
Hatodik fejezet

ERDŐHASZNÁLAT

Magyarországon az erdőhasználat legnagyobb részt a fára, az erdei 
legeltetésre, a makkoltatásra és a gubacsgyűjtésre korlátozódik. A tölgy-, 
fenyő- és cserkéregtermelésen vagy kátrány-, koromelőállításon és a 
gyantászáson olyan kevés a nyereség, hogy azok bátran mellőzhetővé 
válhatnak. Az alomgyűjtés erdőhasználatát, ezt a pestist, amely külföldön 
ezer hold számra az erdők pusztulásához vezet, hála Istennek, eddig nem 
ismerjük.

1. A fa mint tűzifa

Ehhez a tárgyhoz kevés hozzáfűzni való van, a tűzifa termelésének és 
értékesítésének tapasztalatai közismertek. Mégsem látszik feleslegesnek, ha 
az erdőbecslésnél tárgyalt körülményeket még egyszer felidézzük. Ott arról 
volt szó, hogy ahol csak lehetséges, a fadarabolást fűrésszel és fejszével 
végezzék, és ne csak ez utóbbit használják. A tapasztalat és a számítások azt 
igazolják, hogy vastag fák fejszével való darabolásánál 3 lábnyi 
vágáshosszban 1/12-ed öl forgáccsá válik, tehát minden 1200 öl fánál a 
tulajdonosnak 100 öl vesztesége keletkezik. Ugyanígy szóba került az 
erdővédelemnél, hogy ha valamilyen okból száraz fa helyett nyers fát kell 
elégetni, az azonos teljesítményhez legalább 1/3-dal több fa szükséges. Még 
mindig kevés gondot fordítunk a tűzifa osztályozására. Kifogástalannak kell 
lennie annak a tűzifának, amelyet eladásra nagyobb távolságra kell szállítani, 
vízen vagy szárazon, vagy a kettőt összekapcsolva. Ahogy azt minden 
erdészeti adminisztráció tapasztalatból tudja, a tűzifának teljesen egészséges, 
sima, sűrű szövetű és könnyen hasítható fából kell származnia, mert távolsági 
szállításra nem alkalmas a vékony ág, dorong, a nehezen szállítható, göcsös, 
korhadt fa.

Mivel az erdőben a fa főtömegét a jövőben is mindig a tűzifa fogja 
kitenni, ezért ennek nagyobb távolságra történő szállítása célszerű 
szállítóeszközök nélkül, ha nem is éppen lehetetlen, de nem látszik 
gazdaságosnak. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, amit az első 
fejezetben az őserdőkkel és a szállítóeszközök használatával kapcsolatban 
mondottam.
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2. A  fa  m in t faszén fa

Az erdőhasználatban közvetlenül a tűzifa után a faszénfa érdemli a 
legnagyobb figyelmet, amely olyan választék, amelyben minden egészséges 
fát nagy tömegben hasznosan lehet értékesíteni.

Itt nincs lehetőségem arról beszélni, hogy miként lehet a 
legcélszerűbben egy faszénégető üzemet felállítani, amely tulajdonképpen a 
műszaki tapasztalatok sorát jelenti, a boksarakásnál, lefedésénél, a 
begyújtásnál, a tűz szabályozásánál és kioltásánál, a szén kihúzásánál, az álló 
vagy fekvő boksánál. Elegendő ezekről annyit tudni, amit minden erdészeti 
kézikönyvben leírtak, mindegy, hogy melyik országban és milyen 
viszonyokra vonatkozóan, azok a mi viszonyaink között is többé-kevésbé 
használható ismeretek. Itt van azonban a helye annak, hogy a célszerű 
szénégetés jövedelmező végrehajtásának feltételeiről és követelményeiről, 
valamint ezek szokásos eredményeiről és az általános ismeretekről a 
legfontosabb tudnivalókat előadjam.

Egy célszerű faszenítő üzem feltételei és követelményei - az ügyes és 
szorgalmas szénégetőkön kívül, akik a munka mesterfogásait tökéletesen 
ismerik - a következők:

1) Ha nem is teljesen száraz, de legalább félszáraz, egészséges fa. A 
több éves, már nagyon kiszáradt fa - a tapasztalatok szerint - kevesebb és 
rosszabb minőségű szenet ad, mint a félszáraz. Legjobban megy a szénégetés, 
ha a télen, vagy április végén döntött fából csak júliusban kezdődik a 
szenítés, de hozzákeverve még ugyanannyi, előző évi félszáraz fát. Ez csak 
akkor érvényes, ha a télen vagy tavasszal döntött fa állandóan a szabadban 
állt. Árnyékban vagy félárnyékban, télen vagy tavasszal rakásolt fát az év 
szeptembere előtt, a legszárazabb nyárban, soha ne kezdjenek szeníteni. 
Nyers, még csak félig sem száraz fából még a legügyesebb szénégető sem tud 
a szokásos szénmennyiség felénél többet kiégetni, és ráadásul az még rossz 
minőségű is. Nyers fa szenítésénél nemcsak a fa felét veszíti el, hanem annak 
a kitermelési bérét is, és amellett a szénégetőnek kétszeres szénégetési bért 
kell fizetni. A bükkfának egy év múlva már valamennyi földön fekvő hasábja 
befülled, ezért kevés és rossz minőségű faszén lesz belőle.

2) Sem túl vastagra, sem nem túl keskenyre hasogatott hasábok, 
amelyeken az ágakat a favágó mindenütt simán, a törzs mentén lecsapja azért, 
hogy a boksába sűrűn be lehessen rakni. Az egyforma, 3-4 vagy 6 láb hosszú 
hasábok célszerű vastagsága olyan legyen, hogy egy ember 3 darab 6 láb 
hosszú hasábot még kényelmesen cipelni tudjon. Egyébként minden 8-12 
köböl fában, melyből szénégetőink egy álló boksát raknak, általában 1-6 
darab, 18-24 hüvelyk [47-63 cm] vastag, gömbölyű, hasíthatatlansága miatt
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szét nem ütött tönköt a boksába beraknak. A szénégető néhány ilyen tönköt 
felgörget a boksa felső részébe (boksatetőre), ahol ezek egészen jól 
elszenülnek.

3) A jó szenítéshez éppen olyan fontos kívánalom, az egészséges, se 
nem öreg, se nem fiatal, célszerűen simára faragott fa, a legcélszerűbb helyen 
kialakított, 5 öl [9,5 m] átmérőjű boksapad, és a boksa takarásához szükséges 
jó termőföldréteg (föld és faszénpor keveréke). Ahol ez hiányzik, mint ahogy 
gyakran a meredek mészkőhegységekben, ahol a sziklákat borító, 
különlegesen vékony földréteg csak morzsalékos mészkő és egy fekete, 
hamuszerű föld keveréke, ott még a legügyesebb szénégetőnek sincs 
lehetősége arra, hogy mégoly jó fából is jó faszenet égessen. Ahol rossz 
minőségű szén az eredmény, ott még a mennyiség is kevesebb ugyanabból a 
fából. Ha befektetés egyáltalában rentábilis, úgy a megfelelő takaróföldnek 
még akár nagyobb távolságból való beszállítása is kifizetődő, ugyanakkor a 
boksa takarására vagy alá legjobban a felhagyott égetőhelyen maradt 
faszénnel kevert, átégett föld felel meg.

4) Víz nélkül egyetlen szénégető sem tud szeníteni. Száraz időben a 
boksaborítás benedvesítéséhez van rá szükség; majd a parázs eloltásához. Ha 
egy nagyobb szenítő üzemben, bár vízben gazdag a vidék, de a vizet helybe 
kell hordani, és ez elég gyakori eset, úgy a vízszállítás megfelelő pótdíjának a 
megtakarítása csapnivaló gazdálkodást jelent, mivel néhány közvetlen 
megtakarított forint miatt 100 vagy 1000 forintot veszít el közvetve, a 
gyengébb szénkihozatal, és ráadásul a rosszabb minőségű szén miatt.

5) Minden fent említett feltétel mégoly jó teljesítése a legügyesebb 
szénégető alkalmazása mellett sem jelent semmit, ha a fuvarosok a faszén 
elszállítását nem a legnagyobb figyelemmel és szigorú rend szerint végzik. A 
szénégetőnek biztosnak kell lennie abban, hogy amint egy boksa kiégett, és a 
szén megérett a kihúzásra, úgy a bejelentett számú fuvaros pontosan 
megérkezik a kihúzott, kész faszénért. Ez az erdész és a hutász egyik 
legnehezebb feladata, a régebben, de még inkább a vidéken újabban 
bevezetett szenítő üzemben. Szakadatlanul vasököllel kell fenntartani a 
rendet, hogy a dolgok, ahogy mondják, zsinórban fussanak. Ha fuvarosok a 
meghatározott napon nem érkeznek meg pontosan, a szénégető a már készre 
átégett szenet nem tudja kihúzni, e miatt a szükséges időnél tovább kell a 
szenet a boksában tartania, s ekkor a legügyesebb sem tudja elkerülni, hogy 
nagy része ne váljon hamuvá. De ha mégis kihúzná, és netán megázna, 
kohászati célra már teljesen használhatatlan. Az ilyen hosszabb ideig 
átnedvesedett szenet, vagy ahogy nevezik, a „halakat”, végül is egyetlen
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fuvaros sem hajlandó a megajánlott árért elszállítani. Ezért a szénfuvarozásba 
beálló zavar óriási vesztességeket okozhat a szénégető tulajdonosának.

6) Arról, hogy a szénégetés conditio sine qua non-ja [elengedhetetlen 
feltétele] célszerű erdei utak építése és fenntartása, már őserdeink lehetséges 
használatánál említést tettem, és ott részletesen ki is fejtettem.

Ami a szénégetés telepítését és eredményeit illeti, annak megítélésére 
legyen szabad a következőket hozzáfűznöm, megadva a számításokhoz 
szükséges szempontokat. Mindenekelőtt ismernünk kell az egy köböl fából 
származó faszénkihozatalt, amit egy faszénégető üzem nagyban állít elő, ahol 
ügyes és kevésbé ügyes, de nem egészen rossz szénégetők dolgoznak.

Magyarországon a leginkább használt szénmérő az ún. Schmölnitzer 
Körbei, [szomolnoki kas] amely 8 köblábas. Miután a bányászat és kohászat 
leginkább a bányászölet használja, és ez kb. 4 hüvelykkel hosszabb, mint a 
bécsi öl, ezért ez a szomolnoki kas valójában 9,4 köbláb. Mivel a szén olyan 
halmazállapotú, amit nem lehet, mint a gabonát, simán elterítve megmérni, 
mert puha, nagyobb darabokban hever, és ezért sok az üreg a pontos 
mérésnél, többnyire egy tenyérnyi szélességű sapkát, a kemény szénnél 
valamivel keskenyebbet hagynak rá. A gyakorlatban a szenes kast vagy 
szénmérőt nem nyolccal, hanem biztonságosan átlagban 10 köblábbal 
számolják, vagy irányozzák elő, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a 
puha szénnél a kosarak alján a szénrakodásnál nagyobb üregek keletkeznek, 
mint a kemény szénnél.

A tapasztalat szerint nagy átlagban, és ez támpont lehet, egy kemény 
köböl, tehát bükk és tölgy általában 10-11 mérő, és ha a szénfuvar nem 
hosszabb, mint egy napi út, puha fából égetett szén (luc-, jegenye-, 
erdeifenyő) 12-14 mérő szenet tartalmaz. Ahol kevesebbet hoznak ki, ott a 
szénégető üzem rossz, ahol többet, ott csalás forog fenn.

Az előrebocsátottak alapján nem nehéz megítélni, hogy mi okozza az 
alacsony szénkihozatalt, vagy a rossz, túlégetett szenet, ami nem a 
szénégetők hibájából ered. Elég annyi, ha a fát rosszul ölezik, ha a szénégető, 
ha nem is zöld, de nem elég száraz vagy már fülledt fát kapott, ha a 
boksahelyek rosszul vannak megépítve. Ok lehet, hogy rossz vagy kevés a 
takaráshoz szükséges föld-szénpor keverék, lehetséges, hogy a fuvarosok 
nem érkeznek idejében, mert pl. a hosszú vízszállításért nem kapnak pótlékot, 
és a szénégető lehet a legszorgalmasabb és legügyesebb, noha a járatlanok 
mindent megoldottnak vélnek, mégis 14 kas helyett csak tízet tud kihozni.

Ha már most a köbölet csak 2 forintjával fizetik, és a 14 helyett csak 
10 kas jön ki, a nyilvánvaló veszteség 35 krajcár 1 köbláb esetében, ami 
minden ezer köblábnál 583 forint és 20 krajcárt tesz ki, amely veszteséget a
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szenítő telep tulajdonosa megköszönheti a sáfárkodó urainak, annak ellenére, 
hogy ők mindent elkövettek, hogy a legügyesebb szénégetőt állítsák be.

Mindenesetre csalás történik, ha a szénégető keményfánál jelentősen 
többet, mint 11 mérőt, és puhafánál jelentősen többet, mint 14 mérőt hoz ki. 
Ez esetben az egyik lehetőség az, hogy a szén mérése rossz, és ami a 
valóságban 10 köbláb, az itt azért több, mert alul, a nagy széndarabok között 
keletkezett nagy üregek nincsenek kellően kitöltve, amely mennyiség aztán a 
szenesszín teljes kirámolása után egy elviselhetetlen hiányban ún. 
lemorzsolódásban, vagy a munkánál aránytalanul nagy szénpazarlásban 
(káló) nyilvánul meg. A másik lehetőség, hogy a valóságban sokkal több fát 
szenítettek el, mint amennyit a számadások mutatnak. Ez a legtöbb esetben 
akkor fordul elő, ha a szénégető a szenítést mint ún. kasos szenítést vállalja 
fel, amikor minden meghatározott mennyiségnél egy bizonyos kihozatal felett 
aránytalanul magas jutalmat kap. Ebben az esetben vándorolnak gyakran a 
boksákba a rozsé alá rejtett szép, hasíthatatlannak vagy sérültnek nyilvánított 
fatörzsek, nem is számítva a sok vastag ágat, amelyek mint használhatatlanok 
hevertek idáig. Ismerek néhány olyan kasos szenítési esetet, amikor a 
szénégető a szenítésből több szenet nyert, mint amennyi fát átadtak neki. Ez 
is egy probléma, amelynek „erdőkémiai alaptörvényei” mindenesetre még 
megoldásra várnak.

Ezek előrebocsátásával eljutottunk a költségekhez, a pénzügyi 
eredményekhez, melyeket mindenképpen jó megismerni.

A szenesítésre szolgáló fa vágásbére természetesen az egyes 
vidékeken nagyon különböző, általában azonban 48 krajcár és 1 forint között 
van. Hogy egy mérő faszénre ebből mennyi esik, az az előzőek alapján 
könnyen kiszámítható. A szenítési bér a Szepességben jelenleg általában 5, 
legfeljebb 8 krajcár mérőnként. A szenítéshez szükséges útépítés költségei, a 
szénégető helyek építése, a vízhordás, a szén-föld keverék előállítása, a 
szénégető üzemhez szükséges tőke kamatai, a fabiztosítás, a boksaborítás és 
egyéb kiadások, amelyek „különfélék ” címen fordulnak elő a szenítő üzemek 
gyakorlatában, ahová még a faátadás költségei, útiköltség-térítés, a feltétlenül 
szükséges szenítési ellenőrzéskor az igazgatás költségei tartoznak, ezek 
összessége 2-4 krajcárt jelentenek mérőnként, ill. kasonként. Ezek alapján 
már könnyen kiszámítható egy szenítés eredménye, ha ismert még a fuvarbér, 
mint egyik fő tényező, ami végtelenül különböző lehet. Ami e legutóbbit, a 
fuvarbért illeti, úgy ebben a dologban eléggé általánosan az az alapszabály 
állítható fel és tartható be normaként, hogy a szénfuvaros napi bére a 
kétszerese az azon a vidéken szokásos napi fuvarbéreknek, és ez az igény 
jogosnak tartható. Ennek az alapja abban rejlik, hogy a szénfuvarosnak 
ahogy a sor rákerül, abba kell hagynia a vetést, aratást, szénagyűjtést, vagy 
szomszédjával, vagy rokonaival kell megalkudnia, hogy a kitűzött órában ott 
legyen a szénrakodásnál, a szénégetés helyén. Képzeljük csak el, ha a
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szénfuvarosnak egynapi járásnyi úton, tehát 6-8 mérföldnyi [45-60 km] 
távolságra kell a szenet fuvaroznia, mit számíthat fel egy mérő szénrakomány 
után egy olyan vidéken, ahol általában két ló után a napi fizetség 1 forint.

Mivel a szenítés és a boksahelyék a legritkábban fekszenek 
közvetlenül járható közút mellett, ha a szénfuvaros a helyszínre érkezett, 
átlagosan 3 órába telik a szénrakodás, miközben az egyik mindig segít a 
másiknak. így általában a napi járóföldnyi távolságra való szekerezés 
szénégetőhelyre, a szén rakodás, a visszaút, és a szénátvétel 3 napot vesz 
igénybe. A fentiek szerint ezért állítják jogos keresetnek a legkevesebb 6 
forintot egy kétlovas fuvar szén szállítására. Ezek az emberek a tapasztalatok 
alapján ilyen távolságon két közepes lóval, jobb útviszonyok mellett, mint 
ahogy azt az őserdőkről szóló előadásomban ezzel kapcsolatban javasoltam, 
puha szénből megrakott, 15 mérő teherrel közlekednek, ahol egy mérő 
átlagsúlya 60 font, a rakomány súlya tehát 9 bécsi mázsa [kb. 0,5 tonna]. Ez 
esetben 6 forint fuvarbér mellett 1 mérőt 24 krajcár fuvarbér terhel. Ez olyan 
költség, amely a legtöbb vidék gyakorlatával összhangban van.

Most vegyük közelebbről fontolóra annak az erdőtulajdonosnak az 
érdekeit, akinek -  mondjuk - 6000 köböl puhafa áll rendelkezésére erdejében, 
és kérdés, hogy ezt tövön adja-e el, vagy a belőle égetett faszenet ennek vagy 
annak a vas- vagy egyéb kohóüzemnek meghatározott áron szállítsa-e le.

A szén beváltási ára valamennyi kohó- vagy vasműnél, ha nem is 
egészen pontosan, mégis megközelítően minden vidéken nagyjából ismert. 
Tegyük fel, hogy egy üzemben, ahol a mérő, bár csak 9 köblábat tartalmaz, a 
gyakorlatban mégis már 10 köblábbal kell számolni, mely puha szén esetében 
54 krajcárt ér. Egy köböl fa kitermelési költsége azon a vidéken 54 krajcár, a 
szenítés díja 7 krajcár, a fuvardíj 21 krajcár és a különfélék 3 krajcár 
mérőnként. Mennyi pénzt kap kézhez az erdőtulajdonos 6000 köbölért az 
összes kiadások levonása után, ha saját rezsiben, saját erdészeti személyzete 
szeníti el, és a már a kész szenet adja el, vagy ezt az egész eljárást elkerüli, és 
a fát, mint ahogy az általános, a kohóüzemnek tövön eladja? Ami a lényeget 
illeti, akár a fát maga kívánja szeníteni, akár eladja és más szeníti azt, ha a fát 
jól akarja hasznosítani, akkor magának kell azt csinálnia, és neki magának 
kell értékesítenie is.

Puhafánál 12 mérő köbölenkénti legkisebb kihozatal mellett a 
következő kiadások merülnek fel:
a) kitermelési bér (54 krajcár ölenként), mérőnként 4,5 krajcár
b) szenítési bér 7 "
c) fuvarbér 24
d) különfélék _3____"

kiadások összesen 38,5 ",
kereken 39 krajcár.
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A szén beváltási ára 54 krajcár, így minden mérőn 15 krajcár marad. 
12 mérő esetén 1 öl fánál a nyereség 12-szerl5 krajcár, azaz 3 forint, mint 
megcélzott nyeresége 1 öl fának, tehát 6000 ölnél 18 000 forint.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a mi körülményeink között egy kohó
vagy vasmű soha nem fog készpénzben 2 forintnál többet fizetni egy 
köbölért. Miért? Mert az üzem a tisztviselőinek a szorgalmát és tudását meg 
akarja fizetni, és mert a néhány ezer forint készpénz és az előlegbe (gyakran 
csak rövid időre) kifizetett forint kamatját meg akarja tartani, amely helyzetre 
még részletesebben visszatérek. A tűzkárok rizikója az erdő- és a 
kohótulajdonos számára azonos, noha az erdőtulajdonosnak, akinek a veszély 
elkerülésére az erdészeti személyzet és egyéb eszközök rendelkezésére 
állnak, ezért sokkal kisebb, mint bárki idegennek, aki csak a biztosításra 
támaszkodhat, ami az erdőtulajdonosnak is módjában van.

Nos, ami a vásárlásra fordított tőke fent jelzett kamatait illeti, 
melyeket a fa vevője mindenesetre itt a fa árából jogosan levonhat, úgy annak 
nagysága természetesen nem csupán a fa árától, hanem attól is függ, hogyan 
alkudták ki a fizetési időpontokat. Mert ha a fa ára a fentiek szerint 2 forint 
köbölenként, és a szerződés szerint a 6 év alatt szenítésre kerülő 6000 öl 
vételárát azonnal ki kell fizetni, úgy ezek a kamatok mindjárt az első évben 
720 forintot, és miután minden évben, a szerződés szerint 2 ezer forinttal 
csökken a tőke, úgy 6 év alatt 2520 forintot tesznek ki. Ez az összeg 72 000 
mérő szénre elosztva, amely 6000 köböl fából keletkezik, 2520 osztva 72 
000-el = 2,1 krajcár mérőnként, ami 25 öl fát jelent, s ami helyett a vevő 60 
krajcárt von le.

Ha azonban, mint szokásos, a megvásárolt fa előre kifizetett 
vételárának kamatai fában térülnek meg, azaz a minden évben kivágott 
famennyiség, a mi esetünkben tehát ezer öl, átadását minden évben 2 ezer 
forinttal fizetik ki, úgy az 1 évi keletkezett kamat 120 forintra rúg, és ebből 
egy mérőre 120/12000 = 0,6, tehát nem egészen 1 krajcár esik, vagyis 1 
köbölre csak 7 krajcár az engedmény. Szembetűnő ennek a helyzetnek a 
hátránya, hiszen a 7 krajcár/köböl helyett az erdőtulajdonostól 60 krajcár 
kerül levonásba. Tehát, hogy mi az ésszerűbb, egy szénégető üzem saját 
rezsiben, amihez természetesen némi alaptőke mellett rátermett, elméletileg 
és gyakorlatilag tapasztalt erdészeti személyzet tartozik, vagy a fát tövön 
eladni, a fentiek szerint nem nehéz eldönteni. Ameddig azonban erdészeti 
viszonyaink jelenlegi állapotukban vannak, akármilyen egyszerű is a dolog, 
mégsem olyan könnyű megvalósítani.

Itt kell újra világgá kiáltanunk: erdésziskolákat, csak erdésziskolákat 
-  de olyan erdésziskolákat, amelyekben a növendékeket egyebek mellett 
megtanítják mindazokra az ismeretekre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
megszűnjék az erdőre nézve oly hátrányos viszony az erdőbirtokos és a
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kohótulajdonos között, ami egyrészt az erdészeti szakszemélyzetünk 
tudatlanságából, másrészt az erdőbirtokos bizalmatlanságából ered.

3. A fa mint épületfa

Az épületfa fogalmába tartozik általában a tutaj fa is, melynek nagy 
része épületfának való, ez jól ismert. Ezért az épület- és a tutajfa erdészeti 
szempontból egy kategóriába tartozik.

Az épületfáról e helyen nincs sok mondanivaló, mivel jórészt minden 
táj sajátos viszonyaitól függ, hogy mi tartozik ide. Annyi azonban bizonyos, 
hogy egy erdő minél értékesebb, annál több épületfának alkalmas fája van -  
ahová a vasút alépítményéhez, a hajó- és hídépítéshez igényelt fát is 
számítom. A legújabb időkben a kémia nagy előrelépése következtében a 
vasúti alépítmények nagy faigényét olyan fafajok is kielégíthetik, mint pl. a 
bükk, amely különben 2 év alatt a földön fekve korhadásnak indul és 
használhatatlanná válik. Az ún. oldott ásványi anyagokkal való telítéssel 
(impregnációval) olyan tartóssá lesz, mint az azonos tulajdonságú tölgy, és 
vasúti alépítmény talpfájának kiválóan használható.

Ezzel a találmánnyal bükkös erdeink az eddiginél hasonlíthatatlanul 
magasabb értékűvé válnak, azonban a tölgy, amely sok cikk esetében sem 
most, sem később nem helyettesíthető semmilyen más fafajjal, továbbra is 
nagy kíméletet érdemel.

Más fafajokat is figyelembe véve -  a telítéssel elérhető fejlődésnek és 
előnyöknek megfelelően már csak az épületfára való tekintettel is -  az erdész 
szakemberek egyik fő feladata lesz olyan erdők nevelése, melyben a fák 
legnagyobb része egészséges, karcsú, egyenes és ágtiszta törzsű lesz. E cél 
azonban csak úgy érhető el, ha az állományok már fiatal koruktól kezdve 
állandó záródásban nőnek, és ez a záródása a vágás koráig folyamatosan 
fennmarad. Tehát ezt a célt szolgálja, amire mindig rendkívül nagy súlyt 
helyezek, hogy az erdő valamennyi állománya teljes záródású állapotban 
legyen. Ahol ez nem áll fenn, ott az épület- és tutaj fa kérdésével nincs mit 
kezdeni.

4. Fűrészrönk

Mindazoknak, akiknek az erdő kezelésére jelentős befolyásuk van, a 
fűrészárukra vonatkozóan jó, ha tudják, hogy 3 darab 3 öl hosszú, 14-16 
hüvelyk középátmérőjű furészrönk 1 köböl fát ad, és ebből a 3 rönkből átlag 
20 darab 5/4 hüvelykes deszka kerül ki. Éppen így illik tudni, hogy egy 
szokásos, egyszerű, ún. szlovák deszkafűrész gép 18-24 hüvelyk átmérőjű 
lapátkerékkel, ha teljes víz van, naponta legalább 4, legfeljebb 7 azonos
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vastagságú jegenye- vagy luc fíírészrönköt képes felfűrészelni, amelyekből 
5/4 hüvelykes deszkák lesznek.

Egy ilyen egyszerű fűrészgép, állandóan elégséges vízerő esetén, egy 
évben, csak tavaszi, nyári és őszi hónapokat számítva, 800-1000 db 
fíírészrönköt tud deszkává, pallóvá és lécekre fűrészelni.

Amennyiben ismeretes egy ilyen átlagos rönk fuvarköltsége, és egy 
ilyen deszka fűrészelési díja, ami vidékenként 1 és 2 krajcár között változik, 
akkor ezeknek a költségeknek az ismeretében könnyen kiszámítható, hogy 
mennyivel magasabb a jövedelem ha a fát deszkává fűrészelik fel, mint ha 
ölfaként értékesítik az ott szokásos áron. Az ember egészen meglepő 
eredményre jut, és úgy találja, hogy ugyanazon a helyen, ahol az ölfának 
bizonyos ára és értéke van, egy öl fa deszkává fűrészelve két-, háromszoros, 
sőt többszörösen magasabb értéket jelent, mint az ölfa.

A nagy vízmennyiség és alacsony, 12-15 lábnyi esés miatt, amelyet az 
ún. szlovák deszkafűrészek igényelnek, gyakran csak két hónapig 
fűrészelhetnek, ameddig a tavaszi hóolvadás vize tart. Azért, hogy kisebb 
vízmennyiség esetén is tovább dolgozhassanak vele, már hosszabb ideje 
igény volt, egy fogaskerekű előtétszerkezet révén javított felépítésű, ún. 
haj tóműves fűrészre (Triebságe). Ahhoz, hogy egy bonyolult szerkezetű 
fűrész a várakozásoknak megfeleljen a kevesebb vízmennyiség beállásakor 
is, a tavaszi vizek csökkenése folytán bekövetkezett vízerőgyengülést 
mindenesetre egy jelentősen magasabb vízeséssel lehet csak pótolni. 
Ugyanazon alacsony vízesés mellett egy hajtóműves fűrész nem hogy többet, 
hanem - a mechanika törvényei szerint - kevesebbet fog teljesíteni, mint az 
egyszerű, de jól megszerkesztett, csupán lapátkerekes fűrész. Sok ilyen 
tökéletesített deszkafűrész helyett, rövid idő múltán az eredeti, egyszerű 
berendezést állították vissza, ezzel a leghitelesebb bizonyítványt állítva ki 
róla.

Ahol a legalább 18 lábas vízesésre állított hajtóműves fűrészt, amelyet 
az ottani viszonyokat pontosan figyelembe véve és a számítások szerint 
pontosan kivitelezve, tehát egészen célszerűen és megbízhatóan felépítettek, 
és ennek ellenére rövid időn belül leállították, majd visszatértek a korábbi, 
egyszerű lapátkerekes berendezéshez, ott a hibát mindig a gépezet hiányos 
karbantartásában kell keresni. Ez származhat tudatlanságból vagy 
gondatlanságból, esetleg csupán magának a fűrészmalmosnak a szeszélyéből. 
Ismerek olyan esetet, amikor egy egészen célszerű és megbízható, jelentős 
költséggel felállított hajtóműves fűrész egészen rövid idő alatt tönkrement, 
mert azt - a kevés hajtóvízre való tekintettel - az üzembe állás első hetében 
túlságosan igénybe vették. A hajtóműben és a hajtókarnál egyik törés követte 
a másikat, mivel a csapokat a fémmel gondosan kibélelt csapágyházakban 
nem kenték megfelelően. Aki jártas az ilyen dolgokban, az tudja, hogy az 
erős csapágy a benne forgó csappal - a gép gyors forgása következtében

109



hamarosan berágódik, ha nem fut állandóan, megfelelő kenőanyagban. Itt a 
hajtómű központjának az elmozdulása elkerülhetetlen, és ha a fürészmalmos 
ezt nem veszi észre időben, és nem tudja hogyan kell azonnal helyre állítani, 
úgy a fogak még a legerősebb hajtóműben is elkezdenek maguktól 
letöredezni, és az egész szerkezet eresztékeiből esik szét. Ezek egészen 
közönséges jelenségek, amelyek az emberek járatlanságából és 
hanyagságából erednek, és mivel a fűrészek általában távol fekszenek, ezért a 
nehézkessé vált ellenőrzés miatt nem könnyű segíteni ezeken a 
visszásságokon.

Az ország különböző vidékein újabban, így pl. a dessaui hercegséghez 
tartozó Mária-völgyi birtokon Sárosban, majd Szolnokon, Szákon 
(Esztergom megye), Oravicán (Krassó megye), és több más helyen, 
gőzfűrészeket telepítettek, amelyeket jól megépítettek, és a korábban 
általánosan használt fűrészekhez képest rendkívüli teljesítményűek. Amíg a 
mi egyenes fürészlapú, függőleges keretfűrészeink percenként csak 12-18 
hüvelyk vágáshosszat teljesítenek egy átlag átmérőjű furészrönkben, addig a 
gőzfürészek percenként 8-9 láb vágáshosszat produkálnak. Amikor örülünk, 
ha szokásos fűrészeinkkel egy beállított fűrészlappal 12 munkaóra alatt 40 
darab hüvelykes, 3 öl hosszú puhafa deszkát fűrészelnek fel, akkor a 
gőzfűrész azonos idő alatt 120-150 darabot vág fel.

Ha valaki azt hinné, hogy ez esetben a gőzerő a legfontosabb, az 
nagyot téved. A veleje az egésznek a körfűrész a szokásos egyenes fűrészlap 
helyett. A körfűrész beállítása megkívánja a jelentősen nagyobb hajtóerőt, 
amellyel a mi hagyományos fűrészünkkel szemben a nagyobb teljesítményt 
eléri. Kétszeres erő három-, négyszeres teljesítménytöbbletet tesz lehetővé az 
egyenes lapú fűrészhez képest. Mivel a hagyományos fűrész teljes üzemben 
erősebb deszkák vágásánál 4 lóerőt igényel, hogy naponta a jelzett 40 darab 
deszkát felvághassa, úgy elégséges a körfűrésznél a 8 lóerő a napi 120-150 
darab ugyanolyan méretű deszka felvágásához. Mivel ezt a 8 lóerőt 
másodpercenként 3-4 köbláb vízhozamú, és 24 láb magas vízesés 
szolgáltatja, és ahol a szükséges körülmények ehhez adottak, ezt már egy 
célszerűen megszerkesztett felülcsapó vízikerékkel is el lehet érni. így 
oktalanul cselekedne az, akinek rendelkezésére állna megfelelő helyen egy 
élő patak, amely ezt a 8 lóerőt ingyen szolgáltatná, helyette egy gőzgépet 
állítana be, melyet minden nap drága fával, fekete- vagy barnaszénnel kellene 
etetnie.

A gőzzel hajtott körfűrészek azonban az idők folyamán mégis többet 
jelentenek, mint az állandóan elegendő vízierővel működő körfűrészek. 
Ennek okát abban lelhetjük, hogy amíg minden jó gőzgépnek és a vele 
meghajtott körfűrésznek saját gépésze van, aki nemcsak kezeli, hanem 
karban is tartja a gépegységet, ezzel szemben ezt a beosztást a vízzel hajtott 
körfűrésznél már feleslegesnek tartják, és ezt a feladatot, mint csekélységet a
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fűrészmalmosra bízzák. Itt tehát ugyanaz a helyzet, mint amit a hajtóműves 
fűrésznél a gépezet karbantartásakor megjegyeztem.

Két évvel ezelőtt alkalmam volt Oravicán, hogy egy ilyen gőzerővel 
meghajtott körfűrésznek a teljesítményét tanulmányozzam, ahol az ottani 
erdőigazgató olyan készséges volt, hogy képet alkothattam ennek a gépnek 
nemcsak a berendezéséről és fűrészüzeméről, amely akkor éppen vasúti 
talpfát fűrészelt, hanem magának a vasúthoz szükséges bükk talpfa 
nagyüzemi telítésének az eljárását is láthattam. Ez alkalommal magam is 
meggyőződhettem a körfűrész nagy előnyéről a mi egyenes lapú, 
hagyományos fűrészünkkel szemben.

5. Zsindelytermelés

E tárgyban szíveskedjenek mindenekelőtt felidézni azt, amit az 
Erdővédelem című fejezetben mondtam.

A használatos zsindelyrönk évről évre növekvő hiánya, aminek 
következménye a zsindelynek, mint a legkeresettebb faárunak évről évre 
növekvő ára, már évek óta indokolja, hogy a gyakran fellépő fapazarlást 
zsindelygyártó gép beállításával csökkentsék. A lublói uradalomban már 
több mint 30 évvel ezelőtt a deszkafűrész mellé egy ilyen zsindelygyártó 
gépet is beállítottak. Mivel az akkori szerkesztésű gép zsindelyt csak 
fűrésszel termelt, 4 hüvelyk széles és 5/8 hüvelyk vastag falapból tudott 
gyártani (egy ember naponta 500 darabot tudott termelni), ezekhez a 
falapokhoz - a horony jó elkészítése miatt - csak jó minőségű fűrészrönköt 
lehetett felhasználni. Pontos számítások kimutatták, hogy az akkori zsindely- 
és deszkaárak mellett előnyösebb a rönköt deszkának és nem zsindelynek 
feldolgozva eladni. Ezenkívül ez a gépi zsindely - az átmetszett évgyűrűk 
folytán - jóval kevésbé tartós, mint a hasított fából készített (bizonyítja ezt a 
felhasználásuk). Ezért néhány év után a zsindelygyártó gépet leállították, és 
csupán a hasított fából készült, hagyományos zsindely került forgalomba, 
amelyhez a mindenkori évi kitermelés a szükséges rönkmennyiséget 
szolgáltatta, feldolgozva minden hulladékot.

A legújabb zsindelygyártó gépnél történt előrelépés, aminek lényege, 
hogy a nyers zsindelyt most már központosán, a bélsugarak irányában tudják 
kivágni a fából. Ezáltal a munka egyszerűbb lett, és lehetővé vált a tartósabb 
zsindely gyártása. Itt Szepességben, a savniki püspöki uradalomban az elmúlt 
esztendőben beállítottak egy ilyen, legújabb típusú zsindelygyártó gépet. Az 
idő rövid ahhoz, hogy pénzügyi eredményeket, ill. a zsindely tartósságát meg 
lehessen ítélni. Csak néhány évi üzemeltetés után tűnik ki az ilyen új 
berendezések használhatósága, amikor már megszakítás nélkül, nagy 
tömeget termeltek.
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6. Ami a fahasználatnak a bognár-, kádár- és egyéb munkához, mint 
a különböző szerszámnyelekhez és szerszámokhoz szükséges szerszámfa 
termelését illeti, ez olyan téma, amelyben egyrészt tekintettel kell lenni ennek 
a cikknek a végtelen sokféleségére, és éppen így a helyi viszonyokhoz való 
alkalmazkodásra, és a leggazdaságosabb bevezetésére, mint ahogy ennek 
megfelelő méltatása már az erdővédelemben elhangzott.

7. Ugyanez vonatkozik a makkoltatásra és a gubacsgyűjtésre, mert 
ami itt figyelemre méltó, azt a könyv első fejezete érinti. E téren semmilyen 
tapasztalatom nincs, noha fiatal koromban az őserdőkben hatalmas tölgyfák 
alatt eleget éjszakáztam, és számtalan makk és gubacs koppant rajtam. 
Akkoriban, 30 vagy több évvel ezelőtt nem volt olyan jelentősége a 
gubacsnak a magyar erdőbirtokosok előtt, mint ma.

8. Az erdei legeltetés mint szolgalom

Erről a jelen erdészeti viszonyaink között oly fontos témáról e könyv 
második fejezetében, mely az ésszerű erdőgazdálkodással foglalkozik, egyet 
s mást leírtam. Fontosnak tartom azonban még a következőket hozzáfűzni:

Erdei legeltetés mindig volt, van és mindig lesz is. Még, ha a 
túlhajtott, esztelen erdei legeltetés szintén egyike a legnagyobb bajoknak, ami 
az erdő fahozadékát csorbítja, úgy erre is érvényes, mint szinte mindenre, 
abusus non tollit usum [a visszaélés nem szűnteti meg a jogszerű 
használatot]. Itt csak az a kérdés, meddig tart a visszaélés és meddig a 
jogszerűség. A kettő közötti határt mindenesetre nehéz meghúzni, mivel 
mindkettő nagyban függ az erdő állapotától és egyéb, más körülménytől, 
amelyek végtelenül különbözőek lehetnek. A rendezetlen, rosszul kezelt 
erdőségekben a határokat nem lehet kiszámítani, minthogy ezekben olyan 
végtelen változatosság található, mint egy marhaállomány nagyságában, 
amely egy erdő minden ezer holdján még elegendő füves legelőt talál, és a 
fiataloshoz csak mellékesen nyúl hozzá, ugyanakkor egy másik, hasonló 
nagyságú erdőben viszont az egytizede sem talál elegendő táplálékot a 
gyepen, és legnagyobb részt a lehajló ágak lombjával, a letördelt vékony fák 
és az újulat fiatal csemetéiből kell szűkösen táplálkoznia. Csak a tapasztalat 
és a fiatalosokban okozott kisebb-nagyobb károk helyszíni számbavétele, 
amit az ismert vagy kinyomozott marhaállomány okoz, teszi lehetővé 
számunkra, hogy megállapítsuk azt a marha darabszámot, amely a 
szabályozatlan erdészkedés esetén az erdő hátránya nélkül legelhet.

Ha az erdő elég rendezett állapotban van, és rendezett az erdészeti 
üzem, ahol minden vágásterületen, akár természetes, akár mesterséges úton 
újították azt fel és gondozzák, eléggé szabályos korosztályos állományok
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találhatók (amilyeneket az Erdőbecslés című fejezetben már tárgyaltam), és 
valamennyi állományt teljes záródásban nevelik, és folyamatosan ilyen 
állapotban tartják, ott egészen más a helyzet. Itt a visszaélés és a jogszerű 
használat (usus ad abusum) határát mindenfajta lábasjószág számára, 
amennyi az erdő hátránya nélkül erdei legeltetésre behajtható, számításokkal 
megközelítően meg lehet határozni.

Azokat a számításokat, amelyek az alábbi gondolatmeneten 
alapulnak, hosszan tartó és fárasztó lenne előadni. Ezért most csak az 
eredményeket közlöm, miután ezt a témát behatóan tanulmányoztam, és az 
utóbbi időben ugyanebben a témában „atyai városomban”, Lőcsén, az 
ugarolás eltörlése alkalmából, mint bizottsági tag közreműködtem.

Gazdászaink tényként ismerik el, hogy hegyi legelőinken, ahol a 
magasabban fekvő vidéken a fű a száraz nyarakon sem sül ki a napon, jó, 
kőfolyástól és fáktól mentes, füves térségben 3 hold füves talajon 1200 
négyszögölenként 1 darab erős szarvasmarha (egy ökör vagy egy súlyos 
tehén) legelhet, ha a marha, és ez jelentős feltétel, egész nyáron át, azaz 
májustól októberig mindig csak ezen a füves területen legel anélkül, hogy 
erdőbe, lekaszált rétre vagy tarlóra lépne. Ha ugyanis a marha egyúttal 
erdőben, vagy aratás után tarlókon és mezőkön is legel (ez megnehezíti a 
számítást), úgy természetesen jóval kisebb, mint 3 hold gyeplegelő szükséges 
1 darab marha számára. Ugyanilyen 3 holdnyi gyeplegelőn, amelyen 1 darab 
szarvasmarha vagy ló elegendő legelnivalót talál egy nyáron át, 10 darab 
juhot lehet tartani.

Ennél a számbavételnél úgy találtam, hogy rendezett, teljes záródású 
állományokkal rendelkező erdőkben az erdei legelő megközelítően a 
következő arányt mutatja:
a) fenyő és bükk szálerdőben csak 1/15 rész a
b) tölgyerdőben 1/12 "
c) bükk és gyertyán sarj erdőben 1/10
d) tölgy, kőris, nyír, juhar, mogyoró, elegyes erdőnél 1/8

gyeplegelő,
feltételezve, hogy nemcsak - mint már említettem - valamennyi vágásterület, 
késedelem nélkül és a vágás után azonnal a legfigyelmesebb gondozásban 
részesül, hanem folyamatosan tovább is tart, amíg a gyenge fácskák ki nem 
nőnek a marha szája alól, és a marha a már kielégítően felnőtt és már 
felszabadított vágásokba, az erdei utak mentén, a patakok mentén és egyéb, 
soha fával be nem nőtt, nedves foltokon, valamint a felnőtt erdőben 
megtalálja a legelőjét.

Ilyen tökéletes állapotú erdőben, melyben a legtöbb és legértékesebb 
fa nő, az erdei legeltetés mindenütt nagyon csekély lesz, amelyben pl. fenyő 
esetében csak 45 holddal lehet számolni lovanként vagy marhánként. Ahol az 
állomány teljesen zárt, és már 40 éven felüli, és benne nem találhatók üres
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foltok a völgyekben, az utak mentén vagy nedves területeken, 200 hold sem 
tud egyetlen tehenet sem eltartani. Éppen az ilyen tökéletes állapotú erdőben, 
amely mint erdő a legtökéletesebb fát tudja adni, kellene célszerűen, addig, 
amíg az istállózást általánosan be lehet vezetni, vagy ahol ezt nem lehet, vagy 
nem célszerű megvalósítani, ott annak az alapelvnek megfelelően, miszerint: 
„a mező és erdőgazdaság kéz a kézben haladjon, és egyik a másikat lehetőség 
szerint segítse ” a hatóságok hozzájárulásával az erdőnek kb. 1/10 részé ter
meljék le teljesen, legelőnek szánva, itt-ott meghagyva néhány fát a fű árnyé
kolására. Az erdő többi részében belterjes erdőgazdálkodást kell folytatni, az 
eddigi, „erdő is, legelő is”, egymással szemben álló érdekek helyett.

9. Hamuzsír-előállítás

Fényes Elek statisztikája szerint 1825 és 1827 között évenként 
átlagosan 45 399 mázsa [1 bécsi mázsa = 100 font = 0,56 q] kalcinált 
hamuzsírt szállítottak ki Magyarországról. Nem ismert, hogy mennyi volt ez 
idő alatt a hazai felhasználás, valószínűleg ugyanennyi. Mivel 1 mázsa 
hamuzsír előállításához 5 öl bükkfa szükséges, így a jelzett 
hamuzsírmennyiséghez évenként 400 000 öl fát használtak fel.

Ezt az árucikket őserdeinkben és hasonló erdőkben, ahol a fának 
jelenleg még szinte semmi értéke nincs, még ott is, legalábbis állítólag, 
többnyire csak feküfából termelik. Ezt azonban általában nem lehet 
komolyan venni, és jó néhány egészséges fát is elégetnek, közismerten olyan 
viszonyok között, ahol egy erdőőmek 6-10 ezer hold erdőre kell vigyáznia, ez 
nem is történhet másképp.

A hamuzsírfőzésnél az a legnagyobb baj, hogy a hozzá szükséges 
hamuhoz a legritkább helyen égetik el a fát gödörben, ahogy tulajdonképpen 
kellene, hanem oly módon termelik, hogy a fekvő fa alatt tüzet gyújtanak, 
majd a saját sátra alatt, folyvást száraz rőzse segítségével, elhamvasztják. Ez 
a módszer végtelen sok erdőtűznek az okozója. Igaz ugyan, ha rendesen 
számolnak és a hamuzsír ára helyben 8 forint, a hozzá felhasznált bükkfa ölét 
pedig 30 krajcárra tesszük, ha valóban mindig használhatatlan feküfát 
égetnének el, és a művelet az erdőben semmiféle kárt nem okozna, akkor 
olyan vidéken, ahol semmilyen ára és értéke nincs a fának, nem is lenne 
olyan megvetendő jövedelem. Ezek az erdőtüzek és a hamuzsírégetők 
szándékos gyújtogatása a lábon álló fák ledöntése végett azonban elég 
indítóok arra, hogy ahol az ember 30 krajcárért egy öl egészséges fát tövön 
kielégítő mennyiségben megvehet, a hamuzsírfőzdét haladéktalanul és joggal 
fel kell állítani. Az erdészeti szolgalmak megváltása után valószínűleg 
gyakori eset lesz, hogy a vágásokban visszamaradt ágakat és a 
rőzsehulladékot, megfelelő felügyelet mellett, teljesen célszerűen és 
előnyösen, gödörben, hamuzsírfőzés céljára hamuvá égessék el.
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