állóvá, személybiztonságot nyújtóvá készitettem, ugy az asztallapos
mint a szálfaszállitó kocsiknál, mely előnyei mellett a mozdony
teljes toló- és vonóerejét minden irányban és veszély nélkül ki
tudja fejteni. Könnyű járásuak, mert az egyes alvázak szabadon
mozoghatnak az ivekben és sem a toló-, sem a vonóerő azokat
abban nem akadályozza, vagy oldalt nem nyomhatja. Végre az
alvázak könnyed elforgását a megrakott asztallapok alatt olajban
forgó golyós végű forgócsapommal is biztosítottam.
Mindezen körülmények összessége a kocsik rongálódását,
azok javítását és az ezzel járó anyagpótlást, az egyes munkaléczek
felújításán kivül nagy mértékben alászállitja. S igy a munka is
állandóan folytatható és tartalékkocsik beszerzése felesleges.
Mindebből világosan látható, hogy a legolcsóbb és a legnagyobb
személybiztonságot nyújtó üzem ezen kocsirendszerrel bonyolít
ható le.

(Folyt, köv.)
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Erdőgazdasági mozgalmak Franczia- és Angol
országban.
II.
zinte ötletszerüleg, meglepetésszerűen vetette fel Anglia is
nagyszabású erdőpolitikai programmját a legutóbbi időben,
amelynek körvonalai most egyszerre hatalmas arányokban
bontakoznak ki előttünk. Még nincs három éve, hogy 1906 jul. 6-án
tizenhárom tagból álló királyi bizottság küldetett ki a tenger
hullámai által a királyság partvidékének több pontján okozott
rombolások megvizsgálására s a bajok orvoslási módjainak tanul
mányozására. Valószínűleg a gascogne-i öböl „pignade"-ja által
elért eredmények adták meg az ösztönzést erre legközelebbről,
amely hatalmas erdőség ma egy milliárd értéket képvisel s éven
ként ötven milliót hajt a vidék lakóinak munkabérekben, nyere
ségben és a földérték emelkedésében. 1907 ápril havában e bizott
ság elnöke, Ivor Churchill Ouess már be is adta jelentését, ami
dőn a kérdés váratlanul ujabb fordulatot nyert a munkanélküliek
zavargásai következtében, minek folytán a bizottság kibővült
hatáskört kapott 1908 márczius 31-én s két uj taggal szaporodva

meg, azt az utasítást nyerte, hogy vizsgálja meg, nem volna-e
czélszerü a tenger hatása alól kivont, vagy más vidékeken erdők
ültetésével tenni kísérletet a munkanélküliek foglalkoztatása czél
jából.
Ötven ülést tartott ez a bizottság s nyolczvan szakértőt hall
gatott ki, nem is említve a parlament és a hatósági közegek által
rendelkezésére bocsátott iratokat és dokumentumokat. Munkála
taiban eltérve eredeti feladatától, a tenger hatása alól kivont terü
letek befásitásának kérdésétől, a fősúlyt arra fektette, hogy meg
állapítsa lehető pontossággal azokat a területeket, melyek befásitás
után nagyobb jövedelmezőséget nyernének, mint ma.
A bizottság ez év elején terjesztette elő első jelentését, mely
két oldalról tartalmaz becses adatokat és észrevételeket és pedig
ugy a munkahiány nagy szocziális problémája megoldásának
módjai, mint másfelől az angol erdőgazdálkodás ujjáteremtése
szempontjából. Mindkettő már magában véve is elég nagy hord
erejű kérdés, hogy a törvényhozás munkáját lekösse, együttvéve
és egymással viszonyitva azonban jelentősége még hatványozottnak
mutatkozik.
Ami először is az utóbb emiitett szempontot illeti, elég
rámutatnunk azokra a megbeszélésekre, melyeket Anglia akcziójától függetlenül Amerikában Roosevelt elnök kezdeményezett
Amerika őstermesztményei védelme és megmentése érdekében, az
összes államok kormányzóival egyetértőleg. Ezekből a megbeszé
lésekből kitűnt, hogy Amerikának 1830-ban még szűz erdőségei
alig fedezhetik a szükségletet 1930-ig. Tényleg Amerika, melynek
évi vágatása 40.000 millió köblábra megy, minden évben három
szor annyi fát fogyaszt, mint amennyit erdői termelnek. Ezzel
pedig nem csupán bányaipara válik mind költségesebbé, nem
csak a szén és vas ára emelkedik mind magasabbra, de leg
nagyobb iparainak egyike, a fontosságra nézve negyedik helyen
álló fürészipar is teljes csőd elé kerül. Joggal mondhatta
tehát Roosevelt azon az ankéten, melyre fentebb czéloztunk,
hogy az őstermelés és a természeti kincsek védelme ma Amerika
legkomolyabb életproblémája, amelylyel számolni kell, s hogy az
Egyesült-Államok népeinek jövője nem a hadsereg és a hajóhad
kezében van, hanem attól függ, hogy a javak elosztása méltá-

nyosabb alapon biztosittassék s az oktalan pusztításnak minden
téren, de különösen az erdőgazdálkodás terén valahára gát vet
tessék.
Tudjuk különben, hogy ami a fát illeti, nemcsak Amerika,
hanem az egész világ tőkéjét fogyasztja, nem pedig termeléséből
él. Rengeteg erdőterületeket irtottak ki mindenütt s oly országok,
melyek eddig nagy kivitelt folytattak, most saját szükségleteiket
sem fedezhetik.
Ami már különösebben Angliát illeti, az 1907-iki hivatalos
kimutatások szerint Angliának erdőterülete a mondott évben
5 3°/o volt, Skócziáé 4 6°/o, Walesé 3 9 % , Írországé pedig csak
r 5 ° / o . Ugyanez időben Ausztriában 3 2 % volt az erdőség, Magyar
országban 2 7 % , Francziaországban 1 7 % , Belgiumban szintén 1 7 % ,
Németországban 2 6 % , Hollandiában 8 % , Dániában 7 % .
-

-

-

De nemcsak azt konstatálta a bizottság, hogy az egyesült
királyság erdős területeinek aránya kisebb az ország kiterjedésé
hez mérve, mint bármely más államban a kontinensen, hanem azt
is, hogy az állami erdőbirtok is kevesebb a magánerdőbirtokok
hoz arányítva, mint bárhol másutt. Már pedig belátta azt a
bizottság, hogy helyes erdőüzem és erdőpolitika csakis oly terv
szerű kezelés mellett valósítható meg, amelyet magánosoktól ritkán
lehet várni, mert a magános, aki legelőjét beültetni akarja,
kétszer is meggondolja, hogy vájjon feláldozzon-e bármily csekély
rögtönös hasznot is, csak azért, hogy oly tőkebefektetést tegyen,
mely egész életén át talán semmit sem fog számára kamatozni.
A magánosok kezdeményezésére tehát aligha lehetne támaszkodni uj
erdők ültetésénél. Ellenben az állam örökéletű s igy minden
bizonynyal megéri beruházásai megtérülését is, annyival inkább,
mert az erdőtermékek értékesítése igen könnyű s úgyszólván
automatikusan megy végbe.
Ez volt oka, hogy minden meghallgatott szakértő a legnyoma
tékosabban az uj erdőültetvények állami eszközökkel való meg
teremtése és állami kihasználása mellett foglalt állást, ugy hogy
a bizottságnak csak arra kellett szorítkoznia, hogy az alkalmas
területek kijelölését javasolja — 8 millió hektár csaknem műve
letlen földből 3,600.000 hektárt, mely alkalmas volna befásitásra,
a művelés alá fogott területek érezhető csökkenése nélkül is,

továbbá a hatóságok törvényes felhatalmazását arra, hogy egyez
kedés vagy esetleg kisajátítás utján megszerezzék a szükséges
területeket. Végre nem zárkózott el a bizottság attól sem, hogy
bizonyos esetekben az erdősítésre saját elhatározásukból vállalkozó
magánosok is állami támogatásban részesüljenek, de ebben az
esetben is hangsúlyozta, hogy csupán az állam nyújthat garancziákat a nemzeti erdőségek okszerű művelésére.
Az Anglia által importált fának ma 8 7 % - a fenyő, 3%-a tölgy,
1 0 % - a mahagóni stb. és más luxusfák. Ennélfogva 90%-a az
Angliába behozott fának, vagyis 9 millió tonna oly fanem, ame
lyet Anglia otthon is előállithat 6—7 millió hold befásitása által.
Már pedig a jelenlegi angol import teljes értéke alig marad a
30 millió font sterling alatt. Ennek az összegnek csak egy csekély
töredéke is elég arra, hogy számos munkanélkülit foglalkoztas
son ültetéssel stb. Szakértők becslése szerint minden ezer hold
erdősitése 16 embernek adna munkát, akik összesen 81 lelket
képviselnek, nem véve figyelembe azokat, akik a szállítással és
különféle ipari feldolgozással foglalkoznának, mint pl. székcsinálás, bognárság, butorasztalosság, ládakészités, orsó- és szerszámesztergályozás, épületfa és vasúti talpfa előállítása stb. stb.
Ha fölteszszük, hogy 2500 holdnyi juhlegelő egy juhász fel
ügyelete alatt áll, akkor ugyanakkora erdőterületen minden száz
holdon egy ember alkalmazása volna szükséges, vagyis 20 ember
egy helyett. A számitások mindenesetre csak nagyon csekély mér
tékben térhetnek el, ugy hogy kétségtelenül beigazoltnak vehet
jük, hogy az erdőbirtok kezelése több embert foglalkoztatna, ami
nagy előny a munkanélküliség veszedelmével küzködő országokra
nézve.
Ami az erdőmüvelés alá fogható területeket illeti, ki van
mutatva, hogy Angliának 2,371.000 hold kopár hegye és legelő
pusztája alkalmas erre, Walesnek 1,288.000 hold földje, Skócziának 9,088.000 holdja, Írországnak 2,244.000 hold területe, vagyis
mindössze 14,922.000 hold föld. Azonkívül Írországnak van még
2,000.000 holdat meghaladó posványos pusztája és kopár hegy
vidéke, amelynek egyharmada szintén alkalmas a beültetésre.
Hasonló jellegű nagy területek léteznek Angliában, Skócziában és
Walesben is, ugy hogy terület bőven áll e czélból rendelkezésre

és pedig tekintve, hogy jelenleg ezek holdanként 1 shilling—
2 shilling 6 pennyért vannak bérbe adva, kétségkívül nagyobb
haszonnal volnának erdőségek gyanánt értékesíthetők.
Azt hiszik, hogy Angliában egy ily akczió pénzügyileg is
teljes sikerrel kecsegtet, ugy az éghajlati viszonyok, mint a másutt
tett próbák tanulságai szempontjából. Szászországban például
1904-ben az erdőségek tőkeértéke 19,070.606 font sterlinget tett
ki, ami, a költségeket beleszámítva, 3 /2°/o-os összetett kamattal
holdanként 48 font 8 shillingnek felel meg, a szász erdőségeket
mind egybevéve, jót, roszszal együtt, a jelenlegi tőkeértéknek
2 ,2°/o-os jövedelmezősége mutatható ki.
1

1

1907 június 25-én Londonban egy erdészeti kongresszuson
dr. Schlick a 208 hold kiterjedésű, Herbert Lewis tulajdonát
képező vörösfenyőerdőről a következő részletes számításokat közölte:
A fát néhány év előtt vágták ki, a terület igen meredek domb
oldal s a talaj könnyű homok, de nem mély. A birtok bérértéke
szerint eredetileg évenként és holdanként 5 shillinget hozott.
Jelenlegi jövedelmezősége következőképen alakul: ritkításokból
4500 font, végleges vágatás 50 éves korban 14.500 font. Együtt
véve elegyesen mindkettőt, a teljes hozam 19.000 font, vagyis
91 font holdanként 50 éves korban. Ha az ültetés költségeit
5 fontra teszszük holdanként, ami több, mint amennyibe kerüi, a
végeredmény az, hogy ez az ültetvény 5 /2°/o kamatos kamatot
hozott.
1

Érdekes czikkben mutat rá Frazer Story is a Manchester
Ouardianban a nyugateurópai erdőültetvények jövedelmezősé
gére. Szerinte a Harz hegység holdankint 14 shillinget jöve
delmez, mig a sziléziai Óriás-hegység vadon területe körül
belül holdanként egy fontot. Zürich város erdőségei holdanként
tiszta 30 shilling hozadékot képviselnek, ami mutatja, mit lehet
elérni kedvező körülmények között. A több mint 16 millió holdat
kitevő német állami erdőségek, jót, rosszat vegyesen véve, holdan
ként évi 11 shillinget hajtanak s emellett közel 100.000 embert
foglalkoztatnak.
Már pedig különösen ez az utóbbi szempont az, mely Anglia
erdősítési politikáját vezeti. Nem oly pontosak ugyan azok a
számitások, melyek a foglalkoztatható munkások számára vonat-

koznak, de általában ugy számitnak, hogy 2.500,000 ember
találhat munkát 17 millió hold rendelkezésre álló terület be
ültetésénél. És az erdőültetés e nagy gazdasági reform-tervének
legelőnyösebb oldala az, hogy később főleg téli időben igényli és
köti le a munkáskezeket, ami alkalmassá teszi arra, hogy a
falusi mezőgazdasági kereset kiegészítéséül szolgáljon.
A művelet pénzügyi végrehajtását illetőleg, tisztában volt a
bizottság azzal, hogy az erdősítés jelentékeny tőkének hosszabb
ideig való immobilizálását követeli meg, hanem azután oly jöve
delmet biztosit, mely kamatos kamattal tériti meg a befektetett
tőkét. Éppen ezért indokoltnak tartja kölcsön utján fedezni a
szükséges kiadásokat, mert nem is volna méltányos a jelenlegi
nemzedékre hárítani minden terhet, amikor a haszon teljes
élvezete a jövendő nemzedékeké. Nyolczvan évi forgási időt véve
alapul, a bizottság két megoldást javasol. Az első évenként
60.000 hektár terület beültetése, de ez szigorú erdészeti szem
pontból némi hátránynyal jár, mert a minden évben ültetés alá
vett terület meg kellene hogy feleljen az egész befásitásra szánt
terület egy nyolczvanad részének, azonkívül ez 4 8 1 ° V k a l csökken
tené a hústermelést. Igaz, hogy ez az ellenvetés némileg súlyát
veszti, mikor elsősorban a munkanélküliek foglalkoztatásáról van szó.
-

A második módozat csupán 2,400.000 hektár beültetését veszi
czélba, évi 30.000 hektárral. Ez csak rosszabb minőségű területekre
szorítkoznék, a juhtenyésztés kisebb arányú csökkenésével járna
s csak félannyiba kerülne, mint az első kombináczió. Egyharmad
negyven évi forgási idő alapján volna kihasználható, kétharmad
pedig nyolczvan év alapján. A ritkítási munka a huszadik év után
kezdődnék. Első évben az államnak 1,125.000 K-t kellene költenie
s a kiadás emelkednék a negyvenedik évig, amikor meghaladná a
39 millió K-t, de a negyvenedik évtől a hetvenedik évig az erdő
jövedelme ellensúlyozná már a kölcsön terheit. A 71-ik évtől
kezdve a bevétel meghaladná a kiadásokat, ugy hogy a 80-ik
évtől kezdődőleg a tiszta jövedelem több lenne 3 80%-nál. Ebben
az időben már a tiszta jövedelem felülhaladná a 248 millió K-t
s az állami erdőségek értéke 8 milliárd K-t tenne ki, vagyis
kerekszámban másfél milliárddal többet, mint amibe került.
-

Mindezek a számitások a jelenlegi faárakra vannak alapítva s

számításba vették a kézimunkának, munkanélküliek foglalkoztatása
folytán előálló megdrágulását is a akiket kiválasztani, lakással
ellátni s felügyelet alá helyezni lesz szükséges. Nem lehetett
ellenben számításba venni az tüzek, rovarok pusztításai, hó és
vihar által okozható értékcsökkenéseket, melyeket azonban minden
valószínűség szerint bőven pótolna az árak várható emelkedése,
tekintve, hogy a fogyasztás napról-napra fokozódik, a termelés
pedig csökken a czivilizált országokban elharapódzott irtó gaz
dálkodás és a szűz erdőségekben nagy pusztításokat okozó tüzveszedelmek következtében. Maga Stanley Wilson is, aki elégte
lennek találta a kézimunka tulköltségeinek kiszámítását, meg van
arról győződve, hogy a feldolgozott fa árának emelkedése bőven
kiegyenliíi az apró számitásbeli hibákat.
Azt is konstatálta munkálatai folyamán a bizottság, hogy az
erdősítés fokozni fogja a szomszédos területek produktivitását s
hogy a kisbirtokrendszer erős lendületet venne az uj erdők ülte
tésével, fenntartásával és kihasználásával járó állandó és ideigle
nes foglalkoztatások révén s következéskép a vidék elnéptelene
dése elé erős gátat vetne. Általában és megközelítőleg a 3,600.000
hektár erdősítését czélzó első kombináczió állandólag 90.000 embert
foglalkoztatna, a második, 2,400.000 hektár befásitására irányuló
módozat pedig 60.000 embert, nem számítva az erdő által télen
át a mezei munkásoknak nyújtandó ideiglenes foglalkozást.
Anglia e messze kiható erdősítési politikáját különben
támogatja és kiegészíti a „Small holding" neve alatt ismert moz
galom is, mely az erdősítések keresztülvitelével párhuzamosan
törekszik arra, hogy a vidék elnéptelenedésének útját állja.
A „Small holdings act" által biztosított kedvezmények alapján
(small holding alatt egy holdnál nagyobb, de öt holdot rend
szerint meg nem haladó birtokot értünk) nemcsak a népesség
fogyasztó képességének emelését remélik, de azt is, hogy a nagy
városok foglalkozás nélküli népét állandó helyhez köthetik s kap
csolatban a nagyszabású keretekben mozgó erdősítési program
mal, tisztességes keresetforráshoz juttatják.
Várnai

Sándor.

