
ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

K Ö Z L Ö N Y E. 
Megjelenik minden hónapban . 

Tizenharmadik évfolyam. V . füzet. Május 1874. 
Előfizetési dij egy érre : azok számára kik az „Országos Erdészeti-Egyesületnek" 
nem tagjai 8 frt; tagok számára az évi 5 frt alapítványi kamat, vagy évdij 

beküldése mellett csak 3 frt. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, a várban, Disz-tér 12. sz. a. I. em. 

Mérsékelt dijért mindennemű hirdetések közöltetnek. 

Az állandó erdő-jövedelem biztosításáról. 
Midőu arra tanítottak minket, hogy az erdőbirtok saját

ságos természeténél fogva nagy tőkék elhelyezésére a legalkal
masabb, mert évi termése, ugy mint a mezőgazdasági birtoknál 
ingadozásoknak nincsenek alávetve, s mert ámbár ugy mint a 
londoni bankba letett nagy tőke 3 — 4 százaléknál többet nem 
jövedelmez, de ezen jövedelemre mindig biztosán lehet szá
mítani, — elmulasztották hozzá tenni, hogy ezen tantétel ko
rántsem általános, hanem csak consolidált iparral és kereske
delemmel biró, s a fejlettség magasabb fokán álló országokra 
nézve érvényes, hol az erdő a mezőgazdasági területhez, az 
erdő évi termése a népesség és ipar szükségletéhez előnyös 
arányban á l l ; s hogy az ezzel ellenkező viszonyok közt az 
erdő jövedelme hasonló bizonytalan, mint a mezőgazdaságé, 
vagy a minden hitel- és pé az válság által megingatható nagyobb 
iparvállalaté. 

Igaz, hogy az erdőnek észszerű üzemterv alapján megálla
pított évi fatermése hullámzásoknak alávetve nincs, a mennyiben 
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az évi fanövedéket nem azon évben aratjuk, melyben termett, 
hanem a vágható korú fákban és állabokban az egész fordán 
át összehalmozódott növedék összegét használjuk, a melyben a 
forda alatt előforduló rosz évek silány növedéke elenyészik, 
illetőleg átlagos kiegyenlítését találja; de az állandóan egyenlő, 
sőt szükség szerint még fokozható évi fatermés nem elegendő 
az állandójövedelem biztosítására,, melynek főfeltétele a kelen
dőség, s az evvel kapcsolatos faár. 

Oly országokban, melyekben az erdők összes termését 
a belföld népessége és állandósított ipara fogyasztja el, s a 
mely faszükségletét csak behozatal által képes teljesen kielé
gíteni; ily országokban az erdő jövedelme még válságos időkben 
is állandó és biztos, mert a kény szerviszonyok közt megszorí
tott szükségleten felül sem marad oly termésfölösleg, mely a 
külföldről behozott fával a versenyt előnyösen meg ne állhatná. 

Oly országokban ellenben, hol az erdők termését a né
pesség és a fejlődésnek induló ipar csak kisebb mértékben és 
csak egyes vidékenként képes felhasználni, mig a legtöbb vidék 
erdőterményeinek legnagyobb részével a bel- és külföldi távol 
piaczokrá van utalva, az erdő jövedelme csak a legjobb viszo
nyok közt van biztosítva, és ezen viszonyok hullámzásainak 
annyira alávetve, hogy a kisebb mérvű hátrányos fordulat már 
nagyon érezhető csökkenést eredményez. 

Az imént ecsetelt viszonyok nyomása alatt küzd a ma
gyar birodalom erdőségeinek legnagyobb része, különösen pedig 
az államerdők, melyek kevés kivétellel az ország szegény és 
gyér népességű hegyes vidékein terülnek el, s termékeiket csak 
távol fekvő piaczokon és tetemes költségeknek előre való befek
tetése mellett értékesíthetik. 

Az 1867- ik évvel kezdődő alkotmányos korszak Magyar
ország kereskedelmét és iparát uj és pezsgő életre ébreszté. 
A nagymérvben megkezdett és rohamosan folytatott vasúti és 



más építkezések tetemes épületi fát, a jó termések folytán 
keletkezett mindenféle gyárak nagy tömegű tűzifát igényeltek, 
s a külkereskedés is az országban fa után tudakozódott. 

A magyar kormány ennek folytán előrelátólag intéz
kedett, hogy a mutatkozó kereslet a nagyobb fatermelés által 
idejében kiélégitessék, s az államerdők jövedelmének fokozása 
mellett kikerültessék azon különben mellőzhetlenül beállandott 
körülmény, hogy Magyarország fölös fatermése mellett kül
földről legyen kényszerítve fokozódó faszükségletének nagy 
részét kielégíteni, s igy a külföldi fának a hazai piaczokon 
oly tér t engedni, melyről azt később leszorítani nehéz lett volna. 

A magyar kormány ezen intézkedéseit a siker igazolta, 
mert az államerdők jövedelme 18G7-től kezdve fokonként és 
tetemesen emelkedett, bárha ezen emelkedés a jogosan táplált 
reményeket teljesen ki nem elégítette, minek oka a követke
zőkből kiviláglik : 

Az ország minden irányában fokozatosan kiépült vasutak 
tömérdek, addig a piaczoktól elzárt magán erdők termékeinek 
utat nyitottak. Ezen erdők birtokosai mohón megragadták az 
alkalmat, sokáig nem jövedelmezett erdeikből némi hasznot 
húzni, mire a roszszabb termésű években kényszerítve is voltak. 
A fakereskedés terén tájékozatlan ezen erdőbirtokosok fájukat 
úgyszólván potom áron adták, s igy az á rakat tartó kincstárnak 
igen káros versenyt csináltak. 

A vasutaknak minden irányban való megnyitása által a 
kincstári erdők termékeinek, nevezetesen a tűzifának még egy 
második, még veszélyesebb versenyzője támadt, a vasúti tariffák 
által kiválóan istápolt kőszén, a drága vasúti szállítást meg 
nem bíró tűzifát igen sok helyen nem csak a gyárakból, hanem 
a magánházak konyháiból és fűtőiből is kiszorította. 

De a szomszéd országok épületi- és műszerfájával is fel 
kellé venni a versenyt, melyek a vasúti összeköttetéseket fel-
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használva zsenge faüzletünket nem egy helyen kemény pró
bára tette. 

Ezek főokai annak, hogy az államerdők jövedelme a táp
lált várakozásoknak meg nem felelhetett, ámbár az 1867-től 
kezdve évről-évre tetemes emelkedést mutatott, mig az 1873-ik 
évi hitelváltság a fakereskedes terén is a legnagyobb vissza
esést elő nem idézte. 

Mindenki ismeri és érzi ezen rögtön, és a tőzsdén nem 
jártas birtokosokra nézve váratlanul beállott válságnak, sajnos 
még folyvást tartó káros hatását. 

A két évi rosz termés által kényszerítve minden nagy és 
kis földbirtokos, sőt a föld népe is építkezéseit megszüntette, 
s legszükségesb tatarozásait jobb időre halasztotta. 

Az állam szorult pénzügyi viszonyai között a vasutak 
építését lehetőleg korlátozta, az ország fő- és más városaiban 
megindult nagy építkezések egyszerre megakadtak. Számtalan 
fafogyasztó gyárak megbuktak, vagy üzletüket beszüntették, a 
dolgozó gyárak pedig üzemüket a minimumra szállították le. 
A tőkepénz, mely minden vállalattól elzárkózott, a faüzlettől 
még inkább elfordult. A nagymérvű kínálat, s a csekély kereslet 
mellett a fának ára tetemesen leszállott, de ezen áron is csak 
igen kevés fát lehetett eladni, a készletek legnagyobb részének 
semmi áron sem volt vevője. 

Ily viszonyok közt természetes, hogy a faüzlet terén a 
szó szoros értelmében stagnatió állott be, melynek következ
ménye az lett, hogy még örvendeni kellé, ha az erdő szük 
bevételeiből annak mellőzhetlen kiadásait akadály nélkül fedezni 
lehetett. 

Sötét színekkel igazolja tehát a tapasztalat, hogy az erdő
birtok jövedelme csak ott állandó és biztosabb mint a mező
gazdaságé vagy gyárbirtoké, a hol az helyben és közvetlen 
közelében találja terményeinek állandó és bő fogyasztóit, ellen-



ben igen is bizonytalan azon erdők jövedelme, melyek ter 
ményeikkel a gyáriparra és a fakereskedésre vannak utalva. 

Ily válságos időkben szerzett keserű tapasztalatok minden 
erdőbirtokost arra készttetik, hogy erdőgazdasági rendszerével 
ismét és ismét számot vessen, s folytonosan azon segédeszkö
zöket keresse, melyekkel a válságos időknek erdőjövedelmére 
való káros befolyását megszüntethesse, vagy legalább enyhít
hesse. Minden ezen irányban te t t vizsgálódás azonban csak azon 
meggyőződésre vezet, hogy az erdőbirtok hullámzó és bizony
talan jövedelmének főoka a fent jelzett oly viszonyokban rejlik, 
melyeknek elhárítása, vagy jobbra változtatása sem az állam
nak, annál kevésbé az egyes birtokosoknak hatalmában nem 
áll, s hogy ennélfogva óvintézkedései szük körben mozogva, 
csak gazdasági rendszerének helyes megállapítására terjedhetnek. 

A legésszerűbben megállapított erdőüzemrendszer sem 
képes ugyan válságos időkben, midőn pénz-, hitel-, kereske
delmi- vagy ipar-válság áll be, avagy midőn egymásra több 
gyenge- vagy rosz termésű év következik, az erdő jövedelmét 
biztosítani, de igen is képes ezen viszonyok káros befolyását a 
tettleges viszonyok közt elérhető minimumra leszállítani. 

Az erdőüzemrendezésnek a most jelzett czél elérését biz
tosító legfontosabb részei : 

a) az évenként termelendő fa mennyiségének és minősé
gének megállapítása, 

b) a fának lehető legjutányosabb előállítása és szállítása, 

c) a faáraknak okszerű megállapítása, és 

(I) az erdőkezelésnek megfelelő szervezése. 

A) A hol az évi fatermést a helyi szükséglet teljesen 
elfogyasztja, ott az évenként vágandó fának mennyisége az 
erdő tartós fatermése által adva van, ellenben, hol az erdő 
tartós termése csak kis részének értékesítése van a helyi 



fogyasztás által biztosítva, ott az évenként vágandó fatömegnek 
meghatározása gyakran igen nehéz. 

Ha több fa termeltetik, mint a mennyi bizonyosan el kél, 
akkor a termelt fölöslegbe nem csak hasztalan és kamat nélkül 
fektetett be a termelési költség, hanem ezen fölösleg addig még 
vevőre talál értékében is kisebb-nagyobb mértékben csökken. 
Ezenkívül a keresletet fölülmúló kínálat a faárakat is lenyomja, 
egy szóval a szükségletet fölülmúló favágatás az erdő jövedel
mére káros hatással van. 

De a tartózkodó és a kereslettel lépést nem tartó favá
gatás is hátrányos, mert elszalasztatik az által az alkalom az 
erdő fatermését nagyobb mértékben értékesíthetni és az erdő 
jövedelmét emelni, s e mellett a kielégítésre nem talált fake-
reslet másfelé fordul, más forrásokat keres fel, melyekkel ha 
feltaláltattak, később a rendesen nem előnyös versenyt fel 
kell venni. 

Nem könnyű feladat tehát a kettő között a helyes közép 
utat eltalálni, minthogy azonban a túltermelés sokkal károsabb 
és közvetlenül érezhető hátrányokkal jár, tanácsosabb az évi 
termelést még ott is inkább a biztosan értékesíthető minimalis 
színvonalon tar tani , a hol a helyi szükséglet által igénybe 
nem vett tartós fatermés egész tömegének értékesítése talán 
szerződés által van biztosítva, mert hiszen az ezen fatömeg 
megvételére szerződött fakereskedőnek is ugyanazon viszonyok
kal kell megküzdenie, mint kellene magának az erdőbir
tokosnak, ha ez közvetlenül eszközölné a részletes faeladást; 
mert ha a birtokos szerződésére támaszkodva, s tekintet nélkül 
a fának időnként mily mérvben lehetséges értékesítésére a 
keresletet fölülhaladó fatömegeket termel, s a vállalkozott fa-
kereskedőt ennek átvételére és megfizetésére szorítja, ily eljá
rásnak nem lehet más következése, minthogy a vállalkozó szer
ződési kötelezettségének vagy épen nem, vagy csak tetemes 



kárra l bir megfelelni, s ez utóbbi esetben oda fog törekedni, 
hogy szerződési kötelezettségétől minden áron szabaduljon. 
Miután pedig a fa értékesí tését biztositó szerződéseknek fel
bontása az erdőbirtokos érdekeit mindenkor, de leginkább akkor 
károsítja, midőn a fakereskedés úgyis pang, magától követ 
kezik, hogy a fatermelést nem csak a szabad kézből való 
eladásnál, hanem ott is mindenkor a kereslethez kell alkalmazni, 
a hol a fatermés valamely fakereskedőnek előre és több évre 
eladatott. 

Nem könnyű ugyan ezen föladat, és a kívánatnak m e g -
feleíőleg teljesen meg sem oldható, mert miután az eladandó 
fát az értékesítés előtt legalább egy, másfél és néha két évvel 
előbb kell termelni, midőn az előre nem látot t faüzleti válság 
beáll, a már készletben lévő anyagokat nem létezőkké tenni 
nem lehet ; de lehet e bajon annyiban könnyíteni , hogy addig, 
mig a készletek értékesi thetésére kilátás nincs, a termelés be -
szüntettetik, vagy a helyi körülmények folytán szükséges és mel-
lőzhetlen legkisebb mértékig korlátoztat ik. Ilyen helyi körül 
mények lehetnek például : ha a fenállott úrbér i kötelékből 
származó faizási szolgalmak kielégítésére nem készpénzen, hanem 
viszont szolgálat fejében kell fát vága tn i ; vagy ha az állandóan 
alkalmazott erdei munkásoknak megélhetésükre föltétlenül szük
séges keresetet kell nyújtani, sat. 

Midőn tehát arról van szó, hogy nem az erdőrendezés 
szabályai szeriut kipuhatolandó évi tar tós fatermés, hanem az 
ezen fatermésből évenként vágandó és elárusítandó fatömeg 
mennyisége állapitassék meg, akkor legelőbb a saját és a helyi 
szükséglet által minden viszonyok között igénybe veendő fatö
meg mennyisége és minősége puhatolandó ki, azután a meg
előző j ó - és rosz évek tapasztalatai alapján megállapítandó 
mennyiség és minőség szerint azon fatömeg minimuma, melynek 
értékesítése az előbbi évek eredményei szerint biztosan várha tó . 



Kétséget nem szenved, hogy minden erdőbirtokos érdekében 
állónak tartja erdejében a fatermelést a tartós termés határáig 
fokozni, ugy okoskodván, hogy reá nézve nem az eladott fának 
relatív tőértéke, hanem az erdőből nyerendő absolut jövedelem 
mérvadó, s ennélfogva inkább hajlandó, pé ldául : tiz ezer ölet 
10 forintjával, mint ötezer ölet 15 írtjával eladni, mert előbbi 
esetben a nyers bevétel 25 .000 írttal nagyobb mint az utób
biban, s ezenfölül az erdőt minden viszonyok közt egyaránt 
terhelő kezelési költségek és adók a termelt fatömeg egységre 
csak felényi mértékben fognak nehezedni; ámde megtörténhetik 
az is, hogy a tiszta jövedelem mindamellett nagyobb nem 
vagy csak oly összeggel lesz több, mely az eladott fatömeggel 
arányban épen nem áll. Az aránytalanul fokozott termelés 
ugyanis a munka-, és fuvarerőt tetemesen drágítja, s igy a 
nagyobb termelési költségek részben vagy egészben felemészt
hetik a kezelési költségekben és nyers bevételekben elérni 
vélt előnyt. 

A valódi szükségletet meghaladó túltermelés sokkal ká
rosabb, minffia félénk elővigyázat vagy tájékozatlanság folytán 
kevesebb fa vágatik. A túltermelés a munka- és fuvarbéreket 
emeli, ellenben a faárakat leszállítja, sőt a valódi szükséglet 
fölött vágott fát részben vagy egészben az elértéktelenülésnek 
teszi ki, mig a kevesebb termelés a munka- és fuvarbéreket, 
valamint a faárakat is a megfelelő színvonalon tartva, csak 
azon hátránnyal bir, hogy a viszonyok helyes felfogása mellett 
különben értékesíthető nagyobb fatömeg különbözetből nyerhető 
jövedelmet elszalasztja, a mely tetemes ugy sem lehet, s a 
túltermelés hátrányait meg sem közelitheti. 

A termelendő fa minőségének megállapításánál szem előtt 
tartandók a fogyasztóknak és fakereskedőknek akár a szokáson 
akár a tényleges szükségen alapuló kívánságai, melyek legszi
gorúbb kielégítésének elmulasztása az erdőbirtokosokra mindég 



káros, mert a fogyasztót csak addig lehet kényszeríteni arra, 
hogy más, mint a kivánt minőségű fával beérje, még a kívánt 
minőségű anyagokra máshol szert nem tehet ; mihelyt azonban 
ez lehetségessé válik, azonnal odafordul. 

Igy nem ri tka azon eset, hogy bizonyos rendszer kedvé
ért, vagy azon előnyért, hogy a faelőállitás költségei némikép 
mérsékeltessenek, az azelőtt szokásos 3 lábnyi tüzifahasábok 
helyett 4 láb hosszú hasábok készítet tnek; a tapasztalat azon
ban azt bizonyitá, hogy ezen változtatás nem csak hogy a 
remélt előnyöket meg nem hozta, hanem még a tűzifa kelen
dőségét is csökkentette. Hasonló viszonyok fordulnak elő az 
épületi fánál, leginkább pedig a deszkanemüeknél a méretekre 
nézve. Sok helyen rendszerint két öl hosszú deszkákat vágnak, 
midőn a kereskedésben a két és fél öl hosszúnak van keleté. 

A közlekedési eszközöknek folytonos és gyors szaporodása 
folytán a tűzifának mindég nagyobb versenynyel, különösen pedig 
a kőszénnel kell megküzdenie már csak azért is, mert a kőszén 
kisebb térfogata, súlya és mérsékeltebb szállítási dija, az aequi-
valens tüzértékü, de nagyobb térfogatú és súlyos tűzifát mind
inkább háttérbe szorítja, s árát annyira lenyomja, hogy annak 
nagyobb mértékben való értékesítése lehetetlenné válik. Ily 
viszonyok közt az azelőtt legjobban jövedelmező tüzifagazda-
ságot a legszűkebb mérvre kell szorítani, s a faanyagnak más 
módon való értékesítéséről gondoskodni; nevezetesen az épület
es műszerfának, a fagyártmányoknak, valamint a faszénnek s 
egyáltalában oly anyagoknak előállítására törekedni, a melyek
nek előnyösebb értékesítésére a változott viszonyok közt szá
mítani lehet. A nagyobb értékű épületfa, deszka és egyéb fa-
gyártmányok nagyobb értéke, a faszénnek kisebb térfogata és 
súlya a költségesebb termelést és szállítást jobban megbírja, 
mint a tűzifa. Mindezt könnyebb elmondani és felfogni, mint jó 
eredménynyel végre is hajtani; a jó szándék igen gyakran hajó-



törést szenved a megszokott régi eljáráshoz való ragaszkodáson, 
a végrehajtó tiszteknek tapasztalatlanságból vagy kényelemből 
eredő vonakodásán és a szükséges beruházási költségek hiányán, 
a ki azonban czélt érni akar, annak az eszközöktől nem sza
bad visszariadnia. A ki a szükségessé vált beruházások meg
tételét halogatj feláldozza az időközben vehető hasznot, 
és kárán okulva végre sem menekedhetik attól. 

Wagner Károly. 
(Foly ta tása következik.) 

Erdeink lakói. 
A zoolog az állatok világát kétféle szempontból vizsgálhatja, 

vagy tisztán tudományos szempontból, vagy pedig a gyakorlat 
szempontjából. Ha azt az utóbbi irányban teszi, akkor az ál
latok működését főképen a természet háztartásában kell szem
ügyre vennie. 

Én a tisztelt olvasóknak azon állatok természetrajzát 
szándékozom itt fővonásokban előadni, melyek az erdészre 
nézve érdekkel birnak, azt pedig az ez irányban történt leg
újabb kutatások nyomán akarom tenni, a mennyiben dr. A l -
t u m B e r n á t ujabban megjelent „Forstzoologie" czimü kitűnő 
művét veszem alapul. Altum könyvében 3 0 évi nyomozásait, 
szemléleteit és vizsgálatait teszi közzé, melyek sok tekintetben 
egész uj adatokat szolgáltatnak az egyes hasznos vagy kárté
kony állatok szerepének megítélésére. 

Nem vélek tehát fölösleges munkát végezni, midőn erdeink 
lakóit érdemlegesen mutatom be a tisztelt olvasóknak, azon 
meleg kérésem hozzáadásával, hogy az egyik vagy másik állat 
fölött bírandó netaláni észleleteiket velem közölni szíveskedje
nek, sőt ha lehet, a netaláni kérdéses vagy más tekintetben 


