A tiszti személyzet járandóságai.
A járandóságokat illetőleg köztudomású, miszerint a szó
ban forgó erdőtisztek készpénzfizetései igen csekélyek voltak
és hogy azok élményeik nagyobb részét mindennemű termé
nyekben kapták. E rendszernek árnyoldalai főleg abban álla
nak, miszerint egyrészt a hivatalnok, ha 40 éven át vagy azon
túl minden erejét a kincstár érdekeinek szentelte és szolgálat
képtelenné vált: öreg napjaira fizetésének kevesebb mint felére
szoríttatott. — Másrészt a termények megváltási dijainak vagy
szállítási költségeinek fölszámitásában gyakran visszaélések tör
téntek, e fizetési módozat e fölött a számadásokat is bonyolódottakká teszi s igy a haszontalan Írásbeli munkát szaporítja;
végül pedig e mellett a kezelési költségek évről évre változnak
s igy azok a jövedelmezőség tényezőinek egybeállítása valamint
a költsógelősitmény készítése alkalmával mindig ingadozó té
telt képeznek. Ezen és ilynemű hátrányok megszüntetése végett
az évi készpénz fizetések megjavitattak és az illető tisztviselők
irodai- és irodaszolgai-, továbbá lótartási és utazási átalánnyal
adományoztattak; — miglen azok természetben csak lakással
és fával; — megfelelő marhaszámra alapított legeltetési ésmakkoltatási joggal meg kaszálóval fognak elláttatni.
A lótartási és utazási átalányra nézve megjegyzendőnek
vélem, hogy az erdő tiszt kötelességének pontosan megfelelni
nem képes, ha lovat nem tart, és hogy ily esetben háromszor
is meggondolja, kimenjen-e átaljában és ha igen — gyalog men
jen-e vagy fogadott alkalmatosságon; ehez járul, hogy a pa
rasztfuvar— épen amikor sürgős a szükség vagy nem kapható,
vagy csak bizonyos lekötelezettség iránt, és — hogy az néha
hallgatva türt visszaélések fejében szolgáltatik ki.
A lótartási és utazási átalány tehát a lótartás kötelességé
hez lesz kötve ugy, hogy a ki lovat nem tart, általányban sem
részesül. Kivévén e részt az újonnan kinevezett vagy lovaikat
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szerencsétlenség által vesztett tisztviselőket annyiban, a meny
nyiben mindkét esetben lószerzésre negyedévi határidő enged
tetik, melynek eredménytelen eltelte után az átalány ily esetek
ben is beállittatik.
Miután továbbá az utazások gyakoriságának szüksége, azok
távolságai és egyéb a lovak egészségére meg élethosszára k i 
ható nehézségek különböző visszonyok közt nem egyformák:
a lótartási és utazási átalány az állomáshoz kötött különböző —
de mindig oly nagyságban fog kiszolgáltatni, hogy annál fogva
a tiszt megfelelő fogatot tartani csakugyan képes is leend.
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Előadván az eddigiekben a Maros- és Béga melléki erdő
ségek uj felosztására és az illető személyzet szervezésére nézve

történteket, még a nevezett erdőgazdaságok körül tapasztalt
legszembeötlőbb hátrányokat és az intézkedéseket fogom fel
sorolni, melyek azok megszüntetése érdekében életbe léptettek.
a) Az üzemtestek aránytalan sokasága.

Altalános árnyoldala az ottani erdőgazdaságnak a vágások
szerfölötti sokasága, mely az erdészek teendőit haszontalanul
szaporítja; a felügyeletet bajosabbá teszi, és az erdőjövede
lemre csökkentőleg hat.
Jelenleg ugyanis minden egyes község határában fekvő
erdő külön üzemtestet képez; s igy minden erdész kerületé
ben annyi a vágás, a mennyi a község. Ez sok esetben épen
nincs indokokolva, sem szolgálmányok által, miután ilyek a
bánáti erdőket nem terhelik, — sem külömböző piaczok vagy
a munkaerő czélszerűbb felhasználhatása, még kevésbé pedig a
fönálló erdők okszerűen takarékos órtékitése szempontjából.
Sőt az utóbbira nézve épen megfordítva áll a dolog, a mi egy
kis magyarázatot igényel.
A bánáti erdők 1848 előtt, —vagyis a robot idejében
ugy látszik nagyrészt akként használtattak, hogy egyes közsé
gek területén az egész erdő tömeges erővel egyszerre tarolta
tott le; minél fogva jelenleg az egyes községi területeken be
lül az erdőségek rendesen egykorúak; hol 100 és több, hol
80, hol 60, vagy 20—30—40 évesek. Azon intézkedésnél fog
va tehát, melylyel 1848 után minden egyes község határában
nyitottak vágást, —jelenleg egyforma fekvés, talaj és fanem
mellett némely helyen 25—30—40 éves erdőt tarolnak le, nyer
vén abból majdnem egészen értéktelen dorongfát; miglen ily
rendszer folytatása mellett másutt az utolsó vágások 200 éves
vagy annál is öregebb, túlélt fát szolgáltatnának.
Gyökeresen segiteni e bajokon csak az erdőrendezés kü
lönben is fölötte szükséges terveinek megállapítása alkalmával
lehetend; amidőn majd az egyes erdőrészek ugy fognak

üzemtestekbe soroztatni, miszerint az utóbbiak mindenikében
a megfelelő korosztályok telhetőleg képviseltessenek.
Addig is azon vágások, melyekből jelenleg csak értékte
len fa nyerhető, rögtön és annál inkább beállitattak, miután a
bánáti erdők összes évi fatermését órtékesiteni eddig úgy sem
sikerült.
b) A munkaerő hiánya.

Az erdőgazdaság egy másik általános baja ugy a Bánát
ban mint a Marosvidékón Aradmegyében is — a munkaerő hi
ánya . Ennél fogva pedig az értékesítés lehetősége nem ott
szűnik meg, a hol a fogyasztók szüksége, de igen gyakran azon
innen is, a mennyiben az áruk kivánt mennyiségét elé- és a piaczra állitani képesek nem vagyunk.
E hiány pedig a nevezett vidéken nemcsak a népesség
gyérségén, de annak általános nemzeti jellemén is alapszik,
melynél fogva ott a munka ára a kenyérével nem mint másuttegyenes, de épen megfordított arányban áll; a mi a gazdaság
ra igen hátrányosan ható visszásságoknak képezi kutforrását.
Ha ugyanis kevés a kenyér, — van munkaerő elég, de a fo
gyasztó közönségnek nincs pénze, hogy az eléállitott árukból
a mulhatlanul szükségesnél többet vásárolhasson; a midőn el
lenben van kenyér és a közönségnek pénze meg kedve erdei
árut venni, akkor annak eléállitása vagy merőben lehetetlen,
vagy csak oly árakon eszközölhető, melyek a többi előnyöket
teljesen megsemmisiteni alkalmasok.
Valószinü ugyan, hogy a munkahiány nem volna oly sú
lyosan érezhető és hogy az bizonyos határig be sem állana az
erdőtisztek nagyobb erélye, mozgékonysága ós komolyabb tö
rekvése mellett; — vagy ha a legelő meg a maradékföldek ki
bérlése alkalmával a nép ebbeli szüksége mindig okosan és ak
ként aknáztatnék k i , hogy a községek bér fejében az ölek bi
zonyos mennyiségének készítésére és fuvarozására köteleztet-

nének; — de összehasonlítva az eddigi átlagos használatot az
évi termés többszörös nagyságával, habozás nélkül állithatni:
hogy az összes termést a helybeli munkaerővel évről évre állan
dóan a piaezra állitani, — a lehetetlenségek közé tartozik.
Már pedig a Béga- és a Marosparti erdők tartós és folyto
nosan növekedő jövedelmet csak ugy szolgáltathatnak, ha az
összes termés állandóan biztos értékitéséről gondoskodunk;
mire nézve nem elég a közönséget jeles termékekkel h é b ek o r b a n tisztességesen kielégíteni; de igyekezni kell, hogy a
piaczot m i n d e n i d ő b e n e l e g e n d ő áruval láthassuk el;
hogy termésünket minden évben egészen és a maga idején ál
lithassuk a piaezra: mert állandó vevőkre csak ugy számithatandunk, ha azok igényeit mi is állandóan kielégiteni képe
sek leszünk.
Különben ugy a Béga- mint a Marosparti erdők termékei
nek megvan a maga természetes főutja; és a Béga csatornáját
okszerűen fölhasználva, ez uton az illető erdők összes termése
biztosan elszállítható, — a Marosmelléki erdőkre nézve pedig
az ott épülő vasút erdőtermékeink számára tökéletesen biztos
és a Marosnál olcsóbb szállítási eszközt helyez kilátásba. A főnehézség tehát az áruk rendes eléálütásában és azoknak a ne
vezett főutakra szállításában rejlik. E nehézségen pedig csak
uj és értelmes munkaerő alkalmazásával győzedelmeskedendünk,
melynek segitségével, és fölhasználva a földalakzat helyenként
kinálkozó előnyeit, ez erdőket — rendeltetésüknek megfelelőleg — az állam biztos jövedelmi forrásává; az ipar megbizható s igy egyedül üdvösen fejlesztő támaszává; — és ál
landó munkaszolgáltatás által a népjólét és szaporodás hatha
tós eszközévé emelnünk sikerülend.
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c) Telepitvények.

Ily munkaerő a nevezett vidéken csak telepités utján te
remthető ; mely czélra főleg az értelmes, dolgos és nevezete-

sen az erdőmunkák sokféle nemeiben jártas Székelyek volná
nak igénybe veendők, a kik szerfölötti elszaporodásuknál és
nyomasztó szegénységüknél fogva amúgy is hajlandók hazáju
kat elhagyni, a mit csoportos kivándorlásuk Moldovába és
Oláhországba eléggé bizonyít.
A telepitvények czélszerű elhelyezhetése végett tanácsos
lenne talán a birtokrendezési munkálatok és főleg a legelő el
különítés végrehajtását bevárni; még lényegesbnek tűnik föl-—
elébb az erdőgazdaság rendezésének munkálatai alapján a vá
gások okszerű sorrendjét megállapítani: igy pedig az eszme je
lenlegi megpenditése némileg korainak látszhatnék. Tekintet
be véve azonban, hogy ily nagy horderejű intézkedés minél
érettebb megfontolást és többnemű előkészületeket igényel,
nem egészen haszonnélküli annak alapföltételeit jó előre fölem
líteni , hogy az elvek minden oldalról megvilágítva és megvi
tatva lévén, a végrehajtás annak idején minél erélyesebb gyor
sasággal legyen eszközölhető.
Tekintetbe jönnek e részt az elhelyezés, és a föltételek
melyek mellett ily telepitvények az óhajtott czélnak minél biz
tosabban megfelelni képesek.
A helyre nézve főtekintetet érdemelnek a I3éga és a Ma
rosparti erdők h e g y s é g e s e b b vidékei, mert azoknak á 1l a n d ó rendeltetésük erdőgazdasági uton jövedelmet hajtani;
a talajminőségben gyökeredző e körülménynél fogva pedig ott
a termés földolgozása, sőt némirészt szállítása is a föld termő
képességének végleges veszélyeztetése nélkül mindig csak ön
költségen és szakértően avatos vezetés mellett lesz eszközöl
hető. Másrészt meg a hegyek között megtelepedni a lapályfutó
Székelyek is leginkább lesznek hajlandók.
Telepítésre alkalmas helyekül megjelölhetők egyelőre: a
rékási uradalomban a Kiszetó és Hisziás közti maradékföldek;
Facset környékén a Dubest nevü erdőség és a Marzsina, Sincsesd-Brazovai maradékföldek; a Maros jobbik partján a Tóth-

váradi, Berzovai, Milovai és Badnai pagonyok fővölgyei, —
bal partján pedig a Valle-marei pagony erdőségei.
Czélja lévén a telepítésnek az ottani erdőgazdaság számára
nem csak állandó, de folyvást növekvő kézi és szekérmunkát
teremteni, — a települőknek házhely, és föntartásukra nem
épen elégséges, de annyi mező volna az erdőmunkához kötött
bizonyos föltételek mellett átadandó, a mennyit azok nejeik és
gyermekeik segítségével rövid idő alatt megmunkálni képesek
volnának; tehát csalándoként körülbelő] 4 holdat, azon kívül
megfelelő kaszálót és legelőt, végül pedig a szükséghez mért
fát, de mindezek mellett — állandóan elegendő munkakeresetet.
A tervezett 8 telepitvény mindenike 50—100 — elejétől
fogva magyar pappal és tanítóval ellátandott iparkodó székely
családból alakíttatván, és ezek — anyagi gyarapodásuk remél
hető gyors fejlődése mellett elszaporodván, az ottani erdőgaz
daság jövőjét munkaerő tekintetéből tökéletesen biztosítanák.
Mindezeknél fogva pedig a telepítések életbeléptetésére
nézve elkerülhetlen előintézkedések megtétettek és az illető hi
vatalokkal a telepítés szándéka és erdőgazdasági czélja közöl
tetvén, azoknak a helyiségek és általános föltételek megjelölése
mellett meghagyatott, hogy a helyi viszonyok beható taglalása
alapján a végrehajtásra nézve részletes tervezetet mielébb ter
jesszenek föl.
d) A sok haszontalan irás.

Az erdőgazdaságra általában hátrányos ott még a sok
h a s z o n t a l a n irás, mely a mult korszakból átöröklött azon
hitben leli alapját, miszerint a hivatalnokok közt az a legjele
sebb , a kinek igtatókönyve minden évben a legnagyobb szá
mon végződik. — Ennél fogva az évi ügyiratok az egyes erdő
hivataloknál jelenleg a 2000-et, az egyes erdészeknél pedig a
400-at, megközelítik, sőt egyes esetekben meg is haladják. —
A hivatalos közlekedés most esetről esetre rendeletek, illetőleg
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jelentések, az egyes erdészek között pedig átiratok utján tör
ténik, melyek mindenike külön fogalmaztatván, illő czimmel és
aláírással láttatik el; azután lemásoltatván ismét teljes ezimü
lepecsételt borítékot kap. A terjedelmes levelezés e fölött nincs
bizonyos napokra szorítva, s igy az mindenkor a foglalkozás
rendes tárgyát képezi; miglen az erdők bejárása, a közvetlen
meggyőződés szerinti intézkedés még az erdészre nézve is a
ritkább és kivételes események közé tartozik.
Az erdőgazdaság azonban előnyös eredményeket csak ugy
szülhet, ha az erdőben nemcsak az erdész, de az erdőmester is
minél gyakrabban megfordul és minél huzamosabban tartózko
dik s ott magát egészen honosnak érzi; hogy pedig ez lehetővé
váljék, az írásbeli foglalkozást kell minél szűkebb határok közé
szoritani s azt megfelelőbben berendezni. —
Egyelőre meghagyatott, hogy az erdőhivatalok és az er
dészek nem rendeletek és jelentések, de l e v e l e z ő k ö n y v
által lépjenek összeköttetésbe. NeháiYy ivből álló könyvbe az
erdész a hétnek egy meghatározott napján folyó szám alatt
minden ügybajáról lehető legrövidebb, ugy szólván távirati mó
don szerkesztett jelentéseit irván, és számadásait vagy egyéb
kimutatásait is egyszerű megemlités mellett békül dvén, — az
erdőhivatal az egyes ügyek mindenikére ugyan azon könyvben
folytatólagos szám alatt ép oly röviden felel. E könyvbe a gon
dolatok nem csak röviden, de mesterkéletlenül és annál fogva
is rövid idő alatt jegyeztetnek be, — ugy a mint azok épen a
tollhegyére kerülnek; és annak használata mellett az eddigi
jelentések vagy rendeletek czimezése,. aláírása, czimes boríté
kolása és lepecsételése is elesik.
Ily könyv e fölött az év végével a múlt esztendő gazdasá
ga rövid történelmét tartalmazza, és nem oly könnyen hányód
ván el, mint egyes rendeletek vagy jelentések: az erdészt igaz
ságtalan szemrehányások ellen megóvja, de netaláni hanyagsá
gának sem hagyja meg azon kibúvót, melynél fogva az jelenleg
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néha azt szokta állitani, hogy e — vagy ama rendeletet nem
kapta meg, jelentésót, számadásait vagy más kimutatásait beküldötte, de ezek vagy a hivatalban hányódtak el, vagy út
közben elvesztek.
A levelezőkönyvet az erdészek mindenike a hivatalnak a
hét ugyanazon napján küldi be bádogszelenczóben kis lakattal
lezárva, melynek egyik kulcsa az erdőhivatalnál, másika pedig
az erdésznél van letéve. A hét többi napjairól az erdész a kül
szolgálat érdekében rendelkezik, és az erdőmesternek is sokkal
több ideje marad az erdőben körülnézni, és az egyes erdészek
kel tevékenységük tulajdonképi színhelyén gyakrabban talál
kozni, igy pedig ismét sok ügyre nézve az írást fölöslegessé tenni.
e) A Temesvári faraktár.

A temesvári raktárba szállított fa apró vékony hasábocskákból áll, és a vízből kiemeltetvén szorosan egymáshoz illesz
tett sorokban rakatik össze. Ennek természetes következménye
pedig az, hogy a víztől csorgón összetorlaszolt fa, melynek egyes
sorait sem a levegő nem járhatja, sem a nap nem szárithatja,
csakhamar korhadásnak és romlásnak indul; ennél fogva pedig
a fogyasztó által csak a mulhatlan szükség esetére vétetik igénybe.
Az elgombásodott és tekintetlen fasorokban továbbá az
ölek fölváltva e g é s z e n vannak simán vagy keresztbe rakva;
miglen rendesen az egyes öleknek fele szokott simán, másik
fele pedig keresztben állíttatni. E szokás folytán a raktárőrök
az egyes vevők irányában részrehajlatlanul eljárni nem lévén,
kénytelenek: azoknak kik kedvüket megnyerni iparkodók, —
simán rakott öleket, a többinek pedig keresztrakatuakat, az az
olyakat adhatnak, melyek fatartalma az előbbiekénél cseké
lyebb. Végül az úsztatott faő'/M. magasra rakatik, hogy össze
száradva is ölnyi legyen. A vevők azonban általánosan panasz
kodnak, hogy udvaraikba legfeljebb 51. magas öleket állítanak;
és ezt részint a raktárőrök, részint a fuvarosok kapzsiságának

tulajdonítják. Annyi bizonyos, hogy a temesvári faraktár ed
digi kezelése sem a kincstári érdekeknek nem felelt meg, —
sem pedig a vevők jogos igényeit nem elégítette ki; — és hogy
természetes volt, miszerint az utóbbiak a raktártól elidegened
tek és faszükségletüket más uton fedezvén, a kincstár a piaczról mindinkább leszorult.
Ezek meggátolása végett
1) e faraktár a temesvári erdöhivatal felügyelete alá téte
tett, és ennek meghagyatott,
2) hogy legfeljebb (és azt is helykímélés végett) két-két sort
rakasson háttal szorosan egymáshoz; a kettős sorok között pe
dig legalább 4 láb széles és egyenes utczák maradjanak, misze
rint a fa kellően megszáradhasson, és hogy az ölek állapota is
mindenkor megvizsgálható legyen. Szükséges ez még azért is,
mivel megtörtént már, hogy a közök nélkül egymáshoz illesz
tett számos sor közepéből a fát kilopták és a megtöltnek gon
dolt tér csak egyes ölekkel bekerítettnek, belül azonban üres
nek bizonyidt.
3) A sorokban minden egyes ölnek fele legyen sima —
második fele pedig keresztrakat, hogy a vevők mindenike —
az őrök zsarolásaitól és önkényétől menten, ha mér fél öl keresztrakatu fát kap is, második felét simán rakva nyerhesse.
4) Usztatás alkalmával a sorokba rakott ölek mindenikének
hasábjai megszámoztassanak és a hasábszám ily czélra szolgáló
bélyegzővel a megfelelő ölek néhány hasábja homlokára üttes
sék. E számozás az erdőhivatal által ellenőriztetvén, egyes ölek
gyakrabban is megvizsgáltassanak, és hiány találtatván, az összes
ölek hasábjai újból olvastassanak, — de a raktárőrök költségén,
és a hiányzó hasáboknak általuk való megfizetése mellett.
Hogy a hasábok megszámlása és e számlálás ellenőrzése
lehetséges legyen, szükséges miszerint a keresztrakatu félölek
ben alulról kezdve két-két réteg mindenike mindig egyenlő szá
mú hasábokat tartalmazzon.

Ez uton a könnyebb sikkasztásnak minden lehetősége
megszűnik; főleg ha a vevők is felszóllittatnak, hogy a megfi
zetett ölek hasábjait saját érdekükben megszámláltassák és föl
fedezett hiányok esetére azonnal panaszt tegyenek. —
Az ajánlott eljárás első pillanatra legyőzhetien akadályokba
ütközőnek és némileg gyakorlatiatlannak látszik, de valóság
gal nem az; mert e módszert az utóbbi években sok ezer ölre
nézve magam is a legjobb sikerrel alkalmaztam és a kivitelben
sokkal egyszerűbbnek és könnyebbnek találtam, mint a hogy
azt egyelőre képzeltem.
A raktár kezelése a mondott elvek szerint rendeztetett
be, — és a fölött jövőre az egyes erdőhivatalok és erdészek is
arra fognak szoríttatni, hogy az ölfakészitésre az eddiginél na
gyobb gondot fordítsanak; a göcsös és egyébnemű selejtfát az
úsztatandó fától már a vágásban elkülönítsék és ott eladják,
nevezetesen pedig lehető sima és vastag hasábokat készítesse
nek: igy pedig bizton remélhető, hogy a faüzlet Temesvárt te
temesen emelkedendik, és azt távolabb vidékre is, mint például
Becskerekre kiterjeszteni nagyobb mértékben sikerülend.
Meghagyatott továbbá, hogy ezután a raktár egész helyi
sége sajátképi czéljára használtassák. nehogy a kincstár és a
közönség ismételve oly hátrányoknak legyen kitéve, a minők azt
jogosulatlan mellékérdekek kielégithetése miatt az 1867—8-ki
télben érték. — A temesvári raktárnak ugyanis a mult alkalom
mal csak egy része töltetett meg fával, és az usztatás beállittatott, a midőn az kedvező vizállás mellett javában folyt, bárha a
Béga partjain akkor még vagy 12000 öl állott usztatásra készen.
Beállittatott pedig azért, mert a raktárnak tetemes része kukoricza termelésre fordíttatott. —
Bekövetkezett azonban a dús aratás és a termények nem
remélt árai: minél fogva az ottani lakosok nemzeti jellemükhez
és megrögzött szokásaikhoz hiven munkaszünetet tartanak, —
s igy azon erdőbirtokosok, a kik más években szekéren szálli-

tott fával versenyeztek a kincstárnak sokkal alcsóbban úsztatott,
de silányabb és csekélyebb méretű fájával, — az idén a paiczról elmaradtak; ennél — és a korán beállott kemény időnél fog
va történt, hogy Temesvárnak a tél derekán nem volt fája, és
hogy a kincstár — mert czélszerűbbnek találtatott a részben már
5—6 éves fát a Béga partjain hagyni, a raktárt pedig kukoriczával beültetni, — vagy 12000 öl fával kevesebbet adott el,
mint a mennyin okszerű kezelés mellett ily rendkívül kedvező
viszonyok között túladhatott volna. Ez pedig ama kerületben
az 1867—8-ki évre nézve vagy 90000 forintnyi jövedelemkü
lönbséget tett.
Hogy jövőre ily esetek bene állhassanak, intézkedés tör
tént, miszerint a szerződést, melynél fogva a faraktár egy része
kukoricza földnek adatott ki, — rögtön fehnondassék és a fausztatás ezentúl — ha különben lehet, mint addig folytattassék,
a mig a raktárban van hely; mert a fa — ha nem is kél el, j ó
felügyelet mellett mindig biztosabban van a raktárban, mint a
Béga partjain elhelyezve. —
A fausztatásra nézve meg kell még jegyeznem, hogy azt a
Bégán régi szokáshoz való merev ragaszkodásnál fogva Május
előtt soha meg nem kezdették, gyakran azonban Júniusig is
elhalogatták; ennél fogva pedig sokszor a legelőnyösebb ví
zállás, és azon körülmény, miszerint a hidegebb víz magasabb
horderővel bír mint a langyosabb májusi vagy júniusi — hasz
nálatlan maradott; miért is elvül lett fölállítva, hogy jövőre az
usztatás, mihelyt azt az időjárási viszonyok engedik, azonnal
megkezdessék. Ez főleg a facseti és a lugosi kerületre nézve
bír nagy jelentőséggel, miután ott a Temes-Béga közti csa
torna, mely Kiszetó mellett, tehát lejebb szakad a rékási ke
rületbe, a Bégát nem táplálhatván, azon az usz;tatás is csak ad
dig folytatható, mig azt a hó vize lehetővé teszi.

f) Erdöhasználat.
Az erdőhasználatnak a bánáti erdőkben szokásos módja
szerint a folyó vágásokból legelőször is az épületi fát adják el
tövén, és csak annak kihordása után kezdenek a tűzifának
kincstári költségen való készítéséhez.
E szokásnak hátránya az, hogy átél nagyobb része eltelik,
mielőtt a tűzifa vágásába csak bele is fognának: a fimmaradó
rövid idő pedig a rendelkezésre állónál sokkal nagyobb mun
kaerő mellett sem elegendő az évi egész termés földolgozására.
E hátrány eltávolithatása miatt intéztetett, hogy az épületfa a
jövő évi vágásokból előre eladassék; miután igy a vevők huzamosb időt fordíthatnak annak földolgozására, de a kikordást is
a legelőnyösebb időben és a legjobb ut mellett eszközölhetik;
miglen másrészt igy a tűzifa készítéséhez is mindjárt a tél ele
jén lehet fogni s azt tavaszig háboritlanul folytatni: aként pe
dig a kinálkozó úgyis csekély munkaerőt lehető legbelterjesebben kiaknázni.
g) Erdőmivelés.
A bánáti erdők mivelése és a vágások újraerdősítése eddig
a következő módon eszközöltetett:
Az összes erdőségeket két főosztályba sorozván, azok
egyikét sarj, — másodikát szálerdőnek nevezték; ebeosztásnak
alapjául azonban nem szolgáltak sem a fekvés vagy talaj, sem
az ott uralkodó fanemek, hanem: — a mely község határában
40 évesnél öregebb erdőre nem akadtak ott sarj, — a többi
ben pedig szálerdőüzemet hoztak be. De azért a kétnemű erdő
vágásainak letárolásában és újraerdősítésében nem tettek kü
lönbséget, és általános szabályul a rékási és a dentai kerü
letben azt állították fel: hogy a legközelebbik 25 év alatt le
vágandó erdőrészekből a legelőt és a makkoltatást kizárják,
valamint a a fiatalosakból is, amíg azokban az utónövedék 25
évet el em ért. — A lugosi és a facseti kerületekben e részt

tiz-tiz évet állapítottak meg. Különben pedig tarvágásokat al
kalmaztak, a téren számos magfát hagyván, melyek sorsa ren
desen az, hogy vagy a vágásban felejtetnek, amig fölhasználá
suk az utónövedék tetemes kárositása nélkül már nem eszkö
zölhető; vagy — hogy egyenként — észrevétlenül eltünedeznek.
A leirt eljárás érintett elvei minden képzelhető körülmé
nyek közt hibásaknak lennének nevezhetők. — Mert ha van is
fanem, a mely 20—25 évig árnyékben nyomorogva tengeni
képes; de olyan nincs, mely ily hosszú egyforma nyomás után
a világosság és lég teljesen korlátlan behatásainak rögtön kité
ve vidor és életerős növekvésnek indulhasson: köztudomású
dolog lévén, hogy azon fanemek is, melyek első zsengéjükben
az anyafák oltalmát megkívánják, mint a bikk vagy a jegenye
fenyő, az alól nem egyszerre, de erősbödésükhez mérten — az
öreg állabnak két- vagy háromszorra eszközölt levágása által
szabadittatnak íöl.
A bánáti erdőkre nézve azonban a föntjelölt eljárás két
szeresen tévesnek mondható, mert
1) azokban az uralkodó fanem a tölgy, mely mérsékelt
beárnyalást is csak rövid ideig képes megtűrni; 10 vagy 20—25
évig tartó nyomás alatt pedig okvetlenül elpusztul, és
2) mert ily kezelés ez erdők jövedelmeire másként is te
temesen csökkentőleg hat.
Es valóban — ha az ember a bánáti erdők utolsó évi vá
gásain és fiatalabb állabjain végig néz: első pillantásra ötlik
szemébe, hogy a tölgy csak ott képezi ismét az uralkodó fane
met, a hol a vágások 40—50 éves fában vitetvén, az a fiatal
tuskók életerős sarjaiból keletkezett. — Az öregebb erdők ily
vágásai vagy áthatlan dudvával disztelenkednek, mely az utolsó
évek netaláni makkhullásából kelt növénykéket teljesen elfojt
ja, — vagy pusztán állanak, — az öreg tuskók vegéroködéséből kelt egy-egy csenevész sarjadékkal. — Régibb ilynemű
vágásokban a nyárfa, som, mogyoró és galagonya foglalják

el a főhelyet, s ezek között csak elvétve küszködik még egy-egy
tölgyecske tér és világosság után.
A mi pedig az erdők jövedelmét illeti: tudva van, hogy
azt nem csak a faértéke, de némely vidéken igen tetemes rész
ben azok melléktermékei, s ezek közt a legelő- és tölgyerdők
ben főleg a fák gyümölcse — a makk is képezi. Olv eljárás
mellett azonban, ha az erdőknek épen legkorosabb negyed
vagy harmadrésze, — sőt a bánatban divó rövid fordák mellett
sok esetben fele a legelő és makkoltatás alól 25 évi előleges
tilalmazással elvonatik, — a mondott mellékjövedelmezések
minden lehetősége megszűnik.
A mi másrészt a serdények 10 vagy 25 évi tilalmazását
illeti, annak annyiban nincs értelme, a mennyiben a tilalmazás
előnyös vagy szükséges tartalmát bizonyos számú években ok
szerűen kifejezni nem lehet. E részt teljesen elegendő azon ál
talános elv megállapítása, hogy fiatal erdőbe a marha mindad
dig ne bocsájtassék, a mig az abban kárt okozhat; fődolog pe
dig az: hogy a kezelő és ellenőrködő tisztek vagy hivatalok ez
elvet a legelő kibérlése alkalmával esetről esetre szigorúan
alkalmazzák.
A bánáti h e g y s é g e s erdők vágásainak újraerdősítésére
nézve az általános elveket javallatba hozni, az erdőrendezésnek
leend föladata: sok függvén e részt az utónövesztendő fanemek
választásától; a fordatartam meghatározásától és egyéb helyi
viszonyok részletes ismeretétől.
Az ottani s í k - e r d ő k e t illetőleg ellenben habozás nél
kül lehet mondani, hogy azok vágásainak ujraerdősitése czélszerűen egyedül ugy eszközölhető: ha az illető térek fái, vagy
a hol erre a munkások még nem lennének reábirhatók, a fák
tuskói és egyéb cserjék a vágásokból kiirtatván, azok 5—6
évre eke alá engedtetnek s az utolsó gabonavetés alkalmával
ismét makkal bevettetnek.
Ez eljárás utján elérhető előnyök a következők:

1) megszűnik az előleges tilalmazás minden szüksége, s
igy az e részt legértékesebb erdőrészekben eladhatóvá válik —
legelő és makk.
2) fölösnek mondható a nagyszámú magfa föntartása is;
ekép pedig a folyó vágások egész készlete értékesithetővé
lesz, és az ily fák föntartásával j á r ó egyéb hátrányoknak vagy
visszaéléseknek is eleje vétetik.
3) ha fölös számú magfa helyett kevesebb, de legkivá
lóbb növésű — igy pedig könnyebben is ellenőrizhető tölgyét
még egy fordán át föntartunk: ez uton különös esetekre szük
séges rendkivüli erős műszer- és épületfát elegendő mennyiség
ben növelhetünk, anélkül, hogy ily czélból egész erdőket a nö
vekvés törvényei szerint nem előnyösen hosszú fordába he
lyezni kónytelenittetnénk ;
4) öt hat évi szántás vetés által kipusztittatik a dudva s a
haszontalan cserjenövényzet; a talaj tápanyagjai a lég behatása
folytán hasonithatókká válnak, és a termékeny területen, mely
nek ereje 5—6 évi mezőgazdasági használat által ki nem me
r ü l , sőt a föld külminőségének lényeges javulása folytán fo
kozott működésre kópesittetik — a makkvetés biztos sikerű
eredményt igér; ennélfogva pedig az ajánlott eljárás mellett
5) csenevész tölgysarjak és egyéb értéktelen fanemek és
cserjék helyett, teljzárlatu szálas tölgyerdőkre számithatunk,
melyek a talaj egész termőerejét belterjesen hasznositani s igy
alapitóiknak örömet, a jövő ivadéknak pedig tetemes jövedel
met hajtani k é p e s e k ;
6) ily mivelés nemcsak hogy semmibe sem kerül, de az
erdőnek tetemes mellékjövedelmet is biztosit, melynek lehető
nagyságára nézve a következő számok adnak fölvilágosítást: a
dentai, rékési, lugosi és facseti kerület sik erdőségei körülbelől
45000 holdra terjednek; ezekre nézve az ott megállapított fordák leghosszabbikát 80 évvel vévén számba; a sikvágások egy
évi térsége hozzávetőleg 560 holdat tesz; az ajánlott eljárás

mellett pedig folytonosan hat évi vágás lévén eke alatt, a min
denkori bórterület legalább 3360 holdra rug;— ezt pedig hol
danként csak 8 forintjával számitva, az ajánlott eljárás a neve
zett erdők évi tiszta jövedelmét legalább is 26800 forinttal tar
tósan szaporitandja.
Mindezeket tekintetbe véve meghagyatott, hogy az arra
való sik fekvésű erdők folyó vágásait irtásuk vagy letárolásuk
után kivétel nélkül 5—-6 évre ós illetőleg a hatodik év eltelte
után bekövetkező első makktermósig mezőgazdasági használat
ra árverés utján bérbe adják oly föltétel mellett, miszerint a
bérlők kötelztessenek a bértartam hatodik évén tul beálló első
makktermés alkalmával a tért saját munkaerővel az erdészeti
személyzet utasítása szerint és felügyelete mellett mak
kal bevetni.
Elrendeltetett egyszersmind, hogy minden pagonyban egye
lőre legalább egy két faiskola alapitassék; miszerint egyrészt
a némi reményekre jogosító mostani vágások hézagai betöltes
senek; másrészt pedig, hogy az újraerdősítés a makktermések
esetleges sikerétől átaljában függetlenebbé tétessék.
Azontúl intézkedés történt még, hogy azon sik fekvésű
vágások, melyek jelenlegi állapota reménytelen, a mennyiben
ott hasznavehető utónövedéknek nyoma sincsen, — a makkfák
megfelelő eladása után a föntjelölt föltételek mellett szintén,
még pedig mielébb bérbe adassanak; miszerint kiirtva és elő
készítve,— annak idején rendes erdőmivelés alákerülhessenek.
h) Erdei legelő.

A bánáti erdőkre, és nevezetesen azok Denta- és Rékás
kerületbeli részére nézve meg kell még a legelőeladás körül
szokásos balfogásokat említenem.
Elvül e részt azt állították fel, hogy bizonyos erdőrészben
csak meghatározott számú marha találhat megszabott időn át
elegendő táplálékot; hogy tehát e számnál többet be sem bo-

csájtanak. Megbecsülvén továbbá az egész legelő értékét, azt a
marhák meghatározott számával elosztották s igy például egy
ökör után 50 krt., egy birka után 5 krt. követeltek.
Ez eljárás magában és elméletileg véve nem is esik kifo
gás alá, bárha a beeresztendő marha számára nézve a legelő
bérlőjének rendesen sokkal biztosabb Ítélete van, mint az erdő
személyzetnek, s igy e részt az elhatározást is bízvást ő reá le
hetne hagyni; föltéve mindig, hogy a legelő gyakorlata csak
ott engedtetik meg, a hol az által az erdőn kár nem ejthető.
A föntebbi elvek okszerű alkalmazására nézve azonban
főleg a részt hibáztak, hogy kevés tekintettel voltak reá, misze
rint az erdő csakugyan egész értéke szerint el is adassék. Ha
ugyanis valaki legelővétel miatt a marhák sokkal csekélyebb
számával jelentkezett, mint a mennyi megszabatott, — és nem
is az egész nyári vagy téli idényre, de csak két, négy vagy hat
hétre: annak ajánlata elfogadtatott úgy, miszerint például ott,
holl 300 birka egész nyáron át ellegelhetett volna, a legelőt
egy pár hétre 40 birka számára is eladták; ugyanannyit szá
mítván egy birka után igy is, mint a mennyi — egész nyári
legeltetést feltéve — a 300 birka mindenikére esett. — Ennél
fogva az első jelentkező szivesen fizette ugyan a megszabott
árt, de ha ő azután néhány hét múlva az erdőből kivonult, utána
már vagy senki sem akarta a legelőt megvenni, vagy ha igen —
az csak potom áron tőrtént; a mi nagyon természetes, nemcsak
azért, mert például a birka után az ökör nem legel, — de mert
az első birkanyáj az utána következő elől a legelő javát csak
ugyan el is fogyasztotta.
Meghagyatott tehát, hogy ezután ott is ugy, a mint az má
sutt számos éven át ezélszerűbbnek bizonyult, az erdőket bi
zonyos legelőtérségekre felosztván azok egyenkénti legelőér
tékét idényenként a változó viszonyok helyes számba vételé
vel meghatározni, s ennek alapján az illető térségeket lehető
legjobb föltételek mellett bérbe adni iparkodjanak. Még pedig

vagy egyeseknek, vagy egész községeknek, és ahol lehet árve
rés utján, — ha pedig ennek árverezők hiányában értelme
nem volna: az erdész által és az igazgatóság által helybenha
gyott alku alapján; fő tekintettel e mellett a favágási vagy fu
varmunka lehető biztosítására; és — minden évben kétszer —
tavasztól őszig és másodszor ismét ősztől tavaszig. — Egész
esztendőre azért nem, mert az erdők többnyire tölgyesekből
állanak; a makktermés minőségét pedig sokkal előbre megha
tározni nem lehet, és — mert egész évi bérletek a netaláni gubacstermés értékitósónek is útjában állhatnának.
i) Hidépitések Vallemáre mellett és még egy faraktár
alapítása Aradon.

A Maros völgyére nézve érintenem kell végül, hogy ott a
vasúti teherszállítás Soborsin ós Arad között a jövő tavaszszal
megindulván, azontúl a Marosvölgyi erdők termékeinek szállithatása tökéletesen biztositva lesz; ós a mi fődolog: olcsóbb
árak mellett, mint a minőket jelenleg a fának vízi szállításá
ért fizetünk.
Nagy fontosságú tehát az ottani kincstári erdők jövedel
mezőségére nézve, jó előre gondoskodni:
1) hogy a Maros két partja Vallemáre és Soborsin kö
zött, álló- vagy legalább hajóhíddal köttessék össze, miszerint
a fát a Maros balpartjáról is minden évben biztosan a Sobor
sin! állomáshoz szállíthassuk, — és
2) hogy az aradi pályaudvar közelében a kincstár számá
ra — ha lehet örökáron, vagy legalább több évi bérlet utján
megfelelő tér biztosittassék, hol a vasúton szállítandó fa szá
mára raktárt lehessen alapítani. — A kellő intézkedések e részt
is megtörténtek. —
Z á r s z ó .

Előadtam tehát, a mi aMaros és Béga melléki erdők jobb
jövője megállapítására nézve egyelőre eszközöltetett, ós remél-

hető, miszerint a szervezés teljes végrehajtása után az avatott
és erélyes vezetésnek alárendelt tisztviselők föladatuk megol
dásához kiváló szakértlemmel és kitartó szorgalommal látván:
mielébb elkészitendik az erdőrendezés azon munkálatait, melyek
nélkül rövid időre számított rablógazdaság igen — de tartós
előnyöket biztosító s igy kincstári erdőkben egyedül jogosult
okszerű kezelés nem képzelhető. —

A

feketefenyű (Pinus austriaca) mivelésének
és terjesztésének hasznairól.
Di-. Heyer után Székely Mihály.

Kevés fanem van, melynek nagyobbmérvü mivelése oly sokoldalú
haszonnal lenne egybekötve, mint a menynyit a feketefenyű tenyész
tése és terjesztése nyújt.
Jelentékeny hasznai mellett különösen e l é g ü l é k e u y s é g e , é r 
z é k e t l e n s é g e , é s g y o r s n ö v é s e által tűnik k i ; eddigi tapasz
talatok szerint 3000 láb tengerszinfeletti magasságban még ép oly jól
díszlik mint a lapályokon, sőt örömmel telepszik meg a legszárazabb
helyeken, s a kiaszott, köves, homokos, kavicsos, mint szintén a sekély
alpesi-mész és dolomit-talajon egyformán tenyészik.
Különös tulajdonságainak egyike abban áll, hogy tűinek bő hullatásával a talajt javítja, és igy nemesebb fanemek tenyésztésére, sőt jö
vedelmezőbb mezőgazdasági növelésre is alkalmassá teszi. Termőhelyi
elégülékenysége oly feltűnő, hogy a sekély, csupa omladványból álló,
elpusztított, kimerült, páfrányfélékkel itt-ott alig benőtt talajon, sőt a
majdnem csupasz sziklán és köven, a hol csak gyökereit a hasadékokba
és üregekbe beerőszakolni és igy megfogódzni képes, még mindig jól
növekszik.
A fénybehatást és szabadállást még fiatal korában is szereti, mig
a hosszas beárnyékolást épen nem örömest tűri el. Innen magyaráz
ható meg egyszersmind fagy- és forróság iránti kevésbé érzékeny
természete, mely, ehez járulván termőhelyi elégülékenysége, különö-

