
Mit mondanak mások a magyar államerdészetről. 
(Az „El lenőr" f. é. 145. számából . ) 

A magyar erdészet ügyét illetőleg az utóbbi időben a hazai 
lapokban élénkebb eszmecsere indult meg. Erre okot szolgáltatott 
részben új erdőtörvényünk életbeléptetésének kérdése, részben pedig 
a pénzügyminisztérium által kezelt államjavak adniinistratiójának, 
S z a p á r y gróf tevékeny pénzügyministerünk által tervbe vett rende
zése ; nevezetesen pedig a mult ősztől kezdve a napilapokban többször 
közölt s eddig meg nem czáfolt, de meg sem erősítet t azon hir, hogy 
a pénzügyminister az erdők igazgatását a bányászat alá rendelő. 

M i egyáltalában nem kétkedünk abban, hogy S z a p á r y gróf 
éles itélő tehetsége jól megtudja választani azt, a mi helyesebb, s 
hogy M a d a r á s s y ál lamti tkár is sokkal elfogulatlanabb, kitűnőbb 
administrátor , és jobban ismeri az egyes szolgálati ágakat , hogy sem 
olyant ajánlana miniszterének, a mi ezélszcrü nem lehet. 

Szemben ezzel tehát időelőttinek tartjuk jelen alkalommal a 
kérdés érdeméhez szólni; azok okulására azonban, kik a magyar 
ügyek rosszaságát oly sokszor szeretik hirdetni, s azért i s , hogy 
pénzügyministeriumunk derék erdészeit, kiknek egyik jelesebbje szak-
beli munkássága által eddig is nem egyszer szerzett hazánknak a 
külföld előtt becsülelet, a jó uton való k i ta r tás ra se rken tsük : közölni 
kívánjuk a „Neue Freúe Presse" idei 5581. számában „Az állam-
erdészet válsága Magyarországon" czim alatt, egy lajtántuli szakember 
által irt következő czikket : 

„Alig van a magyar kormány kezelése alatt gazdasági ág, mely 
önállóvá tétele óta oly kedvező eredményeket mutatna fel , mint a 
in. kir . államerdészet. 

Daczára annak, ,hogy a fakereskedés ujabb időben annyira 
hanyatlott, mikép a faárak közel 50%-ka l csökkentek , s noha a 
vasúthálózat kiterjedése az or-zág határain belül is a magán erdő
birtokosok részéről jelentékeny versenyt támasztot t , valamint szemben 
azon köriilménynyel i s , hogy erdőmivelésekre évenként GO—80 ezer 
forint, s utak, viziművek és egyéb szállítási intézményekre évenként 
több mint 200.000 frt adatott k i , a m. kir . ál lamerdők az 1868-tól 
1877-ig lefolyt időszakban mégis 14,217.806 forint, vagyis évenként 
1,421.780 forint tiszta jövedelmet szolgáltattak. Ezen jövedelmi tétel 
pedig annál figyelemre méltóbb, ha fontolóra vesszük, hogy az erdők 



akkor, a midőn a magyar kormány állal átvétettek, alig hoztak évi 
800.000 frt tiszla jövedelmet, s hogy ezenkívül az összes erdőterii-
letnek még most is közel 3ü"/„-át, részben a fogyasztási helyektől 
való nagy távolság miatt, nem lehet kihasználni; a föntebbi jövedelem 
tehát, mondhatni, csak az előnyöscbb fekvésű s tartós kihasználási 
üzem alá vett erdőkből folyik be. Ezen körülmény már magában is 
jogos kilátást nyújt a jövedelem további fokozódására, a mi a közle
kedési eszközök és az ipar fejlődésének arányában szükségkép be is 
következik. 

Ezen, kétségtelenül figyelemreméltó eredmények legelső sorban 
azon körülménynek köszönhetők, hogy az ország viszonyainak ismere
tével bir o derék szakembereknek, a kikre az erdők kezelése bízatott, 
a műszaki erdőgazdaság terén teljesen önálló cselekvési hatáskörük 
volt s igy képesek voltak, hogy mindazon mulasztást utánpótolják és 
helyrehozzák, a mi az okszerű és belterjes kihasználásban előbb, azon 
idő alatt történt, midőn az államerdők önálló kezelése hiányzott. Az 
önálló szakkezelés lelkiismeretesen szánibavetle továbbá a jövő érdekét 
is; a használattal a tartamosság által indokolt korlátokon belől maradt 
s ápoló gondoskodással az erdőket oly karba helyezte, hogy azok a 
lehető legnagyobb jövedelmet állandóan fokozódó arányban szolgál
tassák. 

Ezen kedvező és senki által kétségbe nem vonható eredmények
kel szemben is, a napilapok közlése szerint, a magyar pénzügy
minisztériumban azon tervvel foglalkoznak, hogy a mostani kolozsvári 
és beszterczebányai jószágigazgatóságokhoz tartozó erdőket ismét a 
bányaigazgatóságok alá rendeljék. 

Ezen intézkedés az előrebocsátottak után annál feltűnőbb és 
niegfoghatatlanabb volna, mivel éppen a bányászatnak ugyanazon tiz 
évi (18(38—1877.) üzleti eredménye 3,100.378 forintnyi veszteséget* 
mulat fel; tehát az állam a bányászatra, ahelyett, hogy abból valami 
jövedelme lett volna, évenként 310.037 frtot ráfizetelt. Okunk van 
gyanítani, hogy ezen kárhoztatandó visszalépésnél nem a kezelési 
költségekben elérni vélt megtakarítás, hanem nyilván az vétetik 
tekintetbe, hogy a folytonos deficittel dolgozó bányainűvek látszólag 
lábrasegittessenek s lehetővé tétessék, hogy veszteségeiket elpalástolják. 

Ismét bekövetkeznének ugyanis az előbbi, úgynevezett régi jó 
idők, a midőn az erdészet kényszerülve volna saját terményeit ingyen, 



vagy potom áron szolgáltai ni a bányaműveknek; igy ezok jövedelmet 
mutatnának ki, a mi nem az övék, s ez az államnak feltétlen hátrá
nyával járna azért, mert az ál'am olyan üzleteket tartana fenn, melyek 
a maguk erején teljességgel semmit sem jövedelmeznek. 

Természetesen, a mostani elkülönített számvitel mellett és azon 
körülmény folytán, hogy a hajdani selmeczi és kolozsvári bánya
igazgatóságok alá tartozott erdőkben jelentékeny haszonfa-gazdálkodás 
rendeztetett be, ugy hogy az évenként letarolandó összes famennyiségnek 
közel 60%-a mint törzsfa és rönkö a tűzifa árának 10 —15-szöröséveI 
értékesíttetik, a bányászatot oly kedvezményben részesíteni, mint a minőt 
azelőtt a selmeczi kerületben élvezett, a hol a bányászat az összes 
fatermés fölött rendelkezett s a legszebb haszonlakat részint pörkölésre, 
részint szénégetésre fordította, most már többé legalább oly mértékben 
nem lehelne, mert ily költséges fémtermeléshez a honatyák nem adnák 
beleegyezésüket. 

Éppen a mult idők ezen szomorú tapasztalatai alapos aggodalmat 
kellenek az iránt, hogy a bányászat azon befolyást, melyet az alá
rendelendő erdészet fölött nyerne, ismét csak arra használná, hogy a 
faárakat a valódi érték alá nyomja, hogy igy saját művei számára 
olcsó tüziszert biztosítson, azok idült deficitjét az erdészet rovására 
elenyésztesse s azok életképességével áltasson, a mi azonban üres 
látszat és nem valóság volna. 

Állítják ugyan, hogy ezen egyesítés az államkincstárra nézve 
jelentékeny megtakarítással is járna, s ezt igyekszenek számokban is 
kimutatni. De azon számokban ki nem fejezhető veszteségekről, melyek 
az államra az erdők egyoldalú és szakavatatlan kezelése folytán hárul
nának, ezen bűnös veszteségekről, melyeket nemzedékek munkája sem 
lenne képes többé helyrepótolni, jónak látják bölcsen hallgatni; hiszen 
ezeket különben is c ak a szakember látja s teljes mérvben csak 
az utódok fogják étezni; a folyó zárszámadásokból ezek sohasem 
derülnek ki. 

A hang úlyozott megtakarítás is, mely a kezelési költségekben 
eléretnék, elfogulatlanabb megfontolás alá véve, jelentéktelen kicsinyre 
apad, mert az erdészeti és mezőgazdasági ügyek intézésére a bánya
igazgatóságoknál is saját hivatalnokokat kellene alkalmazni. Legfeljebb 
tehát azon különbség jöhetne mint megtakarítás kérdésbe, mely az 
alkalmazandó előadók valamivel csekélyebb fizetése és a jelenlegi 



igazgatók valamivel nagyobb fizetése között létezik. Oly megtakarítás 
ez, mely szemben azon előnyökkel, melyek a? erdők önálló szak
kezelésével járnak, elenyésző csekélységnek tűnik fel, s ez az államnál, 
mely erdeinek kezelésében nem csupán a pénzügyi szempontot, hanem 
azon befolyást is tekintetbe kell hogy vegye, melyet az erdők az 
éghajlatra és a lakosok keresetképességére gyakorolnak, annál kevésbé 
jöhet szóba, minthogy az erdőknek ekkép biztosított okszerű kezelése 
és gondos kihasználása folytán bizonyára tízszeresen megtérül. 

De ellene bizonyítanak a tervbe vett intézkedésnek mindazon 
tapasztalatok is, a melyek az egy és ugyanazon kézre bigott különböző 
üzletágak kölcsönös viszonyait illetőleg meggyőző számban és hiteles
séggel szereztettek s melyekből az egészséges gazdasági politikának 
azon megdönthetlcn axiómája vezettetett le, hogy minden gazdasági ág, 
mely különös műszaki képzettséget igényel, fel a legfelsőbb közegekig, 
olyan emberek kezelésére bízandó, a kik ezen speciális szakképzettség
nek igazán birtokában vannak. Köznyelven szólva: a szabómesterséggel 
csak a szabó, a csizmavarrással pedig csak a csizmadia foglalkozzék. 

Az erdészet és bányászat már rég ideje s főleg mióta a tudomány 
hatáskörébe vonvák, két egészen külön üzletágat képeznek, melyek 
mindenike osztatlanul sziikségli a maga emberét, azaz oly szakerőket, 
kik az iskolában és a gyakorlat terén kizárólag azon szak számára 
képeztettek és magukat egészen annak szentelik. 

Mindkét szak ma már annyira haladt, hogy egyidejűleg mind
kettőben kitűnő képzettségre senki sem tehet többé szert; sőt közép-
tehetségű egyének az egyik ág ismeretkörét sem képesek egészen 
felölelni. Az erdészet ugy, mint a bányászat egészen külön hivatása 
társadalmi osztályok életfeladata, s az erdészek éppen ugy nem 
bányászok, valamint a bányászok nem erdészek. 

Mai nap az erdészetet a bányászat alá rendelni, egészen hasonló 
eljárás volna ahhoz, midőn az ácsmunkát a lakatosra és a lakatos
munkát az ácsra bíznék. Ily visszás helyzetben a reá bizott feladatot 
mindkettő rosszul teljesítené, bármennyire ügyes lenne is különben 
saját szakjában. 

És daczára ezen megdönthetetlen és szomorú tapasztalatokkal 
sokszorosan igazolt tényeknek; daczára a napi sajtóban megjelent 
figyelmeztetéseknek, ugy látszik, hogy az erdészetnek a bányászat alá 
rendelése: ezen állani- és közgazdasági visszalépés már elhatározott 



dolog. A mit az előbbi évek helyrehoztak és javítottak, le akarják 
rontani ismét. 

Vájjon nem volna-e időszerű, hogy a magyar erdészeti egyesület 
elnöke az általa képviselt szak érdekében egész befolyását érvénye
sítené s minden rendelkezésére álló eszközt felhasználna egy olyan 
lépés megakadályozására, mely a felvirágzott államerdészetet ismét 
romba döntené s a magyar államgazdaságban egy mély sebet ütne? 

Most volna legjobb alkalma tettekkel bebizonyítani, hogy mint 
a magyar erdészeti egyesület elnöke, komoly feladatává tűzte ki a 
magyar erdészet érdekét minden irányban védeni és előmozdítani." 

V i d é k i levelek. 
i. 

S C 1 m e c z, 1*80. mirczius U-éu. 

Tisztelt Szerkesztő ur 1 Azon állatok közt, melyek t. 
F e k e t e Lajos tanár urnák becses lapjában közzé tett nyílt' 
kérelme folytán az erdészeti akadémia állat- s növénytani 
tanszékének beküldettek, van egy vadmacska s két csonttörő 
sas, melyekre vonatkozólag igen érdekes jegyzeteim vannak. 
Azon kéréssel fordulok tehát a t. Szerkesztő úrhoz, miszerint 
szíveskedjék azok közlésére tért engedni. 

A v a d m a c s k a (Fclis catus L.) fiatal, minden valószínű
ség szerint tavalyi szülött; testalkatában semmi nevezetest 
nem tüntetett elő; bonczolásánál a gyomrában, illetve beleiben, 
oly csekély tápanyagot találtam, hogy bátran kiéhezettnek 
lehet állítanom, s valószínűleg kézrekeritése épen ez oknál 
fogva sikerülhetett, mely kézrekeritést eredetiségénél fogva 
következőkben adhatok elő. 

M a i i d e l i k Dániel diósgyőri erdőmester ur által az 
akadémiának beküldött értesítés nyomán : „Érdekesnek találjuk 
megemlíteni, hogy a különben nem kiváló példányt egy 
H a v e r l a nevü ember puszta kézzel elevenen fogta meg a 
Diósgyőr s Alsóhámor közti közlekedési főúton, nem messze 
az előbbi községtől folyó hó (január) 16-án este szürkületkor, 
midőn az vérszomjas dühtől elvakultan egy nyulat üldözött és 




