
*) Könnyebb összehasonlítás czéljából a hectárakban kifejezett porosz 
teriileteket kat. holdakra számítottam át. W. 

A porosz és magyar államerdők gazdasági viszonyai 
számokban. 

I r t a : W a g n e r Károly, m. kir. főerdőtanácsos. 

A ki a számokból olvasni tud, az egy pár jól választott 
számadatból, fáradtság nélkül, sokkal helyesebb ítéletet fog 
képezhetni magának valamely erdőgazdaság viszonyairól, mint 
ezeknek számos ívekre terjedő leírásából. 

Az idegen, előttünk ismeretlen viszonyokra vonatkozó 
rideg számok azonban életet csak az összehasonlítás által nyer
nek, s így az olvasóra nézve valódi értékkel csak akkor bír
hatnak, ha azok párhuzamosan, az olvasó által ismert viszo
nyok hasonnevű számadataival állíttatnak szembe. 

Ezen nézetből kiindulva, a porosz állami erdők viszo
nyainak alább közlendő adataival, mindég szembe állítom a 
magyar államerdők basonnemü számadatait, némely reflexiókkal 
és időszerű megjegyzésekkel kisérve, megjegyezvén, hogy a 
közlendő adatokat mindkét államra nézve az 1878-ik évre 
megállapított állami költségvetésből merítettem. 

Teriilet. *) 

A porosz á l l ami erdők összes termő területe 4.G4G.562 
katast. hold, ebből 4,174.098 kat. hold beerdősült, 472.4G4 
kat. hold pedig legelő, tőzeg stb. nem fatermelésre szánt terület. 

A m a g y a r á l l a m i erdők összes termékeny területe a 
70.705 hold terméketlen, és arománbánsági meg a horvát határ
őrvidéki szolgálmányok megváltása fejében legközelebb kihasí
tandó 27.000 hold havasi legelő és 506.414 hold erdőterület 
levonása után 2,887.165 kat. holdat tesz; ebből 2,635.037 
hold erdő, 252.128 hold pedig erdei tisztás havasi legelő stb. 



A mig a magyar állami erdők terjedelme az azokat ter
helő szolgalmak megváltása, és az apróbb elszigetelt és előny
nyel nem kezelhető erdőrészek eladása vagy kiirtása folytán 
évről évre apad, addig a porosz állami erdők területe folyto
nosan gyarapodik, az által, hogy a) az állambirtokában lévő, 
valamint a magánbirtokosoktól vásárolt más mivelési ághoz 
tartozó csekélyebb termékenységü területek befásitatnak. b) ma
gánosoktól erdőterületek vásároltattnak, c) az erdőket terhelő 
szolgalmak, nem területkihasitás által hanem készpénzben vál
tatnak meg. így a porosz állami erdők 1878. évi költségve
tésébe erdőtalaj vásárlásra 52 5.000 forint*), az erdei szol
galmaknak pénzzel való megváltására 2,043.000 frt és erdő-
mivelésre 1,962.048 frt van felvéve. 

Ha megfontoljuk, hogy ezen több mint 4V<j millió írtra 
menő befektetés a porosz állami erdőkbe nem kivételes, és 
nemcsak a szóban lévő 1878. évre szorítkozik, hanem ennél 
kisebb-nagyobb összegben évről évre ismétlődik, önkénytelenül 
kérdezzük, hogy mily indokok lehetnek azok, melyek a porosz 
törvényhozást ily tetemes áldozatok megszavazására vezethették? 

A felelet a következő: a porosz törvényhozás ismervén 
az erdőknek a természet háztartásában való fontos szerepét, 
valamint azoknak az ország termékenységére és a közjólétre 
való nélkülözhctlen hatását, szükségesnek látta oly intézkedé
seket tenni, melyeknél fogva az állam területén fekvő összes 
erdők, ne csak jelen kiterjedésükben fentartassanak, hanem 
még az országban előforduló számos kiélt földek, sivár homok
területek és kopárságok beerdősitése által szaporittassanak. 

Ezen czélt legkönnyebben el lehetett volna érni, ha az 
erdőirtás föltétlenül megtiltatik, s a kopár területek birtokosai 

*) A porosz költségvetés ezen és többi itt felhasználandó, márkákban kife
jezett tételeit (1 márka = 50 o. é. krajezár) ausztriai értékű forintokra számí
tottam át. W . 



azoknak beerdősitésére törvény által kényszeríttetnek. A porosz 
államférfiak azonban ezen igen olcsó, de igazságtalan és a nem
zetgazdaság elveivel ellenkező módot nem választották, mert az 
az erdőbirtokosokra a közjó érdekében méltánytalan ter
heket ró , másrészt pedig a birtokosoknak birtokuk fölötti 
szabad rendelkezési jogát csonkította volna. A birtokos Porosz
országban ugy bánhatik erdejével, a mint neki tetszik, még a 
föltétlen erdőtalajon álló erdejét is kiirthatja, ha ez ellen a 
szomszédok vagy az állam, kik ez által érdeköket sértve vélik, 
fel nem szólalnak; ilyen esetekben, ha a felhozott érdekek 
veszélyeztetése bebizonyul, a birtokos erdeje irtásától vagy le-
tarolásától eltiltható, de az ezen intézkedés folytán felmerült 
minden kárért és jövedelemcsökkenésért az érdekelt felek, az 
erdőbirtokost kártalanítani tartoznak. 

Miután pedig ezen szabadelvű de egyedül helyes intéz
kedés mellett előreláthatólag az ország területén fekvő, külö
nösen a kisebb birtokosok kezén levő erdők folyton apadni 
fognak, a nélkül, hogy ezek a magánbirtokosok kezén levő 
silány területeknek nagy költséget igénylő, de kevés jöve
delmet szolgáltató beerdősitése által kiegyenlittetnének: nem 
volt más mód az ország erdőállományának fogyását ellensú
lyozni, minthogy az állam maga tartsa fenn saját erdőbir
tokát és ezt magán erdők megvásárlása és szerzett kopár 
területek beerdősitése által lehetőleg szaporítsa, s hogy ezt a 
porosz állam igen jelentékeny mértékben teszi, azt a fenn 
idézett 4V2 millió forint évi befektetés eléggé bizonyítja. Való
ban irigylendő állapot a hol ily üdvös elvek uralkodnak s 
ezek keresztülviteléhez a szükséges anyagi erő is megvan! 

Fatermés. 

A porosz államerdők, valódi évi fatermése összesen 
6,707.874 és holdanként 1,60 tömörköbmétert tesz. 



A magyar államerdők valódi évi összes fatermése, a leg
közelebb kihasítandó erdők termését bele nem értve, 5,744.380 
tömörköbméter, a miből egy holdra 2,18 tömörköbméter esik, 
ebből kitetszik, hogy a magyar államerdők termőképessége 
36%-kal jobb, mint a porosz állámerdőké. 

A mi azonban a fatermés értékesithetését illeti, e tekin
tetben megfordítva áll a dolog, mert a mig a porosz állam-
erdők tartós fatermése évről-évre akadály nélkül értékesíttetik, 
addig a magyar államerdők évi tartós faterméséből az utolsó 
öt év átlaga szerint évenként csak 2,729.031 t. köbméter 
vagyis holdanként 1,04 t. köbméter fa használtatott ki, a mi 
a tartós fatermésnek csak 48%-át teszi, a többi 5 2 % mely 
csekély értékénél fogva a faszegény vidékre való szállí
tást meg nem bíró, többnyire bükk- és más tűzifából áll, 
ez idő szerint fogyasztók hiányában egyáltalában nem érté
kesíthető. 

Összes évi bevétel holdanként. 

P o r o s z - M a g j a r-

8 i 1 1 a m i e r cl ö k 
frt kr száza lék frt kr százalék 

5 02 89 1 89 87 
Mellékhaszonvételekbó'l stb 60 11 28 13 

Összeg 5 62 100 2 17 100 
arány egymáshoz ioo Hí) 

E szerint a, magyar államerdők holdanként! összes bevé
tele a porosz államerdők hasonló bevételének csak 39 százalékát 
teszi. A ki a két állam gazdasági viszonyait csak némileg is 
ismeri, az ezen eredményt bizonyosan kicsinyleni nem fogja, 
sőt, tekintettel arra, hogy a magyar államerdők termésének 
csak 48°/u-át lehet értékesíteni, s ezt is csak nagy küzde
lemmel, a mennyiben a fa legértékesebb részével a külföldi 



piaczokat kell felkeresni, s tekintettel továbbá arra, hogy itthon 
a tűzifának nagy részét a rendkívüli verseny és az ipar
vállalatok pangása mellett, alig lehet oly áron eladni, hogy 
abból a termelési költségeken kívül, legalább a kezelési költ
ségek is kikerüljenek: talán előnyösnek fogja tartani. 

Összes évi kiadás holdanként. 

P o r o s z - M a g y a r -

ó 1 1 a m i e r d ö k 
frt kr százalék frt kr százalék 

Kezelési költségek 1 17 45 38 32 
Erdőmivelés, rendezés, üzleti épületek 

42 16 11 10 
Fatermelés, szállítás, raktározás . . . . 87 . 3 4 61 53 
Mellékhaszonvételre, tőzegtcrmelésro stb. 2 1 1 1 
Egyéb különféle üzleti költségekre . . . 10 4 5 4 

Összeg 2 58 100 1 16 100 
arány egymáshoz ioo ~ 4 5 

Legelőbb is megjegyzendő, hogy ezen költségek közül 
az adó hiányzik, mert a porosz állambirtok egyáltalában adó
mentes, s ennélfogva a helyes összehasonlítás czéljából, a 
magyar államerdők költségei közül is ki kellett hagyni az 
adót. Azon kérdésre, hogy mi lehet annak indoka, hogy az 
állambirtok Poroszországban adómentes, Magyarországon pedig 
adóköteles, csak azt a felvilágosítást lehet adni, hogy Porosz
országban az államerdők elidegenithetlenek lévén, semmi czélja 
sem lenne attól adót szedni s ez által a budgetet átfutó 
tételekkel, az elszámolást pedig hasztalan könyvelésekkel ter
helni. Magyarország az államerdők megadóztatását örökségben 
vette át az osztrák absolut kormánytól, a mely azt annak 
idejében azon czélból léptette életbe, hogy az állambirtok, 
ennek szándékolt eladása alkalmával már megadóztatva menjen 
át a vevő birtokába. Ha Magyarországon is elérjük azt az 
időt, hogy az erdők fontosságát a közjólétre nézve nemcsak 



a tudományos akadémia termeiben, az erdészeti és gazdasági 
egyletek gyűlésein és a tanintézetek tanszékeiről fogják hir
detni, hanem a törvényhozás is be fogja látni, hogy ez ügyben 
immár tenni is kell valamit, akkor bizonyosan minálunk is 
ki fogják mondani, hogy az államerdők elidegenithetlenek és 
adómentesek. 

Ezek előrebocsátása után vegyük elemző összehasonlítás 
alá a fent részletezett kiadásokat. 

A kezelési költség évenkint és holdankint Poroszországban 
1 frt 17 kr, Magyarországban 38 kr, s igy az előbbi az 
utóbbinak háromszorosát teszi. Ezen kezelési költségeket az 
illető összes költségekkel összehasonlítva, kitűnik, hogy a, 
kezelési költségek az illető összes költségeknek Poroszország
ban 45%-kát , Magyarországon pedig 32%-kát teszik. Ha 
még figyelembe veszszük , hogy a magyar államerdőknek 
jövedelmet nem szolgáltató, de mégis tetemes költséget okozó 
52%-ának kezelési kiadásai is a fenti 38 krban benfpglal-
tatnak, akkor nem lehet tagadni, hogy a magyar államerdők 
kezelése nemcsak absolutc, hanem relatíve is tetemesen 
olcsóbb, mint a porosz államérdeké. 

Az erdőművelési és rendezési költségek évenkint és hol
dankint a porosz államerdőknél 42 krt, a magyar állam
erdőknél 11 krt tesznek, tehát majdnem négyszer annyit, 
mint Magyarországon. Szem elől nem tévesztendő azonban 
azon körülmény, hogy a poroszországi erdőmivelési költségek 
nagy része a magánzóktól vett kopár területek bcerdősitésére 
fordittatik, holott minálunk ez elő nem fordul, s ha ezen körül
ményt számba vesszük, el kell ismernünk, hogy a magyar 
állam a viszonyok által parancsolt legnagyobb takarékosság 
mellett is megfelelő összegeket fordít erdeinek művelésére, a 
mi az elmondottak szem előtt tartása mellett abból is kitűnik, 



hogy erdőm ívelésre az összes költségekhői Poroszországban 
16% és Magyarországon 10% csík. 

A fatermelési és szállítási költségek átlagosan holdanként 
Poroszországban 87 krra, Magyarországon pedií>' 61 krra men
nek. Ezen számok így szembe állítva, téves következtetésre 
vezethetnének, ha nem lennénk figyelemmel arra, hogy a fa-
termelési és szállítási költségek a magyar államerdőknél tulaj
donképen csak a tényleg értékesíthető, az egész terület 48%-át 
tevő erdőkre lenne felosztandó; a midőn a holdankénti átlagos 
fatermelési és szállítási költségek 61 kr helyett 1 frt 27 krt 
tennének. Ezen számítás helyességét különben a fatermelési 
költségeknek az illető összes költségekhez való viszonya is 
megerősíti, a mennyiben a fatermelési költségek az illető ösz-
szes költségeknek Poroszországban csak 34%-kát, ellenben 
Magyarországon 53°/ 0-át teszik; tény tehát, hogy a faterme-
lésre és szállításra a magyar államerdőknél viszonylag több 
költség fordittatik, ebből azonban nem az következik, hogy 
minálunk a fatermelés és szállítás drágább lenne, a mi tény
leg nem ugy van, hanem ebben inkább azon különben is ismert 
körülmény találja bizonyítékát, hogy a porosz államerdők majd
nem összes terményei, helyt az erdőben adatnak el a környé
ken lakó fogyasztóknak és iparosoknak, s így aránylag csak 
ritkább esetben fordulnak elő szállítási költségek, a melyek 
pedig a termelési költségeknél mindig sokkal nagyobbak. Ellen
ben a magyar államerdők nagy részében ez időszerint még 
lehetetlen a fát az erdőn eladni, s így a kincstár, ha az ér
tékesítésről egyáltalán le nem akar mondani, kénytelen a fát 
saját költségén és veszélyére a fogyasztók által hozzáférhető 
helyre vagy raktárakba szállítani sok esetben oly költséggel, 
hogy a tulajdonképeni jövedelem, a fának tőára, a termelési 
és szállítási költségeknek alig 10 —15 százalékát teszi. A ma
gyar államerdők kezelésénél is ismerik az erdőn való faeladás 



előnyeit, a mi főképpen abban áll, hogy az állam a fába előre 
nem kénytelen pénzt fektetni s azt a romlásnak annyira kitett 
anyagban koczkáztatni, továbbá hogy a forgó üzleti tőke kis-
sebb, a tiszta jövedelem pedig, ha nem is nagyobb, de bizto
sabb, a kezelés is egyszerűbb s az állam gazdasági elveivel 
is, mely az iparvállalatoknak az állam által való űzését nem 
helyesli, jobban összeegyeztethető; de ezen értékesítési módot 
eddig csak az értékesebb faanyagoknál s a minden tekintetben 
előnyösebben fekvő erdőknél sikerült érvényesíteni; a többi 
erdőknél azonban az igen terhes, saját termelés és szállítás 
mellett kell az óhajtott kedvező alkalom beálltáig maradni. 

A mellékhaszonvételekre fordított, valamint az egyéb üz
leti költségek ugy a porosz, mint a magyar állanierdőknél az 
illető összes kiadások 5°/ 0-át' teszik; tehát viszonlag egyenlők. 

Az összes költségek holdanként Poroszországban 2 frt 
58 krt, Magyarországon 1 frt 1G krt tesznek, a kettő kö
zötti viszony 100 : 45 . 

Tisztajövedelem holdanként. 

Levonván a bevételekből a kiadásokat, fölösleg vagyis tisz-
tajövedelmül marad: a porosz állami erdőknél évenként és 
holdanként 3 frt 4 kr, a magyar államérdeknél 1 frt 1 kr, 
tehát az előbbinek csak egy harmada, de ha száma vennénk, 
hogy ezen jövedelem csak a fatermés 48 ü/ f )-kának értékesíté
séből ered, akkor a valóban kihasznált erdőterület egy hold
jára 2 frt 10 kr esne, a mit azonban a magyar államerdők 
egész kiterjedésükben egy évszázad leforgása alatt is alig 
fognak elérhetni. 

Némi érdekkel bírhat annak ismerete is, hogy a kimu
tatott átlagos tisztajövedelmek mily részletes jövedelmeknek 
eredményei, s hogy melyek a minimális és maximalis tételek. 
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Poroszországban a legkisebb tisztajövedélemmel, holdan
ként 93 krajczárral bírnak : a danzingi, — és a legnagyobb hol
danként 7 frt 95 krral bírnak: a münsteri kormánykerületben 
fekvő erdők. 

Magyarországon a legkisebb, holdanként 4 kr tisztajöve
delmet szolgáltatják a fogarasi és kolozsvári erdőhivatalok 
erdei, a legnagyobb holdanként 7 frt 42 kr tisztajövedelmet 
pedig a pécskai erdőhivatal kerületében fekvő erdők nyújtják. 
Megjegyzendő egyébként, hogy a körmöczi erdőhivatal 23.049 
hold erdei azon sajátságos viszonyuknál fogva, hogy azok ter
mését csak bányászati czélokra szabad felhasználni, eladni 
jicdig épen nem, jelenleg holdanként 15 krnyi vesztességgel 
kezeltetnek. 

A rendelkezésemre álló porosz államköltségvetés a fák
nak, fanem és választék szerinti tőárai iránt részletes adato
kat nem tartalmazván, abból csak az értékesített fatermés egy 
köbméterének átlagos tőárát, tekintet nélkül a fanemre és vá
lasztékra, tudtam kiszámítani, ez pedig tesz tömörköbméteren-

A fának átlagos töára. 



ként 2 írt 87 krt, a magyar államerdőknél ellenben 1 forint 
39 krajezárt. 

Az 1 frt 39 kr átlagos tőár — a melyben minden fa
nem, tehát az értékes tölgy és fenyőfa, ugy mint a bükkfa és 
a lágy lombfanemek; továbbá az előforduló választékok: ha-
szonfa, hasábfa, dorongfa és rőzsefa egyre-másra benn vannak 
foglalva — a mi viszonyaink között kétségkívül nagyon jónak 
nevezhető, kivált ha fontolóra vétetik, hogy a tűzifa legna
gyobb része után alig marad 10 — 30 krnyi tőár, sőt a fenyő
haszonfának azon része, mely Mármarosból közvetlen a kül
földre csak azért adatik el, hogy a belföldi piacz ezen fának 
versenyétől megszabadittassék, az erdei munkásoknak és a vas
utaknak kereset nyújtassák, sem nyújt 30—GO krnál nagyobb 
tőárt; ellenben a többi, nevezetesen" a tölgyhaszonfa 3 — 7 frt, 
a fenyőhaszonfa 1 — 4 frt köbméterenkinti tőárakat eredmé
nyez ; oly árak ezek, melyek Magyarországon általában nagyon 
előnyöseknek tartatnak ugy az erdészek, mint a fakereskedők 
által is. De még világosabban fel fog tűnni ezen árak előnyös 
volta, ha meggondoljuk, hogy a kincstári haszonfának nagy 
részét külföldön, s nevezetesen Németországban értékesitik; 
már pedig a szállítás távolsága és drágasága mellett, a porosz 
fával a porosz piaezokon á versenyt megállani s a mellett 
mégis ilyen tőárakat elérni, csak arról tesz tanúságot, a mi 
avatott és szakértő körökben úgyis köztudomású tény, hogy a 
magyar államerdők kezelése tartja a faárakat s a válságos 
években sem engedte azokat teljesen lenyomatni, s alig lehet 
Magyarországban erdőgazdaság, a mely ugyan olyan viszonyok 
között jobban birná fáját értékesíteni, mint a kincstár, még 
pedig azon okból, mert ez a pillanatnyi szükség által soha 
sem jön azon helyzetbe, hogy fáját minden áron kénytelen 
legyen eladni, s így a vevők ezen helyzetre a kincstár irá-



nyában soha sem számitva, mindig megadják azon legmagasabb 
árt, a melyet saját üzleti viszonyaink között megadhatnak. 

A kincstári erdőkezelésnck a faárak lehető tartására és 
emelésére czélzó ezen törekvése Magyarország összes erdőbir
tokosainak és fakereskcdőinek érdekét is előmozdítja, sikerre 
azonban csak ugy vezethet, ha a magán erdőbirtokosok is 
hasonló irányban közreműködnének, a mi, sajnos, csak nagyon 
kis mértékben történik; mert sok magán erdőbirtokos ugy adja 
el fáját, hogy többnyire annak értékét sem ismeri, s igy ma
gát öntudatlanul, de mindenesetre tudatlanságból tetemesen 
károsítja; pedig ezt könnyen kikerülhetné, ha a mindenhez 
értésnek mámorából egyszer már kiábrándulva ilyen szakértel
met igénylő ügyleteknél arra hivatott embereknél keresnének 
tanácsot. 

Tölgyesek irtása és ákáczosok telepítése a Kecskemét 
városi erdőkben. 

Irta : S z a b ó Adolf, kir. erdőbecslési felügyelő. 

A kecskeméti erdők kataszteri helyszíneléséhez kiküldött 
bizottság, a nevezett város tulajdonát képező tölgyesek hely
színelése alkalmával szakvéleményem közlését kérte, az emiitett 
tölgyerdők állapota és kezelése iránt. 

Az ezen véleményhez szükséges anyagot a helyszínén 
összegüjtvén, nézetem nyilvánítására legyen szabad az „Erdé
szeti Lapok"-ban helyet kérni. 

Kecskemét város tölgyerdei sarjerdőüzemben, 30 éves 
fordával kezeltetnek, s ezek a következő kiterjedéssel bírnak: 


