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Munkatársaink tájékozásául! Í^^C^Ít 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvégük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadásziti ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagi i legén nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

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

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban Írják. A cz kkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni k:vánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén kiilönlenyomaiokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők m e g : 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET A L A P V O N A L A I KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. V I I I . kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. * 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K-

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz . Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapító 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapitottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPESTEN, LIPÓTVÁROS, ALKOTMÁNY-UTCZA 6 . SZ., I I . EM. 

« A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéi t közöltetnek. «2 
^ G (Telefon : 37—22.) 

Házilagos e r d ő g a z d á l k o d á s . 
Irta: Kaán K. 

Darányi Ignác dr. m. kir. földmivelésügyi miniszter a 
tárczája költségvetésének tárgyalása alkalmával a mult 
hónapban elmondott beszédében a magyar erdőgazdálko
dás jövőbeli irányára nagyfontosságú nyilatkozatot tett. 

A magyar erdőgazdálkodás fejlődés-történelmében kor
szakot alkotó lesz az a kijelentése, melylyel a házilagos 
erdőgazdálkodás hívének vallotta magát s amelylyel kife
jezést adott annak a szándékának, hogy ezt a gazdálko
dási rendszert érvényesíteni kivánja az egész vonalon. 

Mi, akik annyi éven által ennek az eszmének szolgá
latában állottunk, joggal ünnepelünk. Áthatva a miniszter 
tervének nagy gazdaságpolitikai horderejétől, igaz öröm
mel és hódoló tisztelettel üdvözöljük őt! Ünnepeljük a 
magyar erdőgazdálkodás érdekei legfőbb és leghivatottabb 
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őrét, legjobb szándékú és tántorithatlan hivét e kijelen
tés alkalmából. 

A széles látókörű gazdaság-politikus helyes érzékéről 
tanúskodik az az elhatározás, melylyel a földmivelésügyi 
miniszter ez irányzat felé fordult. Elhatározásának szilárd
sága, akaraterejének közismeretü szívóssága elég biztosíték 
ahhoz, hogy diadalra is vezeti az eszmét, melyet nemcsak 
jóindulattal, de lelkesedéssel karolt fel. Amelyről meg van 
győződve, hogy a magyar erdőgazdálkodás jövőbeli bol
dogulásának elsőrendű kelléke! Amelyről tudja, hogy nagy 
munkát kivan, de nagy kihatású eredményeket is igér és 
olyan sikereket biztosit, melyek a nemzet mai gazdasági 
berendezkedésének keretében, s a nemzeti czélok szolgá
latában szükségesek, közgazdasági jelentőségükben pedig 
nagy kilátásuak. Amelyek mindamellett korszakos átalaku
lásokat vonnak maguk után a magyar erdőgazdálkodás 
fejlődésében. 

Maga Darányi Ignácz dr. mondotta csak nem rég, az 
Országos Erdészeti Egyesületnek 1906. évi deczember hó 
9-én tartott örök emlékű jubiláris közgyűlésén, hogy ugy 
érzi — uj korszak előtt állunk. A magyar erdőgazdaságra 
a felvirágzásnak uj korszaka kezdődik. Az erdészetre a 
magyar nemzet fejlődésében nagy föladat vár! 

E kijelentések maguk igazolják, hogy Darányi Ignácz 
dr., m. kir. földmivelésügyi miniszter teljes egészében át
érzi akcziójának nagy horderejét és közgazdasági fontos
ságát. 

E kijelentések megnyugtathatnak egyben bennünket 
olyan irányban is, hogy mindaz, ami az akczió sikerének 
előfeltételét alkotja, éppen a földmivelésügy miniszterében 
talál majd a leglelkesebb támogatóra. Megnyugtathatnak 
tehát olyan irányban is, hogy az akczió sikere teljes lesz 
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és következményeiben ugy alakul ki, ahogy azt a helyes 
erdőgazdasági politika modern formái feltételezik. 

De kapjunk ki egyet-mást, hacsak ötletszerűen is a 
várható gazdasági következményekből! Most ugyanis, 
amikor arról van szó, hogy az ige testté váljék, nem lehet 
időszerűtlen megismételnünk olyan képeket sem, melyeket 
az eszme propagálásánál a gazdasági jövő képeként fes
tettünk. Nem lehet czéltalan, ha csak vázlatosan is, meg
rajzolnunk a gazdasági kialakulás formáját és arányait, 
hogy a miniszter akcziójának fontosságát méltathassuk! 

A házilagos erdőgazdálkodás az erdős vidék feltárását, 
a maradandó értékű szállító eszközök tervszerű és mű
szaki kivitelű hálójának kiépítését, tehát nagyarányú 
beruházások végrehajtását feltételezi. Olyan befektetéseket 
kivan, melyek már magukban is fölötte nagy közgazdasági 
kihatásuak, s amelyek akkor domborodnak ki nemzet
háztartási jelentőségükben, ha meggondoljuk, hogy nem
csak az erdőgazdaságra, de — mint azt beigazoltuk — a 
mezőgazdaságra, az állattenyésztésre, az iparra, a turisz
tikára stb. is nagyjelentőségüek.1) 

A modern értelemben vett czéltudatos és belterjes 
erdőgazdaság csak házilagos eljárások révén fejleszthető 
ki. És akárhány erdőgazdasági czél, mint a jegenyefenyő 
fenntartása, a bükknek kívánatos elegye, 2) okszerű és 
kellő időközökben megismételt erdőgyérités,3) csoportos 
és természetes erdőfelújítás, a világosságra hozott fatörzsek 
tömeg- és értékbeli gyarapodásának fejlesztése, a tulajdon-

l) A hegyvidéki erdőgazdaság szerepe a nemzet háztartásában. Erdészeti 
Lapok. 1901. V I I . f. 660 1. 

Ut-e vagy vasút. Erd. Lapok. 1902. V I . f. 665. 1. 
)̂ Vezérelvek a feltárt erdők felújításánál. Erd. Lapok. 1903. V I . f. 523.1. 

8) Erdőgyérités. Erd. Lapok. 1905. VHI . f. 623. old. 
1* 
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képpeni haszonfa-gazdaság,1) a faanyagok kész állapotban 
való értékesítése hosszabb időre való lekötöttség nélkül 2) 
stb. stb. csak ilyen eljárások utján biztosítható. 

Megszűnik tehát majd egész vidékek fatermésének, 
sajnos még ma is dívó, monopóliumszerű lekötése. A fa-
termés előkészített állapotban, és ha e rendszer fejlettebb 
lesz, csoportokban, s végül ha a kereslet ugy kívánja, 
választékok szerint kerül majd értékesítésre; amikor is ipar 
és kereskedelem egyaránt és közvetlenül juthat majd az 
anyag forrásához. Azt akkor és olyan minőségben 3 ) 
vásárolja meg majd mint legtöbbet ígérő, amikor és 
amilyen mennyiségben szükségeli. 

Tehát sem a fát feldolgozó iparnak, sem a részlet
kereskedőnek nem a nagyvállalatok önkénye szabja meg 
majd a faárakat, hanem az egészségesen kialakult verseny, 
mely a legtöbbet igérő szerepében minden venni szándé
kozót érvényre juttat, minden fátfeldolgozó ipari vállalko
zást létesülni és kifejlődni enged. 

A házilagos erdőgazdálkodás révén az erdős vidék 
többnyire szegény népe részére a munka egész sorozata 
nyilik meg szabályozott alapon, és mentesen a munkásnép 
kizsaroltatásának még csak eshetőségétől is. Biztos támasz
tékot, erkölcsi és anyagi támogatást nyer, söt több vonat
kozásában önmagától is társadalmi térre terelődik ekkor 

') A Schwazwald szálaló vágásos haszonfa-gazdasága. Erd. Lapok 1003. 
V. f. 446. old. 

2) Faértékesités a magyar hegyvidéken. Erd. Lapok. 1903. X I . 1023. old. 
Hegyvidékünk gazdasági érdekei és a faértékesités kérdése. Erd. Lapok. 1903. 
X I I . 1123. old. 

Faértékesités a franczia erdőgazdaságban. Erd. Lapok. 1904. V I . f. 481. 
old. Faértékesités a német erdőgazdaságban. Erd. Lapok. 1904. V I I . f. 560 old. 
A német rendszerű faértékesitési elvek alkalmazása. Erd. Lapok. 1904. V I I I . f. 
643. old. 

3) A fenyő épületfa tartósságának kérdéséhez. Erd. Lapok. 1905. I I I . f. 227. 



5 

az a hegyvidéki népsegitő akczió, melyet nemes czélok 
szolgálatában éppen Darányi Ignácz dr. indított meg. 

A kincstári birtoknak ez az átalakulása, s a vele járó 
elmaradhatatlan siker, a kincstári erdőtestek földrajzi elosz
lása és nagy terjedelme révén az egész ország erdőgazda
ságára, tehát a magántulajdonú erdőgazdaságokra is nagy 
és döntő kihatású lesz. Bizonyos tehát, hogy az erdő a 
fatermésnek a házilagos erdőgazdálkodás révén bekövet
kező nagyarányú emelkedésével (gyérítések, világosságba 
hozott fatörzsek tömeggyarapodása, a mai aránytalanul 
nagy termelési apadék kevesbedése stb.) a nemzeti vagyo-
nosodás mindig fontosabb tényezőjévé válik. És bizonyos, 
hogy az erdő, mely ma még akárhány vidéken a préda 
tárgya, sokkal becsültebb gazdasági tényező lesz, s ezzel 
az erdőfenntartás államgazdasági érdeke ujabb, a társa
dalomban gyökerező, tehát igen fontos támasztó ponto
kat nyer. 

A házilagos erdőgazdálkodás ezért a modern és mind
inkább belterjesebb erdőgazdálkodás legelső kelléke. Leg
főbb feltétele annak, hogy e tökéletes formájú, egy folyam-
rendszerű ország koszorúján és annak keretén belül is, 
az erdő fenntartása biztosittassék, az erdő közelében lakó, 
belőle élő nép boldogulása biztosittassék; ijesztő mérvű 
kivándorlása megakasztassék. Fontos eszköze egyben annak 
is, hogy az ország legkülsőbb perifériáinak nemzeti meg
erősödése maradandó módon biztosittassék, a nemzeti 
állam kiépítése elősegittessék! x) 

Nagyszabású arányaiban és következményeiben tehát 
kellően alig is körvonalozható az az akczió, melyet Darányi 
Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter tervez. És mi hiszszük 
és reméljük, hogy tervét a maga egészében végrehajtani 

!) Nemzeti akczió és erdőgazdaság. Erd. Lapok. 1902. IV. f. 447. old. 
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is fogja és előteremti a millióknak azt a nagy számát, 
amelyet az akczió előfeltételét képező gazdasági beruházások 
sok évre kiterjedőleg igényelnek. 

Mert itt nem 1—2 millióról, itt a milliók egész soroza
táról van szó. De emellett arról sem lehet szó, hogy 
valamely esztendőben és bizonyos beruházásokkal a házi
lagos erdőgazdálkodásnak ez az elsőrendű előfeltétele 
kielégítést nyerjen. Itt a következetes, a tervszerű munkának 
az évek egész sorozatára kiterjedő programmja, a beruhá
zások egész sorozata vár végrehajtást.1) 

Ez a kérdés nem oldható meg olyan beruházási hitel 
keretében, melyben a kincstári erdőgazdaság czéljaira léte
sítendő 1—2 szállító eszköz, talán 5 0 — 6 0 kilométernyi 
szállító vonal néhány milliónyi hitele szerepel! 

Ide a kincstári erdőbirtok feltárásának programmszerü 
tervezete és ennek a tervezetnek czéltudatos és műszakilag 
tökéletes végrehajtása kívánatos. Ez a programmszerü ter
vezet azután megkívánja azt is, hogy annak pénzügyi 
kérdései a végrehajtás kezdetén már tisztázva legyenek. 

Mint olyan, aki e kérdések taglalásával, a velők kap
csolatos eszmék propagálásával évek sora óta igaz lelke
sedéssel foglalkozom, sokat elmélkedtem már a kincstári 
erdőbirtok elkerülhetetlen beruházási hitelének számba 
vehető forrásain, a kérdés pénzügyi oldalának, a kívánatos 
munkák financzirozásának problémáján. 

Közjogi kérdéseink hullámverése néha olyan váratlanul 
sodorja el a magyar kormányokat s az alaptételek néha 
olyan éles ellentétben váltakoznak a kormányzati irány
elvek kialakulásánál és ekként a költségvetések tervezetében 

!) A külföld erdőgazdasági beruházásai. Erdészeti Lapok 1901. X I I . füzet 
1183. oldal. 

Ausztria erdőgazdasági beruházásai. Erdészeti Lapok 1902 1. füzet, 46 old. 



is, hogy ezt a minden idők javára szánt korszakos akcziót 
váratlan eshetőségeknek kitenni nem kivánnók. 

Különben is az a nézetünk, hogy az évszázados for
dulóra berendezett, nemzetháztartásilag is annyira fontos 
erdőgazdaság üzemének sikerét sem a közjogi politika 
szeszélyeinek, sem a kormányzati politika ötletszerűségeinek 
kitenni nem lehet. 

Mindezen okok talán eléggé bizonyítják annak a 
nézetemnek az igazát, hogy a magyar kir. kincstár nagy 
erdőbirtokán szükséges beruházások fedezetének kérdése 
talán önmagában akként nyerhetne legsikeresebb megoldást, 
ha 6 vagy 10 éves, első czyklusbeli beruházási tervezet 
hitele a bizton várható jövedelemgyarapodásra támaszkodó 
olyan törlesztéses jelzáloghitellel biztosíttatnék, aminőt 
sem a közjogi kérdések viharai, sem az ezzel járó kormány
változások nem befolyásolhatnak és meg nem változtat
hatnak. 

Ez a hitelbiztosítás mellőzné tehát a beruházási köl
csönök eddigi formáit. Nem az államháztartást, hanem az 
államnak azt az életképes üzemét terhelné, mely ezt az 
amortizácziós kölcsönt igényli, de vállalhatja is terheit s 
a vele járó kötelezettségeket. 

Ez a megoldási módozat annál kevésbbé ütközhetik 
akadályokba, mert a beruházások révén nagy arányokban 
jelentkező jövedelemgyarapodás a rövidlejáratú törlesztést 
biztosítja s igy az üzleti bizonyosság és realitás, mint a 
financzirozás alapkelléke nem hiányzik. 

Különben is olyan nagy értékű vagyont képviselő 
erdőbirtoknak olyan konzervative végrehajtott üzeme, mint 
amilyen a kincstári erdőgazdaságé, kell, hogy a birtok 
elsőrendű hitelképességét önmagában biztosítsa. Nincs 
okunk kételkedni abban, hogy a több évre programm-



szerűen kiterjesztett beruházási hitelnek financzirozása a 
legcsekélyebb akadályokba sem ütköznék. 

Ez a beruházási hitel egyben a magyar erdőbirtokok
nak a nálunk még alig ismert és mindenesetre teljesen 
rendezetlen hitelkérdését tisztázná s főleg az erdő faállo
mányára és a talajra együttesen biztosítandó jelzáloghitel 
formájának szerezné meg a kívánatos polgárjogot ugy a 
kötött, mint a kötetlen erdőbirtokon. És elejét venné nem 
egy nagyarányú erdőpusztitásnak. 

A kincstári erdőbirtokon űzendő házilagos erdőgazdál
kodásnak az elmaradhatatlan beruházásokon kivül nem 
mellőzhető előfeltétele az is, hogy a kincstári erdőbirtok 
ósdi adminisztrácziója modern alapokon átszerveztessék, 
mert a mai rendszer nem alkalmas nagyobb arányú házi
lagos erdőgazdálkodás sikerének biztosításához. 

Előfeltétele tehát az adminisztráczió átszervezése olyan 
alapon, mely az erdőgazdálkodás természete által megkívánt 
konzervativitás mellett kizárja a fölösleges bürokratizmust. 
Amely alkalmaz rendszert, ahol az kívánatos, de mellőzi 
a sablont, ahol az fölösleges s igy nem nyűgözi le a 
tevékenységet alakiságokkal a lényeg sérelmére. 

Szükséges az adminisztráczió átszervezése olyan alapon, 
mely az évszázados fordulóra tervezett gazdaság alap
elveinek védelmet és fejlődést biztosit, s amely megóvja 
az erdőgazdaságot az ötletszerűségtől s olyan szervezetet 
nyújt a deczentrálizált vezetésnek, mely nagy czéljai szol-
gá'atában biztos nyomokon halad a kialakulás, az előre
haladás utján a szebb jövő felé. 

Az ilyen átszervezésnek, ugy lűszszük, nincsen és nem 
is lehet akadálya. Biztosithatók tehát az előfeltételek és 
igy nincs és nem is lehet lényeges nehézsége Darányi 
Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter akcziójának sem. 



A kincstári erdőbirtokok személyzete mindenesetre 
hozsannával fogadja az eszmét és odaadással fog munkál
kodni annak végrehajtásán! Mert önmagát cs hagyományait 
tagadná meg ha nem lelkesednék olyan terven, melynek 
behatása alatt maga a miniszter jelenti ki, hogy: „a magyar 
erdőgazdaságra a felvirágzásnak uj korszaka kezdődik!" 

A szász h é t b i r á k erde je . 

(— cs.) A folyó év tavaszán ugy a napilapokban, mint a fake-
reskedői lapokban is, sok szó esett ezeknek az erdőknek értéke
sítéséről. Nem hiába, mert az alábbi adatokból világosan látható, 
hogy az a közművelődési czélokat szolgáló alap, amelyre ezen 
erdőknek jövedelme az 1876. évi XII. törvényczikk értelmében 
fordítandó, milliókkal rövidült volna meg, ha a januári eladás 
tényleg létrejött volna. 

A szász hétbirák „Lotru"-völgyi és „Codt"-völgyi erdeje, 
az 1904—1905 években igen részletes háromszögelés alapján 
megejtett szabatos felmérés szerint: 35.961 k. hold. Ebből az 
összterületből 23853-63 k. hold erdő, 6 5 8 3 0 3 k. hold havasi legelő 
és legelőterület, 5351T5 k. hold henyefenyővel benőtt terület, 
173T9 k. hold pedig hasznavehetetlen, terméketlen. 

Ezt az egész 35961 k. hold összterületet, erdőt és legelőt, 
porosz és bajor szakértők véleménye alapján a szász hétbirák az 
1899. évben Nagyszebenben megkötött szerződéssel egy a nagy
szebeni szász földhitelintézet és takarékpénztár által alakítandó 
vállalatnak bérbeadták 40 évre, évenkint fizetendő 70.000 korona 
haszonbérért. Az évi haszonbéren felül a vállalat az újraerdősítés 
költségeihez is évi 4000 koronával hozzájárult volna s igy a szász 
hétbirák egészben 40 éven át évente 74.000 koronát kaptak volna. 
A vállalatban magok a szász hétbirák is 600.000 korona alaptőké
vel részt vettek volna. Ezért az évi 70.000, illetve 74.000 korona 
haszonbérért a vállalat kihasználta volna 40 év alatt az egész 
23853-63 k. hold erdőt, használta volna az összes legelőket, amelyekért 
jelenben a szász hétbirák különben is 20356 korona évi bért 




