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Ara egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem tagjai 
16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát alapítottak, 
ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet alapítottak^ az illető 
alapítványi kamat beküldése mellett ára 6 kor. Rendes tagoknak a 16 kor. 

évdij fejében szintén ingyen küldetik meg. 
Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiadványEi 
(népszerű erdészeti ismeretek tára stb.) valamint a hirdetések (állandó melléklet) 

az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A F E S T , V., Alkotmány-utcza 6. szám. 

A lapnak legkésőbb minden hónap 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők 
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 

B U D A P E S T , 1 9 0 3 . 
"PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMÁSA 

ÜLLŐI-ÜT 25. sz. (KÖZTELEK). 



Munkatársaink s azokká lenni kivánó ügybarátaink tájékozására a kö
vetkezőket jegyezzük ide : 

Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövőre is 
megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazdaság összes ágainak 
müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük az 
erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati 
ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói díjban 
részesittetnek és pedig : 

Egy nyomtatolt ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel __. . . . 40—48 K.-ban. 

Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért .__ __. .__ . . . . . . .__ 24—32 K.-ban. 

Egy nyomtatott ivnyi oly fordításért, mely a szerkesztő
ség részéről átdolgozást igényel . . . ... .__ 16 K.-ban. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kivannak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
és gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes félivekre, s iiyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban írják. A ki czikkét 
ugy kívánja közöltetni, hogy azon változtatás ne té tessék: ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papíron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni, 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők: 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 6. szám". 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá
mosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdésekről, 
műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, habár ezek az 
illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is látszanának, lapunknak 
gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. A szerkesztő. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 
nyomdai költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

30 példány : 16 oldalas ivenkint 7 K. — fill.: 8 old. iv, 4 K. 40 fül. 
50 „ 16 „ „ 8 „ — „ 8 „ „ 4  „ 80 „ 

100 „ 16 „ „ 10 „ — „ 8 ,, „ 6 „ 60 „ 
Zöld borítékkal eUátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 

3 K. 60 fill., 50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 



Erdészeti Lapok 1903. XII. f. 
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Kiadó : Szerkesztő : 

Az Országos Erdészet i Egyesület . Bund Károly. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 1 5 . - é n . 

Negyvenkettedik évf. XII. füzet. 1903. deczember hónap. 

Előfizetési dij egy évre 16 kor. Az Országos Erdészeti Egyesület oly alapító 
tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is 
6 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapjak. Azok az alap. tagok, kik 300kor.-nál 

kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és iiadíhlvatal Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-ntc-sa 6. szám, II. emelet. 

.4 lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

Hegyvidékünk gazdasági érdekei 
és a faértékesités kérdése. 

I r l a : Kaán Károly. 

Ha helyes a közgazdasági politikánkban ujabban álta
lánosan megnyilatkozó az a nézet, hogy Magyarország nem 
maradhat továbbra is kizárólag mezőgazdasági állam, hanem 
közgazdaságilag át kell alakulnia az ipar lehetőleg széles
körű érvényesítése mellett: ugy e feltétel különösen találó 
és fölötte sürgős a hegyvidéken, mert a silány mezőföl
dek és az állattenyésztés ott éppen nem nyújthatnák 
kielégítő keresetet az egyéb jövedelemforrásban szűkölködő 
népnek. Nem nyújthatnak főleg manapság, midőn az ország
ban észlelhető általános gazdasági hanyatlásnak aggasztó 
jelei éppen a hegyvidéken mutatkoznak olyan ijesztő 
mérvben. 

EKDESZBTI LAPOK. 75 
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Kell ezért, hogy mélyreható akczió induljon meg a 
magyar hegykoszoru népének érdekében, mely ma már 
mindig jobban gyarapodó mértékben nyul a vándor bot
hoz és indul uj hazát keresni. 

A magyar napisajtó, valamint a műszaki, gazdasági 
és kereskedelmi lapok jeles fejtegetésekben hangoztatják 
s legutóbb a II. magyar országos technikus kongresszus, 
élén elnökével, Hieronymi Károlyra, kir. kereskedelemügyi 
miniszterrel, kiváló szakerők egyetértő nyilatkozataival 
mutatott reá, hogy jelen gazdasági helyzetünk megjavu-
lásának közforgalmi eszközeink fejlesztése egyik elsőrendű 
alapfeltétele.1) 

Főleg közutaink hiánya, mint a vasúti hálózat, sőt 
a viziutak nélkülözhetetlen kiegészitő rendszere az, mely 
első sorban kell, hogy lekösse érdeklődésünket, mert 
ebben a tekintetben nagy az elmaradottságunk, 2) s mert a jó 
közutak, mint egészséges vénák nélkül az ország teste 
főleg a szélső perifériákon elzsibbad, s gazdasági tehetet
lenségében önerejének sorvadására van kárhoztatva. 

A gazdasági erőnek ilyen körülmények között való 
megfogyatkozása, a hegyvidéken többek között az erdő
ben hajdan birt hatalmas tőkének megfogyásában jut szem
betűnő kifejezésre. 

Nagyarányú, milliókra menő nemzeti vagyon ment 
veszendőbe és van még pusztulóban az által, hogy a hegy-

1) L. Mihályfi: „A II. Magyar Országos Technikus Kongresszus Iratai. 
Budapest, 1903. 

2 ) Francziaországban és Poroszországban 1 km. vasútra 10—14 km. kőut 
esik. Ausztriában 5 -6 ; ellenben nálunk a kerek számban 17000 km. vasúttal 
szemben csak 46000 km. csinált utunk van s igy 1 km. vasútra csak 2 -7 km. 
kőut jut. 

Acsády Jenő. Közutaink közigazgatási és közgazdasági tekintetben. 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1902. évi III. füzet. 
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vidéken hiányzott és hiányzik még ma is a megfelelő 
közutak kifejlett hálózata, valamint hogy ezek kapcsán 
vagy ezek nélkül 1) feltáratlan maradt jó részben máig is 
a magyar hegykoszoru erdővidéke. 

Ennek igazolására nem kell nagy számadásokat 
tennünk. 

A keleti magyar határszélen vannak még esetek, 
hogy éppen a közlekedési eszközök hiánya miatt 50—-60 
koronáért kél el2) egy hold fenyő erdő anyaga a tövön; 
mely 300 m 3 holdankénti átlagos fatömeg számításával 
köbméterenként 20 fillér3) tiszta hasznot sem eredményez 
a birtokosnak. 

Ezzel szemben azt találjuk, hogy a legjobb, de 
ritka körülmények között a hegyvidéken maximális árként 
2000 koronát fizetnek egy hold erdőért. Ilyen esetben 
tehát a holdanként ugyancsak 300 köbméterrel 4) vett faanyag 
köbméterjeért átlagosan 6 — 7 korona egységár érhető el. 

Elmondhatjuk, tévedésnek kizárásával, hogy átlago
san 1000 koronát nem ér el Magyarországon egy hold 
fenyőerdő értéke, melyért tehát köbméterenként és átla
gosan 3 koronánál nagyobb töár nem jut a hazai erdő
birtokosnak. 

!) Vannak ugyanis esetek, ahol a vasutak közvetlenül szelik az erdő-
birtokokat s ahol ekként nem a közutak, de a gazdasági utak hiánya okozza 
az egyedüli nehézséget. 

2 ) Tudok eseteket, ahol 25—30 koronával kelt el egy hold fenyőerdő 
faállománya. 

3 ) Ha 200 m 8 átlagos fatömeget veszünk számításba, ugy 60 korona 
eladási ár mellett is csak 30 fillér esik egy köbméterre. 

4) Ahol 2000 koronát fizetnek egy kat. hold erdőért, ott az átlagos 
fatömeg joggal tehető 300 köbméterre. Ilyen magas ár mellett való értékesí
tésnél tudok esetet, hogy bizonyos legjobb területek maximális fatömege 
520 m a volt. 
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Ha ezzel szemben azt találjuk, hogy a hazánkkal 
szomszédos Csehországban, Morvában és Sziléziában az 
export-fáért, tehát olyan anyagért, mely hazai fatermé-
sünkkel ugyanegy külföldi piaczra kerül, 3—4, sőt 5-ször 
akkora tőbéli egységárat érnek el, önként értetődő és vilá
gos az a tétel, melynek beigazolására törekszünk, mert 
aránylag csekély az a vasúti vitelbértöbblet, melyet a 
nagyobb utat megtevő hazai faanyag fizet a cseh vagy 
morva fával szemben. 

A legnagyobb és leginkább számottevő részét a különbö
zetnek az erdős vidék feltáratlanság a, a megfelelő közutak 
hiánya nyeli el. Másként nem volna oly meglepő az ár
különbözet, a mely az emiitett átlagos tőáreg\ség, a 3 
korona és pl. székesfővárosunkban, vagy akár a vidéki 
városainkban eladott fenyő épületifa és fürészáru áregy-
ségei között található. 

Károsul tehát az erdőbirtokos és károsul a hegyvidék 
lakossága, mely az erdőmunkára és anyagszállításra van 
utalva. Elnyeli ez összeget a faanyag kihozásának nehéz
kessége, melynél fogva már a tőtől az utakig az anyagnak 
átlag 15—20%-a elpusztul; 1 ) elnyelik az ennek daczára 
felmerülő nagy költségek és elnyelik a feneketlen rossz 
utak, melyekre az anyagnak a vasutakig, vagy a nyilvános 
forgalmi viziutakig való szállításánál utalva vagyunk. 

Ez pedig tetemes, az ország hegyvidékének fatermé-
sére számítva, milliókra menő összeg évenkint. 

Nem tévedünk azért, ha azt állítjuk, hogy a magyar 
fenyöhaszonfa tőárának jobb közlekedési viszonyok mellett ma
napság átlagosait legalább is a meglevő kétszeresét kellene 

x) Tudok eseteket, ahol a döntött faanyagból annak a völgyig való 
kihozatalával 40—50% ment veszendőbe. 
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elérnie, hogy valahogy természetes arányba legyen hozható a 
szomszéd nyugati és északnyugati országok ennél is jóval ma
gasabb egységáraival. 

De más közgazdasági bajok is jelentkeznek ilyen körül
ményeink folytán. 

Az erdö'gazdasági utak és a közutak hiánya miatt ki 
lévén zárva a megkivánt mérvű szabad mozgás az erdő
gazdaságokban és a kereskedelemben egyaránt, fürészáru 
kivitelünk elég nagy arányai mellett és bizonyára tarifa
politikánk bizonyos hiányai kapcsán bekövetkezett s mind
inkább fokozódó mértékben jelentkezik pl. puhafa fürész
árunk forgalmát illetőleg az az egészségtelen állapot, hogy 
Magyarországba manapság Ausztria több puhafa fűrészárut 
hoz be, mint a mennyit mi Ausztriába kiviszünk. Hihetet

lennek látszó, de számadatokkal igazolható állítás ez. 
Amig ugyanis az 1900-ik esztendőben mi Ausztriába 

13fi6o vaggon-rakomány puhafa fürészárut szállítottunk, 
addig ugyan onnan a nevezett esztendőben 15,808 vaggon 
került be hozzánk. 

És nem véletlen alakulása ez a két évre vonatkozó 
statisztikai számoknak, hanem azok következetes emel
kedése, mert amig 1891-ben csak 10902 vaggon puha 
fürészelt áru került be Ausztriából hozzánk, ez a szám 
egy évtized alatt fokozatosan és arányosan emelkedett 
1901-ben 16255 vaggonra. 

Ausztria közutainak fejlesztésében tanúsított követ
kezetes munkája, valamint azok a számos milliók, melyeket 
kormánya és a magánbirtokosok a hegyvidéki erdők 
feltárására, gazdasági utainak kiépítésére a legutolsó év
tizedben egyaránt fordítottak, ilyképpen nyilvánulnak 
meg nálunk. És ha e körülmény nem is válik veszélyére 
fakereskedelmünknek, arra, ugy mint erdőgazdálkodásunk 
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eredményeire mindenesetre bénitólag fog hatni mindaddig, 
amíg mi hazánk, de főleg hegyvidékünk közforgalmi esz
közeit s erdőgazdaságának szállító eszközeit nem fejlesztjük. 

Ne hagyjuk figyelmen kivül azt sem, hogy mi kevesebb 
lágy fürészárut viszünk ki a Németbirodalomba, exportunk 
ezen elsőrendű piaczára, mint a mennyit Ausztriából behozunk. 
Amig ugyanis az 1900. évben Magyarországból a Német
birodalomba irányult fürészáru kivitelünk 10,226 waggon 
volt 7.415,000 korona értékben, addig az Ausztriából való 
behozatalunk 15,806 waggon volt és 8.230,894 korona 
értéket képviselt. 

Ha mi faexportáló nemzet vagyunk és az akarunk 
maradni, a dolgok természetes rendje azt követeli tőlünk, 
hogy küzdjük le első sorban a szomszéd osztrák behozatal 
jó részét. Elégitsük ki hazai szükségletünket legalább 
viszonylagosan a magunkéból. Teremtsünk e tekintetben 
és mihamar egészséges helyzetet. Szűnjék meg a köz
gazdaságilag helyesnek el nem ismerhető állapot, hogy a 
mig mi nagyobb mennyiségű fürészárut hozunk be Ausztriá
ból, mint a mennyit oda kiviszünk, addig a még rendel
kezésünkre álló ilyen áruved messze külföldön kell piaczot 
keresnünk. 

Ilyen helyzetben azokat a vasutvonalakat is, melyek 
ujabban a galicziai és bukovinai határon Ausztriát hazánk
kal összekötik, vagy annak összekapcsolására manapság 
épülnek, másirányu fontosságuk daczára hazai fenyőfürész
áru kereskedelmünk tekintetében csakis hátrányosaknak 
tekintjük. 

Ezek a vonalak ily nézőpontból csak arra valók, 
hogy Ausztria keleti tartományaiból a közforgalmi utak 
és erdőgazdasági szállító eszközök ott legutóbb annyira 
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siettetett, nagyarányú fejlesztése x) folytán minél olcsób
ban hozzák be hozzánk a szomszédos osztrák vidéknek 
erdőgazdasági termékeit. Mig ellenben a mi hegyvidékünk 
fatermése nemcsak a beözönlő áru nyomását érzi, hanem 
vele szemben sok esetben a megfelelő erdei szállítóeszkö
zök hiánya és a vasutakig való szállítás nehézségei 
folytán, tehát a tetemes fuvarköltségek miatt piaczot 
veszt s messze vidéken kénytelen vevőt keresni. 

Ezen a komoly gazdasági bajon a közös vámterület 
mellett lényegesen csakis hegyvidéki közforgalmi eszközeink, 
nevezetesen közutaink siettetett fejlesztése, a mi érde
keinket elősegítő vasúti tarifapolitika és hegyvidékünk 
erdőgazdaságainak szállitó eszközökkel való mielőbbi fel
tárása segithet. 

Találónak és alkalomszerűnek tartom ide iktatni 
Hieronymi m. k.'kereskedelemügyi rainisterneka II. magyar 
technikus kongresszuson közlekedési eszközeink fejlesz
tésének irányelveiről tartott előadásának ama kitételét, 
hogy „valóban krajczáros gazdálkodás az, hogy a millio
mok ezreit elköltjük a legtökéletesebb közlekedési eszközök 
létesítésére, de nem gondoskodunk arról, hogy teljes hasz
nukat vehessük, hogy megközelíthetők legyenek."-) 

De nem hagyhatjuk e helyütt felemlités nélkül azt 
az anyag- és értékveszteséget sem, mely az adott körül
mények között bekövetkezik azáltal, hogy fenyőerdő
ségeinkben a már erdöápolás és nevelés érdekéből is 
oly nagyfontosságú, de az erdőjövedelem érdekéből sem 
megvetendő gyéritö eljárásokat nem alkalmazhatjuk kielégítő 

!) L . „Auszt r i a erdőgazdaság i be ruházása i " cz . értekezéseme t Erdészet i 
Lapok 1900 . I . füzet . 

-) Mihályt ! :  „ A I I . Magya r Országo s Techn iku s K o n g r e s s z u s I rata i " . 
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mérvben, miután azok terményei a kihozás és a vasutakig 
való szállítás tetemes költségeit jórészt el nem birják. 

Nagy tömegveszteség ez, mely az erd öj öved elem rovására 
mai körülményeink között javarészt az erdőit pusztul. 

Hogy arányairól fogalmat alkothassunk, elégséges talán 
csak annak felemlítése, hogy Schwappach dr. szerint a 
fanem, a vágás forduló tartama s a kivitel belterjessé
gének mérve szerint a gyéritő eljárások, mint előhaszná-
latok anyagtermése az erdőállomány összes tömeggyara
podásának 30—40%-át teszi1). 

Az erdőbirtok károsodásán kivül közgazdasági hát
ránya a gyérítések elmaradásának, hogy az általa nyerhető 
vékonyabb anyag termelésénél és szállításánál felmerülő munkától 
a hegyvidéki nép elesik. Nagyjelentőségű azonban azért is, 
mert a magyar hegykoszoru az ilyen anyagban való bővel-
kedése daczára nem szolgáltatja megfelelő mennyiségben és 
elfogadható árakon a mezőgazdaságra oly nagy mértékben reá
utalt országnak éppen az ily féle vékonyabb, nagy mennyiségben 
szükségelt terméket. 

Manapság, midőn a mezőgazdaság fellendítésére annyit 
áldozunk, amidőn a gyümölcstenyésztést oly széles kör
ben propagáljuk, amidőn szőlőtermelésünk rekonstruálása 
kormányunk odaadó gondoskodásának tárgyát képezi, 
s a midőn a komlótenyésztés terjesztése érdekéből szé
leskörű akcziót indítottunk, éppen nem lehet alárendelt 
jelenség, hogy erdőgazdasági és közforgalmi eszközeink 
hiányossága miatt a babkaróra, szőlőkaróra, gyümölcs és 
komlókaróra alkalmas anyagnak nagy része, melyet a gyérítés 
szolgáltathatna, az erdőn pusztul. Azt minimális jövedelem 
mellett sem bocsáthatja áruba a hegyvidék erdőgazdasága. 

1) Dr. Schwappach : Forstpolitik, Jagd und Fischereipolitik. 
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De még egyéb tekintetben is fontos az a körülmény, 
hogy a gyéritő eljárások nem érvényesülnek a hegyvidék 
fenyveseiben. 

Nem meglepő jelenség-e az, hogy akkor, midőn a 
papírfogyasztás nagy és folyton emelkedő arányai folytán 
pl. Németországban, de a velünk szomszédos Ausztriában 
is, az ott meglévő magas faárak daczára, a papírgyárak 
folyton gyarapodnak, termelésük folyton emelkedik: addig 
nálunk a papírgyárak, az élvezett kedvezmények és a sok 
irányban való támogatás daczára csak a legutóbb is 
gyártmányaiknak, a papírárunak egységárát emelni vol
tak kénytelenek fadrágulás czimén. 

Ha ennek a kérdésnek az elemezésébe bocsátkozunk, 
ugy azt találjuk, hogy a külföld a fapapirgyártdsihoz a 
gyérítés utján nyert alárendeltebb értékű és tusi fánál egyébre 
alig értékesíthető faanyagot használja, s ahhoz aránylag még 
alkalmas áron jut kifejlett forgalmi eszközei folytán. A mi 
fapaph-anyagot őrlő malmaink és cellulose gyáraink pedig 
az épületfára vagy fürészárura alkalmas legjobb minő
ségű müfát kénytelenek még sok esetben ily czélra feldarabolni 
és felhasználni, mert a gyérítés utján nyert anyagokhoz nem 
jutnak megfelelő áron és mennyiségben. 

Ha már most meggondoljuk azt, hogy a fának álta
lános drágulása a mi exportáló hazánkat sem kerülhette 
el s hogy az erdőgazdasági és közutak hiánya miatt ahhoz 
gyárosaink itt benn az országban aránytalanul drágán 
jutnak, a papirárak emelésének egyik reális okát felismer
hetjük. 

A fapapiranyagból, mint félgyártmányból, kereskedelmi 
papírárut készítő gyárainkat csak a faanyagnak egész 
Európában észlelhető drágulása és a papíráru külföldi 
versenye érinti. Fapapiranyagot őrlő malmainknak és a 
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cellulosét chemiailag előálliló telepeinknek, mint félgyárt
mányt termelő gyárainknak azonban még az ily fél
gyártmánynak külföldi versenyével is meg kell küzdeuiök. 
Számolniok kell e mellett a fa drágulásával és a kész 
árunak ugyancsak a külföld versenye által befolyásolt 
áraival. 

Csakis vázolt gazdasági körülményeinkben lelheti 
magyarázatát az a tény, hogy az őrölt fapapiranyagból, 
és főleg celluloseból, mint félgyártmányból a külföld, a 
fában jelentkező hiánya vagy legalább is faárainak sokkal 
magasabb volta daczára oly nagy kínálattal jelentkezik, 
hogy az ilyen árut készítő gyárainkat nehéz körülmények 
közé helyezi versenyével. Holott éppen nekünk, a nyers
anyagban való bövelkedésműi folytán kellene a külföld piaczait, 
a félgyártmányt termelő külföldi gyárakat befolyásolnunk, ha 
már a kész anyag, a kereskedelmi papíráru versenyét egyhamar 
nem is küzdhetjük le. 

A magyar papíripar viszonyaira világot vet különben 
az a körülmény, hogy Magyarországon ma őrlött fapapir 
anyagban, cellulózéban és papírban összesen 5500 
kocsirakományt termelnek évi 17 millió korona értékben, 
a miből 2200 kocsirakomány, 6 3 /4 millió koronaértékben 
exportáltatott. Mig Ausztria még az 1902. évben is 4400 
kocsirakományt, 191/* millió korona értékben hozott be 
hozzánk. Ezekből a számokból kitűnik, hogy „mig Ausz
triából csaknem ugyanannyi papir jön be hozzánk, mint 
a mennyit a magyar ipar előállít, viszont az annyira 
nyomott helyzetben levő magyar papíripar termelésének 
több mint 20%-át a Keletre és Japánba kénytelen expor
tálni, hogy magának fogyasztóterületet biztosítson." ] ) 

1) Erdészeti Lapok ;903. évi VI. f. Az uj autonóm vámtarifa és a 
papir-ipar. 
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A mig hegyvidékünk fenyőfaerdőségeiben a haszon
fával kevés kivétellel a most leirt körülmények között és 
a vázolt eredménynyel gazdálkodhatunk, addig pl. a bükk 
haszonfa értékesítésénél könnyen érthető okokból még nehe
zebb jelenségek mutatkoznak. Azért ugyanis, mert ez árunak 
a fenyőfánál kisebb egységárai az anyagkihozás és szállítás 
nehézségeivel felmerülő költségeket nem minden esetben 
viselik el, az ország hegyvidékének nagy részében az érté
kesítés leküzdhetetlen akadályokba ütközik, vagy csak 
fillérekben kifejezhető jövedelmet hoz egységenkint. 1) 

A tűzifát illetőleg még nehezebb a, helyzet. 

Valóban lehangoló, hogy akkor, a midőn a lomb-
levelüek évi tüzifatermése 12.147,906 tömör köbméter, 
illetve 15.184,882 ürköbméter, -) a lülevelüeké minimáli
san 3) 6.483,952 tömör és igy 8.104,9-10 ürköbméter 
összesen tehát az ország évi tüzifatermése 23.289,822 
ürköbméter, hogy azért, mert ez anyag nagy része a rossz 
szállitási viszonyok mellett, mint értéktelen, még manap 
is az erdőben marad , 4 ) vagy a mai gazdasági követel
ményeinknek meg nem felelően s reális értékén jóval 

1 ) Ez irányban 1. de Poltere : A bükkfatermés erdőgazdasági' kezelése 
és értékesítése. Erd. Lapok 1903. évi I. füzet. 

2 ) L. „A. bükktüzifa tartósságának és kelendőségének kérdéséhez" cz. érte
kezésemet. Erd. Lapok 1902. évi I X - X I . füzet. 

s ) A statisztikailag kimutatott 21.613,173 m3 évi fenyőfatermésünk 30%-át 
tűzifába számítva = 6 483,952 tömör köbméter. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
ugy a tűlevelű, mint a lomblevelű tüzifatermés mennyiségét illetőleg nemcsak 
a hegyvidék, de az egész ország fatermését vettem számításba. 

4) Vannak nagyterjedolmü bükköseink, melyek egyáltalán értéktelenek ; 
vannak helyek (pl. Máramarosban és Zemplén vármegye északi részén), ahol a 
bükk müfát bulorlécz-gyár knak termelik ki, mig a fatermésnek többi, mintegy 
70%-a, mely tűzifát szolgáltatna, az erdőn marad mint értékesithetlen. L. de 
Pottere „A bükkfatermés erdőgazdasági kezelése és értékesítése". Erd. Lapok 
1903. évi I. füzet. 
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alárendeltebb czélra használtatik fel 1) s csak jóval kisebb 
része szolgál valódi rendeltetésének: hogy akkor az ország 
nemcsak belföldi, de olyan nagy mértékben külföldi kőszenet 
is kénytelen még szobafütésre is használni s hogy ilyet 
égetnek még az erdők közepette fekvő hegyvidéki váro
sokban is. 

Hogy milyen nagyarányú nemzeti vagyon jut veszen
dőbe mind ezáltal, és hogy mennyi munkától esik el a 
hegyvidék népe az erdőüzem ezen fogyatékossága miatt, talán 
nem szükség külön ecsetelnünk. De nem szükséges 
egyben, hogy az elősoroltak után tovább taglaljuk azokat 
a körülményeket, melyeket közforgalmi eszközeink hiánya 
s az erdők feltáratlansága teremtett a hegyvidéken! 

Ha ilyen helyzetet találunk, nem is kételkedhetünk 
abban, hogy kormányunk, mint az államhatalom végre
hajtója, az ország anyagi erejéhez képest ne terjessze ki 
gondoskodását a jelzett hiányok pótlására, a vázolt bajok 
olyan orvoslására, a mint azt a II. magyar országos tech
nikus kongresszus ide vonatkozó határozata is javasolja. 
Annál kevésbé kételkedhetünk, mert a közúti háló
zat kibővítésének terve az ország kormányelnökének csak 
legutóbb elhangzott programmjában is helyet talált, és 
mert az ország jelenlegi kereskedelmi ministere ez esz
mének egyik leglelkesebb hive már hosszú évek óta! 

És nem hisszük, hogy a társadalom és egyebek között 
erdőbirtokosaink ne kívánnának részt venni a most körül
irt helyzet javításában akkor, a midőn ilyen fontos nem
zeti czélok istápolása mellett és a környék gazdasági 
helyzetének előmozdítása kapcsán a magánérdekek is az 
eddiginél nagyobb mértékben találhatnak kielégítésre. 

i) Sok helyütt a legjobb hasábfát szeniteni kénytelenek jobb értékesí
tés híján. 
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Az államnak a közutak fejlesztésében általában kívá
natos munkássága mellett azonban a kir. kincstárra, mint 
a hegyvidék legnagyobb erdőbirtokosára az a fontos szerep 
vár, hogy az erdőtulajdonosoknak jó példát nyújtson. l ) 
Nem is vonjuk kétségbe, hogy az ország földmivelésének 
ministere, tevékeny munkásságát ne terjessze ki e nagy
fontosságú kérdés problémáinak megoldására. Nem kétel
kedünk, hogy még alkalmas időben ne találjon módot e 
nagyszabású, de annyira kívánatos és műidének fölött 
produktív gazdasági befektetések pénzügyi kérdéseinek meg
oldására. Olyan beruházásokéra, melyek az erdöbirtok gaz
dasági jövedelmében rövid időn belül és busásan megtérülnek 
s a melyek egyik biztositékát képezhetik a kincstári erdőbir
tokkal bíró vidékek gazdasági átalakulásának és fellendülésének. 
Oly munkálatokhoz, a melyek sikerei buzdításul szolgálhat
nának birtokosainknak, a magyar hegykoszormi kívánatos és 
minden esetre jövedelmező gazdasági tevékenységhez. 

Az idő erre bekövetkezett. A hegyvidéken jelentkező 
súlyos közgazdasági bajok ezt égetően sürgetik. Más nem
zetek sikerdus példái erre világos útmutatással szolgálnak. 2) 
A befektetések produktivitása, biztos jövedelmezősége meg 
éppenséggel ajánlja azok foganatosítását. 

!) A külföldnek ide vonatkozó póldáin kivül ugyanis utalhatunk e tekin
tetben Hieronymi mk. kereskedelemügyi ministernek a következő nagyfontos
ságú kijelentésére : „Nálunk a vasutak az állam kezeiben vannak, az állam nagy 
vasiparos, a legnagyobb erdőbirtokos és ezzel a legnagyobb fatermelő, bánya
üzletei vannak . . . stb. Ilyen állami mindenhatóságnak megvannak a követ
kezményei és kötelességei. Ahol a gazdasági életnek oly nagy mezejét vonja 
be az állam a maga tevékenysége és intézkedési körébe, ott az államnak sok 
olyan téren is kezdeményezőnek kell lennie, amely téren másutt a szabad és 
öntevékenységre utalt társadalom működik". Mihályi! : „A II. Magyar Országos 
Technikus Kongresszus Iratai". 

-) Lásd e tekintetben még „A külföld erdőgazdasági beruházásai" (Erd. 
Lapok 1901. XII. f.) és „Ausztria erdőgazdasági beruházásai" (Erdészeti Lapok 
1902. I. f.) cz. értekezéseimet. 
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Nagy összegről van szó! Milliókat igénylő beruhá
zásokról. Évekre terjedő, de biztos sikerű munkáról. Arról 
van szó, hogy a közforgalmi vasutak által közvetlenül átszelt 
erdők állandó jellegű szállító eszközökkel feltárassanak és arról, 
hogy ott, ahol közutak közvetítik az erdők fatermésének forgalmát 
a vasutakkal, vagy a nyilvános viziutakkal, ott e közutak 
műszaki kiépítése az érdekeltek bevonásával, ahol kell az állam 
segítsége mellett, de minden esetre a birtokos kincstár arányos 
anyagi és hathatós erkölcsi támogatásával mielőbb és sürgősen 
dűlőre hozassék. 

Az erdőgazdaság van ugyanis hivatva arra, hogy 
már az erdőben rejlő nagy nemzeti vagyon konzervatív, 
de megfelelő érvényesítése, az évszázados fatermés kellő 
arányú értékesítése érdekéből is oly akczióba lépjen, mely 
a mellett, hogy az erdő jövedelmének emelkedésével rövid 
1—2 évtized alatt busásan megtérül, s ekként a magán 
gazdasági érdekeket teljesen és maradandóan kielégíteni 
képes, egyben a vidék közgazdasági fellendülé-ének, a 
lakosság tartós jólétének is megvesse alapját. 

Ha ugyanis arra törekszünk, hogy a szállító eszközök 
kiépítését lehetőleg a helyi munkások végezzék, és ha ugy 
hajtjuk végre a munkát, hogy a keresményt ne a vállal
kozók kapzsisága nyelje el, ugy már maguk a beruházási 
munkálatok olymérvü keresethez juttatják a hegyvidéki 
népet, mely gátat fog vetni a mindig nagyobb arányokban 
megnyilatkozó abbeli elhatározásának, hogy vándorbothoz 
nyúlva uj hazát induljon keresni tul a tengeren. Anyagi 
erőhöz fogják juttatni, munkára fogják tanítani azt a népet, 
mely ma az aránylag élettelen hegyvidék hosszú évtizedek 
óta alig változott, silány és bizonytalan keresetet nyújtó 
munkáját oly unott egykedvűséggel végzi. 

Megváltozik és átalakul pedig a helyzet akkor, ha 
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megnyílik majd, ha feltárva lesz, és minden részén hozzá 
férhetővé válik az erdő. Ha babkarólól a komlópóznáig, 
a tűzifától a cellulose fáig a mü- és haszonfával együtt 
az erdő mindenféle anyagtermése értékesíthető lesz. 

Az erdei munkának és anyagszállításnak nagyszabású 
tere nyilik majd meg akkor a hegyvidéken. A mostaninál 
aránytalanul nagyobb, sok irányú és e mellett már állandó 
keresetforrás lesz az erdőüzemnél biztositható a lakos
ságnak. Lehetővé válik mindez akkor, ha az erdőgazdaság 
ez alapvető munkájában és a nélkül, hogy a magán gazda
sági érdekeket megsértené, nem hagyja figyelmen kivül, sőt 
kellőleg istápolja, gondos figyelmében részesiti majd a közgazda
sági tekinteteket. Ha már az alkalmazandó gazdasági szállító 
eszközök megválasztásánál nem mellőzi a környékbeli nép 
érdekeit. Ha nem épit pl. erdei vasutat ott, ahol kocsiutak 
is létesíthetők volnának 1), s ahol már megvan vagy a 
szükséglet szerint szaporítható a fuvarerő oly mértékben, 
hogy az erdőgazdaság forgalmát lebonyolítani képes legyen. 

Aki ismeri a magyar hegykoszoru gazdasági viszonyait, 
az tudja is kellőleg méltányolni ennek a legutóbbi felté
telnek fontosságát. Mert éppen a mi hegyvidékünk szegény 
lakosságának érdekeire, ha nem is mindig, de sok esetben 
fölötte fontos körülmény, hogy a feltárt erdők belterjes 
gazdaságában a mindinkább emelkedő anyagszállítás állandó 
és biztos keresetét képezze a lakosságnak. 

A hegyvidék közgazdasági átalakulásának, a lakosság 
anyagi jólétének egyik olyan elsőrendű kelléke ez, melyet 
a kereset gyarapodásával megnyíló közvetlen hatásában, 
valamint a mezőgazdaságra közvetve kiható következmé
nyeiben eleve körvonalazni alig lehet. 

!) Lásd Ut-c vagy vasút cz. értekezésemet „Erdészeti Lapok" 1902. évi 
VI. füzet. 
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Legalább a vázlatos bizonyítás érdekéből itt ismétel
ten csak arra utalok, hogy a fuvarerő meggyarapodása 
már magában is nagy közgazdasági előnyöket jelent. 
Amint arra más értekezésemben J) is reámutattam, hang
súlyozni kívánom itt is, hogy a nép, mely manapság a 
végletekig menő legeltetéssel kapcsolatos állattenyésztés
ből várja jövedelmét, a közutak és gazdasági utak kiépül
tével, az arányaiban fokozódó és az évnek nagy részére 
kiterjedő anyagszállításhoz már lovat vagy más tehervonó 
állatot szerez. E mellett mindinkább az istállózáshoz hajlik, 
mert emelkedő takarmányszükséglete a mezőgazdasági 
földek trágyázását, javítását teszi kívánatossá. Azok bel-
terjesebb megművelésére törekszik, mert a tehervonó állatok 
megszaporodásával már erre is képes. De mód nyilik 
ekként arra is, hogy a gazdaság fejlődésével a már gon
dozott és kultivált hegyvidéki legelő területek is kielégítsék 
az okszerűen űzött marhatenyésztés szükségletét. 

És a mig manapság az erdei termésnek a feneketlen, 
rossz utakon való szállításához a legsilányabb állati anyagot 
szerzi be a nép, mert ez egy szállítási idény alatt, pár 
hónap multán úgyis teljesen tönkremegy, addig az utak 
állandó jelleggel és műszaki értelemben vett kiépülté
vel, már megváltozott érdekei is arra ösztökélik a gazdát, 
hogy erőteljesebb, teherbíró olyan anyagot szerezzen vagy 
neveljen, mely annak túlságos igénybevétele nélkül több 
terhet szállíthat a jó utakon; s e mellett állandó tartásra 
és használatra is érdemes. 

Igazolhatják már e vázlatosan ismertetett körülmények 
is, hogy milyen fontos tényező a hegyvidék közgazdasági 

!) L. „A hegyvidéki erdőgazdaság szerepe a nemzet háztartásában." (Erd. 
Lapok 1901. évi VII. f.) és „Nemzeti akczió és erdőgazdaság" (Erd. LapoK 
1902. évi IV. f) cz. értekezéseimet. 
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érdekeire a gazdasági szállító eszközök helyes megválasz
tása és tervszerű kiépítése. 

Ezzel válik lehetővé, hogy amint fokozatos összefüggésbe 
jönnek a gazdasági utak a közforgalmi eszközökkel, egyúttal 
áttér az erdőgazdaság a fatermés házilagos előkészítésére s 
annak késs állapotban való értékesítésére. 

Hogy milyen nagyhatású és kívánatos a magyar hegy
vidékre az erdőgazdaság e rendszerváltozása, az előzők 
után talán fölösleges is ecsetelnünk. Hangsúlyozni kíván
juk azonban, hogy ez irányban is csak as olyan fokozatos 
és tervszerű átalakulás lehet csélirányos és ugy a köz, mint 
a magángazdasági érdekeket kielégítő, mely előfeltételül a 
közutak és a gazdasági szállító eszközök kiépítését tekinti. 

Már az a körülmény, hogy a házilagos gazdálkodás révén 
a nép a mindig belterjesebbé váló erdőgazdaságban állandó 
keresetet talál s hogy az erdőbirtokos, mint közvetlen kenyér
adó a nép szocziális érdekeire hathatósabban érvényesítheti 
befolyását, magában olyan tényező, melyet az erdős vidék 
többnyire vagyontalan lakossága érdekéből kicsinylenünk 
nem lehet. Nem lehet pedig különösen a nemzetiségek lakta 
magyar hegyvidéken, hol ekként a néppel való közvetlen 
érintkezés, szoros összeköttetés és főleg a kenyéradó szerep 
folytán as erdőbirtokosok és az erdőgazdaság intézői a magyar 
állam eszme iránti hűség propagálásának és biztosításának első
rendű letéteményeseivé lesznek. 

Az erdőgazdaság átalakulása azonban más irányban 
is nagy szolgálatára válik majd a hegyvidék érdekeinek. 

Az a körülmény, hogy a favállalatok monopóliumá
nak megszüntetésével az erdőgazdaság kész állapotban áruba 
bocsájtott termékeit bárki, bármikor, bármely mennyi
ségben megszerezheti, a manapság visszafejlődő házi fa-

EBDÉSZETI LAPOK. 76 
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iparra is fellendítő Itatással lesz.1) Az e czélra szükséges 
megfelelő faanyagok megszerzése, mely manapság a nem 
egyszer leküzdhetetlen akadályok miatt hátráltatója a házi 
faipar fejlődésének, ekkor nem ütközik már nehézségbe. 

A gyáripari érdekeknek, mint a fakereslet emelkedését 
előidéző másik igen lényeges tényezőnek érvényesülésére is 
megnyílik ekként a tér. Az élénkülő fakereskedelem és a 
magánipari vállalkozás biztos számítási alapot talál a kész 
állapotban bármikor és bárki részéről megszerezhető fa
anyagokban, melyek az év minden szakában használható 
szállító eszközökön olcsón és biztosan szállíthatók a gyár
telepekhez. 

A megváltozott helyzetből folyólag az ipari vállalko
zás előnyére lesz az is, hogy a magyar hegyvidéken eddig 
félhasználatlan vizierök érvényesítését ekkor már misem aka
dályozza. 

Pedig fontos tényező ilyen tekintetekben a hegyvidék 
viziereje. Gondoljuk meg, hogy Magyarország hegyi vizei 
két millió lóerőt képviselnek. Bennök legalább is kétszáz
ötven millió korona értékű vizierö kínálkozik könnyű 
átalakításra és kihasználásra. 2) 

A gazdasági fellendülésnek az iparfejlesztéshez kívá
natos e másik fontos feltétele tehát kinálkozóan lép majd 
előtérbe a fát feldolgozó vagy akár másféle iparra szánt 
telepek tervezésénél, mert a vizierők akadálytalan hozzá-

!) Gaul Károly Hazánk házi faipara. 1902, Erd. Lapok 1902. III. és IV. f. 
2)Darányi Ignácz dr. volt földmivelésügyi miniszter megbízta minisztériumá

nak vízrajzi osztályát, hogy a hegyi vizek erejét puhatolja ki, és az adatokat tegye 
közzé. E munkálatok 1897-ben indultak meg s 1902-ben nyerlek befejezést. 
Eredményük a fenn közölt adat. Itt a részletekből példaként felemiitjük, 
hogy a Vág folyónak hegyvidéki részében mintegy 230,000 lóerő van. A 
felső Tisza 158 ezer, a Garam 140, a Maros 130, a Sebes-patak 107; a Poprád 
90 ezer lóerőt képvisel. 
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férhetősége, könnyed kihasználása, úgymint az ipartele
peknek a világforgalommal való olcsó összeköttetése ak
kor már biztosítva lesz. Ebben a tekintetben az ipari 
érdekek érvényesülését illetőleg az erdőgazdaság a hegy
vidéken alapvető és kezdeményező szerepre van hivatva. 

Kezünkben van tehát a hegyvidék gazdasági átala
kulásának, anyagi felvirágoztatásának egyik legfontosabb 
kulcsa; eszközéül a magyar hegykoszoru erdőségei kínál
koznak olyan értelemben és olyan szerepben, amint azt 
ezúttal vázolni igyekeztem. 

Példákkal szolgál más nemzetek, a müveit nyugat 
gazdasági fejlődésének történelme, az anyagi sikert pedig 
a külföld példáin kivül igazolhatják már azok a jövedel
mezőségi számitások is, a melyek a magyar hazában é s 
főleg annak hegyvidékén az erdőbirtokba való észszerű 
befektetések biztos eredményeivel kecsegtetnek. 

Reméljük is azért, hogy ha az első nagyszabású, 
de jó sikerű példaadás meglesz, nem marad el annak 
követése és nem marad el a magyar hegyvidéknek az a 
gazdasági fellendülése sem, a milyent a főbb vonásaiban 
most vázolt gazdasági akcziótól joggal elvárhatunk. 

A külföld erdörendezési eljárásai. 
Irta : Bund Károly. ( B e f e j e z é s . ) 

VI . Ausztria. 

II. Hozamszabályosás. 
Ismerte tésünkben, amint már megemlítettük, az 1873. évtől 

kezdődő időszakot öleljük fel. Ezen időszak elején a hozam
szabályozás módja Ausztr iában a térszakozás volt, a maga jelleg
ze tes a lakjában. A tagok besorozása a vágásforduló egyes forduló
szakaiba és ennek megfelelően a tagok megjelölése annak a 
fordulószaknak a számával , a melyben a szabályos vágásterv é r -
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