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Megjelenik minden h ó n a p 1. é s 15-ik n a p j á n . 

Ára 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. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6 . szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclatnatio" teendő 



Munkatársaink tájékozásául! ^SSf^X^ 
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 köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40 - 48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen 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 irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. 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 különlenyomatokat 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 meg: 

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 ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh 
Ernő m. kir. főerdőmérnökök. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Ara 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Teljesen 
elfogvott. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ara 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZESTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : bölcsházai Belházy Emil. 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: NövényrendS7er tan . 
Részlete^ növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán 
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ERDÉSZETI LAPOK 
XLVIFI. ÉYF. 

AZ O R S Z Á O O S E R D É S Z E T I E O Y E S Ü L E T 

K Ö Z L Ö N Y E 16. FÜZET. 

K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E O Y E S Ü L E T 
Szerkeszti : 

BUND K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőséé: és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten, Lipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz., I I . em. 

«« A lap Irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek, M 

(Telefon : 37—22.) "y-» 

Mezőgazdasági használatra kevésbbé alkalmas 
területek beerdősitése. 

Ismerteti Zivuska Jenő. 

^ 7 T , r szász királyi belügyminisztérium az 1907. év folyamán 
J~\ pályadijat tűzött ki e fejezet czimében megjelölt népszerű 

munkára. A dij nyertese Möller dr. szász erdőtiszt lett, aki a 
mezőgazdaságra nyereségesen nem alkalmazható területek befási-
tásáról főként az erdőértékszámitás és az erdészeti politika szem
pontjából értekezik, de emellett az erdőtenyésztés feladatait, valamint 
a kérdés közigazgatási, szocziális és törvényhozási vonatkozásait is 
érinti.1) A művecske, amint emiitettük, a nép számára készült; 
hangjában, példáiban, szóval egész szellemi színvonalában olyan, 
hogy azt a kisbirtokos, az iskolázott parasztgazda is megértheti. 
Ha ezt a munkát mégis egész terjedelmében és alaposabban 

!) Die Aufforstung landwirtschaftlich minderwertigen Bodens. Von dr. K.J. 
Möller, königl. Forstassessor in Schandau. Berlin. Verlag von Július Springer. 1908. 



ismertetjük, nem azért teszszük, hogy a bentfoglaltakkal a szak
embert tanitsuk, hanem hogy egy derék külföldi példát mutas
sunk a szóbanforgó kérdés rendszeres tárgyalására. A mezőgazda
ságilag vagy más művelési ágra jól-rosszul használható terület 
államunkban is bőven találkozik, beerdősitésük nálunk is alkalmi 
feladattá lehet. Bekövetkezhetik nálunk is annak a szüksége, hogy 
a földművelő népet a mezőgazdasági és az erdőtalajjövedelem 
viszonylatáról felvilágosítsuk. Ha ebben az esetben egy czélszerü 
minta áll rendelkezésre és e mintát az ismertetendő munkában 
adjuk, ugy hiszszük, hogy nem értéktelen fejezettel gyarapitot-
erdészeti irodalmunkat. 

A kifejezés, hogy »mezőgazdaságra kevésbbé alkalmas", nagyon 
relatív fogalmat jelöl és szabatosabb meghatározást igényel. Möller 
minden más szempont félretételével a mennyiségtani mértéket 
veszi alapul és azt mondja, hogy a mezőgazdasági földek beerdő
sitése akkor ajánlható, ha a talaj és az üzemtőke éppen annyi, 
vagy nagyobb kamatot hoz, mint mezőgazdasági használat mellett. 
Természetesen felteszszük, miszerint a talajhasználatnak semmi más 
neme nagyobb jövedelemmel nem kecsegtet. Ilyenek volnának 
például az állattenyésztés, tógazdaság, a területnek építkezési 
czélra való átengedése, a talajalkatrészek (agyag, kő, homok, tőzeg 
stb.) kihasználása. 

Ha a mezőgazda az ő kedvezőtlen fekvésű, gyatrább föld
jének talajjövedelmét a vételár és a bérösszeg egybevetéséből 
megállapította s az után tudakozódnék, hogy mennyi lenne a 
földből az erdőgazdasági talajjövedelem, csak pontos számí
tás után adhatnánk neki feleletet, amennyiben három eset 
lehetséges: 

1. Az erdőgazdasági talajjövedelem kisebb a mezőgazda
ságinál. 

2. Körülbelül egyenlő vele. Vagy meghaladja kevéssel, vagy 
valamivel mögötte marad. 

3. Nagyobb, mint a mezőgazdasági talajjövedelem. Möller e 
három esetet behatóan tárgyalja, de négy-öt pontban előbb a 
talajjövedelemről, annak gyakorlati számitgatásáról, viszonyításai
ról stb. emlékezik meg, amint alább látni fogjuk. 



Az erdőgazdasági talajjövedelem. 

/. Az erdőgazdasági talajjövedelemről általában. 

Ami a talajjövedelmet illeti, ne kápráztassa el magát a mező
gazda előnyös faeladások eredményeivel s ne higyje, hogy az 
erdő talán aranybánya. Fával birni és fát nevelni, két egészen 
különböző dolog. Általában kimondhatjuk, hogy az erdő talaj
jövedelme 3lk százalékon ritkán emelkedik felül, de sokszor még 
ennél is alacsonyabb. Szászország államerdeinél az érték- és jöve
delmi számításoknak alapjául 3 % kamatot vesznek s nagy átlag
ban tényleg ennyit nyújthat az állami erdőgazdaság. Magánbirto
kos hasonló körülmények közt valamivel nagyobb jövedelemre 
számithat. Az erdőrendezéstan legkiválóbb képviselői, egy Judeich, 
egy Pressler állapiták meg e határokat s mig az utóbbi a magán
erdőkre nézve a 3l/2 °/o-ot még lehető kamatlábnak veszi, addig 
Endres tanár „Forstpolitik" czimü művében (90. old.) azt mondja, 
hogy az erdőgazdasági kamatláb 2—3 % közt ingadozik s aki e 
gazdaságot üzi, meg kell annyival elégednie. 

Az erdőtőke kamatozását szemléltetheti a következő táblázat: 
Erdőgondnokság: 1870 1875 1880 1885 1895 1900 1903 
Antonsthal . . . ._ 2-19°/o 3-74% 3-55»/o 3'74°/o 3-19ö/o 4-13<>/o 3-33°/o 
Okrilla 2'97°/o 3-22°/o 2-41°/o 1 -820/0 2-33°/o 2-57°/o 2'44°/o 
Weissig 2-46% 1-52% l'42°/o 0-94% 0-48% li8°/o 0'96°/o 
Bad — 0-90% 0-69°/o — 

Az erdőtőke, melynek kamatozását évenként puhatolják ki, 
időszakonként, a tizévenkénti üzemreviziónál mindig újból állapit-
tatik meg. Itt figyelembe kell venni a következőket: A talajtőkét, 
mint a talaj nyers értékét a várható jövedelem módszere szerint 
3 % fölvételével veszszük számításba. Az állománytőke számításánál 
hasonló kamatlábat veszünk, amennyiben 40 évesnél fiatalabb 
állabokról van szó, míg az öregebbeket készletértékük szerint 
állítjuk be. A mellékhasználatok átlagos tiszta jövedelmét 3%-kal 
tőkésítjük s az eredményt a talajösszértékhez adjuk. 

Ha tehát a 10 évi időközben, melyre az erdőtőke megállapí
tása érvényes, a vég- és előhasználati fatömegek után a bevétel 
jelentékenyen nem emelkedik, ha a tulajdonképeni erdőhaszná
latok (fű, széna, talajalkatrészek) tárgyának ára nem lesz nagyobb, 
ha a rendes üzemi és kezelési költségek nem csökkennek, ugy 

55* 



nem is várható, hogy a legközelebbi 10 éven beiül több jövedel
met húzzunk, mint amennyi 3 % kamatlábnak megfelel. 

Ha tehát a mezőgazda, aki terméketlen földjét beerdősiteni 
szándékoznék, azt hallja, hogy az állami vagy ahhoz hasonló 
kezelésű erdő az utolsó 30 év alatt átlag 18—2-4%-kal kamato
zott, ne veszítse el kedvét az erdősítéstől, mert a kamatláb később 
biztosan emelkedni fog. De viszont ne ringassa magát képtelen 
ábrándokba, miszerint az erdő az itt jelzett mértéken felül gyümöl
csöztetné tőkéjét és fáradozását. 

2. Czélszerii e terméketlenebb teriiletek mezőgazdasági talajjöve
delmét azok eladása által tiszta pénzzé tenni, ahelyett hogy 

erdősitenénk ? 

Némelyik mezőgazda ugy okoskodhatik: hogyha a földjébe 
fektetett tőke csak 3 l /2%-ot kamatozik, vagy talán még kevesebbet, 
akkor rá nézve czélszerübb a földet eladni és árát a takarékpénz
tárba tenni. Talán többet is kaphat az eladásnál, mint amennyit 
birtoka tényleg megér. A vevőnek éppen szüksége lehet e darab 
földre, például azért, hogy a maga birtokát kikerekítse, vagy mert 
felnőtt gyermekei vagy ellátatlan hozzátartozói vannak, akiket a 
gazdaságban hasznosan tudna foglalkoztatni. 

Ez az okoskodás ugyan nem rossz, de némi ellenvetést mégis 
telietünk ellene. 

Mindenekelőtt vegyük figyelembe, hogy a készpénz hamarább 
kínálkozik elköltésre, különösen olyan kezekben, melyek nincsenek 
megszokva azt együtt tartani. A pénzt hamarább feléli az ember 
s inkább fordítja élvezetre, mint további tőkegyűjtésre. Azonkívül 
a gazdasági javak közt a földnek bizonyos kiváltságos helyzete 
van. Jövedelmező termőtalaj csak meghatározott kiterjedésben van 
a földkerekségén s azt növelni csakis a természetszabta mértékig 
lehet. Igaz ugyan, hogy Amerikában, de még kontinensünkön is, pl. 
Oroszországban még sok a ki nem használt termőföld s ha ez mü
velés alá kerül, akkor a mi mezőgazdaságunk is vészit értékéből 
s jövedelme kedvezőtlenül befolyásoltatik, de azt se feledjük, hogy 
a nemes érez termelése is nagyot emelkedett. Ennek következtében 
az érezpénz jövedelmezősége, t. i. a szokásos kamatláb értéke is 
egyre sülyedt s kedvező gazdasági viszonyok mellett jövőben 



még mindig fog csökkenni. A mezőgazdák öregebbjei még saját 
tapasztalatukból tudhatják, hogy annak idején 5°/o még egyáltalán 
nem volt tulnagy kamat. S hol állunk manapság? Angliában, 
melynek kifejlődött közgazdasága a mi jövőnk képét mutatja, a 
2—21/2°/o a közönséges, sőt a legnagyobb kamatláb. 

A második vagy még kisebb termőhelyi jóságú földek értéke 
bár csökkent, de a pénz értéke is sülyed feltartóztathatatlanul s 
talán még gyorsabban, mint a földé. Ebből a tényből, habár a 
jövő számtalan esélyeit az emberi szem nem láthatja, észszerűen 
az alábbi következtetésekre juthatunk: 

1. Könnyen megeshetik, hogy a pénzérték csökkenése meg
lassítja, esetleg meg is szüntetheti a föld árának a hanyatlását. 

2. Ha a régebben, pl. 40 év előtt vásárolt telek mezőgazdasági 
jövedelme apad s csak tőkeveszteséggel volna eladható, amennyiben 
forgalmi érteke a szokásos kamatlábbal tőkésített jövedelemnek 
felel meg, még egyáltalában nem következik, hogy ez a gazdasági 
helyzet örök és állandó marad. Aki abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy várhat, talán még maga megérheti, vagy legalább 
gyermekei érhetik meg, miszerint a tőkeérték egyenlő jövedelmezőség 
mellett is a szokásos kamatláb hanyatlása következtében lassan 
emelkedni fog. Nem gondolkozik tehát rosszul, aki kérdéses 
földjét megtartja s csak azon igyekszik, hogy annak jövedelem 
csökkenését egyelőre más, pl. erdőgazdasági használattal meg
akadályozza. 

3. A készpénz növekvő gyarapodásával a jómódúak száma 
is növekszik, akik vagyonuk egyrészét földbirtokba akarják fektetni, 
ha mindjárt az csak nagyon szerény kamatozással kecsegtet is. 
T^ehát ez a jelenség is érv lehet az ingatlan gazdasági javak 
előnyére a pénzgazdasággal szemben. 

3. Az erdőgazdasági talaj jövedelme, tekintettel a különféle fa
nemekre és üzemalakokra. 

Az erdőtalaj jövedelme nagyon különböző, körülbelől /%-kal 
kisebb vagy magasabb az átlagosnál a fanem szerint, melyet a 
kérdéses területen előnyösen termelhetnénk. 



A lombfagazdaság által nyújtott talajjövedelemre ritka és csak 
meghatározott esetekben számithatunk. Lombfát csak oly helyeken 
tenyészszünk, ahol a talajviszonyok arra parancsolólag utasítanak, 
mint a folyók árterületén, bazaltos talajon, ahol az erdeifenyő 
eltaplósodik, a lucz revesedésre hajló és végre oly kis felületeken, 
melyek éppen szűk határaik vagy alkalmatlan alakjuk miatt tű
levelűek tenyésztésére nem valók.1) Nagy általánosságban azonban 
érvényes az a szabály, hogy sem a közép, sem a törpe mezőgazda
sági birtokon nem ajánlatos a lombfaüzem. A lombfás közép- vagy 
szálerdő kezelése sokkal körülményesebb és több szakértelmet 
követel, mint a tűlevelüeké, kivált ha utóbbiaknál tarvágást alkal
mazunk. Azután azok nem is annyira kiadósak, mert tenyésztésük 
költséges, az egyes fáknak nagyobb távolságra kell állani, korai 
közteshasználatuk ritka, vágáskoruk magas. Persze a lombfás 
gazdaság is adhat szép jövedelmet, pl. az ártéri füzesé, de ezt, 
hogy űzni érdemes legyen, csak nagy arányokban lehet és 
kell űznünk. Ilyen szépen gyümölcsöző fűzfaüzemet többek 
közt az alsó Rajnánál találhatunk. Az se kápráztassa el a mező
gazda szemét, hogy hiszen az állam is tenyészti a lombfát. / 
Természetesen tenyészti. De nagyban. Igy kifizetődik ez a gazda
ság, de az államnak azonkívül is kötelessége, hogy a lombfa-
erdőket kipusztulni ne hagyja. Sok ipari, közegészségi, pénzügyi 
stb. érdek teszi indokolttá ezt az állami gondoskodást. A magán
birtokosnak azonban joga van arra, majdnem azt mondjuk, hogy 
kötelessége is, miszerint első szempontul a tartós és a lehető 
magas jövedelmezőséget vegye. 

Sokkal kedvezőbb legtöbb esetben a közép- és törpebirtokokra 
nézve, ha rajta tűlevelűeket tenyésztenek. Ha tehát a talaj arra 
való, erdősitsünk lehetőleg erdei- és luczfenyővel. Mivel pedig 
luczfenyőüzem mellett, amint a második fejezetben közölt táblázat 
mutatja, ahol az antonsthali gondnokság tiszta luczfenyves, az 
erdőtőke kamatozása a legnagyobb, következik, hogy alkalmas » 
termőhelyen a lucznak kell előnyt adni az erdeifenyővel szemben. 

!) Egészen más a helyzet gyárak, ipartelepek közelében. Itt feltétlenül a 
lombfák tenyésztését ajánljuk, mert ezek sokkal jobban ellenállának a gyárfüst 
ártó befolyásának, mint a fenyőfélék. 



4. Az erdei és a mezőgazdasági talajjövedelem összehasonlítása 
és ez összehasonlításból vonható következtetések. 

Ha e két gazdaság által nyújtott talajjövedelmet összehason
lítjuk, három alább tárgyalandó esettel szükséges foglalkoznunk. 

/. eset. A várható erdei talajjövedelem alacsonyabb, mint a 
használt terület mezőgazdasági talajjövedelme. 

Ez esetben világos a helyzet s mást az nem javai, minthogy 
a földhasználat jelenlegi módjánál kell továbbra is megmaradni. 
Természetesen nincs kizárva, hogy a művelésmód gazdaságos voltá
nak és esetleges változtatásának czéljából időnként a talajjövedelmet 
akár számitgatással, akár gyakorlatilag — pl. a bérajánlatok alap
ján — felülvizsgáljuk. Mert a mezőgazdaság pillanatnyi magasabb 
jövedelme nem ered mindig a talaj gazdasági jóságából. Számos 
más körülmény közrejátszhatik itt. Például csapadékszegény idő
ben, mint amilyenek az 1893. és 1904. évek voltak, nedves völgyek
ben vagy éjszaki hegyoldalokon bő termés lehetett, holott más 
időjárás mellett ezek a helyek nagyon terméketlenek. Hasonló 
jelenséggel állunk szemben száraz homoktalajon, ha a tenyészeti 
időszakban dús a csapadék. Igy a munkaerő időnkénti olcsósága 
is fokozhatja a jövedelmet. Gazdasági válságok beköszöntésével, 
ha egyes iparágak különösen a női munkást foglalkoztató üzemek 
megszűnnek, a munkabér az őstermelés javára kedvezően fog ala
kulni. Az is előfordulhat, hogy a mezőgazda azért húz földje után 
magasabb kamatot, mert annak tőkéjét trágyázás által növelte. 

Szóval a ma talált eredmény rövid néhány éven belül meg-
változhatik s igy a koronkénti felülvizsgálat nemcsak az egész 
birtokra, hanem annak egyes részeire nézve is ajánlatos. 

//. eset. Az erdőgazdasági talajjövedelem megközelíti a kérdéses 
talaj mezőgazdasági jövedelmét. 

Ebben az esetben a mezőgazda két kérdésre várhat feleletet. 
Úgymint: 

1. az alacsonyabb mezőgazdasági talaj jövedelem nem volna-e 
fokozható s ha nem 

2. mutat-e fel az erdőgazdaság a mezőgazdasággal szemben oly 
sajátságokat, melyek általában vagy éppen az adott esetben a be-
erdősitést indokolttá teszik vagy ellenkezőleg olyanokat, melyek 
a kisbirtokosnak az erdőüzemtől elvehetnék a kedvét? 



Ad 1. E kérdésre röviden válaszolhatunk, illetőleg egyszerűen 
kitérünk előle, mert nem esik tárgyalásunk körébe. Hallgatólagos 
feltevésünk az, miszerint a mezőgazdaság a legészszerübb kezelés 
mellett sem képes magasabb jövedelemre szert tenni. Ha ez a 
"körülmény fenn nem forog, ugy a beerdősités ajánlása tárgy
talanná válik. 

Ad 2. A szóbanforgó gazdasági ágak között jellemző különb
ségek vannak s ezek felől az erdősiteni szándékozó mezőgazda 

a) általánosságban erdészeti tankönyvekből, kivált az erdészeti 
politikából nyerhet tájékozást. Ha ilyenek nem állanának rendel
kezésre, ugy kivonatosan az alábbi fejtegetések során adunk némi 
képet az erdészet sajátságairól, illetőleg a két művelési ág között 
fenforgó különbségekről. 

a) 1. Az erdészet a mezőgazdasággal szemben munkaextenzivebb, 
de tőkeintenzívebb. Az erdőgazdaságilag megművelt terület sokkal 
kevesebb kézimunkát követel, mint az ugyanakkora mezőgazdasági 
különben hasonló viszonyok közt. Szokásos számítás szerint évenként 
50—70 hektárnyi erdő foglalkoztathat állandóan egy munkást, 
mig a mezőgazdaságnál 2—5 hektárra kell egy-egy munkásnak 
jutni. Az erdei munkának az is előnye, hogy az ültetést kivéve 
koránt sincs annyira időhöz kötve, mint a mezei. Munkáltatás 
tekintetében sokkal nagyobb tere nyilik a gazda elhatározásának, 
miért is a munkaadók időnkinti nagy versenye, ami a mezei 
munkabért annyira felveri, vele szemben nem éreztetheti nyomasztó 
hatását. 

De a termelési tényezők egyikének, nevezetesen a munkának 
kedvezőbb kihasználhatásával szemben az erdőtőkének olyan 
tulajdonságai vannak, melyek hátrányok gyanánt érezhetők. Az 
erdészet ugyanis, mint emiitettük, a mezőgazdaságnál tőkeintenzívebb, 
azaz nagy fakészlet-tőkével dolgozik, mely is a szabályosan be
ültetett, tartósan kezelt erdőkben a talajtőkéhez ugy viszonylik, 
mint 5 az /-hez, sőt mint 6 az l-hez. A talaj beerdősitése és a 
kihasználás közt hosszú idő telik e l ; sokszor több évtized, mint 
ahány hónap a mezei vetés és aratás közt. Szerencsés pénzügyi 
helyzet és bizonyos jellemszilárdság szükséges ahhoz, hogy a 
birtokos a vágásérettség idejét bevárja, hogy a már hasznosítható, 



de még pénzügyileg nem vágásra érett állabokat pillanatnyi pénz
zavarában meg ne bontsa. 

a) 2. Itt még mást is figyelembe kell vennünk. Ha a mező
gazda pénzzavarba jön, úgy kölcsönt vesz fel s birtokát részben 
vagy egészben a követelés biztositékául zálogba teszi. Másként 
áll a dolog az erdővel. Ha a mezőgazdának van ezer koronát 
érő rétje, melyet alagcsövezés által becsértékére 400 K-val emelt, 
úgy arra 1400 K kölcsönt kaphat. Ámde ha 1000 koronát érő 
erdőterülete van, melyet 20 évvel ezelőtt felújított, mely tehát 
a tenyésztési költségek kamataival és az erdőtőke növedékének 
megfelelő kamatokkal — csak 3°/0 mellett — máig 1930 K 
értékűvé lett, erre a területre csak ritka esetben és nehéz feltételek 
mellett kaphat többet, mint amennyit a puszta talajra kapott volna. 
Ugyanis az éretlen állab levágása idejéig sok minden eshetőség
nek van kitéve és pedig nemcsak a természeti erők részéről, 
hanem a birtokos túlkapásai miatt is. Tehát a beerdősitett terü
letre kölcsönt venni, mely valódi értékének megfelel, nagyon 
nehéz. 

a) 3. A mondottakban futólag érintettük, hogy a faállomány 
sokféle csapásnak és az emberi gyarlóság következményeinek lehet 
kitéve. Ha mindjárt a mezőgazdaságot is fenyegeti sok, az állat 
és növényvilágból származó veszély, mégis e tekintetben előnyö-
sebb a helyzete, mint az erdészetnek, mert amig a mezőn csak 
egy év fáradsága és tőkéje mehet veszendőbe, az erdőben hosszú 
évek során felgyülemlett fakészlet-tőke. Ehhez járul még, hogy a 
különleges károk, mint a szél, tüz, a jég- és hótörés is pusztítják 
és pedig szakadatlanul, tehát olyan időszakban is, mikor a mező
gazdasági terményt már elraktározták vagy piaczra vitték. Qomba-
és rovarkárok növekvő állabokban sokáig észre sem vehetők vagy 
csak a szakember venné őket észre s ellenük a növényfaj változ
tatásával, mint a mezőgazdaságban, máról holnapra nem véde
kezhetünk. 

Továbbá az is megfontolandó, hogy a mezőgazdaságot számos 
elemi csapás, mint pl. a jégeső, tűz- és vizkár ellen biztosítani 
lehet, mig az erdőbiztositás nem szokásos vagy legalább is nagyon 
kezdetleges ügylet. Néhány év előtt ugyan egy-két német 
társaság tüzesetek ellen erdőt is biztositott, de ez csak kísérlet 



számba történt. Végre az emberek részéről követett kihágásokkal 
szemben is sokkal kedvezőbb helyzetben van a mezei, mint az erdő
gazdaság. A nép jogérzéke még manapság is különbséget tesz a 
két művelési ág közt oly értelemben, hogy az erdőt rongálni 
vagy bitorolni nem szabad wgyan, de nem vétek. A népnek e 
jogi felfogása különben történelmi előzményekből fejlődött s éppen 
azért nehéz azt módosítani, vagy kiküszöbölni. Tény az, hogy a 
mezei terményekkel szemben az erdő sok helyen valami közös 
jónak tekintetik s sajnos, hogy a rongáló, pusztító kihágásoknak 
az év minden szakában ki van téve. Az erdőkárok pedig nemcsak 
azért okoznak gazdasági hátrányt, mert az eltulajdonított termék 
a tulajdonosra értékveszteséget jelent, hanem azért is, mivel a 
gazdát az erdőtől lassanként elidegenítik. 

a) 4. Az erdőgazdaság bizonyos szakismeretet tételez fel, 
mely még a legkisebb üzemnél sem nélkülözhető, ha azt ész
szerűen akarjuk használni, kezelni. Aki pedig a saját tapasztalataiból 
akarja megszerezni a szükséges tudnivalókat, nagyon magas tan
dijat fizethet, mert az elkövetett hibát az erdőnél jóvátenni nem 
lehet. A mezőgazda ellenben már egy év balfogásaiból is hasznos 
következtetést vonhat a jövőre nézve. 

A felsorolt általános szempontokon kivül az erdősiteni szándé
kozó gazdának 

f3) a két művelési ág különleges viszonylatairól is tudomást 
kell szereznie. Hogy előnyös-e vagy hátrányos az ő földjének be
erdősítése, arra nézve csak ugy felelhetünk, ha előbb meghatározzuk, 
hogy mit jelentenek a mezőgazdaságilag használt területre nézve 
»a kevésbbé alkalmas" és a » kedvezőtlen fekvésű" kifejezések. 

jj) 1. Mezőgazdaságra akkor kevésbbé alkalmas valamely terület, 
ha az az üzemi költségekhez képest keveset terem. A terméketlen
ség okát legtöbb esetben a talaj vegytani és fizikai összetételében, 
minőségében kereshetjük. Azt a talajt, mely a növénytermelésre 
vegytani alkatánál fogva nem igen való, amenyiben a lényeges 
növénytápszereket elégtelen mennyiségben vagy alkalmatlan össze
köttetésben tartalmazza, szegény talajnak nevezzük. Az ilyen szegény 
talajon legalább elméletileg trágyázás által segíthetnénk, hogy ez a 
hiányzó anyagot pótolja vagy a növénygyökérnek emészthetetlen 
tápanyagokat közömbösítse. 

» 



Természetesen számba kell vennünk, miszerint az ilyen szegény 
talajon a munka és a tőkeberuházás csökkenő termelőképességé
nek törvénye — amint Brentano Agrárpolitikájában kimutatta •— 
fokozottabb mértékben jelentkezik. Ez röviden a következőkép 
áll : ámbár adott területen a föld termelőképessége bizonyos hatá
rok közt mozog, mégis nagyobb munka- és tőkebefektetéssel 
abból magasabb nyers jövedelmet, bizonyos mértékig gyakran 
magasabb tiszta jövedelmet is húzhatunk. De mielőtt a nyers 
jövedelem fokozásának határát elértük volna, sokkal korábban egy 
másik határt érintünk, melyen tul a tőke és a munka többlete 
ugyan még mindig fokozódó, azonban e túlbefektetéshez viszo
nyítva állandóan csökkenő jövedelmet nyújt. E törvény alól 
vannak azonban kivételek. Egyik kivétel az, hogy a jövedelem 
fokozásának emiitett közelebbi határát kitolhatjuk azáltal, ha a 
kérdéses talajt más termékek tenyésztésére használjuk. 

Ilyen eset volna, ha a mezőgazdaságról erdőgazdaságra 
térnénk át. 

Hogy a mezőgazdaságra alkalmatlanabb területen erdei növé
nyeket előnyösen tenyészthetünk, nem csudálatos dolog. Mert a 
fák egész életükben átlag kisebb s bizonyos hamualkatrészek 
tekintetében másként alakuló igényekkel lépnek fel, mint a legtöbb 
mezőgazdasági növény. Nem kell nekik például drága trágya
szerek alakjában nyújtott annyi foszfor és nitrogén. 

A fáknál, amennyiben gyökérzetük mélyebbre hatol s öregebb 
korukban a tű-, lomb- és ághullással maguk készítik a trágyát, nem 
annyira a talaj vegyi összetétele fontos, mint inkább a talaj mély
sége és nedvessége. Ahol e két utóbbi feltétel megvan, a szerény 
erdeifenyő például még szegényes homoktalajon is számottevő 
növekvést mutat. Beerdősitésre olyan területek is alkalmasak, 
melyeken a vizáradás a mezőgazdasági használatot lehetetlenné 
teszi. Ahol az alagcsövezés nem volna gazdaságos s a vizbőség-
gel erős fagyok együtt nem jelentkeznek, égert, kőrist, kevésbbé 
nedves helyeken tisztán vagy elegyesen luczot tenyészthetünk. 

Különös előnye az erdőgazdaságnak, miszerint a kihasználás 
nincs egyetlen időponthoz kötve, hanem azt télire halaszthatjuk. 
Igás járművel még fagy idején is járhatunk az erdőre s annak 
teherviselő képességét teljesen kihasználhatjuk. 



Előnyös az erdősítés láptalajon is. Ha ezt rétnek használjuk, 
bázikus ásványfölddel kell alaposan felkevernünk, mert másként 
megsavanyodnék, azonkívül a fű nehezen szárad a nedves felső 
rétegen, kifuvarozása a puha földön bajjal jár. 

Azonban nem mindig a talaj vegytani vagy fizikai tulajdon
ságaiban rejlik annak a mezőgazdaságra való alkalmatlansága. 
Gyakran a megművelés nehézsége is akadályul szolgálhat. Gon
doljunk csak köves, kőfolyásos helyekre. Itt a szántás nagyon bajos, 
a kövek elhordása pedig sok időbe, drága munkába kerülne. Az 
eső által kimosott kövek aratáskor a kasza élét elcsorbitják, a 
vágást megnehezítik. Ilyen területeken hát összehasonlíthatatlanul 
kényelmesebb, kedvesebb üzem az erdőgazdaság. A fatenyésztés-
nél csak pasztánként s nem oly mélyen, alaposan kell a talajt 
megművelni; a kimosott kövek helyükön maradhatnak, mert a 
fák szükségkép nem állanak oly sűrűn egymás mellett, mint a 
gabona s végül, ami a fődolog, a terület megmivelése nem 
évenként, hanem nagy időközökben ismétlődik. Lehet ugyan, 
hogy az ilyen köves területek talajjövedelme nagyon alacsony lesz, 
de a kis jövedelem is jobb, mint semmi jövedelem. 

(3) 2. A mezőgazdaságilag használt terület, amint emiitettük, 
kedvezőtlenül is fekhetik. Itt két eset jöhet tekintetbe. A kérdéses 
terület csak viszonylagosan, bizonyos központ tekintetéből lehet 
kedvezőtlen fekvésű vagy pedig abszolúte, azaz minden mező
gazdasági használatra nézve. Az első esettel röviden végezhetünk, 
amennyiben e hibát egyszerű gazdasági művelettel, pl. eladás, 
csere kiküszöbölhetjük. Az ilyen relative alkalmatlan fekvés vagy 
abban áll, hogy a kérdéses föld nagy vízszintes távolságban van 
a gazdasági központtól, vagy pedig függélyes irányban esik ettől 
messze. Első esetben a munkaidő jókora részét fogjuk elveszte
getni, amennyiben a munkahelyig hosszú utat kell oda s vissza 
megtenni. Minél kisebb a félreeső terület, annál érezhetőbb a 
munkaveszteség által okozott kár. A nagy távolság miatt a lassú, 
de előnyösebb ökörigáról le kell mondanunk s ahelyett lovakat 
kell alkalmaznunk. 

Ilyen körülmények közt az erdőgazdaság, mint a talajhasználat 
munkakimélőbb neme határozottan ajánlható. Nagyobb jövedel
met biztosit földünk után, mint a mezőgazdasági művelés. Magán-



és közgazdasági szempontból azért csak sajnálhatjuk, ha a föld
műves a hagyományokhoz görcsösen ragaszkodva nem birja 
magát a müvelés más ágára elhatározni s annál elismerésre mél
tóbb eljárás az, mikor az állam nemcsak a jövedelem fokozása, 
hanem példaadás szempontjából a rosszfekvésü, rosszul kezelt 
területeket megveszi és beerdősitteti. A szász erdőkincstárt ez a 
helyes szempont vezérelte, midőn az utóbbi évtizedekben egyes 
kerületek, névszerint Ölsnitz, Plauen, Freiberg és Marienberg 
elpusztult tenyéréit összevásárolta és utólagos beerdősitések által 
jövedelmezőbbekké tette. 

Hasonló kedvezőtlen helyzettel állunk szemben, ha a mező
gazdasági föld sokkal magasabban fekszik, mint a gazdálkodás 
központja. Itt a nehéz fuvarokkal, mint az istálló- és műtrágya ( 

trágyáié, hegynek kell mennünk, mig a szénával vagy más 
száraz takarmánynyal terhelt könnyebb fuvar a hegyről eresz
kedik lefelé. Mindenesetre kényelmesebb és gazdaságosabb is 
volna az erő kihasználása, ha azt megfordított tényezőkkel 
vehetnők igénybe. E kedvezést nyújtja az erdő. A tenyész
téshez szükséges csemetét, ha ugyan már a helyszínén nem nevel
tük, könnyű szerrel szállíthatjuk oda, mig annak idején a kitermelt 
fával megrakodott fuvarok, tehát a súlyosabb anyagok a hegyről 
fognak lehozatni. Mivel pedig az erdészetnél csak nagy időközök
ben vétetik az ut erősebben igénybe, annak építési és fentartási 
költsége is jelentékenyen kisebb lesz. 

Egyes területek abszolút alkalmatlanságát nagyobbára az 
éghajlati viszonyok okozzák. Különösen hegyvidéken találunk 
olyan helyeket, ahol a zord időjárás miatt a vetés nehezen érik 
s ha megért is, korai fagyok, havazások miatt bajos azt be
takarni. Itt a mezőgazdaság már időszerűtlen valami. Talán 
régebben, mikor a közlekedési hálózat fejletlen volt, mikor a 
nehezen megközelíthető hegyvidéki gazdaság egy csaknem ön
magában zárt egészet alkotott, mikor a nép tekintet nélkül a 
jövedelmezőségre, a maga szűkebb hazájában kényszerült a 
kenyeret és a takarmányt termelni, ekkor még volt értelme 
a mezőgazdasági konzervativizmusnak, de manapság már a 
gazdálkodás olyan formáira kell áttérnünk, melyek nem az ön-
szükséglet kielégítését czélozzák, hanem a legjövedelmezőbb ter-



mékek szolgáltatását teszik lehetővé. A fás növények még arány
lag zord helyeken is az utóbbiak alá tartoznak. A szász Ércz-
hegység gerinczein diszlő luczfenyvesek bizonynyal nagyobb jöve
delemmel kecsegtetnek, mint az ő védnökségük alatt nyomorúsá
gosan tengődő néhány darab szántóföld. 

Oly területeket is kedvezőtleneknek kell mondanunk, melyek 
északi lejtőkön fekszenek. A mezei vetés rövid élettartama alatt 
bizonyos mennyiségű meleget és napfényt kivan, melyek nélkül 
még különben kedvező körülmények közt is elcsenevészedik. 
Másként áll a dolog a fás növényekkel. Ha a fényszerető tölgytől, 
vörösfenyőtől, nyírfától c'.fekintünk, állithatjuk, miszerint a fák éppen 
az olyan helyeken tenyésznek a legvidorabban, ahol a fény és 
a meleg mérsékelt s a talaj nincs kiszáradva. A jegenyefenyő, de 
különösen a Iucz- sőt az erdeifenyő is a legszebb növekvést 
mutatják az északi és északnyugati hegyoldalakon. 

Azok a rétek és szántók is szűköt látnak hőben, fényben, 
amelyek szálerdőkkel határosak. Mert a magas fák árnyékövében, 
különösen a fenyő alatt, melyek levélszervüket télen át is meg
tartják, sokkal lassabban szárad a talaj, mint szabad felületeken. 
A mezei vetés az árnyékban tengődve és lassan érik; a levágott 
fű, gabona a napfény egyenlőtlen elosztása következtében rosszul 
szárad. A fák szélesen elterülő gyökerei a szomszédos rét vagy 
szántó szélső övéből is szívnak táplálékot s bár ez az élősködés 
nem nagy kárt okoz s a polgári törvénykönyv a mezőgazdának 
bizonyos védelmet biztosit, mégis ha az ilyen kedvezőtlen fekvésű 
területek talajjövedelme az erdőgazdasági talajjövedelemnél kisebb, 
ugy a beerdősitést már a fás növények közelségénél fogva is 
ajánljuk, mert az erdő legszebben az erdő védnöksége alatt tenyészik. 

Ha a mezőgazdasági föld meredek lejtőn fekszik, akkor is 
háládatlan annak a művelése, mert a szántás által meglazított 
talaj könnyen lemosódik, a magvat az eső- és hóviz lesodorhatja. 
A keskeny hornyokban eszközölhető erdei vetés annyiban előnyös, 
amennyiben kisebb erőfogyasztás mellett kisebb talajlazitással jár és 
időbelileg is ritkábban ismétlődik. A meredek lejtő, ha csak a nap 
perzselő sugarainak nincs kitéve, a fák növekvésére kedvező, mert 
a talaj jótékony beárnyalása az egymás felett álló lombkoronák 
fényélvezetével egyesítve van. 



///. eset. Az eddig nyert mezőgazdasági talajjövedelem a vár
ható mezőgazdaságinál kisebb is lehet. Ilyenkor a beerdősitést 
feltétlenül ajánlhatjuk. Természetesen előbb alapos megfontolás 
és számitgatás tárgyává kell tennünk, miszerint a kisebb mező
gazdasági talajjövedelem állandóan igérkezik-e olyannak vagy csak 
átmenetileg? Továbbá annak az előfeltételnek is meg kell lenni, 
hogy a birtokos az erdősítéssel járó és hosszabb ideig nem kama
tozó kiadásokat magára vállalhassa. 

ú% ú£ 

Uj alvázas kocsi- és fékrendszerem ismertetése. 
Irta: Bóra Elemér, az arad—csanádi egyesült vasutak művezetője. 

(Befejező közlemény.) 
Uj önműködő rakoneza-kikapesoló rendszerem, 

szálfaszállitókocsiknak a forgózsámolyokba ágyazott rakon
czák is fontos alkatrészei, melyeknek az a hivatásuk, hogy a 
forgózsámolyokon a magasan rakott tönkök szétgurulását 

megakadályozzák. Az eddigi rakonczák különösen a tönkök lerakását 
nehezítették meg. Hogy ezen segítsenek, különfélébbnél-különfélébb 
önműködőlég kikapcsolódó készüléket alkalmaztak már a gya
korlatban. Az eddigi önműködő rakonczák kikapcsolása azon
ban részben nehéz és sok esetben veszélyes is volt. Főképen 
pedig az a hátrányuk volt, hogy a rakonczák a kikapcsolás pilla
natában azonnal teljesen leestek. Általában véve az eddigi rend
szerek többé-kevésbbé hasznavehetetleneknek bizonyultak, kompli
kált és drága szerkezetük mellett is. 

Önműködő rakonczáimat nem kell se ki-, se bekapcsolni és 
a forgózsámolyra rakott szálfák azok biztos állását a kocsikon 
igy is teljes mérvben biztosítják. A rakományt a lerakás alkalmá
val fokozatosan bocsátják ki maguk közül, ugy hogy a forgó
zsámolyról a szálfák nem gurulhatnak le, sok esetben veszélyes 
gyorsasággal, hanem szabályozva, a legnyugodtabban bocsáthatók 
je. Úgyannyira, hogy a lebocsátással foglalkozó munkások a 
szálfák leeresztési oldalán is dolgozhatnak minden veszély nélkül. 


