
Miért kell az erdőbérlőre szigorúbban felügyelni 
mint a mezőgazdaságira? 

Irta : D i v a 1 tl Adolf. 

A ki erdőt bérbe ad, az az erdőgazdaság sajátságait, a 
birtokos és bérlő közötti éles érdek-elléntéteket és az ember 
önző természetét nem ismeri. 

A gazdaság , azon sajátosságainak, melyek az erdők bérbe
adását a birtokosra nézve veszélyessé teszik, egyike az : hogy 
a hol a jelen nemzedék vet, ott rendszerint csak az utána 
jövő második vagy harmadik nemzedék arat. 

A birtokos ennek daczára is érdekelve van a vetésben; 
mert ez által sajátjának értékét emeli, vagy legalább föntartja 
és jövedelmet utódainak is biztosit, kikhez rendszerint sziv és 
vérbeli kötelékek fűzik. 

A bérlőre nézve ellenben ez értékemelés vagy föhtartás 
közömbös, és néki az mindegy, hogy utána fog-e még valaki 
aratni vagy nem. 0 az elődök által termelt, saját költsége 
vagy fáradsága nélkül nőtt anyagot használja fel és érdekei 
abban öszpontosulnak, hogy abból minél többet, minél érté
kesebb részt és minél olcsóbban kaphasson; emellett pedig az 
erdőmivclést, ha lehet, egészen kerülje, vagy ha ezt nem 
teheti, arra költeni minél kevesebbet legyen kénytelen, nem 
törődvén azzal sem, hogy a mivelés sikerül-e s a vetés folytán 
lesz-e aratás, vagy hogy annak tömege és értéke meg fog-e 
felelni a talaj természeti viszonyainak, vagy sem. 

E tényállás magyarázza meg, hogy mai nap már egy 
törvényhozás sem kötelezi a mezőgazdát arra, hogy szántó
földjét mivelje; mert a büntetés, mely őt ennek elhanyagolása 
esetén a termés elmaradása által gyorsan és közvetlenül éri, 
a szántás-vetésre a legszigorúbb törvénynél is hathatósabb 
kényszereszközt képez. Ellenben igenis, minden törvényhozás 



szab büntetést arra, a ki oly teriiletet, melynek fáját leta
rolta, megfelelő módon ismét be nem erdősit; mert a bün
t e t é s t , melylyel ezért a természet sújtja az erdőgazdát, a 
bűnös csak a legritkább estitekben érzi közvetlenül és szemé
lyesen. Ily liiinökért rendszerint a második és harmadik ivadék 
bűnhődik; ezek előrelátható nélkülözései azonban a birtokosra 
nézve talán, de a bérlőre nézve soha sem képezhetnek elég 
ösztönt arra, hogy gonddal, fáradsággal és gyakran tetemes 
költségekkel járó, neki azonban hasznot soha nem hajtó köte
lességeket teljesítsen. 

Pedig az erdőmivelés elhanyagolása gyakran sokkal súlyo
sabb jelentőségű, mint a szántóföld használatlan hevertetése. 

A mezőről ugyanis, mely nem miveltctik, azt mondják és 
rendszerint joggal, hogy pihen; pihen és erőt gyűjt nj és 
nagyobi) termések előállítására. A lég és nedvesség behatása 
megfelelő hőfok mellett megnyitják a föld elzárt kincstárait; 
az addig holt alkatrészek életadó tápanyagokká válnak, és 
az egy-két éven át elmaradott termésért, a harmadik év na
gyobb termése nyújt kárpótlást. 

A fa ellenben nagyobbára oly talajon nő, mely csak er
dőnek alkalmas és a hol, ha az aratást nem követi nyomban 
a mivelés, ha a' talaj hosszabb időn át kötetlen és födetlen 
marad, ha az eső nem csöppenként pereg falevélről falevélre, 
mig a korhadozó lombot vagy a mohaszőnyeget elérve, abba 
lassan beszívódik, hanem ha rásüthet a tápanyagok tárházát 
képező takaróra egész hevével a nap s laza porrá pörzsölheti 
azt, és ha le-lecsaphat reá közvetlenül a fellegek romboló 
tartalma, akkor a termőrétégnek vége, és marad kopár szikla-
tömeg, melyet termővé tenni igen lassan és mindig csak 
aránytalanul nagy költséggel lehet. 

A mező bérlője tehát csak magának árt, ha nem vet és 
nem arat, sőt ez által a birtokosnak sok esetben még tényle-



ges hasznot is okoz. Az erdő bérlője ellenben, ha vagy épen 
nem, vagy nem a megszabott időben vet, soha sem árt saját 
magának, de mindég a birtokosnak; még pedig nem mindég 
csak az által, hogy az a megfelelő fatermékhez később jut, 
mint a hogy ez őt megilletné, vagy hogy tömegben kisebb, 
értékben csekélyebb fatcrméssel kénytelen beérni, mint a minő 
a talaj minőségének megfelelne, hanem gyakran az által is, 
hogy a talaj termőképessége a mivelés elhanyagolása folytán 
kisebb-nagyobb mértékben alább száll, vagy egészen meg
semmisül. 

Bérbe adott erdőknél a birtokos föérdekében van tehát a 
lehető legszigorúbban felügyelni arra, hogy a vágások az üzem
módnak és a termőhelyi viszonyoknak megfelelő legértékesebb 
fanemekkel a lehető legtökéletesebben és a letárolás után lehet) 
legelébb ismét beerdősitessenek. 

Az erdőgazdaságnak egy további sajátossága, mely a 
bérlőt a birtokos megkárosítására indíthatja, abból áll : hogy 
a termés aratatlan is maradhat egg és több éven át a nélkül, 
hogy megromlanék, vagy kárt szenvedne, sőt ellenkezőleg: mert 
a fa, hacsak nem nagyon túlélt már, letárolásáig tömegben és 
értékben folyvást gyarapodik. 

A mező bérlője, ha nem akar a termésről egészen lemon
dani, kénytelen, ha valamely évben vetett, aratni ; és ha a 
terménynek nincsen ára, azt jobb időkig a magtárban tar
togatni' de ez eljárás a birtokosnak kárt nem okoz. 

Az erdő bérlője ellenben oly időben, a mikor a fának 
nincs értéke, vagy a piacz fanemekkel el van árasztva, a fát 
lábán hagyja és igy jobb időkig nem csak az üzleti költséget 
takarítja meg, de a le nem tarolt fa a folyó tömegnövekvésben 
még kamatot is szolgáltat neki. Ezzel azonban a birtokos 
tetemesen károsodik; mert az alatt, hogy a fa a bérszerző
dé-ben kikötött időn túl lábán marad, az illető terület a bir-



tokosra nézve terméketlen, és reá nézve az összes beható 
tényezőknek megfelelő átlagos évi fanövckvés, vagy annak 
pénzértéke annyi évre elveszett, a hány évvel később tarol
tatik le valamely erdőrész, mint a hogy ez megállapitva volt. 

A birtokosnak tehát arra is nagyon kell ügyelnie, hogy a 
bérlő a fát a kitűzött vágástéren mindég a megszabott időben 
tar oltassa le. 

De van a gazdaságnak még egy sajátossága, mely az 
erdő kibérlését veszélyessé teszi. Mig ugyanis a mezőgazda
sági növények legnagyobb része egy év alatt éri el használ
hatóságát, addig a fának, hogy értékesíthető leggen, a legtöbb 
esetben 40—120 éves, sőt néha még azon is túl menő kort 
kell elérnie. 

Az erdőbirtokos tehát, ha tartamosán egyenlő jövedelmet 
óhajt élvezni, erdejét annyi részre kénytelen beosztani, a 
hány éves fát akar e czélból növelni, és a például száz évi 
forda alapján kezelt erdő oly magtárhoz hasonlít, mely 100 
egyenlő szakaszra van beosztva. Az első szakaszban egy hold
nak egy évi, a másodikban egy holdnak két évi, mig 
végül a századikban egy holdnak száz évi búzatermése van 
lerakva. Ha a bérlőt minden évben csak egy és pedig azon 
szakasz illetné meg, melyben 100 évnek termése van felhal
mozva, vájjon megengedhetőnek tartaná-e a birtokos, hogy a 
bérlő és emberei mégis az egész magtárban éjjel-nappal kényök-
kedvök szerint gazdálkodjanak; az őrizetet is egyedül ők 
gyakorolván? Hinné-c a birtokos, hogy a bérlőt meg nem 
illető buza ily eljárás mellett érintetlen marad? Nem hinné! 
Pedig a magtár ajtaját folyton szemmel tartani, aránylag nem 
nehéz feladat. 

És mégis ugyanazon birtokos, a midőn erdejét bérbe 
adja, az egész nagyszerű készlcttárt, mélynek csak egy sza
kasza illeti meg a bérlőt, tétova nélkül bizza reá ! Mérföldekre 



terjedő készlettárt, melyet elzárni sehol sem lehet, s a mely
ben oly megszámlálhatatlan az egyenként is értékes törzsek 
száma, mint a magtárban a buzaszemeké! 

A birtokos, ha maga kezeli erdejét, iparkodni fog az 
egész erdőt károsítások ellen megőrizni; mert ez egyik első
rendű érdekét képezi. 

A bérlő figyelme ellenben csak azon szakaszokra terjed, 
melyek letárolása a bérlet idejére esik. A többi területtel nem 
törődik; mert annak sorsa az ő érdekét nem érinti. Sőt nem
csak, hogy mások ellen nem őrzi az általa le nem tarolandó 
erdőrészeket, hanem gyakran maga is belemarkol az ott fel
halmozott készletekbe, és még nagyobb mértékben emberei, a 
kik ily erdőrészek fájával valódi csérekereskedést űznek és 
mindent fával fizetnek, a mi azért kapható; legyen az kézi
vagy szekérnapszám, élelem vagy ruha. 

Az erdő bérbeadásának veszélyeit még bővebben fejte
getni nem tartom indokolhatónak. Az eddigiekből is világosan 
kitűnik, hogy a birtokos és mezőgazdasági bérlő jól megfon
tolt érdekei majdnem minden tekintetben párhuzamosak, a bir
tokos és az erdőbérlő ép oly higgadtan megfontolt erdekei 
pedig minden tekintetben ellentétesek. •• 

Ha a mező bérlője a legokszerübb vetés-forgás — a 
földnek legerősebb mivelése — bő és alkalmas trágyázás, 
czélszerü gazdasági épületek építése, megfelelő marhatartás 
stb. által a birtokos érdekeit előmozdítja, ugy ezt alig teheti 
ugy, hogy mindaz neki magának is legnagyobb hasznára ne' 
legyen. 

Az erdőbérlőre ellenben saját érdekeit akkor szolgálja 
leghathatósabban, a midőn a birtokos érdekeit legteljesebben 
elhanyagolja, vagy azoknak ellene cselekszik. 

Minél okszerűbben miveli a vágásokat, és minél nagyobb 
gonddal ápolja azokat, annyival több pénzt kénytelen C czélra 



fordítani a nélkül, hogy a 100 év múlva bekövetkező haszon
ban részesülhetne. 

Minél elébb erdősiti be az általa letarolt tért, annál 
rövidebb ideig használhatja azt a, helyi viszonyokhoz képest 
mezőnek vagy legelőnek. 

Ha a. kitűzött vágást minden évben letaroltatja, gyakran 
érzékeny veszteségnek te3zi ki magát. 

.Minél jobban őrizteti az erdő azon részeit, melyek a 
bérlet idején tűi esnek használat alá, annál hiányosabban fogja 
az általa letarolhat/) részeket megőrizhetni, vagy annál több 
őrszemélyzetre leend szüksége, ismét a, nélkül, hogy e nagyobb 
kiállásból keletkező haszonban részesülhetne. 

Es ha a birtokos és a mezőgazda-ági bérlő között fön-
állö szoros érdekközösség mellett sem tagadja senki, hogy az 
utóbbi működését éber figyelemmel kell kisérni, nehogy az 
álcár a, szükséges értelem hiánya, akár pillatnyi haszon elér
hetése miatt, de majdnem mindég saját érdeke ellen is a bir
tokost megkárosítsa, mennyivel világosabb akkor az erdőbér
lők fölötti tejesen szakszerű és lehető legszigorúbb felügyelet 
szüksége. , 

A birtokos és az erdőbérlő érdekeinek kirívó ellentéte 
melleit ily felügyeletben rejlik az egyedüli szer, mely az erdők 
kibérlése által elkövetett sajnos ballépés következményééit legalább 
némileg képes enyhíteni. 

Egyesületi közlemények. 
(Az Országos Erdészeti-Egyesület 1878. éri szeptemberhó •">()-áu 

tartott választmányi ülésének jegyzökönyve.) 
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