
akkor az egész fa térfogata W kifejezhető a 8-ik, illetve 
a 12. képlet segélyével, valamint az elágosodási faktor be
vezetésével, mert 

W=-^M(t).f (13.) 
vagy ami ugyanaz 

W^A(t).M.f (14.) 
t=Q 

Az M (t) függvény részletes alakjának, valamint az el-
ágasodási törvényszerűséget kifejező N(t) függvény alak
jának meghatározása most folyamatban lévő vizsgálódásaim 
tárgyát képezik s ezekről későbbi közleményekben óhajtok 
szólani, hasonlóan egy legközelebb megjelenő közlemény
ben fogom a jelen eredményekre vezető kutatások részlet
adatait in extenso közzé tenni. 

ú£ ú% ú* 

Az erdő értékéről. 
Irta: Csegezy  Pál. 

Ha a legutóbbi erdő- illetőleg faeladások eredményeit*) 
figyelembe veszszük, bizonyos jó leső öröm hatja át 

a szakember lelkét annak tudatára, hogy az erdő már 
nemcsak olyan tartalékalap, amelyből az erdőbirtokos 
gazdaságának más irányban szenvedett hiányait pótolgathatja 
hanem oly gazdasági tényező, melylyel észszel és okosan 
számítani éppen annyira szükséges és hasznos, mint akár 
a legjobb búzát termő földdel. Az eléggé kedvezőnek 
mondható eredmények tehát méltán gondolkodásba ejthetik 
az erdőgazdát afelett, hogy az erdő éppen ugy, mint minden 
más gazdasági ágazat, értékének megfelelő, jobb gondozást 
érdemel. 

*) Lásd Erdészeti Lapok : 1905. évi X. füzet 915. lap, 1906. évi I. füzet 74. lap. 



Az erdőnek eddigelé -— sajnos — szinte végzetszerű 
rendeltetése volt, hogy az ember ott vágja, pusztítsa és 
legeltesse, ahol éri s a pusztítás és szertelen legeltetés 
nyomán már is rengeteg kopár területek keletkeztek, melyek
nek újra beerdősitése az illetékes köröknek nem kis gondot 
okoz. 

Hogy mily jelentéktelen értékű vagyon volt az erdő 
fája, nem annyira a fakereskedelem szempontjából, mint 
inkább a faértékesités terén többnyire teljesen járatlan és 
tanácsadó nélkül álló erdőbirtokos szempontjából még a 
mult század 5 0 — 6 0 - a s éveiben, különösen a Királyhágón 
tuli részekben, erre nézve jelemző egy fakereskedő példája, 
melyet saját elbeszélése után idézek. Az illető — előbb 
jelzett időben — mint házaló vetődött a Maros vidékére 
és batyujában a Maros partján dolgozó famunkásoknak 
és tutajosoknak gyufát, dohányt és pálinkát árulgatott; 
portékáját hol pénzért, hol pedig egy-egy szarufáért, majd 
kisebb-nagyobb gerendáért adogatta s különösen a vidék 
lakossága kereste fel gyakran a már biztos talajra talált 
üzletember kunyhóját s vigan hordta oda csekély erdő
birtokának meglevő fa'ermését, örült, hogy azon bármily 
áron túladhatott. Igy csakhamar összegyűlt 2 0 — 3 0 drb 
szarufa, ezeket aztán tutajba köttette s a Maroson levitte 
Zámig, a marosmenti fakereskedőknek ma is jelentékeny 
fapiaczára s ott százszoros haszonnal értékesítette. A szaru
fák mellett gyűltek a gerendák is, ezeken még nagyobb 
nyeresége volt s igy rövid idő alatt már mint fakereskedő 
is szerepelt, a részére szállított fát pedig nemcsak porté
kájával, hanem készpénzzel is fizethette s a már csaknem 
hatványozott mértéket öltött üzlet rövid öt év alatt százezer 
forint nyereséget juttatott neki. Ezzel alapította meg 
későbbi nagy faüzletét. 



É s hány szomorú példáját láthattuk még a későbbi 
időkben is az erdőpusztitásnak, az erdők potom áron való 
elfecsérlésének, nehéz volna egyenként felsorolni! 

Évtizedek hosszú sora után azonban mégis elérkeztünk 
a mai korhoz, amidőn az erdőgazdaság mind nagyobb 
és nagyobb lendületet vesz s az erdőbir tokosok is kezdik 
elismerni az erdő gazdasági jelentőségét. Ennek egyik 
előidézője az 1 8 9 8 . évi X I X . t.-cz., melynek czélja és feladata 
a községi, egyházi, közbir tokossági és volt úrbéresek 
osztatlan tulajdonában levő erdők és kopár területek gazda
sági ügyviteléről gondoskodni . Ezen törvénynek már a 
lefolyt hat év alatt is jelentékeny hatása volt az erdő érté
kének emelkedésére; községek községi épületeket, egyházak 
templomokat és iskolákat építtettek erdejüknek szakszerűen 
megállapított becsáron való értékesítése utján nyert jövedel
méből, tehát oly jövedelemből , melynek kutforrását még 
nem sokkal e lőbb kellően nem méltányolták s melyből 
nagyobb jövedelmet elérni nem reméltek. 

D e ebben a kedvező fordulatban is találkozunk oly 
jelenségekkel , amelyek a szakembert gondo lkodóba ejthetik, 
különösen ha szorosabban vizsgáljuk a legutóbbi faeladások 
eredményeit, melyeknél többnyire feltűnik a becsár, mint 
kikiáltási ár és az árverés eredménye közti jelentékeny 
különbség. Ismeretes ugyan, hogy az árverés utján való 
erdőértékesitésnek kiszámithatatlan esélyei vannak, de az 
erdőnek szakember által, szabályszerű módon megállapított 
becsértékével szemben 5 0 sőt 1 0 0 % - k a l nagyobb vételár 
elérése mégis oly jelenség, mely felett egyszerűen napi
rendre térni nem lehet. Ezen körülménynek nézetem 
szerint oka az, hogy az erdészek nem kereskedők, a keres
kedelem szétágazó s igen sokszor rejtélyesnek látszó utait 
a legtöbben nem ismerik, a nagy fapiaczok forgalmáról 



s az áruk értékéről kellően tájékozva nincsenek. Sajnos, 
hazánkban az erdészet és kereskedelem — ez idő szerint — 
még kellően össze nem egyeztetett két fogalom s tényleg 
kevés erdész van, aki az erdő kezelése mellett fakeres-
kedéssel vagy legalább a fakereskedelem folytonos és 
tüzetes megfigyelésével is foglalkozik. Sokszor találkozunk 
bizonyos kishitüséggel az erdő értékének megállapításánál, 
amely többnyire csak hozzávetőlegesen történik, anélkül, 
hogy a fa tőára a. legközelebbi mértékadó fapiacz áraibólt 

az általános fakereskedelmi helyzet figyelembe vételével 
számítás utján megállapittatnék. Innen magyarázható meg 
az, hogy az erdész értékbecslése nem egyezik, de igen 
sok esetben meg sem közeliti a kereskedő által saját üzlete 
részére megállapított értéket. Az erdész fatömeget becsül, 
a kereskedő választékot; az erdész egységi ára helyi egységi 
ár, a kereskedőé pedig már a világpiaczhoz alkalmazkodik. 
Az egyik szük határok közt mozog, a másik határai alig 
ismeretesek. A fakereskedő anyaga tehát nem csupán a 
tömeg, hanem inkább a választék s annak mennyisége és 
milyensége; innen magyarázható aztán az, hogy egyes 
esetekben az erdész tömegszerinti becsértéke a vételnél 
megkétszereződhetik, viszont esetleg, ha a felbecsült fatömeg 
valamely keresett választék előállítására nem alkalmas, ez 
az árverés eredménytelenségét idézi elő. 

Ezek után az erdő értékének megállapításánál nem 
csupán az erdő faállományának tömegére (köbtartalom), 
hanem az abból nyerhető különböző s a keresletnek 
megfelelő választékokra és ezek kereskedelmi áraira kell 
kiváló figyelemmel lenni, mert csak az erdő faállományából 
nyerhető legkülönbözőbb s legértékesebb választékok keres
kedelmi árai után állapitható meg az erdő helyes értéke. 
Ennélfogva nagyobb erdő becsértékének megállapításánál 



kisebb helyi fapiaczok egységi árai kellő alapul azért sem 
szolgálhatnak, mert az elérhető vételár folytán létrejöhető 
árkülönbözet az erdész becslése iránti bizalmat könnyen 
megingathatja. 

A kereskedő a megvásárolt erdő faanyagából modern 
fafeldolgozó eszközök segélyével igyekszik oly választékokat 
előállítani s áruba bocsátani, melyek a mai haladó kor 
kereskedelmének és ipari szükségletének leginkább meg
felelnek. Minél inkább ki tudja használni a kereskedő a 
kinálkozó körülményeket, faüzlete annál jövedelmezőbbé 
válik. 

Jogosul tnak látszik tehát az az óhaj, vajha az erdészek 
az erdő becsértékének megállapításánál figyelemmel lennének 
a fakereskedelem és ipar fokozatos fejlődésére, mert ezzel 
szemben a maradiság az erdészek erkölcsi veszteségét 
jelentené. Éppen ezért igen kívánatos volna hazánkban 
is tért nyitni s alkalmat nyújtani erdészeinknek a fakeres-
kedelmi ismeretek megszerzésére. 

ú £ J% ü% 

A szávamenti tölgyesekről. 
Irta : Boór  Károly  m. k. főerdész. 

Érdekes s tanulságos adatokat közöl Kuzma Gyula m. kir. 
erdőtanácsos úr a horvátországi erdészeti egyesület folyó
iratának, a „Sumarski list" márciusi számában irt „Statisztikai 

adatok a Boljkovo vágásról" cimü közleményében. 
Érdekesek ez adatok minden szakemberre, de különösen 

azokra nézve, akiknek csak leírásokból lehet fogalmuk a száva
menti túlkoros tölgyesekről. 

A közleményből, ámbár legjobb volna azt egész terjedelmében 
adni, a következő részleteket ismertetem, hogy azokhoz néhány 
megjegyzést fűzhessek. 

A vrbanjei kir. erdőgondnoksághoz tartozó Boljkovo nevü 


