
hazai erdőgazdaság fejlődésének és elöbbrevitelének már oly 
számos sarkalatos mozzanata fűződik, szavunkat meghallgatni és 
a mutatkozó hiányokat orvosolni kegyeskedik. 

Mély tisztelettel kérjük tehát Nagyméltóságodal, hogy az erre al
kalmasnak talált széleskörű intézkedésekkel a hazai tölgygazdaság 
ecsetelt bajain segíteni méltóztassék és e kérdés tanulmányozása 
során bölcs megfontolása tárgyává tenni kegyeskedjék, nem volna-e 
czélirányos a faji jellegnek a makkban nyilvánuló jelenségei tanul
mányozásával és egyátalában az erdei magvak viszgálatával az 
erdészeti kísérleti állomást, mint erre legilletékesebb intézményt 
megbízni. Budapest, 1901. márczus hó 27-én. Az Országos Erdészeti 
Egyesület nevében báró Bánffy Dezső s. k. elnök, Bund Károly s. k. 
titkár. 

I R O D A L M I SZEMLE. 
A b ü k k f a k é r d é s , ahol nagyobb kiterjedésű bükkerdőségek 

vannak, az erdészeti szakköröket és a nemzetgazdákat mindenütt 
egyaránt foglalkoztatja. 

Az ásványvilágból származó tüzelőanyagok terjedésével, mely 
a vasúti hálózat rohamos kiépítésével mindinkább nagyobb és 
nagyobb mérveket öltött, a bükkfának tüzelőanyag gyanánt való 
felhasználása szűkebb határok közé szorult. Az ellentét azonban, 
mely ezek szerint a vasút \— eme elsőrendű kulturtényezö — és 
a bükkfagazdaság között előállott, csak látszólagos, illetve csak 
addig áll fenn, amig a vasúthálózat és általában a közlekedési 
eszközök a bükkerdőkbe is sürün behatolnak. A vasút ugyanis 
mindenütt elsősorban a bányavidékeket tárta fel és igy vált 
lehetségessé, hogy a föld mélyéből kikerülő kőszén könnyű szerrel 
eláraszsza az összes piaczokat; a nagy összefüggő bükkerdőségek 
ellenben többnyire távol maradtak a világforgalomtól és ha egy
két vasúti fővonal át is szeli őket, ezek a szükséges szárnyvonalak 
híján nem bírják sem az erdőbirtokosok, sem a favásárlók igé
nyeit kielégíteni. Igy a bükktüzifa a világpiaczról kiszorulva, az 
ásványvilágból származó versenytársai elől még mai nap is mind
inkább meghátrál és mostani alárendelt szerepére bizonyára mind
addig lesz kárhoztatva, amig a szállítási eszközök az erdőségek 



minden részét hozzáférhetővé nem teszik. A bükkerdőségek hoza
mának lényeges része tehát ezidöszerint nem értékesíthető, mert 
felhasználásának legfőbb módja, a tüzifatermelés a szállítási viszo
nyok kedvezőtlen volta és a kőszén versengése miatt már nem 
gazdaságos és a gyakorlat még nem talált utat és módot, hogy a 
bükkfa használati értékét elegendő mértékben emelje. Ehhez járul 
még az a kedvezőtlen körülmény, hogy a nagyközönség gondatlan 
kezekből számtalanszor oly bükkfa birtokába jutott, mely az előző 
rossz kezelésnél fogva majdnem minden jó tulajdonságát elveszítette 
és igy a támasztott igényeknek sehogy sem felelt meg, ami a 
bükkfa hírnevét rontotta le, ugy, hogy mai nap a bükkfa piaczi 
értéke korántsem fejezi ki annak használati értékét, mert a vevő
közönség méltánytalanul kicsinyli a bükkfában rejlő nagybecsű 
technikai tulajdonságokat. Ilyen pl. nyújtó szilárdsága, mely nagyobb, 
mint bármely más fanemé, összenyomó szilárdsága és az a tulaj
donsága, hogy pl. padlóboritásnak, vagy hidlásnak alkalmazva igen 
kevéssé kopik, továbbá hasadékonysága és az a képessége, hogy 
festőanyagokat kitűnően felvesz. Ez mind oly tulajdonság, mely 
eddigi alkalmazásánál nem juthatott eléggé érvényre és melyeket 
széles körökben megismertetni az erdőgazdák feladata közé tar
toznék. Ez utóbbiak azonban épen a kedvezőtlen értékesítési 
viszonyoknál fogva nem igen hajlandók időt és pénzt koczkáztatni a 
belterjesebb és különösen a bükkmüfatermelést felkaroló gazdaság 
érdekében, nincsenek is tehát oly helyzetben, hogy a fenn elősorolt 
tulajdonságokkal biró, kifogástalan bükkfaanyagot bocsássanak a 
közönség rendelkezésére. Ezzel azonban a kérdés oly mederbe 
tereltetik, amely az állam érdekét is érinti. Mert erre nem lehet 
közömbös, ha ezer meg ezer négyzet kilométerre tehető földterii
leteken a talaj nem produkál annyit, amennyit előállíthatna és 
ha terményeinek jelentékeny része tönkremegy, amint az a bükk
erdőségek számtalan törzsével történik; még pedig leginkább oly 
vidékeken, hol a viruló erdőgazdaság az ott lakó nép jólétének 
alapfeltételeihez tartozik, ahol az élénk és adóképes erdőiparban 
az állam hatalmas támaszt találhatna. 

Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon a bükkfa használ
hatósága sok oldalról nyert megvilágítást. Mint bükkfatermelö 
országok különösen Magyarország, Francziaország és Ausztria 



tűntek ki rendkívül változatos kiállításaikkal, sőt az osztrák kiállí
táson Hul'nagl Lipót, Auersperg herczeg jószágigazgatójának tollá
ból „Die Buchenfrage in der oesterreichischen Forstyvirthschaft" 
czimü közleményt is terjesztettek, a mely rendkívül érdekes 
tartalmánál fogva a mi figyelmünkre is érdemes. Amint e czimből 
kitűnik, szerző a kérdést ugyan főleg az ausztriai tartományok 
szempontjából tárgyalja, mindazonáltal számos becses adatot és 
nálunk is értékesíthető eszmét közöl, mert Ausztria szintén igen 
kiterjedt bükkerdöségekkel bir, melyek hasonló fekvésüek, mint a 
mieink. 

Ez érdekes közlemény tartalma főbb vonásokban a következő : 
A szerző elsősorban részletesen beszámol a bükkfa műszaki 

tulajdonságairól, figyelmeztet annak hibáira is és azokra az eljá
rásokra, a melyek segélyével e hibák elenyészthetők; behatóan 
foglalkozik továbbá a különféle czélokkal, a melyekre a bükkfát 
használni lehet és melyekre Ausztriában nagyrészt használják, 
végül pedig javaslatokat tesz az iránt, hogy miként volna a 
bükkfakérdés megoldandó. 

A különböző czélok, a melyekre a bükkfa az említett munka 
szerint feldolgozható, illetőleg azok a bükkfaválasztékok, melyek 
forgalomba hozhatók a következők: 1. vasúti talpfa, 2. tavoletti, 
dezinali és testoni, 3. hajlított bútor, 4. épületfa (padlóboritás, 
lépcsőfok, hidépitészetifa, utczaburkolat), 5. szerszámfa (kocsigyártól 
asztalos-, kádár-, esztergályos-, szitagyártófa, gépalkatrészek), 6. kis-
és háziipari nyersanyag, 7. külömbözö czélok (zsindely, evező, 
hajógyártófa), 8. tűzifa, 9. faszén, 10. hamuzsir, 11. száraz lepárlás 
terményei (faeczet, fakátrány, faszesz, oxalsav, légszesz), 12. hulla
dékok értékesítése (tűzifa, fabriquet, oxalsav, methylalkohol stb. 
gyártása fürészporból, marhatakarmány stb.). 

Szerző ezekután a kereskedelmi politikáról, a közlekedés-
ügyről és a favánioknak a bükkfakérdéshez való viszonyáról szólva, 
statistikai adatokkal illusztrálja, hogy mennyire emelkedik évről-
évre a monarchia fakivitele. Mindennek daczára megfelelő vasúti 
díjtételek, valamint a külfölddel szemben kedvező kereskedelmi 
szerződések iránt még nem történt gondoskodás. Nagy hátrány, 
hogy a viczinális vasutak tarifái a nagy vasutak díjtételeihez képest 
aránytalanul magasak s igy az erdős vidékek fatermékeinek érté-



kesitését kellően nem segítik elő. A fát sokszor még 20—50 Jcm.-ig 
tengelyen kell a vasútig szállítani, mihez azután még a magas 
vasúti dijtétel járul, ugy hogy a fa értékét a drága szállítás teljesen 
felemészti, holott a díjtételek apasztásával a teherforgalom nagyban 
emelhető s igy a bevételek is gyarapithatók lennének. Erre vonat
kozólag a bükkfakérdés tulajdonképen általánosságban fakérdéssé 
válik, melynek megfejtése esetében elsősorban az értékesebb 
fanemek, úgymint a tölgy- és fenyőfa nyernének ugyan, de azt a 
tölgyvasuti talpfát pl., melyet jelenleg a belföld felhasznál, alacso
nyabb vasúti viteldijak mellett elönynyel külföldön értékesithetnök, a 
belföldi szükséglet kielégítésére pedig bükktalpfa szolgálhatna. 

A favámokat illetőleg egyes concrét példákból tudjuk meg, 
mily kedvezőtlen Ausztria eziránti viszonya Német- és Franczia-
országhoz, végül pedig kedvező befolyást jósol a szerző Ausztria 
fakereskedelmére, ha Németországban a Rajna—Elba csatorna 
kiépül. 

Általános érdeküek Hufnagl javaslatai a bükkfakérdés meg
oldásáról. 

Mielőtt az erdőbirtokos az állam segítségét joggal várhatná, 
kötelessége elsősorban a maga hatáskörében odahatni, hogy a nagy 
bükkfakinálat apadjon és a kinált anyag minősége emelkedjék. 
A kihasznált bükkerdőségek helyett, tehát lehetőleg értékesebb fa
nemek telepítendők, megfelelő állabápolással pedig a meglevő erdő
ségek müfaszázaléka emelendő. Az erdőbirtokosok érdekeiket 
továbbá a fakereskedelem tekintetében eddig nem gondozzák 
kellően, mert sokszor látszólagos hátrányoktól visszariadnak; az 
erdőgazdaságra általánosságban mindig előnyösebb pl. ha 20C0 
ürm.3 áterdőlési fatömeg 3 K. egységárért értékesíthető, mint 1000 
ürm3 5 K.-ért. Nagy gondot kell a piacz igényeinek kielégítésére 
fordítani és tartózkodni kell attól, hogy a közönség esetleg kénytelen 
legyen egy elavult választékolási szabályzat szerint előállított fa
anyagokat megvásárolni, melyek még utólagos átalakítást igényel
nek. A bükkfát elsősorban az erdőbirtokosnak kellene a legkiter
jedtebb mértékben alkalmaznia. A lépcsőket, a padozatokat, 
parquettákat bükkfából lehetne előállítani, az irodákat bükkfa-
butorral berendezni és gondoskodni arról, hogy a vevőközönség 
a leginkább keresett bükkfaválasztékokat mindig száraz állapotban 



megszerezhesse. Szemelött tartandó végül a szállítási eszközök 
nagy befolyása a faértékesitésrc, az erdőségek tehát utakkal és 
iparvasutakkal feltárandók. 

A faipar is nagy befolyást gyakorolhat a bükkfakérdésre. 
Tekintettel a bükkfa nehéz szállíthatóságára az ipartelepeknek, az 
erdőségek közvetlen közelében való létesítésére kell serkentőleg 
hatni és ily vállalatoknak kedvezményeket nyújtani. Az államhata
lom befolyását a vasúti díjtételekre és a kereskedelmi szerződé
sekre már fennebb érintvén, szerző végül még csak arra mutat 
reá, hogy a bükkfának a legkülönfélébb czélokra való felhaszná
lásában az államnak is jó példával kell előljárni, amire az állam
vasutaknál és az összes állami építkezéseknél tág tere nyilik, ezen 
fának a legszélesebb rétegekkel való megismertetésére pedig időn
ként és különböző vidékeken rendezett kisebbszerü kiállításokkal 
nyújthatna alkalmat. 

A munkának a fentiekben nagy vonásokban körülirt tartalmá
ból a bükkfakérdés nagy fontossága oly élesen kidomborodik és 
beosztásából, tárgyilagosságából annyi szakavatottság és gazdag 
tapasztalat világlik ki, hogy szaktársaimnak a legmelegebben 
ajánlhatom. A kis füzet a „Specialcomité für Forstwirtschaft und 
Holzhandel" kiadásában jelent meg. De Pottere Gerard. 

F ü s t k á r o s i t á s . Az „Öst. Forst u. Jagd-Zeitung" 1901. év 
január 11-én kelt számában egy az igazságszolgáltatásban eddigelé 
bizonyára még nem igen gyakori esetet emlit, a hoí egy füstkáro-
sitási perben a kártérítés véglegesen megítéltetett. Az eset a követ
kező volt: 

Egy gyáriparvállalat más mellett műtrágyagyártással is foglal
kozik s ehhez ásványphosphatokat használ, melyekből, ha kénsavval 
szétbontatnak, gázok illannak el, a melyek a környék vegetatiójára 
s elsősorban a határos erdőségekre káros hatással vannak; ezen 
iparvállalat ellen kártérítési igényt támasztott K. község. A erdő
birtokos község ügyvédje, miután több sikertelen kísérletet tett, 
hogy békés uton kiegyezést hozzon létre, végre egyrészt a károsí
tás megszüntetése, másrészt kártérítés végett a politikai hatóságnál 
panaszt nyújtott be az iparrend határozatai alapján, de lényeges 
siker nélkül. Az illető törvényszéknek, mint az egyik oldalról ez 
ügybeni legfelsőbb bíróságnak ítélete ez ideig is függőben van. 



Az első és másodfokú hatóságok elutasító végzésére azonban a 
károsított község ügyvédje, hogy időt ne veszítsen, mindjárt a 
polgári per útjára lépett s a járásbíróságnál az okozott kár meg
állapítására és megítélésére vonatkozó panaszt nyújtott be, a mely 
a kívánt czélhoz is vezetett. Az osztrák polgári perrendtartás 
384. §. alapján a bizonyítási eljárás biztosítására csakhamar hely
színi szemle rendeltetett el szakértők meghívásával. 

E helyszíni szemlénél az iparvállalat fennállása óta bekövet
kezett feltűnő növedékhanyatlás megállapítása után, az állabritkulás 
s egyéb külső jelek észlelése által ezen 66 éves, a gyártól 60 
méternyire fekvő erdeifenyő állabban a károsítás be is bizonyult. 
A vegytani szakértő, ki egy szomszéd erdőbirtokosnál egy más 
hasonló esetben már egyszer közbenjárt, a mely esetben békés 
uton kiegyezés jött létre, oda nyilatkozott, hogy főleg a fluorhid-
rogensav az, mely a szomszédos erdőségeket igen károsítja. 

Az erdészeti szakértőknek még azt kellett megállapítaniuk, 
mily összegű kártérítéssel tartozik a panaszolt a károsított erdő
birtokosnak. Ezt a nehéz kérdést megkönnyítette némileg az a 
körülmény, hogy a kárt csak egy iparvállalat okozta. A kártérítés 
értékének megállapításánál a jelenlevő szakértőknek elsősorban 
arra kellett törekedniük, hogy oly eljárást kövessenek, mely egyenlő 
mérvben megbízható eredmény mellett a legegyszerűbb, legkönnyeb
ben érthető és meggyőző, ugy, hogy az egész megállapítás min
denki által könnyen követhető legyen. Mert nem mindenki kezeli 
biztossággal a tőke elő- és utóértékét, meg a járadék kezdő- és 
végértékeit. Ennek következtében a szakértők elhatározták, hogy 
5—5 évi időszakonként ugy a fatömegeket, mint a növedékeket és 
pedig ugy a károsított állabban, valamint egy hasonló korú és 
fekvésű oly állabban is megállapítják, a mely egyenlő termőhely, 
fanem és egyenlő üzemmód mellett nem volt hasonló károsítás
nak kitéve. A fatömeg és faminőségi külömbözet, mely e két állab
ban észleltetik, adja a helyiárak alapulvétele mellett a kártérí
tés összegét. 

Sok károsított, valamint nem károsított törzs graphikus hossz
szelvényének, továbbá a hossznövedéket feltüntető diagrammák 
csatolása által a szakértői vélemény nemcsak kiegészíttetett, de a 
növedékveszteség tisztán és érthetően szemlélhetővé is tétetett. A 



3"45 ha. nagyságú károsult erdeifenyöállabban, a mely majdnem 
sík, meglehetősen száraz fekvésű, s a diaszformatio elegendő mély 
agyagos homoktalaján áll s közvetlenül csatlakozik a négy kéménynyel 
ellátott gyárhoz, az iparvállalat 5 évi fennállása alatt okozott kár 
összege 5410 koronával lett megállapítva. Az egyidejűleg kiszámított 
veszteség, mely azáltal jönne létre, hogy az eddigi gyárüzem foly
tatása mellett fenyőszálerdő helyett csak legfeljebb tölgysarjerdö 
volna sikerrel alkalmazható, szintén kereset tárgyát képezte, de 
erre vonatkozó követelésétől a birtokos elállott. A végtárgyaláson 
a biróság a panaszolt czéget az osztrák általános polgári törvény
könyv 1293—1295 §§-ai értelmében jogerős ítéletével 5410 korona 
kártérítésre és a perköltségek viselésére ítélte. 

Zimmermann Gusztáv. 

V i d é k i l e v é l . 
A községi s tb . e rdöb i r tokokon szükséges erdősí tések 

f o g a n a t o s i t á s á r ó l . 

Azon szaktársaim előtt, kik 1898 évi XIX. t.-cz. alá tartozó 
erdőket kezelnek, bizonyára ismeretesek ama nehézségek, melyek 
az emiitett czimü birtokokon előforduló mesterséges erdősítések 
körül legnagyobbrészt felmerülnek. Ha már tul is vagyunk egyes 
birtokosnál a szükséglendő famagvak, esetleg csemeték beszerzé
sén, a mi magában némely helyen meglehetős gondot s utánjárást 
igényel, bár az állam jótékony segedelme s adakozása az emiitett 
törvény nyomán keletkezett uj viszonyok következményeképen, 
különösen a szegényebb módú birtokosoknál, hasonlithatlan meg
könnyebbítéssel van, hátra van még a fődolog, maga az erdősítés. 

A hány ház, annyi a szokás! Errefelé Erdélyben az ilyen s 
hozzá hasonló munkálatok a községeknél közmunkával, közbirto
kosoknál a birtokosok által teljesítendő természetbeli munkával 
végeztetnek. Boldog erdészek, a kik a közmunkát nem ismerik! 
Pedig bizony vannak ily boldogok is valószínűleg elegen. Ez irigy
lésreméltó emberek részére röviden vázolom, mi is az a közmunka. 

Ha a kezelő erdőtiszt a mesterségesen erdősitendő területeket 
a természetben már vagy két esztendeje kijelölte, az erdősítés 
foganatosítását szóval, irásbelileg ugyanezen idő alatt vagy száz-


