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volna, oly módon, hogy nemcsak a véderdők, hanem a feltétlen 
erdőtalajjal biró területek is mint nemzeti vagyon jellegével birok, 
képezzék azok bárkinek is a tulajdonát, fokozott állami felügyelet 
alá helyeztessenek s nevezetesen erdőirtás a közigazgatási erdészeti 
bizottság, illetőleg a kir. erdőfelügyelőség előzetes beleegyezése 
nélkül sehol se legyen megengedhető. 

Amennyiben pedig valamely feltétlen erdőtalaju erdő a birtokos 
pusztító használata ellen másképen meg nem védhető, vétessék 
nézetem szerint végső esetben állami kezelésbe, avagy váljék 
kisajátítás utján állami tulajdonná, amire a külföldi törvényhozás 
terén van már példa. 

Tudom, hogy ezt nálunk ma még magánjogilag (különösen 
a jogászok) lehetetlennek tekintik, de a világ folyása szerint már 
sok dolog és felfogás megváltozott a kényszer hatása alatt, amely 
addig változhatatlannak látszott. 

Addig is, amig ezeken a dolgokon törvényhozásilag változtatni 
lehetne, az állam erdővásárlásait nagyobb mértékben terjeszthetné 
ki, megvásárolva olyan magánbirtokokat, melyeknek különbeni 
pusztulása előre látható. Arad megye keleti hegyvidékén is sok 
régi nemesi birtok van jelenleg olyan kézen, akiknek tulajdonában 
ezen erdők fenmaradása nincsen kellőképen biztosítva. 

Erdészeti közigazgatás. 
Irta : Polgárai Béla. 

Erdészeti közigazgatásunk alapjai az 1879. évi X X X I . t.-cz. vagyis 
az úgynevezett erdőtörvény és az 1898. évi X I X . t.-cz.-ben van
nak lefektetve. Az államnak ezen törvényekben gyökerező erdő

gazdasági tevékenysége — eltekintve az állami erdőktől — négy
féle. Kiterjed az általános jogviszonyok rendezésére, az erdei köz
biztonságra, az erdőrendészetre és az állami segélyezésekre. Az 
erdőtörvény I., III. és IV. az erdők fenntartásáról, a kopár területek 
beerdősitéséről és az erdei termékek szállításáról szóló fejezetei a 
szükséges erdőterületet fenntartó és helyreállító elveket, az okszerű 
erdőgazdaságra törekvő és akadályait elhárító erdőrendészeti intéz
kedéseket állapítják meg. 
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Az erdei kihágásokról szóló II. fejezet a tulajdon megóvásáról, 
az okozható kár megelőzéséről és a megtorlásról intézkedik. 

Az országos erdei alapról szóló V. fejezet az erdőgazdaság 
anyagi támogatását czélozza. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. irányeszméje: a községek és némely 
más erdők belterjes gazdaságát, kopár, vízmosásos területeiknek 
befásitását állami kezelés által biztosítani, továbbá a közbirtokos
ságok és volt úrbéresek erdeinek és kopárainak gazdasági ügy
vitelét szabályozni. 

Mindkét törvény birtokos és birtokminőség szerint osztályozza 
az erdőket és ezen osztályozásnak megfelelően tudvalevően külön
féleképen korlátozza kihasználásukat. 

Európa államainak erdőtörvényeit a jogegyenlőség elve még 
nem hatotta át, azok nem tiszta gazdasági elveken épültek fel és 
alapozásuk nem egységes, mert az egyformán minősített erdők 
használatait különféleképen korlátozzák. 

Ha tisztába hoztuk az erdőgazdálkodás czélját, helyi lekötött
ségét és szükséges terjedelmét, biztos támpontot nyertünk az 
állami beavatkozás mértékére is. A tulajdonjogi korlátozások leg
kisebb mértékét a kedvezőtlen, fejlődést gátló hatások teljes ki
küszöbölése, legmagasabb fokát a legnagyobb jövedelmezőség 
tartós biztosítása képezi. Ezen határjelzőkön belül az állami be
avatkozás a közérdeket szolgálja és a szabadság igazi fogalmával, 
azaz az összes érdekkörök összeegyeztetésével nem ellen kezhetik, 
csak azokon túl lehet felesleges és a gazdasági életet bénító. Az 
erdőgazdaságban, hol az elkövetett hibák kiszámithatlanok, csak 
hosszú idő elteltével és csak nagynehezen orvosolhatók, hol azok 
egész vidékek lakhatóságát befolyásolják és a mezőgazdaságot 
érzékenyen érintik, a magánérdekeket habozás nélkül és személyi 
kivétel nélkül kell a közérdekeknek alávetni. 

A véderdők fogalmának meghatározását az európai erdő
törvények kerülik és csak esetről-esetre sorolják fel a véderdőknek 
tulajdonított óvóhatásokat. Nyilvánvaló, hogy a véderdő túltengő 
természeti szerepe gazdasági értékét a legcsekélyebbre csökkenti 
és ezért összes használati mozzanatainak az erdőfenntartást kell 
szolgálniuk. A legnagyobb nehézséget kijelölésök okozza. Nehéz 
esetről-esetre a véderdő természetbeli hatásait előre látni, mivel 
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azok csak az Jerdőpusztitások után jelentkeznek és legtöbbször 
csak a talaj alkatából, lejtjéből és az erdő magassági fekvéséből 
vonhatunk ezekre következtetéseket.*) 

Minálunk a véderdők kijelölése az 1879: X X X I . t.-cz. 2. §-a 
alapján a F. J. és K. m. kir. minisztérium 1883. évi június hó 
22-én kelt 28487. számú utasításában van részletezetten szabályozva. 

Az erős használati megszorítások és a véderdő-talajok be-
fásításának terhes kényszere a véderdőbirtokosokra aránytalan nagy 
gazdasági áldozatokat rónak. Miután pedig mindezen rendelkezés 
a köz érdekében történik, az igazság fogalmával merőben ellen
kezik, hogy az ezen erős korlátozásokkal járó súlyos áldozatokat 
ne az viselje, akinek érdekében történnek. De legtöbbször ezen 
áldozatok az egyesek erejét felül is múlják s igy mi sem termé
szetesebb és jogosabb, mint azon erdőgazdasági politikai elv 
kialakulása, hogy az összes véderdőket az állam kisajátítás utján 
szerezze meg.**) 

Megtaláljuk ezen elvnek kezdetleges nyomait nálunk a kopár 
területek beerdősitésére alakult erdősitési társulatok kisajátítási 
jogában.***) Egy másik intézmény az 1884: X X V I . t.-cz. által meg
teremtett „erdővásárlási alap", melynek czélja magánkézben lévő 
feltétlen erdőtalaju erdőket és kopár területeket az állam részére 
megvásárolni. 

A feltétlen erdőtalajon és a futóhomokon álló erdőknél az 
államnak a legnagyobb talajjáradék tartós elérését kell szorgal
maznia,****) a mi a mondottakból kitünőleg csak megfelelő nagyságú, 
rendszeresen kezelt erdőknél érhető el. Itt a legjövedelmezőbb, 

*) Olaszországban a szelíd gesztenye tenyészeti övén felüli valamennyi erdő 
a véderdők közé van sorozva. 

**) Roscher. Nationalökooomik. Stuttgart. 1867—194. §. A német erdészeti 
egyesület tanácsa Wiesbadenben azon elvi álláspontra helyezkedett, hogy kivált 
a magán-véderdőket, valamint a beerdősitendő kopárokat az állam sajátítsa 
ki. Francziaországban az 1860. és 1864. évi, valamint „a hegyi talajok 
helyreállításáról és fenntartásáról" szóló 1882. évi április 4-iki erdőtörvények 
alapján az 1900. évig 162.974 ha véderdőtalaj lett az állam által megszerezve 
és beetdősitve és 1945-ig még 172.317 ha ilyen talaj megszerzése van előirányozva. 
Ezen törvények a birtokos személyekre való tekintet nélkül megadják az állam
nak a beerdősitésre kijelölt területen a kisajátítási jogot. De már az 1888. évi 
oroszországi erdőtörvények is hasonlóképpen intézkednek. 

***) Hasonló kisajátítási jog létezik Olaszországban is. 
****) Dr. A Schwappach. Forstwissenschaft. Leipzig. 1899. 46. §. 
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legészszerübb kezelés egyúttal az erdőfenntartás legjobb biztositéka. 
Ezzel a feltétlen erdőtalajon és a futóhomokon álló erdőknél 
alkalmazandó állami beavatkozás mértéke is körvonalazva van. 
A belterjes kezelés előfeltétele: a szétaprózott erdők egyesítése 
és a gazdaságilag megokolt birtokminimum megállapítása, mert 
kis erdőbirtokoknál a kezelési költségek aránytalanul nőnek és 
érzékenyen sújtják a jövedelmezőséget. A belterjes erdőgazdálko
dást a rendszeres gazdasági üzemtervek általános kötelezettsége 
van hivatva biztosítani. Ezen rendelkezéseket egyebekben a gazda
sági szabadság, a tulajdon vagyonkezelési jogát lehetőleg szem 
előtt tartó szabad mozgás szelleme lengje át. 

Sokat lendíthet a társadalom is a kellő termelési hitel nyújtása 
által az erdőgazdaság fejlődésében. Az erdőbirtokos éppen ugy, mint 
más birtokos, sokszor szorul hitelre. Nem szerezhetvén meg azt 
másképpen, vagy egyszerre használja ki erdejét, vagy hitelképes 
szántókká alakítja azokat, vagy potom áron adja el az egész bir
tokot. Mind az erdőpusztitásra ösztökélő és az erdőgazdaságra 
bénitólag ható körülmények. 

Ezen káros gazdasági hatások felismerése indította a német
országi földhitelintézeteket az erdei hitelnyújtás szervezésére, 
melyeknek klasszikus talaja Szilézia és Kelet-Poroszország. És az 
eredmény az, hogy mindkét tartományban ma az erdőgazdaság 
virágzása tetőfokán áll. 

Hatalmas emeltyűje az erdőgazdaság fejlődésének az erdei 
közbiztonság is. Oly szerves az összefüggés az erdőgazdaság fejlő
dése és az erdei közbiztonság között, hogy még a lopások és káro
sítások is a közfelfogástól eltérőleg minősíttetnek az erdőtörvé
nyekben. Következőleg fejlődött erdőgazdasági viszonyok az erdei 
vagyonbiztonság emelését követelik meg. Három évtized óta erdő
termékeink értéke megkétszereződött, szükségszerű tehát, hogy 
erdei kihágási törvényeink is a fokozatos fejlődés alapjára helyez
kedjenek. 

Az erdészeti tudomány mai állása szerint ezen gazdasági 
elvek jutnak felszínre és ezen irányokban bontakozik ki a tudatos 
erdőgazdasági politika. 

Hazánk erdőgazdaságának fejlődési menete nagy vonásokban 
egyezik a többi országokéval. Eleinte bőven volt fa és az erdő-
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gazdaság öntudatos fejlődésnek csak az erdőpusztitások káros 
következéseinek jelentkezése után indult meg. Az ősi birtokközös
ségből először a király erdőbirtoka vált ki, ebből, miután sorra 
a nagy erdőbirtokok, majd később szolgalommegváltás fejében a 
kiserdőbirtokok kihasittattak, alakultak ki az állami erdőbirtokok. 
A X I X . század elején az egyén teljes gazdasági szabadságát hirdető 
Smith-féle tévtanok révén azon kárhozatos felfogás kapott Európa-
szerte lábra, hogy minden állami gazdálkodás és igy az erdő
gazdálkodás is elvetendő. *) 

Ritka szerencse, hogy minket e tévtanok elkerültek és igy 
midőn a következő korszakban az iparteremtés és iparpártolás, az 
erdők mellőzhetlen természeti szerepének felismerése és magán
gazdálkodásra való kevésbbé alkalmas voltuk az államokat nagy 
állami erdőbirtokok szerzésére indították: Magyarország ezen nagy 
áldozatokat igénylő feladatoktól mentesítve volt. Ma napról-napra 
fontosabb feladatokat szolgálnak az állami erdők. Országszerte 
biztosítják az erdők közgazdasági szerepét, gyakorlati uton terjesztik 
az erdészeti ismereteket és a technika vívmányainak felhasználásával, 
mintagazdálkodás által fejlesztik és irányítják az erdőgazdálkodást. 

Általában az állam és az erkölcsi testületek erdőgazdálkodását 
következő okok támogatják: 

1. A szigorúan tartamos hozam lehetősége. 
2. A nagyerdőbirtokok biztos jövedelmezése. 
3. A munkaerőhiánynak az állam által való könnyebb leküzd-

hetése. 
4. Rendszeresen kezelt erdőben a nyerészkedés ki van zárva, 

a műszaki teendők hosszú időre megállapíthatók, sikeresen ellen
őrizhetők. A hosszú termelési időszak, melyből a munkaidőre csak 
igen kevés jut, a magángazdálkodásra éppen nem biztató. 

5. Az önszükségletre termelt fa belső értéke független a pénz
hullámzástól. 

6 . Az erdő számos mellékhasználata (erdei gyümölcs, gomba, 
vadászat, legeltetés, stb.) nagybirtokon előnyösebben hasznosítható. 

*) Ausztriában az 1800—1877. években 1,138.843 ha állami és alapítványi 
erdő lett eladva. — Schindler: Die Forste der in Verwaltung des k. k. Ackerbau-
ministeriums stehenden Staats- und Fondsgüter. 1885. I. — Francziaországban 
1791. évben még 4,704.917 ha az 1795. évben már csak 2,592.706 ha állami 
erdő volt. Dr. Endres után. 
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7. Megfelelő állami erdőállomány hiányában szigorúbb erdő
fenntartási rendszabályokat kell életbe léptetni. 

8. Fahiánykor az állam képes a vastag műfaszükségletet bizto
sítani, mert a magasabb vágásfordulóval kisebbedvén a befektetett 
tőke kamatozása, a magánbirtokos az alacsony vágásfordulót választja. 

9. Szétdarabolt erdőbirtokokat csak az állam képes hosszú 
idő alatt előnyösen megszerezni. 

10. Éppen azon okok, melyek a magánbirtokost a fásításoktól 
visszatartják, az államot arra serkentik. Ilyenek a kopárok áldoza
tokkal való hasznosítása, az erdőállomány megfelelő eloszlása, az 
alkalmazott erdőtiszteknek erdőrendészeti teendőkre való felhasz
nálása, az erdőnek nehezen áttekinthető faállománya miatt jelzálog
kölcsönre való alkalmatlansága, stb.*) 

Magyarország állami erdőbirtoka az 1901. évi adatok szerint 
1,249.080 ha volt, mely hektáronként átlag 117.64 K, összesen 
146,942.000 K értéket képviselt. (Ebből Horvát- és Szlavonország 
erdei 300.041 ha, 61,040.000 K értékben.) A magyar állami erdők 
tiszta jövedelme 4,246.000 K volt, ami az érték 2 '88%-os kamato
zásának felel meg. (Horvát- Szlavonországban 5°/o.**) 

A magyarországi erdők hektáronkénti tiszta jövedelme az 
1885—1894. években átlag 2-12 K ; a horvát-szlavón erdőké 11 K 
30 f., a magyar birodaloméi összesen 3-52 K volt.***) 

Ezen eredmény az állami erdők jobbára értékes szálerdőit 
tekintve, kedvezőnek éppen nem mondható, amit elsősorban a modern 
szállító eszközök hiányának és az értékesitetlen bükkösök túlsúlyá
nak kell betudni. Az 1901. évben például Magyarországon 33.949 ha 
esedékes vágásterületből csak 9'068 ha lett kihasználva. 

Az elérhető jövedelmezőséget erősen apasztja az állami erdők
ben divó, kedvezőtlen értékesítési rendszer is, mely szerint nagyobb 
területek fakészletei tövön lesznek eladva. Nem sokat lendített az 
sem, hogy az utóbbi időben az eladás kisebb részletekben is történt. 

*) A porosz állam 1867-től 1892-ig 134.633 ha kopár területet szerzett meg 
Francziaország 1945-ig 335.291 ha hegységi kopár terület kisajátítását irányozta 
eló. Olaszországban az 1888. évi erdőtőrvény szerint 217.000 ha kopár erdőtalaj 
fásitandó be, minek elmulasztása az erdősitési társulatoknak és az államnak meg
adja a kisajátítási jogot. 

" ) A m. birodalom állami erdeinek kamatozása 3-45% volt. 
***) Azóta jóval több. Szerk. 
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A gyökeres orvoslást csak a házilagos fakitermelés és értékesítés 
hozhatja meg, mely nemcsak kedvezőbbé alakítja a jövedelmező
séget, de fontos és nem mellőzhető közgazdasági érdeket is szolgál. 
Biztosítja az állandó munkaerőt, emeli a munkabéreket és igy 
javítja a nép gazdasági helyzetét. Lehetővé teszi a fogyasztók részt
vételét és az igy beálló élénkebb verseny folytán a legtermésze
tesebb áremelkedést eredményezi; megóvja az erdőbirtokost az 
értékbecslés bizonytalanságától, a fabecslési hibák káraitól, olcsóbbá 
teszi a lakosság részére a fát és emeli a helyi faipar versenyképes
ségét. Kizárja a kereskedők árlenyomó összejátszását és az erdő
birtokost az erdők feltárására és a fa ipari feldolgozására készteti 
és serkenti. Mind az erdő jövedelmezőségét, belterjes kihasználását 
emelő és iparteremtő körülmények. 

Hazai nyomasztó gazdasági viszonyaink között az állandó 
munka-alkalomnyujtás és munkabérjavitás nagyfontosságú tényezők. 
Ezek képezik a zavartalan erdei termelés legfőbb biztosítékait, mert 
nem egyedül a technikai készültség, hanem a gyakorlott, ügyes 
munkásanyag is az, mely a helyes, olcsó erdőkihasználást és a 
sikeres erdőfelújítást biztositja. Jó munkásanyagot csak, a minden 
nagyobb erdőgazdaságban nélkülözhetetlen állandó munkások szol
gáltathatnak, mert a gépmunka az erdőben szük térre szorul. Az 
állandó munkaerőszerzés előfeltételei pedig a megfelelő munka
bérek és jóléti intézmények biztosította emberi méltó megélhetés 
és igazságos bánásmód. Az erdőtermékek árai folyton emelkedvén, 
természetesen kell emelkedniök az erdei munkabéreknek is. 

Igy a munkaadónak és az államnak egyaránt jól felfogott érdeke, 
hogy a munkaadók és munkások jogviszonyai a munkásosztály szüksé
géhez és a gazdasági fejlődési állapothoz mérten rendeztessenek. 

Ezt indította meg minálunk „az erdőmunkásokról" alkotott 
1900: XXVIII . t.-cz. 

A jóléti intézkedések legfontosabbika: az „országos gazdasági 
munkás- és cselédsegélypénztárról" szóló 1900: XVI . t.-cz. 

Azonbaji a munkássegélyezés és biztosítás csak egy részét 
alkotják azon feladatoknak, amelyek e tekintetben az államra hárul
nak. A szállítható munkáslakóházak, az állandó munkások tan
köteles gyermekeinek iskoláztatása, a munkás és családtagjainak 
ingyenes gyógykezeltetése, a vasárnapi munkaszünet biztosítása, a 
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korpótlékok, a munkások jószágainak és holmijának kötelező tűz
biztosítása, katonai fegyvergyakorlatokra fizetéslevonásnélküli sza
badságolása stb. stb. mindmegannyi megoldandó kérdés. Az erdő
kihasználása a magas hegységben, szálerdőkben, továbbá a faipari 
gépmunka igen veszélyes.*) Az erdészet kötelessége szakszerűen 
megállapítani a fakihasználási rendet, azt szorosan ellenőrizni és 
általában az erdei munkatéren szigorúan kötelező munkarendet 
alkotni. 

Az erdészeti géptan elemei.**) (Befejezés.) 

Irta Kövesi Antal, bány. és erd. főiskolai rendes tanár, gépészmérnök. 

X . FEJEZET. 

Transzmissziók. 
Hajtóművek. 

A motor munkáját az egyes munkagépekre hajtóművek 
viszik át. A mechanikai munka arányos az út és az erő szorzatával 
és igy ha a hajtómű sebességét növeljük, az erő csökkenthető. 

A) Szíjas hajtómű. 
Fűrész-üzemeinknél leggyakrabban alkalmazzák a szíjas hajtó-

vagy közlő-művet, • amelynek a fogaskerék-átvitellel szemben az 
az előnye van, hogy a tengelyek nagyobb távolságokban lehet
nek egymástól elhelyezve és az u. n. módosítást (áttételi viszonyt) 
is könnyebben lehet megváltoztatni. A fogaskerékkel való munka
átvitel azonban megbízhatóbb. 

Minthogy a két szijdobról egyenlő nagyságú szijrészek fej
tődnek le, azért eltekintve a szíjnak a dobon való csekély elcsú
szásától, egyenlő időközökben a dobok is egyenlő ivvel forognak 
el. Ha r és rx a két szijdob sugara és cp és cp2 az ugyanazon idő 
alatt megtett elfordulási szögek, akkor 

rc P = r 1 c P l 

*) Az iparfelügyelők 1904. évi tevékenységi jelentése szerint a balesetek 
elhárítása végett legtöbb intézkedést a faipari gépek védőkészülékeinek hiánya 
okozta. 

**) Erdészeti géptan czimen különlenyomat alakjában is megjelent és az 
Országos Erdészeti Egyesület tagjai által az egyesület titkári hivatala utján 
4 K-ért, mások által a szerzőtől (Selmeczbánya) 5 K-ért megszerezhető. 




