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NAPIKÉRDÉSEK. 
(Az erdészeti szakiskola. — A főiskola kérdése. — Az államvasuti tarifaemelés. — 
A hatósági kényszertermelés után a fahasználat hatósági korlátozása. — A fa 

maximális árai.) 

(R.) Csendben és feltűnés nélkül megszületett az erdészeti 
középiskola, amely ellen régebben oly sokan voltak és amely ellen 
még ma is sok aggodalmas hangot hallunk. 

Miért jött létre mégis? Azért, mert az élet megkövetelte ezt 
az intézményt! 

Erdőtörvényünk tudvalevőleg csak kétféle munkakört külön
böztetett meg, az erdőtisztit és az erdőőrit. A régebbi időkben, 
amidőn a gazdálkodás még külterjes és sablonos volt, nem is 
volt szükség egyébre. A kor haladásával azonban mind a két 
munkakör szűknek bizonyult. Az erdőőr teendői közé fel kellett 
venni a műszaki segédszolgálatot, tehát a felsőbb minősítés köréből 
vett munkát, amely eredetileg nem szerepelt az „erdőőr" munka
körében, viszont az erdőtiszlnek vállaira sokféle oly teendőt kellett 
rárakni, amely nem követeli a magasabb képzettséget, de az 
erdőőr munkakörébe sem illett bele. Az adminisztratív munkának 
sok oly teendőjével van elfoglalva ma is erdőgondnokaink ideje, 



amelyet kevésbbé képzett és olcsóbb munkaerő is el tudna végezni. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a nagyközönség szemében ez 
a munka lealacsonyította szakunk tekintélyét, emellett elvonta az 
erőt az erdőmérnök tulajdonképeni teendőitől. Ha sikerül ezt a 
sok mellékes munkát leterhelnünk az erdőgondnokok vállairól, 
két irányban használhatunk szakunknak: lehetővé teszszük a tény
leges erdőgazdasági munkák belterjes végzését és emelni fogjuk 
társadalmi állásunk tekintélyét avval, hogy a magasabb képzettséget 
nem igénylő sablonos munkák alól felszabadítjuk szaktársaink zömét. 

Ebből a szempontból megítélve, örömmel üdvözölhetjük az 
uj intézetet és az abból kikerülő uj szaktársakat, avval a kívánsággal, 
hogy az uj intézet és az onnan kikerülő uj elem zökkenés és 
nehézség nélkül találja meg helyét az eddigi körök között. 

Az első kérdés, amely felmerül, az, hogy micsoda névvel fog 
szerepelni az uj elem. Az intézetnek a nevét az erre vonatkozó 
miniszteri rendelet már megállapította: „erdészeti szakiskola" lesz a 
neve. Ebből szinte önként következik az, hogy az onnan kikerülő 
tanulók a gyakorlatban az „erdész" nevet és annak változatait: 
segéderdész, alerdész, körerdész stb. viselhetik s a magánszolgálatban 
kétségkívül magasabb rangot is elérhetnek. 

Ez ellen, ugy gondolom, sem az intézetet, sem annak tanulóit 
illetőleg nem lehet kifogást emelni. 

A második felmerülő kérdés az, hogy miképen fogja érin
teni az uj intézet az erdészeti vagy helyesebben erdőmérnöki fő
iskola hallgatóinak jövendő boldogulását. A magánszolgálatban 
bizonyos mérvű versenyre bizonyára számítani kell, de a közelebbi 
jövőben azt hiszem még sem lesz ok az aggodalomra. A háború 
súlyos véráldozatot követelt szakunktól is és a legközelebbi évek
ben főiskolánk talán nem is lesz képes annyi hallgatót kiképezni, 
ahány erdőmérnökre szüksége lesz az országnak. Köztudomású, 
hogy ma nagyon keresik a szakképzett erdőmérnököket. De viszont 
ez a kedvező konjunktúra máris érezteti a hatását és a főiskola 
hadi tanfolyamain feltűnően nagy számmal jelentek meg az első
évesek. Előreláthatólag ez a tódulás még fokozódni fog és nagyon 
fenyeget az a veszély, hogy pályánk a későbbi jövőben ismét túl
zsúfolt lesz, aminek káros hatását talán nem is kell részletesebben 
fejtegetnem. 



Az erdészeti szakoktatás speciális jellegű lévén, csak kevés 
alkalom nyilik a termelt emberfelesleg elhelyezésére; ha kelleténél 
több hallgatót bocsát ki a főiskola, akkor azok határozottan hátrá
nyos helyzetbe fognak kerülni a szakiskolák uj végzettjeivel szem
ben. A szakiskoláknál egyénenkénti válogatás utján veszik fel a 
tanulókat; természetes, hogy csak a javát fogadják be és képezik 
ki. A főiskolánál nincs válogatás, bekerülhetnek gyengébb elemek 
is, akik — éppen túlterhelés esetén — nehéz küzdelem elé kerül
hetnek majd az élettel. 

Azt hiszem, a felvetett kérdés nagyon is számot tarthat arra, 
hogy szakköreink figyelme feléje forduljon és keressük a meg
oldást, hogy a főiskola látogatásának feltételekhez való kötésével 
íkellő időben gátat vessünk az elé, hogy — mint a műszaki dij-
nokok idejében — a szakképzettség legmagasabb fokán álló erdő
mérnöki proletariátust neveljünk. 

(B) Az „erdészeti szakiskola" kérdéséhez azonban még néhány 
más megjegyzést is kívánunk fűzni, amelyeket, miután ez az uj 
intézmény ismét az erdészeti társadalom meghallgatásának teljes 
mellőzésével létesült, csak most tehetünk meg. Részünkről szive
sebben láttuk volna az uj intézet czimében a tanintézet kifejezést 
érvényesülni, amely jobban felelt volna meg középfokú jellegének. 
Amidőn más pályákon négy középiskola és egy három évfolyamú 
tanintézet elvégzése után tiszti állásokat lehet elérni s amidőn 
tudtunkkal az intézet egyik legfőbb czélja az, hogy a magánbirtok 
részére subaltern tiszti személyzetet neveljen — hiszen a magán
erdőbirtok köréből sürgették annak létesítését —, akkor az erdészeti 
oktatás terén sem czélszerű fél lépést tenni; mert ha nem nyújt 
az uj iskola annak a négy középiskolát végzett ifjúnak oly állást, 
mint amilyen részére más életpályákon kínálkozik, akkor attól 
lehet tartani, hogy csak a tanulók selejtje fogja felkeresni az 
erdészeti szakiskolát. 

Az intézetbe való belépés a 17. életévhez van kötve. De vájjon 
mit csinál az az ifjú, aki 14—15. éves korában elvégzi a közép
iskola negyedik évét, 17 éves korának eléréséig. Arra biztosíték 
nincs, hogy valahol már előzetes gyakorlatot szereshessen s a két 
•évi várakozás, amely a gyakorlatban a tanulástól való leszokással 



és bizonyos erkölcsi leromlás veszélyével egyértelmű, szintén nerrt 
alkalmas arra, hogy a szülőket, akik fiaikat mielőbb keresethez 
akarják juttatni, arra ösztönözze, hogy gyermekeiket az erdészeti 
pályára szánják, legkevésbbé pedig jól tanuló fiaikat. 

Súlyosbítja a kérdést, hogy csak a kötött birtokon legalább 
egy évig alkalmazásban állók részesülnek a felvételnél előnyben, 
tehát egy apa, aki szabad rendelkezésű magánbirtokon szolgál, 
fiát nem tarthatja maga mellett gyakorlati előképzés végett. Egy
általában nem helytálló az a feltételezés, hogy csak kötött birtokon 
folyhatik rendszeres erdőgazdálkodás, valamint az sem, hogy kötött 
birtokon okvetetlenül jó gazdaságot lát az ifju. 

A tanulók felvétele iránt a földmivelésügyi miniszter dönt. 
Régebben az erdőőri szakiskolák "növendékeit is a miniszer vette 
fel, ami valóban nem a miniszteri hatásköréhez méltó ténykedés 
volt, amelyet a temérdek közbenjárások elkerülése végett végre 
is a szakiskolák igazgatóira bíztak. Vájjon miért kellett az uj 
intézetnél erre vonatkozóan ismét a régi rendet visszaállítani? 

Az uj intézet szabályzata ugy látszik az állami szolgálat 
keretében is nagyobb szerepet szán a középiskolásoknak, amit pl. 
az eddigi járási erdőőri intézmény megfelelő kiépítése és államo
sítása esetén mi is lehetőnek és kívánatosnak tartunk. Érdeklődéssel 
várhatjuk, hogy miként véli majd a kormány ennek a középfokú 
elemnek elhelyezését az állami szolgálat keretében keresztülvinni. 

Főként ezek azok a kérdések és megjegyzések, amelyek a 
pályázati hirdetmény átolvasásánál tollhegyre kívánkoznak. 

* 

(R.) Főiskolánk székhelye kérdésében döntés még nincs, de 
minden jel arra mutat, hogy a kérdés illetékes helyen komoly 
megvitatás és megfontolás alá került. Az országgyűlésen is szóba 
került a kérdés és a miniszterelnök Selmeczbánya országgyűlési 
képviselőjének interpellácziójára adott válaszában nem zárkózhatott 
el annak beismerése elől, hogy a főiskola tanári karának törekvései 
„erdészeti szempontból támpontra találtak". 

A miniszterelnök szávaiból azonban az is kivehető, hogy nincs 
eléggé informálva a mozgalom eredő okairól, mert válaszának be
kezdésében igy nyilatkozik: 



„Általánosan nyilvánul meg az a törekvés, hogy a vidéken elhelyezett fő
iskolák a fővárosba, vagy legalább valamely nagyobb vidéki városba kivannak 
áthelyeztetni. 

Konink szelleme rejti méhében azt a törekvést, hogy az egyéni kényelem 
és az egy'ni szükségletek kielégítése mindig oly helyeket keres, ahol ezek nagyobb 
mértékben érvényesülhetnek, hz a törekvés nyilvánult meg a selmeczbányai tan
ügyi körökben is, hogy t. i. eleinte a fővárosba és amikor ez nem ment, más 
nagyobb városba igyekeztek a tanintézetüket átvinni." 

Itt csak az egyéni kényelmi szempont és az egyéni szükséglet 
kielégítése szerepel, holott vannak a mozgalomnak, specziálisan 
erdőgazdasági szempontból, sokkal komolyabb okai is. Ezek a 
komolyabb okok is kicsillannak a miniszterelnök válaszából, de 
teljesen más beállításban. A későbbiekben ugyanis igy folytatta: 

„Szakszerű szempontból nincs a kérdés még tisztázva; a minisztertanács 
ezzel még nem foglalkozott; nem foglalkozott azzal a másik általános törekvéssel 
sem, hogy a mi tanügyi köreink és különösen főiskoláink mindig magasabb 
rangot kivannak, ami talán jogosult törekvés, de a kielégítésénél azt fogjuk először 
figyelembe venni, vájjon az illető főiskolák állanak-e a tudománynak kellő magas
latán és irodalmi szempontból is azon a magaslaton vannak-e, hogy ebbeli törek
véstik jogosultsággal bir. Mert az egyenértékűséget nem egyedül a foglalkozás 
állapítja meg, hanem csak az állapithatja meg, hogy mily színvonalra sikerült 
egyes főiskolákat; emelni.-" 

Sokan ebből főiskolánk szellemi nívójának kedvezőtlen Ítéletét 
olvasták ki, de éppen ez a kedvezőtlen ítélet a legfőbb oka annak, 
hogy nemcsak a tanári kar, de az egész magyar erdőgazdaság 
követeli és követelte már régóta a főiskola elhelyezését. Minden 
kerülgetés nélkül egyenesen és férfiasan beismerhetjük, hogy az 
erdészeti főiskolánk tényleg nem áll azon a magaslaton, amelyen 
annak lennie kellene és amelyen mi is látni szeretnők azt. Hiszen 
a tanári kar maga mutat rá erre ismételt memorandumaiban és 
éppen ez az, ami feltétlenül szükségessé teszi a főiskola elvitelét! 

A kényelmet, a testi szükségletek kielégítését megteremtheti 
az ember magának — ha nehezen is — kellő kitartással és mun
kássággal a kicsi vidéki városban is, sőt pl. az egyéni önérzet 
vagy hiúság talán jobb kielégítésre találhat kis városban, ahol az 
a főiskolai tanár társadalmilag könnyebben és jobban érvényesülhet, 
mint a nagy néptengerben; de a lelki szükséglete és a hivatása 
szenved a semtniképen sem kielégítő környezet nyomása alatt. 



Amint nem régen fejtegettem, ugyané folyóirat VII—VIIL 
füzetében, Selmeczbányán egyrészt lehetetlen a fiatalságunknak: 
megfelelő oktatása, mert erre nem elegendő a gazdag gyűjtemény,, 
hanem a gyakorlati erdőgazdaság, az erdészeti ipar és kereskedelem 
lüktető életének kellő közepébe kell hogy vihessük a hallgatót; 
de lehetetlen a tanárnak továbbképzése, a korral való haladása is, 
mert az erdészeti tudományok nem elvont elmélkedéseken, csen
desen kontempláló bölcselkedéseken épülnek fel, hanem tényleges 
kísérleteket, megfigyeléseket és tanulmányokat, speciális kutatásokat 
követelnek, amelyek a rokon tudományos intézetekkel és a gyakor
lati erdőgazdasággal való folytonos érintkezésben fejlődhetnek: 
csak nagyra. 

Ha főiskolánkat és annak tanárait elszigeteljük a világtól,, 
amiképen jelenleg el is vannak szigetelve, akkor a fejlődést is 
békóba verjük. 

Súlyos hátránya emellett Selmeczbányának az is, hogy a tanári-
szukreszczenczia nevelését akadályozza és — éppen sok hátránya 
miatt — már meglevő, kiváló erőket is elvon szakoktatásunktól. 

Az utóbbi évek tapasztalatai mutatják azt, hogy tanáraink 
legkiválóbbjai közül elég sürü egymásutánban mondtak bucsut 
az intézetnek és ismételten megtörtént az is, hogy a felsőbb inté
zetek tanszékeire való szokásos meghívásokat éppen a kiválasztott 
szakférfiak visszautasították. 

Nagyon üdvös volna, ha az Erdészeti Egyesület módját ejtené-
annak, hogy ezekről a körülményekről megfelelő értesítést nyerjen-
a miniszterelnök is, mert szakunknak nagy hátrányára válik, ha 
éppen az ő szájából a magyar erdőgazdaságnak ebben a nagy 
és alapvető kérdésében csak a tanári kar kényelmének a hangoz
tatását hallja a világ. 

(B) Az államvasutak tarifaemelése szeptember 1-én hír szerint 
életbe lép. A tarifabizottság, amelyben az erdőgazdaság, sajnos,, 
képviselővel nem bir s vele a kormány a jelenlegi tarifának 
70°/o-os emelése mellett döntött s egyben a nyers fát ismét a 
fürészáru magasabb tarifaosztályába (B) sorozta át. Az általános: 
tarifaemelés sajnálatos szükségesség talán s igy bele kell nyugod
nunk, bár az Országos Erdészeti Egyesület annak más módozatát 



ajánlotta, különösen sérelmesnek kell azonban mondanunk azt, 
hogy a nyers fa, miután a fürészárut csak a közelmúltban soroz-
tatott a B-osztályba, most egy helyt nem álló érvelés alapján 
sokkal csekélyebb értéke ellenére, szintén felklasszifíkáltatik. 

Amig a fa általában olcsóbb díjosztályba tartozott, a nyers-
és megmunkált fa egy osztályban lehetett, bár akkor sem volt az 
természetszerű. A tarifák óriási emelkedése után azonban határo
zottan helytelen a kétszer akkora tömegű és sulyu nyersanyagot 
ugyanolyan díjtétel alá vonni, mint a tömegre és súlyra megapadt, 
értékre azonban meggyarapodott fürészárut. Ez megdrágítja fürész
iparunk egy részére nézve a nyersanyagbeszerzést, tehát egyenesen 
iparellenes hatású, másrészt a kivitelt is megnehezíti, holott bizo
nyos, a belföldön fel nem használt választékok és általában fa-
feleslegünk kivitelét tarifapolitikai rendszabályokkal megakasztani 
a földbirtok érdekeivel ép oly ellentétes, mint amennyire ellen
tétben áll valutánk javításának érdekeivel. 

(B) Néhány hónap előtt alkalmunk volt e hel)en foglalkozni a 
kormánynak egy háborús rendeletével, amely az alispánokat a 
fatermelés fokozása érdekében felhatalmazza, hogy szükség esetén 
a birtokosok költségére hatósági kényszertermelést végezzenek, 
nyilvánvalóan azért, mert a fatermelést a kormány nem találta 
elégségesnek a szükséglet fedezésére. E rendelet érvényesiíéséről, 
a hatóságnak fatermelő vállalatként való berendezkedéséről ugyan 
nem hallottunk, mégis abban a hitben éltünk, hogy fatermelésünk 
országos terjedelmében kisebb a rendesnél s a munkások felmen
tése, élelmiszerek biztosítása és a fuvaruzsora letörése utján inkább 
istápolásra szorul, mint korlátozásra, mi mellett a háborús viszo
nyok következményeként érthető volt, hogy mint Németországban 
és Ausztriában, nálunk is a szállító eszközökkel ellátott birtokok 
és általában a közelebb fekvő erdőrészek erősebben vétettek 
igénybe, mint űt és vasút nélküli, távolfekvő erdők. 

Meglepő volt tehát, amidőn július hó 31-én arra ébredtünk, 
hogy a kormány 32QÖ—1918. M. E. számú ujabb rendeletével 
„az erdőkre vonatkozó jogszabályok kiegészítéséről" szóló, kissé 
homályosan hangzó czim alatt a nem kötött magánbirtokban lévő 
erdők tulajdonosait arra kötelezte, hogy egy elenyészően kicsiny 



saját szükséglettől eltekintve, összes használataikat, akár régi, akár 
uj fakitermelési szerződéseken alapuljanak, akár házilagosak legye
nek, ezentúl bejelentsék és a jövőbelieket a m. kir. járási erdő
gondnokságok, illetőleg állami erdőhivatalok jóváhagyása alá bocsás
sák, mely szervek, ha azokat okszerűtlennek találnák, a használatokat 
korlátozhatják, feltételekhez köthetik, sőt be" is tilthatják. 

A két rendelkezés első pillanatban ellentétesnek tűnik fel és 
teljesen ellenkező czélt is követ. 

Elméletileg ugyan összhangzásba is hozhatók, amennyiben 
el lehet képzelni, hogy van birtok, ahol az értékesíthető fát sem 
termelik ki, másutt pedig okszerűtlen tulhasználat folyik. Amott 
a régebbi, utóbbi helyen a mostani kormányrendelet érvényesül
hetne. Dehát ez inkább elmélet, mert láttuk, hogy ahol a mai 
munkás-, fuvar- és élelmezési viszonyok mellett termelni lehet, 
ott a mostani faárak mellett nincs szükség termelési kényszerre, 
ahol pedig távoli fekvés, munkás-, fuvar- és élelemhiány miatt 
nem lehet termelni, ott az alispánok sem élnek a kényszerterme
lésre való jogukkal. A régebbi rendelet tehát nem érvényesülhet 
és erdőgazdasági tekintetben nem is kívánatos, hogy érvényesüljön, 
mert a katonai munkásosztagok munkája bizonyára még sokkal 
nyersebb és kevésbbé gazdaságos, mint bárki másé. Ha ezek szerint 
nagyjában egyoldalulag csak a fahasználat korlátozására irányuló 
kormányintézkedés fog érvényre jutni, akkor már egymagában ezért 
is, de a keletkező jogbizonytalanság következtében is valószínűleg 
alább fog szállani, de legalább is nem fog emelkedni az ország fa-
termelése. Azt kell tehát hinnünk, hogy a kormánynak biztos adatai 
vannak arra nézve, hogy az ország és a hadsereg faszükséglete 
korlátozott használatok mellett is fedezve van s hogy a valuta
szabályozás czéljaira szükséges és éppen a mostani kormányelnök 
programmjában annyira hangsúlyozott kivitelre szolgáló famennyi
ségek is biztosithatók ekképen. 

A háborús viszonyok, a sokat hangoztatott kitartás ma első
rendű szempontjából fel kell tételeznünk, hogy ez igy van, mert 
különben a többtermeléssel járó átmeneti erdőgazdasági áldozatok 
ellenére is aggályosnak kellene tartani a kormány intézkedését. 

Tekintsük már most tisztán erdőgazdasági szempontból a 
kérdést. Ebben a tekintetben természetesen csak rokonszenves 



lehet előttünk minden oly rendelkezés, amelynek célja az okszerűt
len használatok kizárása. Talán a nemzet élő testében és javaiban 
borzasztóan pusztító világháború egyik üdvös mellékhatását lát
hatjuk abba'n, hogy a kormány figyelme a magánerdők fentar-
tására fordult és oly intézkedéseket érlelt meg, amelyek tudtunkkal 
tulmennek a tervezetben már elkészült uj erdőtörvény rendel
kezésein is. Évtizedeken át tétlenül nézte a magyar törvényhozás, 
nézték a változó kormányok a magánerdők nagy részében folyó 
hihetetlen erdőpusztitást. A liptói magánerdők, a Székelyföld 
szétarányositott gyönyörű fenyvesei stb. eltűntek, anélkül, hogy 
fentartásukra kísérlet vagy akárcsak törvényszerű beerdősitésükre 
is kielégítő gondoskodás történt volna. Alig van völgyrendszerünk, 
amelyben ne látnók a szabadrendelkezésü magánbirtok évtizedekre 
visszanyúló okszerűtlen erdőhasználatainak nyomait s még a Krassó-
Szörény megyét és a Maros-medenczét a közelmúltban sújtott 
árvízkárok sem vezettek megfelelő törvényhozási vagy kormány
intézkedésekhez. 

A háború általános pusztításának kellett jönnie, hogy a kormány 
a neki megadott rendkívüli felhatalmazást arra is felhasználja, hogy 
a magánerdők fahasználatait ellenőrzés alá vegye s ezzel a bár 
ideiglenes és éppen ezért kellően meg nem alapozott intézkedéssel 
a jövendő erdőgazdasági törvényhozásnak egyik megoldandó fel
adatát kijelölje. 

Arra azonban, hogy ez a rendkívüli viszonyok nyújtotta, tehát 
nem maradandó jogalapon álló intézkedés tényleg üdvös legyen, 
annak egységes elvek szerinti, nagy gazdasági érzékkel való tapin
tatos végrehajtására van szükség. Az állami erdőhivatalok és járási 
erdőgondnokságok egészen váratlanul eddig tőlük teljesen távol 
álló, majdnem korlátlan hatáskörhöz jutnak, amely a rendeletben 
kellően körülírva nincsen. Mert az erdőpusztitásnak a végrehajtási 
utasítás 5. §-ában foglalt ismérvei igen tágkörü magyarázatra adnak 
alkalmat és feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az illetékes közegek 
az egységes eljárás érdekében és tulhajtások elkerülése végett még 
további utasításokkal is elláttassanak. A rendelet jelen szövege 
szerzett jogokat ugyan nem érint, de ha a végrehajtás során a 
hatóságok nem nagy körültekintéssel és nem egységesen járnak 
el, ebből oly jogbizonytalanság származhatik, amely fakereskedelmün-



ket s ezzel az országot és az erdőbirtokosokat egyaránt nagy mérték
ben károsíthatja. Ez pedig nem lehet a rendelet ezélja. 

Azt hisszük, hogy tiszta képet a magánerdőkben jelenleg 
folyó használatok terjedelméről a hatóságok is csak a most bekivánt 
adatokból fognak nyerni. Ha erre nézve, amint tulajdonképen fel 
kellene tételezni, már előzetesen teljes és számszerű tájékozódás 
állott volna fönn, a rendelkezés is egyszerűbb és könnyebben 
keresztülvihető alakot ölthetett volna. Igy pl. az egészen apró 
birtokokat valószínűleg ki lehetett volna rekeszteni, úgyszintén azokat 
is, ahol a használat mértéke rendes és pl. szálerdőben az erdő
terület évi Vso-ad részét meg nem haladja stb. Amidőn minden 
használat bejelentés tárgya, attól kell tartanunk, hogy az állami 
erdőkezelésnek erre be nem rendezett, segéderőkben szűkölködő 
szerveire oly munkatömeg hárul, amelyet csak tulajdonképeni 
hivatásuk rovására és hiányosan fognak elláthatni. Nevezetesen 
teljesen kizártnak tartjuk, hogy 30 napon belül helyszíni felül
vizsgálat tárgyává tegyenek minden kérdéses fahasználatot. A döntés 
tehát sok esetben zöld asztalnál fog történni, hiányzó, vagy nem 
kielégítő helyszíni tapasztalatok alapján. 

Befejezésül még csak két körülményre kívánunk reámutatni. 
Az egyik az, hogy a kihasználás előirható feltételei között szívesen 
nélkülöztük volna a magfáknak meghagyását, ezt a régi idők 
erdőművelési szertárából származó rendelkezést, melynek különö
sen az ország keleti részében annyi vén, fattyuhajtásokkal teli, 
csúcsszáradt vagy elterebélyesedett göcsös fákkal tarkázott erdőt 
köszönhetünk. Legfeljebb egyes kőris- és juhartörzsek tultartása 
járhat némi haszonnal erdőművelési tekintetben, egyébként azon
ban a fokozatos felújító vágások változatos módszerei állanak ren
delkezésünkre, ahol a tarvágást mellőzendőnek tartjuk. 

A másik még szóvá teendő körülmény az, hogy az áterdő-
lések, a gyérítések ügyét nem látjuk kellően szabályozottnak, Ezek
ről kifejezetten szó sincs a rendeletben és végrehajtási utasítás
ban, de bizonyára szintén bejelentés tárgyai, bár hozamba be-
számitható területtel nem birnak. 

Nem valamennyi magánbirtokunk esik az előbb tárgyalt 
kategóriába, amely a hatósági beavatkozásra reászolgál, hanem 
vannak elég szép számmal olyanok is, amelyeken jóval belterje-



sebb és okszerűbb erdőgazdaság folyik, mint igen sok kötött 
birtokon. Ezeken nagy szerepköre van ma már az áterdőléseknek 
is, amelyek nem maradhatnak a régi üzemtervek elvetendő sab
lonos előírása szerint a kivesző törzsekre szorítva. Annak a remé
nyünknek adunk tehát kifejezést, hogy az áterdőléseknek az erdé
szeti tudományok mai álláspontja értelmében leendő foganatosí
tása elé az erdészeti hatóságok nem fognak akadályokat gördíteni, 
mert ez nem lehet a kormányrendelet értelme. 

* 

A fenn ismertetett uj rendeletet nyomon követte a faárak 
régen várt maximálása. Soká készült s igy mi sem kívánunk vele 
már jelen számunkban érdemlegesen foglalkozni, mintegy első 
benyomásainkat papírra vetni. Annyi bizonyos, hogy általánoság
ban szivesebben látjuk a szilárd kereteket nyújtó maximális árakat, 
mint az osztrák minta szerinti u. n. irányárakat. A faárak maximálása 
egyfelől véget vet annak a bizonytalanságnak, amely a maximálás 
bekövetkezésének tudatában a faüzleten már régebben uralkodott, 
másfelől azonban kétségtelenül megakasztja egy időre a faforgalmat, 
talán a tűzifa kivételével, arra az időre ugyanis, amig a halomra 
döntött régebbi kalkulácziók és választékolások helyett az üzlet a 
megszabott keretek között uj alapokra helyezkedik. Legsúlyosabb 
azoknak a helyzete, akik drágán vásároltak nyers anyagot vagy 
az eddigi piaczi helyzetnek megfelelő árakon adtak el fát, akik 
tehát a remélt haszon nagy részétől elesnek. 

Kívánjuk, hogy ezek az előrelátható nehézségek ne legyenek 
akadályai annak, hogy az ország faszükséglete fedezetet nyerjen 
és a kormányrendelet elérje azt a czélját, hogy a fafogyasztókat, 
értve ez alatt főként a hadi nyereséggel nem biró közönséget, 
tényleg olcsó fához juttassa. Mert a fa árának leszorítása, amely 
általánosságban, egyes esetektől eltekintve, még nem érte el az 
élelmi czikkek, a fuvarerő és főként az iparczikkek terén tapasztalt 
magasságot, s ezzel végeredményben a földbirtok jövedelmének 
csökkentése anélkül, hogy ekként az ország faszükségletének fedezése 
biztositható lenne, sem termelőnek, sem fogyasztónak érdekében 
nem állhatna. 

c>t ú£ 


