
Az első félfordaszak után eszközölt átvizsgálásnál 
észlelt kezelési hiányok felderítése. 

Minden szakember tudja, s ennélfogva talán felesleges 
is megemlítenem, hogy az erdőrendezés főczélja abban áll, 
miszerint eleje vétessék azon rendszertelen régi gazdálkodás
nak, melylyel taroltatott, vágatott s pusztíttatott az erdő. 
nyakra-főre, minden terv s meggondolás nélkül, és éppen ott, 
hol ezt a pillanatnyi előny, vagy kényelem határozta meg, 
tekintet nélkül a tartamos gazdálkodásra, az állab korára, 
termőhelyére stb., és hogy az erdő ezentúl észszerűen, a jelent 
s jövőt szem előtt tartva kezeltessék. 

Ezen okszerű gazdálkodás pedig csak azáltal lesz elér
hető, ha az egész üzem bizonyos rendben és fordaszakonként 
előre meghatározott módban történik, ha a megállapítandó 
vágásrend a szabályszerű fakészlet elérhetése czéljából bizo
nyos, már előre kitűzött terv szerint foganatosittatik; hogyha 
az erdő túlságosan ki nem használtatik, azaz, ha az tartamo
sán kezeltetik, ha tudatik az erdőben tövön álló fatömeg-
mennyisége, annak értéke, az erdő évi hozama; ha a felújítás 
bizonyos okszerű rendben, a kihasználás arányában és a czél-
nak megfelelően eszközöltetik stb. 

Mióta az erdő felmérése, becslése és üzemrendezése ügyére 
vonatkozó 1856. évi 10.312. számú cs. kir. pénzügyministeri 
rendelet kiadatott, 22 év telt el, s minthogy az állam erdőkben 
ezen rendelet alapján foganatosított erdőrendezési munkálat 
legnagyobb része a 60-as években lett befejezve, átlagban 
véve feltehetjük, hogy az első 10 évre terjedő félfordaszak 
már lejárt, és a második fél, vagyis első fordaszak végefelé 
megyünk; s ezért nem is lehet érdektelen az államerdők köré
ből most e kérdéssel foglalkozni. 

Jóllehet, hogy ezen most idézett rendelet alapján mind-
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azon tervek, adatok s utasítások megállapittattak, melyek sze
rint az erdők jövőben kezelendők lesznek, de hogy meggyő
ződjünk, hogy ez nemcsak írott malaszt, s hogy az erdők 
csakugyan az üzemtervben megállapított rend szerint kezel
tetnek, okvetlenül szükséges, miszerint bizonyos időszakokban 
a kezelés vizsgáltassék, netáni változások felvétessenek, s egy
általában az eredeti üzemterv ezek szerint kiegészíttessék s 
helyesbittessék; miért is az 1856. évi 10.312. számú rendelet 
végszakaszában utasítás adatik, hogy mikép és hogy történjék 
az egyes félfordaszak után következő átvizsgálás — revisió. 

A már befejezett első átvizsgálás ép azért volt igen érde
kes és lehetett volna tanulságos, miután meggyőződhettünk 
volna arról, vájjon az évek előtt foganatosított erdőrendező
ségi munkálat adatai, mennyiben közelitik meg a várt és tény
leg elért eredményeket, mennyiben pontos és helyes az első 
félfordaszak előtt eszközölt osztagolás, becslés, mennyiben 
vitetett keresztül az első félfordaszak tartama alatt, a kihasz
nálás a gazdálkodás belterjességéhez mérten stb. 

Kitudhattuk volna pedig ezt, ha az egészen letarolt osz
tagokban termelt és nyert fatömeget, a 10 év előtti becslés
sel összehasonlítottuk volna. 

De a tapasztalat azt mutatta, miszerint ezen összehasonlí
tás számos esetekben teljesíthető nem volt, s hogy egyáltalában 
az elkövetett kezelési hiányok s egyéb mulasztások miatt az 
erdőrendezés czélja ez ideig teljesen elérve még nincs. 

Nem tekintve az egyes hiányokat, melyek talán csak a 
helyi viszonyok szüleményei, s ennélfogva általános érdekkel 
nem bírnak, legyen szabad azon általános hiányokat megje
lölnöm, melyek az első s eddig egyedüli revisió alkalmával 
észleltettek; annál is inkább, miután a második félfordaszak 
lejárásának s következőleg a második revisió küszöbén állunk, 
s az ügy érdekében igen kívánatos lenne, ha ez alkalommal 



mind megtudhatnék azt, mit az első revisiónál a kezelési 
hiányok s egyéb mulasztások végett kinyomozni s kipuhatolni 
nem lehetett. 

Mindazon adatokat, melyek a lefolyt félfordaszak alatti 
kezelésről és annak eredményéről felvilágosítást nyújthatnak, 
a kezelő tiszt által vezetett ellenőrkönyvből merítjük. 

Hogy tehát a kezelésnek hű és a valóságnak megfelelő 
képét kapjuk, okvetlenül szükséges, hogy az ellenőrkönyv 
egyöntetűen, pontosan s lelkiismeretesen vezettessék; hogy 
abba az üzemben történt minden változás feljegyezve és min
den termelt s bármily czim alatt nyert anyag az illető helyen 
pontosan előtüntetve legyen; továbbá, hogy az egyes oszta
gokból kivett fatömeg csakis azon illető osztag javára legyen 
előjegyezve, a melyből tényleg nyeretett s melyben valóság
gal termeltetett. 

De ezen elősorolt fontos adatokat csak ritka esetben 
kaphatjuk meg, mert a kezelő hivatalok különféle mintára 
szerkesztett ellenőrkönyveket használnak, mi onnan ered, hogy 
az egyes erdőgondnokságnál még most is a 60-as évekből 
visszamaradt régi, mig másutt ujabb szerkezetű nyomtatvá
nyok vannak alkalmazva. 

Ezen különféle szerkezetű ellcnőrkönyv használata pedig 
hátrányos, minthogy az áttekintés és a könnyű összehasonlít
hatóság hiánya miatt a tájékozás igen meg van nehezítve. 

De mivel az átvizsgálónak rendesen szűkre szabott ideje 
nem engedi, hogy napokig foglalkozzék az ellenőrkönyvnek 
tanulmányozásával és egyes adatok s számok kutatásával, igen 
könnyen megeshetik rajta, hogyt éves, vagy hibásan bevezetett, 
vagy kikeresett adatok alapján fejezi be munkáját. 

Azonkívül ezen különféle szerkezetű ellenőrkönyv hasz
nálata a kezelő tisztre nézve is nehézségekkel van egybe
kötve, mivel az erdész, ha esetleg más állomásra helyeztetik 
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át, egy általa netán eddig még nem ismert szerkezetű könyvbe 
kénytelen adatait bevezetni, s igy a szokatlanság következté
ben szintén oly hibákat ejthet, melyek évek után vagy épen 
nem, vagy pedig csak megközelítőleg lesznek helyesbíthetők. 

Továbbá kívánatos és hogy az erdőrendezésnek előbb 
jelzett czélja elérhető legyen, okvetlenül szükséges is, misze
rint jövőben kellő gond fvrdittassék arra, hogy az egy osz
tagból tényleg kihasznált fatömeg mindig csak azon egy osz
tag javára jegyeztessék elő, a melyből valóságban vétetett, 
nem pedig, mint észleltük, hogy 2 — 3, sőt több osztagban 
termelt faanyag összege csak sommásan volt kitüntetve. 

Ezen eljárás azután lehetlenné teszi az egyes oszta
gokból nyert famennyiség tudását, annak a becsléssel való 
összehasonlítását, és igy a becslés pontosságát és helyességét, 
avagy a kihasználás belterjességét megitélni nem lehet; ha 
csak a 2, 3, vagy több osztagra bebecsült fatömeg összegét, 
a nyert összes fatömeggel nem állítjuk szembe, és igy a 
netáni különbség keletkezése az ejtett hiba tutajdonképeni 
fészke és igy az egyes osztag fatermése ki nem puhatolható. 

Már pedig, ha egyes osztagok helyes s pontos becslésé
ről akarunk meggyőződni, ez csak azáltal lesz elérhető, ha 
azon helyzetben vagyunk, hogy az illető osztag termelt fatö-
megét a becsléssel hasonlíthatjuk össze. 

Megengedjük ugyan, hogy egyes, kivételes esetekben 
a kihasznált fatömegnek osztagonkénti elkülönítése, és az 
ellenőrkönyvben az illető osztag javára való előjegyzése némi 
nehézséggel jár, vagy talán épen nem eszközölhető, mint pél
dául oly esetben, midőn egy főosztály több egymásfelett ter
jedő osztaga egyidejűleg vétetik tarolás alá és a termett 
faanyag tekintet nélkül arra, vájjon melyik osztagból szár
mazik, egyszerre szállíttatik le a völgybe, s onnét az illető 
rakhelyre, hol felmérése és osztagolása után közös rakásba 



máglyáztatik, de meg nem engedhető ezen összevetés akkor, 
midőn az egyik osztag fatömege, a másikéval sem a terme
lésnél, sem pedig a szállításnál egymással érintkezésbe nem 
jön, mivel egyrészt az osztagok fekvése ezt meg nem engedi, 
másrészt pedig, mert mindegyik osztag területén ugy a taro
lás, mint szállitás más időszakban történik, mint a másikban. 

Ezen összevetés kikerülése érdekében lehetne ugyan azon 
eljárást elméletileg javaslatba hozni, miszerint az egyes szálfa 
mindjárt termelési helyén méretessék fel, s csak ennek meg
történte után legyen szabad azt tovaszállitani, de ezen időt 
s költséget igénylő eljárás a gyakorlatban oly nehézségekre 
talál, melyeknél fogva azt foganatosítani nem lehet. 

Tapasztaltatott továbbá, bogy az illető kezelőtisztek, az 
egyes vágás kijelölésénél, az osztagvonalakra kellő tekintettel 
nincsenek, s ritka esetnek jelezhető, ha a vágásvonal betartja 
az osztag határát, jóllehet, hogy ezen eltérés kivételesen a 
hiányos osztagolásban találja indokolását, a mennyiben időköz
ben kiderült, hogy vagy a szállitás eszközölhetése, vagy a 
szomszédos tövön maradó állab szél általi veszélyeztetése, vagy 
egyéb más kezelési indokok miatt az osztagvonal a tarolás 
alkalmával letarolható nem volt, s annak szigorú betartása 
czélszerünek nem mutatkozott, azonban az ügy érdekében be kell 
vallanom, miszerint legnagyobbrészt a vágásvonal hibás, s az 
osztagvonaltól eltérő kijelölése abban találja magyarázatát, hogy 
az egyes osztagok közti határvonalon a határt jelző jelek, mint 
határdombok és oszlopok, egyes fákon tett meghajkolások stb. 
időről-időre meg nem ujitattak, s ennélfogva elenyésztek. 

A határjelek ezen elhanyagolása következtében nemcsak 
hogy az erdész a vágást az üzemterv értelmében pontosan ki 
nem jelölheti, de az átvizsgáló is sokszor azon kellemetlen 
helyzetbe jő, hogy az egyes osztagok közti határt, ha csak 
patak, vagy hegygerincz, az állab lényege, kor különbsége stb. 



azt nem képezi s jelzi, azt kellő pontossággal meg nem hatá
rozhatja. A kezelő tiszt igen helyesen cselekednék, ha az üzem
terv s vágásrend pontos hetarthatása czéljából kellő gondot 
fordítana, az osztagokat elkülönítő határjelek folytonos lát
hatóvátételére, és szükség szerint, megújítására, annál is 
inkább, miután ezen munka czélszerüen eszközölve, aránylag 
oly kevés költséggel vihető keresztül, hogy az ügy fontossá
gával szemben, számításba sem jöhet. 

Nem hagyhatom szó nélkül, miszerint az erdővédi sze
mélyzet műveltségi foka a kívánalmaknak teljesen még meg 
nem felel, és egyáltalában tapasztaltuk, miszerint az erdővéd, 
ha bejárja is, és a természetben éjjel vagy nappal fel is 
tudja keresni védkerületének minden zugát, de azt idegennek 
közelebbről megjelölni, vagy megnevezni nem bírja, s miután 
nem tekintve azt, hogy az egyszerű tervrajz után tájékozódó 
átvizsgálónak útmutatója az erdővéd, a kezelés és erdővéde
lem előnyére, s annak megkönnyebbítésére szolgálna, ha az 
erdővédek az erdőrendezőség által megállapított jelzéssel meg
barátkoznának ugy, hogy ők bizonyos erdőrésznek, vágásnak, 
rétnek stb. a nép szájában divó elnevezése mellett még a 
főosztály és osztag számát, kiterjedését, határát stb. is tud
nák, a melyben a kérdéses erdőrész, vágás fekszik. 

Ha az erdővéd ezt tudja, s egy egyszerű tervrajz vona
lai után tájékozódni képes, akkor biztosan feltételezhető, mi
szerint a vágások, értések, gyérítések stb. az üzemtervnek 
megfelelőbben lesznek keresztülvihetők, mint akkor, ha e 
munkálatokra közvetlenül felügyelő erdővéd előtt, kerületének 
egész beosztása s osztagolása ismeretlen. 

Méltányolva ezen körülményt, a kezelő tiszt urak külö
nös figyelmébe ajánlom az erdővédi személyzet ez iránybani 
kiképeztetését. 

Az értések, gyérítések stb.-nél hasonló hiányok észlel-



tettek, mint a vágásteriilet kijelölésénél és a nyert fatömeg 
könyvelésénél, csakhogy itt természetesen más körülményekre 
s adatokra kell figyelnünk, és pedig az értés költségére, cse
meték számára stb. 

Ezek volnának azon általános hiányok, melyek az első át
vizsgálás alkalmával észleltettek és az ügy érdekében igen kívá
natos lenne, ha ezekkel jövőben a második, legközelebb kezdetét 
veendő átvizsgálás alkalmával minél ritkábban találkoznánk. 

Igaz ugyan, hogy az évek előtt történt becslés helyes
ségének megítélésénél még fősúlyt kell fektetnünk, s tekintet
tel kell lennünk azon fontos körülményre, hogy mikép lettek 
az egyes vágások, a gazdálkodás belterjességéhez mérten 
kihasználva, miután az esetben, ha ez kellőleg nem történt 
volna, s mi a vágásban visszamaradt, s nem értékesített fatö-
megeket számításba nem vesszük, ugy az egészen helyes 
becslés mellett is ennek és az ellenőrkönyvnek adatai közötti 
különbség mindig fog mutatkozni; mely azonban annál cse
kélyebb lesz, mennél belterjesebb volt a kihasználás. De azt, 
hogy az első félfordaszak tartama alatt a kihasználás hogy s 
miképen lett foganatosítva, azt itt vitatni nem akarom, mert 
a tulajdonképeni tárgytól nagyon is eltérni kellene, s mert 
tudjuk mindannyian, hogy 1873. év óta a faárak mennyivel 
csökkentek, oly annyira, hogy sok helyt a legjobb akarat 
mellett sem lehetett a vágásban található faanyagnak cseké
lyebb értékű részét a piaezra hozni, mivel a termelési, szállí
tási s egyéb költségek nem engedték azt. 

Végre legyen még szabad azon nézetemnek kifejezést 
adni, hogy ha bár főképen az egyes kezelőtisztek orvosolhat
nák az észlelt kezelési hiányokat, mégis igen kívánatos lenne, 
ha az előljáró erdőhivatal főtisztjei, az ellenőrkönyvek veze
tését, vágás kijelölését, osztagvonal betartását, vágás kihasz
nálását s egyáltalában az egész kezelést szigorúbban ellen-



őriznék, a mi annál is inkább eszközölhető, miután az erdő
hivatal tisztjei amúgy is kötelesek, minden faátvételnél, faát-
adásnál, faeladásnál az alattas erdőgondnokság pagonyaiban 
megfordulni, és ha a már több oldalról megpendített „ refor
mok" életbe lépnek, s különösen az erdőhivatali s kezelő tiszti 
személyzet Írásbeli teendője ezáltal kevesbittetni fog ugy, hogy 
azok ne csak az erdészi czimet viseljék, de valóságban erdé
szek is lehessenek, egész biztonsággal kimondhatom, hogy ezen 
a bajon is segítve lesz. — Beszterczebányán 1878. 

Weisz Ferencé, 
m. kir. erdőfogalmazó. 

V i d é k i l e v é l . 
Tisztelt Szerkesztő ur! 

S o p r o n , 1879. augusztus 22. 

Mult levelemnek szíves közlése felbátorít, hogy ismét pár 
sorral keressem fel becses lapját, *) illetőleg kérdést tegyek 
oly ügyben, a mely már régóta foglalkoztat, a nélkül, hogy 
tisztába tudnék jönni felette. 

Ezen a vidéken u. i. a megyék megkövetelik az erdő
birtokostól azt, hogy nyilvános út mentében az út árkától 
10 ölnyi távolságig az erdőt kiirtassa és azon területet tisztán 
tartsa. Azt kérdem már most én: mely törvény kifolyása ezen 
rendelet és mi czélból történik? 

Nekem ugy látszik, ez még a Bach-korszak maradványa, 
mikor még minden bokortól féltek, hogy guerilla lappang benne. 
De ha jól meggondolom, ez nem elegendő ok, mert valamennyi 
vadász bizonyítani fogja, hogy az a tiz ölnyi távolság őt a 
lövésben nem akadályozná, sőt tágabb lévén a nyiladék, messzibb-

*) Óhajtjuk, Iiogy ön és mások is minél többet keressenek fel hasonló 
levelekkel. A szcrk. 


