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Az erdőgazdasá g álta l megoldand ó feladato k é s 
elérendő czélo k megállapítása . * ) 

83. §. 
Az erdöbirtok általános belső és külső gazdasági 

viszonyainak kellő kipuhatolása és az erdő tényleges 
állapotának részletes megismerése után azon kérdés előtt 
állunk, hogy a szabályozandó erdőgazdálkodás által mely 
feladatok oldandók meg s mely czélok érendök el. Minden 
erdőgazdaság végczélja, a mint a bevezetésből tudjuk, a 
földterületnek erdötenyésztés utján való hasznosítása. 
Ezen végezel azonban különböző módon érhető el, s 
eléréséhez különféle feladatoknak megoldása szükséges, 
melyeket határozottan meg kell állapitanunk, mielőtt a 
tulajdonképeni erdörendezéshez hozzáfognánk. 

*) Mutatvány bölcsházai Belházy Emil, m. kir. főerdőtanácsosnak , E r d ö 
rendezés tan kéz ikönyve (I. rész. Erdőrendezés)" cz imü munkájából . 
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A főbb tényezők, melyeket az erdőgazdaság czéljá-
nak megállapításánál figyelembe kell venni, a következők: 

1. Az erdöbirtok minősége az erdőtörvény szem
pontjából. 

2. A használatok tartamossága. 
3. Az erdőbirtokos igényei. 
4. Okszerű jövedelmezés. ' 
5. Megszorítások. 

Az erdöbirtok minősége az erdőtörvény szempontjából. 

84. §. 

Az erdőtörvény külön rendelkezéseket tartalmaz: 
a) a véderdőkre, b) a föltétlen erdötalajon álló erdőkre, 
c) a futóhomokon álló erdőkre, d) a közvetlen állami 
felügyelet alá helyezett (az erdőtörvény 17. §-ában meg
nevezett birtokosok tulajdonát képező) erdőkre. Mind
ezekre az erdőtörvény azt rendeli, hogy azok állandóan 
mint erdők fentartandók. Azonkívül a véderdőknél követel
tetik, hogy azok a földmivelésügyi m. kir. ministerium 
által jóváhagyott használati terv szerént kezeltessenek, 
melynek alkalmazása mellett azok a szomszédságukban 
lévő területek vagy müvek megvédésére irányuló redelte-
tésöknek megfelelni képesek; a föltétlen erdötalajon álló 
erdőknél: hogy azok más mivelésre állandóan nem lévén 
használhatók, minden kihasznált terület 6 év alatt beerdö-
sittessék; a futóhomokon álló erdőknél pedig: hogy azok 
akként kezeltessenek, mikép a futóhomok terjedése meg-
akadályoztassék. Ezen rendelkezéseknek minden erdő
birtokos kivétel nélkül tartozik eleget tenni. Az erdőtörvény 
17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok kötelesek ezen 
felül erdejöket általában a földmivelésügyi m. kir. 
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ministerium által jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem
terv szerént kezelni olyképen, hogy nemcsak a jelenlegi, 
hanem a későbbi haszonélvezőknek is megfelelő haszná
latok jussanak, vagyis hogy a fatermést nyújtó erdőtöké 
ne kevésbittessék, hanem csupán a fatermés használtassák 
ki. Az erdőgazdaság czélja tehát minden előforduló eset
ben olyképen állapítandó meg, hogy az ne ellenkezzék 
az erdőtörvény azon rendelkezéseivel, melyeknek az 
•erdőbirtokos, erdejének minősége szerént eleget tenni 
kénytelen. 

A használatok tartamossága. 

85. §. 
Tartamos erdöüzem alatt általánosságban oly gazdál

kodást értünk, mely mellett minden kihasznált erdőterület 
kellő időben felujittatik, ugy, hogy az erdőnek szánt 
talajon mindig erdő tenyész. A tartamosságnak ezen 
tágabb értelme azonban csak a magánbirtokosok erdeire 
alkalmazható; a szorosabb értelemben vett tartamosság, 
melyet az erdőtörvény annak 17. §-ában megnevezett 
erdőbirtokosok erdeire nézve követel, feltételezi, hogy a 
használatok és az azokat követő felújítások bizonyos 
határozott, egyenlő időközökben s egyenlő mértékben 
eszközöltessenek. Az időközök tartama szerént megkülön
böztetjük a szigorú tartamos üzemet, mely mellett évről-
évre eszközöltetnek használatok és a szünetelő üzemet, 
mely mellett egy forda alatt csak egyszer, vagy pedig 
többször, de egy évnél nagyobb, egyenlő időközökben 
történik a kihasználás, a fordaidönek többi éveiben pedig 
a használatok szünetelnek. 

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok 
erdeire, miután azoknál a haszonélvező személyek többé-
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kevésbé rövid idö alatt változnak, rendszerént a szigorít 
tartamos üzemet kell alkalmaznunk, a szünetelő üzemnek 
csak ott lévén helye, a hol előbbi az erdő csekély 
kiterjedése miatt, vagy más fontos okból czélszerüen 
nem alkalmazható. Hogy mekkora azon legkisebb erdő
terület, mely még szigorú tartamos üzemre alkalmas, azt 
általánosságban nem lehet meghatározni, miután a terület 
nagyságán kivül egyéb viszonyokat is figyelembe kell 
venn i ; vannak szigorú tartamos üzemben kezelt erdők, 
melyeknek évi hozamterülete 1 / i kat. holdnál is kisebb, 
mig ellenben 100 holdat túlhaladó erdőterületnél is a 
szünetelő üzem indokolt lehet, ha fontos körülmények 
annak alkalmazását szükségessé teszik. 

A tartamosság biztositottnak tekintetik: szigorú tar
tamos üzemnél akkor, ha a kihasználás akként van 
szabályozva, hogy az erdőterületből minden évben egy, 
a forda évei szerént megállapitott rész kihasználható-
legyen, s ha évenkint tényleg csak az illető évre kihasz
nálásra előirt terület használtatik ki és a törvényszabta 
időben erdösittetik ismét be ; szünetelő üzemnél pedig, 
ha az előre megállapitott időközökben mindég az erdő
területnek annyiad része használtatik ki és erdösittetik 
ismét be, a hányszor az egész forda alatt használatok 
eszközöltetnek. Mindkét esetben azonban a tartamosság 
fogalmából kifolyólag szükséges, hogy a kihasználás oly-
képen történjék, mikép a talaj termőképessége nemcsak 
hátrányt ne szenvedjen, de lehetőleg fokoztassék is. A 
használatok tartamosságát tehát a rendszeres gazdasági 
üzemterv és annak pontos, lelkiismeretes végrehajtása 
biztositja; ennélfogva a gazdaság czéljának megállapításá
nál a tartamosságra kiváló figyelmet kell fordítanunk. 

A magánerdöbirtokosok nincsenek kötelezve erdejöket 
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szigorú tartamos üzemben kezelni, hacsak ezek véd
erdőkké nem jelöltettek ki. Azok tehát akkor használ
hatják ki az erdőt részben vagy egészben, a mikor azt 
saját szempontjukból legelőnyösebbnek ismerik, s azon 
tartamosság, melyet az erdőtörvény tőlük követel, csak 
annyiból áll, hogy a kihasznált erdörész, a mennyiben 
talaja feltétlen erdötalajt képez, a kihasználástól számított 
6 év alatt ismét beerdösittessék. Ily körülmények közt 
üzemterv készitésének szüksége csak akkor merül föl, 
ha a birtokos a használatokat bizonyos időre előre 
szabályozni óhajtja; ha azonban erdejét rendszeresen 
akarja kezelni, akkor a magánerdöbirtokos is kénytelen 
gazdasági üzemtervet késziteni,*) s akkor az erdőtörvény 
által követelt tartamosságot a gazdasági czélok megálla
pításánál itt is kellő figyelembe kell vennünk. 

Az erdőbirtokos igényei. 

86. §. 

Az erdőbirtokos igényei erdejének fatermése iránt 
különböznek a szerént, hogy a fatermést egészben vagy 
részben saját faszükségleteinek fedezésére használja-e fel, 
vagy pedig eladás utján értékesiti-e. Első esetben az 
erdőgazdaság feladata oly választékok s oly minőségű 
fának termelhetését állandóan biztosítani, melylyel az 
erdőbirtokos faszükséglete legjobban kielégíthető. Ha pél-

*) Azon magánerdőbir tokos, a ki erdejét a földmiv. m. kir. 
ministerium által jóváhagyott gazdasági üzemterv szerént rend
szeresen kezeli, ép ugy, mint a 17. §-ban megnevezet t erdő
b i r t o k o s o k , az erdőtörvény 10. §-ában biztosított azon kedvez
ményben részesül, hogy erdeje kat. t isztajövedelmének csak fele
része u tán fizet községi pótadót. 
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clául az erdőbirtokosnak csupán tűzifára van szüksége, 
akkor erdejében oly üzemet kell berendeznünk, mely 
mellett az erdő legtöbb és legjobb tűzifát állandóan 
szolgáltatni képes, föltéve, hogy az egész fatermést az 
erdőbirtokos maga fogyasztja el. Ha ellenben a fatermés 
eladás utján értékesittetik, akkor az erdőgazdaság fel
adatát oly faválasztékok állandó termelése képezi, melyek 
legbiztosabban és legelőnyösebben értékesíthetők. Ez eset
ben tehát a fapiaczokra is kell tekintettel lennünk, s ki 
kell kutatnunk, hogy mely piaczokra szállitható előnyösen 
a fa és mely választékok kerestetnek ott leginkább. Az 
erdőbirtokos saját faszükséglete azonban nem mindig 
állapítja meg a gazdaság feladatát; igy például valamely 
erdőben, mely szépnövésü luczfenyöállabokból áll s mely
nek birtokosa túlnyomó részben csupán tűzifát s csak 
csekély részben épületi fát fogyaszt, — habár összes 
faszükséglete a fatermést esetleg felül is múlja, — nem 
volna czélszerü oly üzemet berendezni, mely a tűzifára 
fekteti a fősúlyt, kivált, ha a szomszédos erdőbirtokosoktól 
tűzifa könnyen és olcsón megszerezhető; mert ez esetben 
sokkal elönyösebb az erdőbirtokosra, ha erdejének fater-
mesét mint épületfát eladás utján értékesiti s tűzifa-
szükségletét (annyiban, a mennyiben a fatermés épületi
fának nem alkalmas részéből nem fedezhető) pénzért 
vett fával fedezi. Vannak továbbá erdők, melyeknél a 
birtokos nem annyira a fatermésre, mint inkább az erdei 
mellékhasználatokra (különösen legeltetésre) fektet súlyt, 
mely esetben a gazdaság feladata: lehetővé tenni, hogy 
a talaj állandó termőképességének kellő megóvásához és 
a terület erdöjellegének fentartásához szükséges erdei 
fatenyészetnek biztosítása mellett az igényelt mellék
használatok lehető legkiterjedtebb mértékben és a leg-
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elönyösebb módon legyenek gyakorolhatók. Ugyanily ter
mészetűek azon erdőterületek is, melyek pl. a fürdők 
körül feküsznek s a fürdőközönség séta-, üdülési- és 
mulatóhelyéül szolgálnak; ilyenek a vadaskertek, parkok 
stb. is. Ezek ugyan erdőként kezeltetnek, de mindamellett 
oly különleges czélokra vannak szánva, melyek nem a 
fatermés által elégittetnek ki. Ily erdőknél tehát a gazda
ság feladatát azon czélok szerént kell megállapítanunk, 
melyeknek azok szolgálni hivatva vannak. 

Olíszerü jövedelmezés. 

87. §. 
Minden erdőgazdaságnak arra kell törekednie, hogy 

az erdő lehető legtöbb hasznot hajtson. Ezen haszon 
részben közérdekű, a mennyiben az erdőknek az ország 
klímájára és természeti viszonyaira való jótékony hatá
sából áll, mely az erdőknek állandó fentartása és jókarban 
tartása által biztosíttatik. Ez irányban az erdőtörvény 
gondoskodott, midőn elrendelte, hogy a 17. §-ban meg
nevezett erdőbirtokosok erdei rendszeresen és okszerűen 
kezeltessenek, s a magánbirtokosok erdei közül is legalább 
azok, melyek föltétlen erdötalajon állanak, mindenkor 
len tartassanak. A véderdők haszna főképen azon véde
lemből áll, melyet azok a szomszédos területeknek vagy 
müveknek nyújtanak; ez tehát szintén nem csupán 
magának az erdőbirtokosnak javára esik, hanem többé-
kevésbé közérdekű. A közvetlen haszon azonban, melyet 
az erdő birtokosának hoz, afatermésnek és az erdei mellék
haszonvételeknek felhasználásából, illetve értékesítéséből 
áll, s e tekintetben az erdőgazdaság feladata: oly nagy 
jövedelmet állandóan biztosítani, a minő a fenforgó 
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viszonyok közt okszerű gazdálkodás mellett egyáltalában 
elérhető. 

Hogy mit értsünk okszerű jövedelmezés alatt, az 
iránt a szaktudósok nézete ép ugy, mint a gyakorló erdö-
gazdáké is, kétfelé ágazik szét. Egyik részök okszerű 
jövedelmezésnek azt tekinti, ha az erclö (mint olyan) 
állandóan a lehető legnagyobb abszolút tiszta jövedelmet 
adja; másik részök ellenben azt követeli, hogy nem az 
erdő jövedelme, hanem az erdötalajnak évi járadéka 
(bizonyos felvett kamatláb mellett) legyen a legnagyobb, 
a milyen a fenforgó viszonyok közt egyáltalában elérhető. 
Helyesen alkalmazva mindkét nézetnek meg van a maga 
jogosultsága. Az első elv hosszabb forda alkalmazására 
vezet, s ennélfogva az álló fakészlet és igy az erdő töke
értéke is nagyobb, a kamatozás ellenben kisebb. A másik 
elv alkalmazásából pedig szükségképen következik, hogy 
az álló fakészlet és igy az erdő tökeértéke ugyanazon 
területen kisebb s a forda rövidebb legyen, mivel a leg
nagyobb talajjáradék (az alkalmaztatni szokott kamatláb 
mellett) csakis ekkor érhető el. Minthogy az ország érde
keinek jobban megfelel oly erdőgazdálkodás, mely mellett 
az erdő által képviselt töke értéke s az abból állandóan 
nyerhető évi tiszta jövedelem, ha csekélyebb kamatlábbal 
is kamatozik, de absolut értékében nagyobb, mint ha az 
erdő ugyanazon területen kisebb értéket képvisel, s az 
állandó tisztajövedelem nagyobb kamatozást mutat ugyan, 
de absolut értéke kisebb: ennélfogva az erdőtörvény 17. 
§-ában megnevezett erdőbirtokosok erdeiben az első elvet 
kell érvényre juttatnunk, mert ezáltal nemcsak az illető 
erdőbirtokosnak, de közvetve az országnak hitele is szilár
dabbá válik, az erdőbirtokos oly tökével rendelkezik, 
mely öt véletlen szerencsétlenség esetén anyagi tönkre-
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jutásától megmentheti, s mert az ezen elven alapuló 
konzervatív gazdaság az ország faszükségletét, s illetve a 
különböző faválasztékokra való igényeit legjobban képes 
kielégíteni, azonkívül az erdő azon, szintén közérdekű 
rendeltetésének is, melyet az a természet háztartásában 
teljesíteni hivatva van, jobban tud megfelelni. 

A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló erdőgazdaság 
tehát inkább a magánerdöbirtoknál lehet helyén; itt is 
azonban nehézségekbe ütközik annak általános alkalma
zása. Ezek főképen a következők. A legnagyobb talaj-
járadék elvén alapuló erdőgazdaság oly számításokra van 
fektetve, melyekben három tényező szerepel: az erdötalaj 
értéke (í),x) a kamatláb (p) és a járadék (j). Ezeknek 
bármelyike könnyen meghatározható, ha a másik kettő 
ismeretes; ugyanis 

j=t.0-0p, é S J > = -} -100 . 

A három tényező közül azonban kettő csak igen ritkán 
van adva, rendesen pedig mind a három ismeretlen s a 
kiszámításukhoz szükséges adatok közül is csak némelyek 

J) Az erdötalaj valódi ér tékének itt a gazdasági érték tekin
tendő, melynek megha tá rozására a következő képlet szolgál : 

. , „ f-« f->> f-a l-Öi)— 1 t-m f 0 
1 + Á „ . 1 - 0 p + K b . 1 - 0 p + ... +Kq. l-Op+M-^J-l-Op - U. l-Op — ^ 

= -
VOp— 1 

melyben í = a talaj gazdasági értéke, v ==• véghasználat , Ka, Kb,.,. 
Kq az a-, />-, . . . g-adik évben bejövő elöhasználatok értéke, 
M =• az r-edik évtől w-edik évig évenkint bejövő mellékhasználatok 
értéke, L 7 = a telepítés (ültetés vagy vetés) költsége, 0 = az éven
kint fizetendő adó-, kezelési- s egyéb állandó költségek, f = a 
forda éveinek száma, p = a kamat láb . 
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állapithatók meg elegendő biztossággal. Általában mond
hatjuk, hogy a három tényező bármelyikének biztos meg
határozásához ez idő szerént (legalább hazánkban) minden 
reális alap hiányzik. Hazánk erdeinek nagy részében a 
rendszeres gazdálkodás csak a legújabb időben kezdetett 
meg; az elődeinktől reánk származott erdöbirtok valódi 
tökeértékét tehát vajmi nehéz meghatározni. Tulajdon-
képeni kerüértéke meg nem állapitható; gazdasági értéke, 
eltekintve a faárak és költségek folytonos hullámzásaitól, 
biztosan meg nem határozható különösen azért, mert a 
bizonytalan s többé-kevésbé tetszés szerént megszabott 
kamatláb számbavétele folytán az egész számítás meg-
bizhatlanná válik; forgalmi értéke pedig nem nyújt biztos 
alapot azért, mert hazánkban erdöbirtokeladások ritkán 
fordulnak elö, s mert az előforduló eladásoknál is ren
desen oly körülmények működnek közre, melyek kétessé 
teszik azt, vájjon az eladási ár megegyezik-e tényleg az 
erdöbirtok valódi értékével. De h cl <XZ erdő tökeértékét 
meg is tudnók határozni kellő biztossággal, akkor is még 
mindig megoldatlanul marad azon kérdés, hogy mennyi 
esik abból a talajra s mennyi az álló fakészletre. A mi 
a kamatlábat illeti, arra nézve csak annyit tudunk, hogy 
annak akkorának kell lenni, mint a minőt a legszilárdabb 
pénzintézetekbe helyezett tökeértékek után fizetett kama
toknál alkalmaznak. Ott, a hol az erdőgazdaság a leg
nagyobb talajjáradék elve szerént van berendezve, a 
kamatlábat 2—4°/o közül szokták választani; hazánkban 
azonban valószínűség szerént igen kevés erdöbirtok képes 
2%-nál többet jövedelmezni, ellenben számos erdöbirtok-
nál még 72%-os jövedelmezés is alig érhető el. Már a 
fatermési táblákból meggyőződhetünk arról, hogy az erdö
birtok tökeértékének egyik fötényezöje, az álló fakészlet, 
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oly korban, melyben a fa általánosan használható, fában 
nem sokkal többel kamatozik, mint 2°/o-kal, s hogy 
ezen kamatozás a fának pénzértékben való számításánál 
és a többi tényezők számbavételével csakis magas töárak 
és csekélyebb kezelési költségek mellett válhatik elönyö-
sebbé, azt könnyen megtudhatjuk, ha ily számításokat 
végrehajtunk. A rendesen számíttatni szokott kamatláb 
tehát többnyire tulmagas, s mindenesetre oly tényező, 
melynek meghatározása az erdőbirtokos tetszésére, illetve 
az erdörendezö felfogására lévén bizva, nem tekinthető 
a valóságnak mindenkor megfelelőnek. Tekintve pedig, 
hogy a kamatláb nagysága szerént igen lényegesen vál
tozik azon számtani miveletek eredménye, melyek alapján 
a legnagyobb talaj járadék elvére fektetett erdőgazdaság 
szabályoztatik, ennélfogva ezen legfontosabb tényező helyes 
meghatározásának nehézsége szerfölött megnehezíti magá
nak az elvnek alkalmazását is. Mind a mellett ott, a hol 
a birtokos erdőgazdaságának berendezésénél nem köteles 
az ország közérdekét figyelembe venni, s a hol a szük
séges adatok teljes megbízhatósággal megállapíthatók, ezen 
elv alkalmazása ellen kifogás nem tehető, különösen, ha 
az illető birtokos üzérkedési czélból erdőt vásárol vagy 
telepit. J) 

J ) A fentebb előadottak némi megvilágítására szolgáljon a 
mellékelt k imutatásban foglalt példa (1. a 3 . mellékletet). Ezen ki
muta tás szerént az e pé ldában felvett adatok mellett a legnagyobb 
ál landó évi fatermés (év- és holdankint 1 *76 m 3 ) a 120 éves, a 
legnagyobb állandó évi tiszta erdöjövedelem (év- és holdankint 
3 frt 44 kr.) a 150 éves, a legnagyobb kamatozás (2'88°/o), illetve 
a legnagyobb állandó tiszta talajjáradék (év -és holdankint 28*8 kr.) 
a 110 éves forda alkalmazásával érhető el. Megjegyzendő azonban, 
hogy utóbbi nem felel meg a legnagyobb talaj járadék elméletén 
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alapuló számitásnak azon okból, mer t a példában ugy a fakészlet, 
mint a talaj is annak eladási értékével számitatott , mig a leg
nagyobb talaj járadék elve szerént a gazdasági (illetve a kerü-) érték 
veendő számításba, mely az előbbiektől te temesen különbözik. A 
második k imuta tásban ki van számítva ugyanazon adatok és 3 % 
kamat láb mellett utóbbi mód szerént a tiszta talajjáradék. Ezen 
kimutatásból látható, hogy a tiszta talaj járadék valamennyi korban 
nemleges, vagyis, hogy erdömivelés mellett a pé ldában felvett 
talaj nemcsak semmi hasznot nem hoz, hanem még jelentékeny 
pénzügyi veszteséget okoz, a mi onnan ered, hogy a kamatláb 
tu lmagas s annak következtében a fakészlet gazdasági értéke is 
tulnagy. Ezen számítás szerént a 110 éves forda volna legelőnyö
sebb, a mennyiben a mellett a veszteség legkisebb (év- és holdan
kint 42'7 kr.) A mi az erdő tőkeértékét illeti, az az első kimutatás 

s z e r é n t : 
a legnagyobb tiszta erdőjövedelem mellett holdankint 185 frt 24 kr. 
a legnagyobb kamatozás mellett holdankint . . . . . . 77 „ 90 „ 
a legnagyobb évi fatermés mellett h o l d a n k i n t . . . . . . 101 „ 49 „ 
a második kimutatás s ze rén t : 
a legnagyobb tiszta talajjáradék (illetve legkisebb 

veszteség) mellett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 „ 67 ,, 
a legnagyobb tiszta erdőjövedelem mel le t t . . . . . . . . . 114 „ 67 „ 
a legnagyobb évi fatermés mellett . . . . . . . . . . . . . . . 91 „ 33 „ 

A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló számitások helyes
sége, a mint az előbbiekből is lá tható, azon fordul meg, hogy a 
kamat láb helyesen választatot t-e . De épen ezen tényező az, a 
melynek megközelítőleg helyes megítélése is fölötte nehéz. Ott, a 
hol uj erdő telepítése forog szóban és a talaj más mezőgazdasági 
mivelésre is á l landóan alkalmas s ennélfogva értéke megtudható , 
ott a kamat lábat meg lehet határozni . Ha például valaki erdőt 
telepit oly talajon, melynek holdja (a terület erdőtenyésztésre 
a lkalmassá tételének költségeivel együtt) tényleg 17 frt 80 krba 
került, az erdősítési költség holdankint 8 frtot, az évi adó, keze
lési és egyéb állandó költségek holdankint 85 krt tesznek s az 
erdőből holdankint a következő bevételek várha tók : véghasználat 
120 éves korban 400 frt, előhasználat 40-edik évben 3 frt, 60-adik év
ben 5 frt, 80-adik évben 7 frt, mellékhasználat a 2 1 . évtől a 110. 
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évig évenkint 10 k r : akkor a bevételek és kiadások közt a követ
kező egyensúlynak kell fennállania : 

400 = 3 
80 

1 -0 X : 

60 

l-0x = 
(1-0 x-í) w 

0 0 x 

120 
•80 (1-0 x - ! ) • 

121) 
1-0 x - 0-85 

120 
1-0 x— 1 

O'O c c ~ = ; 0 . 

mely melleit x=^l'6. De még ez esetben is a kipuhatolt kamat láb 
csak oly feltétel mellett helyes, h a a felvett adatok alapján a leg
nagyobb talajjáradék a 120. év korára esik, a miről csak próbál
gatás utján lehet meggyőződni. Ha azonban tulajdonképpeni erdő-
talajról van szó, melyen tényleg erdő áll, mely más mivelésre 
ál landóan nem alkalmas, tehát mint erdő fen ta r tandó: akkor a 
kamat láb meghatározásához nem lévén semmiféle adat, azt csupán 
belátásunk szerént kell választanunk s ebből aztán oly tévedések 
keletkezhetnek, melyek az erdőgazdaságra végzetesekké válnak. Ha 
például nagyobb kamat lábat választunk s a faárak csekélyek, akkor 
>zámitásunk eredménye negatív talajjáradékot mutat , a miből ok
szerűen az következnék, hogy az erdőbirtokos iparkodjék erdejét 
mielőbb örök áron eladni, mely eladás mellelI azonban jelenté
keny kárt szenvedhet , mert az erdő gazdasági értéke (mely a leg-

erdöjövedelem 
nagyobb talajjáradék elmélete szerént 

o-o^ 
) magas 

kamatláb mellett vevő állal a korosabb fakészletnek levágásából és 
értékesítéséből teljesen fedezhető s akkor az erdötalaj és a fiata
labb fakészlet ingyen marad neki. 

A legnagyobb talajjáradék elvén alapuló számítások továbbá 
azt mutatják, hogy minél nagyobb kamat lábat választunk, annál 
rövidebb a legnagyobb talaj j á radéknak megfelelő forda s annál 
csekélyebb ennek folytán az évi tiszta erdőjövedelem és az erdő
nek értéke. Azt mondják ugyan, hogy a forda leszállítása által 
fölöslegessé vált fakészletrésznek értékesítéséből befolyó összeg 
más vállalatba befektethető, a hol jobban kamatozik, mint az erdő
gazdaságban ; ezzel szemben azonban figyelembe kell venni, hogy 
biztos elhelyezés mellett oly hosszú időre, mint a minő az erdő
gazdaságnál forog fenn, nagyobb kamat láb , mint a milyent az 
erdőgazdaság nyújtani képes, más vállalatnál is alig érthető e l : 
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másrész t pedig a tapasz ta la t azt mutatja, hogy az ily fakészlet-
fölöslegek nagyobbrész t elfecséreltetnek, ugy hogy az igy folyóvá 
te t t erdőtöke többnyire egészen elvész. A legnagyobb talaj járadék 
elvének ál talános érvényesí tése mellett tehát (a rendesen használ t 
kamat láb alkalmazásával) az erdők által elfoglalt területen elődeink
ről reánk származot t tőke értéke csakhamar je lentékenyen le-
szállit tatnék. 

De a legnagyobb talaj járadék elvének helyességéhez még 
más szempontból is fér kétely. Ezen elv csupán az erdőtalaj jöve-
delmességére fektet súlyt, az álló fakészlet kamatozásá t pedig 
figyelmen kivül hagy ja : m á r pedig t a r t amos üzemre berendezet t 
e rdőgazdaságnál álló fakészlet nélkül erdő nem képzelhető. Ha 
azonban az álló fakészlet kamatozásá t is figyelembe veszszük, 
akkor oda jutunk a legnagyobb évi t iszta erdőjövedelem e lvéhez; 
a talajnak és az álló fa készletnek együttes legnagyobb jövedel-
messége t. i. a legnagyobb évi tiszta erdőjövedelem nyer kifeje
zést, melynek a lkalmazása azon nem megvetendő elönynyel is jár. 
hogy az erdőjövedelem legalább a közelebbi időre teljes biztos
sággal meghatá rozha tó s hogy annak kulminálása ugyanazon gazda
sági viszonyok közt mindig ugyanazon korra esik, bármilyen 
legyen a kamat láb . Az erdő (szabályos korfokozatu fakészlet talajjal 

„ i i N . . X i . erdőjövedelem , , 
együtt) gazdasági érteke itt is = O'Op ' &Z e r " ° J o v e " 

delem n e m ezen képletből, hanem egészen önál lóan határoztat ik 
meg oly tényleges adatokból, melyekben a kamat láb nem sze repe l ; 
a legnagyobb tiszta erdőjövedelem tehá t (szabályos erdőállapotot 
feltételezve) ugyanazon fanem, termőhely, tőárak, erdőmivelési 
költségek, adó, kezelési s egyéb állandó költségek mellett mindig 
ugyanazon korra kell hogy essék, mig a legnagyobb talajjáradék, 
mindezen tényezők egyenlősége mellett is, különböző kamatláb 
számbavételével különböző korokban áll be . Az, hogy az erdő
jövedelemből mennyi esik a talajra s mennyi az álló fakészletre, 
az erdőbir tokosra nem bir je len tőséggel ; a mi pedig az erdőérték 
nagyságát illeti, az te rmésze tesen attól függ, mily kamat lábat 
vá lasz tunk; ez tehát itt is ugy, mint a legnagyobb talajjáradék 
elvénél, csak képzeleti, mer t végre is az erdő, mint bármely más 
tárgy, „annyit ér, a mennyiér t venni lehet" . 
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Az okszerű jövedelmezés tekintetében tehát az erdő
törvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosokra s nagyobb
részt a magán erdőbirtokosokra nézve is az erdőgazdaság 
feladata: törekedni a legnagyobb fatermések elérésére oly 
tenyészthető fanemekben és választékokban, melyek az 
ország s illetve az állandó értékesithetés igényeinek leg
inkább megfelelnek, s igyekezni arra, hogy az erdők 
arányos költség mellett belterjesen kihasználtassanak és 
hogy az állandó tiszta jövedelem az erdöbirtok töke
értékének épségben tartása, sőt lehető gyarapítása mellett 
lehetőleg emelkedjék. 

Megszorítások. 

88. §. 
Az erdőgazdaság czéljának és feladatainak megálla

pításánál figyelembe kell vennünk azon megszorításokat 
is, melyek a gazdaságot az erdőtörvényben foglalt rendel
kezéseken kivül korlátozzák. Ezek a jogi viszonyokban 
gyökereznek, s részint törvényes intézkedések, részint 
régi jogok, részint szerződések stb. által vannak meg
állapítva. Igy például a viz-jogról szóló 1885. évi XXIII. 
t.-cz. 49. §-a értelmében a töltések közti előtéren a 
műszakilag megállapított megfelelő normálszélességben, 

Egy másik körülmény, mely a legnagyobb talajjáradék elvének 
helyességét kérdésessé teszi az, hogy ezen elv a lkalmazása mellett a 
talajjáradék kiszámításánál minden korra ugyanazon kamat láb alkal-
maztatik, pedig a fatömegekről tudjuk, hogy a fatermésnek a fakészlet-
hez való °/o-aránya, vagyis a fatömeg kamat lába, kisebb korban nagyobb 
s a kor emelkedésével folyton a p a d : hogy pedig az erdő töke
értéke különböző korban szintén különböző kamat lábbal kamatozik, 
valószínűnek látszik azért, mert ezt az erdő forgalmi értékének 
számbavételénél tényleg igy tapasztaljuk. 
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nemkülönben a fakadó és szivárgó vizek ellen való 
védelemre szükséges területeken csak a közmunka- és 
közlekedési minister által rendeleti uton megállapitott 
művelési módok alkalmazhatók. Továbbá a 142. §. 3. 
pontja szerént a meder partszéleihez szabályrendeletileg 
megállapitott távolságnál közelebb fát vagy bokrot ültetni 
tilos. A 143. §. 2. pontja szerént pedig a védtöltés vagy 
a hozzá tartozó padkák testébe és lejtőinek lábvonalához 
6 m.-nél közelebb fát vagy bokrot ültetni, kerítést fel-
állitani tilos. x) Hasonló megszorítást szenved az erdő-
gazdaság a közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. 
t.-cz. által, melynek 133. §-a értelmében erdők, berkek 
és sürü faültetvények az ut mindkét felén az utárok 
szélétől számítandó legfeljebb 10 méter távolságig letaro-
landók, illetve megritkitandók és ugy ezek, valamint az 
élő sövények oly magasságig, mely az utfentartásra, 
illetve közbiztonságra nem hátrányos, levágandók. A viszo
nyokhoz képest egyes helyeken azok vágatása korlátoz
ható, vagy egészen betiltható. 2) 

1 A volt közmunka- és közlekedésügyi ministerium által 1887. 
évi 8644. sz. a. kiadott szabályrendelet 1. §-a szerént a töltések 
közti e lőtéren a töltések lábánál megfelelő szélességben füzültetés 
a lka lmazandó az esetre, h a a töl tésvédelem szempontja azt szük
ségessé teszi és h a a hul lámtér szélessége azt megengedi . A 2. §. 
szerént töltések közé fogott folyóknál a töltések közti előtérnek 
azon része, mely a műszaki lag (a folyammérnökség által) meg
állapitott, vagy ezután megál lapí tandó normál szélességbe esik, 
rendszerént csak szántóföldül, rétül vagy legelőül használható . A 
3. §. szerént fák vagy cserjék ültetése vagy nevelése a normál
szélességen belül ezentúl rendszerén t tilos. (Jelenleg az 1889. évi 
XVIII. t.-cz. alapján a vizijogra vonatkozó ügyekben a földmivelés
ügyi m. k. ministerium intézkedik.) 

2) A földmivelésügyi m. k. ministerium által 1891. évi 46,020 
sz. a. kiadott körrendelet ér te lmében a közigazgatási bizottság van 
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Megszorításnak tekinthető továbbá a földmivelésügyi 
m. k. ministerium által 1891. évi 22,071. sz. a. kiadott 
körrendeletben foglalt azon intézkedés is, hogy a Gács-
országgel határos vármegyékben lévő erdőbirtokokban a 
határmenti állaboknak rendes kihasználása után a kihasz
nált területen ott, a hol széldöntéstöl lehet tartani, a 
határtól megfelelő távolságon belül oly fanemek tenyészd 
tendök, melyek a romboló szeleknek kellően ellentállni 
képesek, s hogy ezen állabok oly üzemben kezelendők, 
mely mellett a széldöntés veszélye leghathatósabban 
elhárítható; továbbá, hogy a határon fekvő erdők birtoko
sainak a gazdálkodás módjára nézve lehetőleg egyetértően 
kell eljárniok a szomszédos gácsországi erdők birtokosaival 
s hogy azokkal az ezen erdőkben tervezett összes gazda
sági miveleteket mindenesetre ideje korán kell közölniök; 
végre, hogy a határ szélén magyarországi részen levő 
állabok felújításánál megfelelő paszta (a szükséghez képest 
egész 15 méter szélességben a határnyiladék közepétől 
számítva) üresen hagyandó, ugy, hogy a nyiladék szélén 
levő faegyedek, fiatal koruktól fogva a szél hatásának 
kitett állásban nevelkedvén, annak romboló erejének 
jobban tudjanak ellentállni. 

Megszorítást képeznek továbbá az úrbéri szolgalmak, 
melyek minőségük és terjedelmük szerént az erdőgazda
ságot különböző mértékben, de mindii.; többé-kevésbé 
lényegesen korlátozzák. Ide számithatók a fajárandóságok 
szolgáltatására, épületek, hidak s egyéb építmények fen-
tartására való kötelezettségek is. Hasonlóan korlátozzák 

hivatva arra, hogy ily esetekben az útszéli terület kezelése és 
haszná la ta iránt az erdőbirtokos a kir. erdöfelügyelö vagy az állam-
épitészeti hivatal előterjesztésére első fokban határozzon. 

ERDÉSZETI LÍPOK. 7 8 
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az erdőgazdaságot régibb (az erdőtörvény életbelépte előtt 
jogérvényesen kötött) szerződések, hosszabb időre szóló 
bérletek, melyeknél a bérszerzödésben az erdők mikénti 
használata meg van állapitva (ha az nem ütközik az 
erdőtörvény 1. czim 1. fejezetében foglalt rendelkezésekbe); 
hosszú időre szóló faeladások, melyek folytán a birtokos 
bizonyos időn át évenkint meghatározott famennyiséget 
megjelölt választékban átadni köteles. 

Mindezek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolják az 
üzem- és hozamszabályozást s ennélfogva az erdörendezö 
által részletesen kipuhatolandók és megállapitandók. 

A gőzölé s hatás a a  bükkf a némel y műszak i 
tulajdonságaira. 

Irta : G a u 1 K á r o l y ipariskolai szaktanár. 

Az „Erdészeti Lapok" hasábjain utaltam már arra, 
hogy közgazdasági szempontból mily fontosságuk van a 
bükkfa tulajdonságait javitó eljárásoknak. Ausztriában, 
melynek erdészeti viszonyai körülbelül megegyeznek a 
mieinkével, már több mint egy évtized előtt mozgalom 
indult meg, a bükkfa jobb értékesítő módjainak kikuta
tására. E téren ez idő óta sok nem történt ugyan, de az, 
amit a gyakorlatban, a történt kutatások és kezdeménye
zések következtében a bükkfa javításával elértek, arra 
vall, hogy a bükkfa alkalmazásának az ipari és műszaki 
életben tágabb tér nyílott. 

Ezek közé a javítások közé tartozik a bükkfának 
gőzölése is, melyet legújabb időig csakis a hajtott fából 
való bútorok és a kocsi gyártásában alkalmaztak, hogy a fa 
hajlékonyságát növeljék. Régótaismeretes tapasztalat ugyanis, 


