,579 8,626 21,483 407 5,112 5,519 27,002 

1932 6,728 5,752 1,998 11.503 25,98! 544 1,770 2,314 28,295 

5 évi 
összeg 39,643 22,777 12,905 58,948 134,273 3,154 9.232 12.381) 146,659 
5 évi 
átlag 7,929 4,555 2,581 11,790 26,855 630 1,846 2,476 29,331 

Az e táblázatban kimutatott 5 évi átlagos fatermés a követ
kező választékokra oszlott: 

1. Szerfa 8.5% ; 2. tűzifa 91.5%. 
A tűzifából volt: 

a) hasábfa 27.0% 
b) dorongfa 15.5% 
c) tuskófa 8.8% 
cl) rőzseanyag 40.2% 

Hogy a szerfa százaléka a tűzifáéhoz viszonyítva olyan kicsi, 
azt az a már fentebb említett körülmény okozza, hogy még min
dig a régi, sarjakból keletkezett 50—60 éves tölgy, cser és gyer
tyán állományokat vágjuk, melyek még aránylag szép növekvés 



és előzetes gondos gyérítés után sem adnak 10%-nál nagyobb 
szerfatömeget. 

Feltűnő lehet e táblázatban a rőzseanyag igen magas száza
léka. Ennek indokolására előadom, hogy minden fiatal erdőnket 
20 éves koráig legalább egyszer alaposan áttisztítjuk, amikor a 
tölgy- és fenyőfiatalosokból minden sarjat kivágatunk, ami — az 
idősebb részek állományszabályozó gyérítéséből kikerülő rőzse-
anyaggal együtt — igen nagy tömegeket ad. Például említem, 
hogy 1932/33 telén egy tölgy és jegenyefenyő elegyből álló átlag 
16 éves fiatalosból 110 kholdat uszítottunk át, ami 44.300 drb. 
rőzsét adott, kholdanként tehát kereken 440 darab rőzsét. Egy 
ilyen rőzseköteg súlyát nagy átlagban 15 kg-ra lehet tenni lé
genszáradt állapotban, s mivel egy nf tölgynek vagy gyertyán
fának átlagos súlya tömörköbméterenként szintén légenszá
radt állapotban kb. 800 kg-ot tesz ki, kereken 50 drb rőzseköteg 
felei meg egy tömörköbméter fának. Ez a tisztítás tehát kholdan
ként nagy átlagban 8 m 3 fát adott. A kitermelők egy rőzséért, 
melynek méretei a mi erdőnkben 80 cm hosszban és 100 cm ke
rületben vannak megállapítva, 3 fillér anyagárt fizettek s így 
a tulajdonos városnak ezért a silány 16 éves faanyagért is köb
méterenként 1.50 pengő tőár maradt. Ez némileg rávilágít arra, 
hogy a gyérítések milyen nagy kihatással lehetnek egy erdő
gazdaság jövedelmezőségére. 

Tudtommal a statisztika ma a hazai erdők után nagy 
átlagban kholdanként és évenként 1.5 m ; ! évi fahozammal számít. 
Mint fenti táblázatból látni, Sopron város erdeiben 1928—32-ig 
az átlagos kholdankénti évi hozam 2.93 köbméter volt, vagyis 
az országos átlagnak majdnem a kétszerese. Ezt a jó eredményt 
a mi erdeinkben három körülménynek köszönhetjük: 1. a sűrűn 
telepített fenyőfiatalosoknak, melyek 30—40 éves korban már 
ontják az előhasználatokat, 2. a fiatalosok radikális tisztításá
nak és a középkorú lombállományok gondos gyérítésének, amik 
fenti példa szerint igen nagy fatömegeket képesek szolgáltatni 
s 3. — ami a fő —, hogy a mi vidékünkön vékonyabb szerfa
anyag és az olcsó rőzsetüzelő iránt igen élénk a kereslet. 

A következő táblázat az öt év alatt az erdőgazdálkodás 
okozta kiadásokat foglalja magában. 
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1. Személyi kiadások, lakbérek, természetbeni járandóságok 53,496 55.238 53,902 50,368 53,509 53,303 23-90 26-56 
2. Irodai szükségletek, író- és rajzszerek, nyomtatványok, mérőeszközök 1.059 1,168 1,282 1,456 1,265 1,246 0-56 0-60 

3. Útiköltségek, napidíjak, lolartás 3,402 3,046 4,972 4,070 3,446 3,787 1-70 1-89 

4. Épületek karbantartása, tűzkárbiztosítás 2,410 2,651 2,28 i 2 071 1,849 2,253 1-01 1-12 

5. Termelési, rakásolási és fúva ibérek 54,674 52,518 62,822 76,461 70,145 63,324 28-38 31-56 

6. Űttentartás 22,429 20,189 22,376 14,838 15,774 19,121 8-57 9-52 
7. Csemetekertek, ültetések, tisztítások 16,506 13 451 15,273 14,213 13,961 14,681 6-58 7-31 

8. Erdőrendezés, határok biztosítása 2,241 765 1,000 990 697 1,140 0-51 0-57 

9 Faraktári kezelés és Tüzifaaprító üzem 15,564 13,561 12,954 12,604 15,589 14.052 6-30 700 

10. Kőbányák 25,040 23,5b2 24,793 16,923 21,325 22.333 10-01 — 

11. Vegyesek 5,401 851 721 99 290 1,472 0-66 0-73 

12. Népjóléti kiadások (O.T.L) 1,800 2,433 2,254 1,904 1,455 1,969 0-88 0-98 

13. Adók (földadó és járulékai, forgalmiadók és illeték egyenérték) 26,211 27,256 19,513 20,282 28 728 24,398 10-94 1216 

Összes évi kiadások: 230,223 216,709 224,147 216,287 228,033 223,080 100-00 100-00 

Kiadások kat. holdanként 23-02 21-67 22-41 21-63 2280 22-31 — — 



Az e táblázatban foglalt adatok külön magyarázatra nem 
szorulnak. Az évi eredmények után két százalékos rovatot iktat
tam ide azért, hogy az olvasó gyorsan láthassa, hogy az egyes 
kiadási rovatok az összkiadásokhoz milyen arányban állanak. 
Igen jól kifejezésre jut e táblázatban az, hogy Sopron város 
erdőgazdasága szigorúan a tartamosságot célzó üzemtervek sze
rint folyik s hogy pontosan megállapított költségelőirányzat 
alapján dolgozik, ami az évi átlagos kholdankénti kiadás-kvótá
nak igen csekély ingadozásában jut kifejezésre. 

A következő táblázat az ötévi bevételeket mutatja ki. 
Az I. és III. táblázat egybevetésénél feltűnhetik az, hogy 

míg 1929-ben a kitermelt anyag 34.207 köbméter volt, a be
vételek csak 391,501 pengőt tettek ki —, addig 1930-ban 29,144 
köbméter kitermelt anyag után 424.021 pengő bevételt értünk 
el. Ez nem abban leli magyarázatát, hogy 1930-ban jobban tud
tunk értékesíteni, mint 1929-ben, hanem abban a minden erdő
gazda előtt ismeretes tényben, hogy a termelt anyagok jórészét 
csak a rákövetkező évben lehet eladni, vagyis, hogy valamely 
fokozottabb kihasználás pénzügyi eredménye rendszerint'la követ
kező évben nyilatkozik meg. 

A bevételek táblázatában a főhasználati, a faraktári és fa-
aprító bevételek 1930-tól kezdve feltűnő visszaesést mutatnak, 
amiben kifejezésre jut az általános gazdasági helyzet folytonos 
romlása. Meg lehet ebből állapítani, hogy a mindinkább emelkedő 
pénzhiány miatt a jobb s így drágább tűzifa választékok iránti 
kereslet állandóan csökkent s hogy,a vásárlók jórésze maga vágta 
fel tűzifáját, mert az aprítási költség már súlyosan terhelné 
budgetjét. Ezzel karöltve járt az, hogy mindinkább nagyobb és 
nagyobb lett a silányabb rőzsetüzelő iránti kereslet, ami kifeje
zésre jut a táblázatban az előhasználati bevételek rohamos emel
kedésében (1930-ban 62,169, 1931-ben ^7,306 és 1932-ben 72,025 
pengő). Ilyen jelenségeknél nyílik alkalom az erdőgazdaságban 
arra, amire fentebb rámutattam, hogy simulnia kell a piachoz 
és a kereslethez. Mikor mi ezt az eltolódást észrevettük, akkor 
erősen törekedtünk arra, hogy ennek a keresletnek minél több 
tisztogatási és gyérítési anyagot tudjunk juttatni, amiáltal sok 
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. Megnevezés 

P e n g ő 

Megjegyzés 

1. Főhasználat 2-53,731 318,644 232,462 243,782 246,371 264,998 Szer-, tűzi-, ág- és tus k o f a 
(puha és kemény) 

2. Előhasználat 44,n56 39,748 62,669 67,306 72,025 57,161 
Vékony dorong ésrőzseanyag 

fenyókarók, ragOK és vé
kony épületfa 

O 
<->. Kisebb mellék-

használatok 18,786 12,528 17,295 16,468 12,987 15,673 
Fű, gyümölcs, magvak, eidei 

kihágások 

4. Faraktár és íaapritó 16,400 18,920 12,457 13 378 7,805 13,792 Tüzifaaprító üzem 

5. Kőbányák 28,528 33,889 24.624 26,541 28,151 28,347 Két gneiszbánya, épületi kő, 
géppel tört kavics, homok 

6. Összes bevétel 391,501 424,021 349,517 367,475 367,339 379,971 

7. Kat. holdanKénti 
évi nyers bevétel 39-15 42-40 34-95 36-75 36-73 38,00 



-elmaradt állományápolást tudtunk végrehajtani minden költség 
nélkül, sőt lényeges bevétellel. 

" É S ezen felül is volt üdvös hatása ennek az akciónak. Ugyan
is a város a mindinkább szaporodó munkátlanokat az inség-
munkákra rendelkező összegekből csak minden második héten 
tudta keresethez juttatni. Ezek a munkástömegek e nélkül az 
erdei munkaalkalom nélkül azokon a heteken, melyeken az 
ínségmunkánál foglalkoztatva nem voltak, valószínűleg a város
ban, a mezőn és erdőn ténferegtek volna s tétlenségükben a 
közmorál és közbiztonság súlyos tehertételét jelentették volna. 
Ezzel az erdei munkával azonban sikerült ennek a veszélynek 
is elejét venni. 

Ha a közölt táblázatok adatait most már a terület egységre: 
a kholdra és a termelési egységre: a tm 3 redukálom, a követ
kező eredményeket érem el (a kőbányaüzemre vonatkozó ada
tokat eliminálom, hogy a tiszta fatermelés, erdőgazdaság ada
tait kapjam) : 

Sopron város erdőbirtoka az 1929—1931-ig terjedő öt évi 
időszakban kholdanként és évenként (379971—28347) = 
351624 
TÖÖOÖ ~~ Pengő nyers bevételt hozott. 

Ugyanazon idő alatt a kholdankénti kiadások (223080— 
200747 

22333) = -jQQÖÖ = 2 0 ' ° 7 p e n g ö t t e t t e k k L 

A kholdankénti átlagos évi tiszta jövedelem tehát 35.16— 
20.07 = 15.09 pengő volt. 

Ezen ötévi időszak alatt a városi erdőből kholdanként és 
évenként 2.93 m 3 fát termeltünk ki. 

Hogy a 35.16 pengő holdankénti nyers bevételt el tudjuk 
35.16 

erni, minden köbméter termeivényt átlagban = 11.99 
pengőért kellett eladnunk. 

Ebből az eladási árból maradt a városnak minden m 3 ter-
20.07 

melvény után g-gg- = 6.84 pengő kiadás levonása után 5.15 

pengő tiszta tőár. 



A m3-kénti bruttó eladási árból tehát csak 4-3% a tiszta, 
töár, a többi 57% a kisgazdálkodási költségekre esik. 

Hogy most már végül a 6.84 pengőt kitevő költség, amely 
minden m 3 termeivényt terhel, milyen kiadás hány százaléká
ból tevődik össze s hogy ez pénzben mit tesz ki, azt a követ
kező összeállítás mutatja: 

Egy m 3 kitermelt faanyagot terheli: 
1. 26.56% személyi kiadás 1.82 P 
2. 0.60% irodai kiadás 0.04 P 
3. 1.89% lótartási és utazási kiadás 0.13 P 
4. 1.12% épületfenntartási kiadás 0.08 P 
5. 31.56% termelési, rakásolási és fuvar kiadás 2.15 P 
6. 9.52% útfenntartási kiadás 0.65 P 
7. 7.31% csemetekerti és erdősítési kiadás .. .. 0.50 P' 
8. 0.57% erdőrendezési kiadás 0.04 P 
9. 7.00% faraktári és faaprító kiadás 0.48 P 

10. 0.73% kisebb vegyes kiadás .. 0.05 P 
11. 0.98% népjóléti kiadás 0.07 P 
12. 12.16% adók 0,83 P 

100.00% 6.84 P 
Végül még egy igazságra szeretnék rámutatni. 
A közölt táblázatokban foglalt adatokból le lehet olvasni, 

hogy egy hosszabb idő óta következetesen betartott üzemtervek 
alapján kezelt erdőgazdaság eléri azt, amit minden üzemterv 
célul tűz maga elé- az állandó és egyenlő nagyságú jövedelme
ket, amelyek ugyan az általános gazdasági viszonyok szerint 
némi ingadozásoknak ki lehetnek téve, de nagy kilengéseket 
szenvedni sohasem fognak. És azért jól tennék a hazai földbir
tokosok, ha gyenge termőképességű földjeiket, amik után nagy 
termelési költségek mellett is csak bizonytalan hozamokra szá
míthatnak, aránylag csekély költséggel erdőkké alakítanák át, 
amivel nemcsak maguknak s utódjaiknak, hanem a köznek is 
nagy szolgálatot tennének ebben az országban, amely többet
fizet.a külföldnek a fáért, mint amit tőle kap a búzájáért. 




