
alatt teremnek. Ő abból a feltételből indul ki, hogy a tölgyes 100 
esztendős koráig vigályos állásban 3—3 1/a, azontúl pedig még 
mindig 2—2 1/2°/o növedékkel dolgozik. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy a tömegesen keresett tölgyfa 
a rönkő és a vasutitalp s hogy az előbbi 3—5, az utóbbi legföl
jebb 2-5 m, hosszú darabokban kerül a piaczra s hogy az elsőnek 
legalább 40, a másodiknak 28—33 cm. vastagnak kell lenni a 
vékonyabb végén, idős és kissé vigályos állású tölgyeseinkben 
példát vehetünk a korra, mely alatt termelhetjük az eddigi eljárás 
szerint az emiitett méretű fákat és hány metszetet adnak jelenlegi 
törzseink. Ha már most ezt az időt 1—2 évtizeddel megrövidíteni 
birnók, akkor erdei gazdaságunk nagy lendületet nyerne. Mert 
arra számitanunk kell, hogy a mai 80 esztendős vágásforgóval 
nemhogy tölgyeseinkben, de még fenyveseinkben sem fogunk bol
dogulni. Jó lesz az idősebb fákat megméregetni és korukkal az 
eredményt egybevetni. 

Azon ellenvetésre, hogy tölgyeseink maguktól is kiritkulnak; 
azt lehet felelni: kiritkulnak ugyan, de nem ugy, a mint kellene. 
A ritkulással lépést tart a talaj száradása és elszegényedése, azzal 
pedig a vastagodás csökkenése; mig a vigályvágás a ritkulást a 
gazdaság czéljának megfelelően szabályozza, az alátelepités pedig 
a talaj jókarban tartását biztosítja és azzal a piacz követelte törzs
vastagságot rövidebb idő alatt állítja elő. 

c J S Ú£ 

A magyar erdőrendezés kritika i méltatás a é s néhán y 
javaslat anna k fejlesztésére . 

Irta : Bund Károly. (Folytatás.) 

II. Gazdaság i beosztás . 
Az üzemosztály fogalmának mai értelmezéséről Ausztria erdő

rendezésének tárgyalásánál elmélkedtünk. A magyar erdőrendezési 
utasítás rövid néhány szóval végez az üzemosztálylyal, valamivel 
bővebben foglalkozik vele az a rendelet (1883. évi 6016. sz.), 
mely a kincstári erdők üzemrendezésére ad részletesebb útmutatást. 

Az utasítás szerint „mindazon összefüggő állabok, melyek 



számára egy és ugyanazon üzemmód és forda állapíttatott meg, 
rendszerint egy üzemosztályt képeznek". De ugyanazon üzemmód 
és vágásforduló mellett is több üzemosztályt kell alakítani, ha azt 
„a helyi viszonyok, a kihasználás módja, szállítási és kezelési 
viszonyok, valamint oly terhelmények teszik szükségessé, melyek 
nem az egész erdőbirtokra vonatkoznak". Továbbá „mindenesetre 
megkívántatik, hogy az üzemosztály önálló vágássorrenddel birjon 
és önállólag legyen kezelhető". 

A kincstári erdők berendezésére vonatkozó, fenn említett ren
delet ezeken kivül még a főfanemek elkülönítését, a tarlasztás és 
felújítás módját említi, mint az üzemosztályok alakításánál figyelembe 
veendő körülményeket, természetesen oly értelemben, hogy az 
egyenlő főfanemmel, egyenlő tarlasztási és felújítási móddal biró 
területek külön-külön üzemosztályba foglaltassanak. 

A felsorolt körülmények közül a gyakorlat a különféle tarlasztási 
és felújítási mód szerint kezelt erdőknek külön-külön üzemosztályba 
való sorozásától már eltekintett, kivéve a véderdőket, a melyeket 
külön üzemosztálynak tekintenek. Ez, ha nem törekszünk okvet
lenül arra, hogy bármely apró véderdő-üzemosztály önálló vágás
sorrenddel birjon, ami esetleg csak igen nehezen erőszakolható ki, 
formai jogosultsággal bír, mert emeli az áttekinthetőséget. Véd-
erdeinkben rendesen egyáltalában szünetel a használat, ami nem 
mindig indokolt, de éppen olyan indokolatlan, ha valamely jelenleg 
egykorú véderdőben tartamosán egyenlő fahozamokat akarunk 
nyerni, amint az a külön üzemosztály képzéséből következnék. 

Ha tehát külön üzemosztályba is foglaljuk a véderdőket, arra, 
hogy önmagukban tartamos hozamot szolgáltassanak, csak akkor 
kell törekedni, ha elegendő kiterjedéssel birnak, egyébként ellenben 
használatuk ideje állabjaik minősége szerint állapítandó meg. Hogy 
vájjon a véderdőkből ekként időnkint nyerhető hozam okul szol
gálhat-e arra, hogy a többi üzemosztály hozama időlegesen apasz-
tassék, az minden egyes esetben külön mérlegelés tárgyát képezheti. 

A fanemek elkülönítése rendszerint csak igen nagy erdő
birtokokon (erdőgondnokságokban) adhat okot külön üzemosztályok 
alkotására, vagy abban az esetben, ha rendkivül eltérő termőhelyi 
viszonyok a jövőben is eltérő fanemek tenyésztését teszik szük
ségessé. Az utasítás maga nem is emliti a fanemek elkülönítése 



czéljából való üzemosztály-képzést, de azért a gyakorlatban néhol 
erre kelleténél nagyobb súlyt helyeztek, sőt egyes esetekben gazda
ságilag semmiképpen sem indokolható üzemosztály-határok terve
zésére indíttatták magukat erdészeink. Igy pl. láttam esetet, hogy 
egyik keleti hegylánczunkon fekvő birtok üzemtervében a bükk 
és a fenyő a hegyoldalak felében zeg-zugosan elvonuló, osztag
határnak talán elfogadható, üzemosztály-határnak azonban semmi
képpen sem használható vonallal voltak jobb ügyhöz méltó buz
galommal elkülönítve. 

Egészben véve azonban az üzemosztály fogalma, különösen 
a kincstári erdők berendezésénél, helyes értelmezésben részesült 
s legfeljebb annyiban tartanok azt tágitandónak, hogy azokban a 
ritka esetekben, a mikor a jelenlegi korfokozat nagy területeken 
igen rendellenes, a tartamos használat (az önálló vágássorrend) 
kereteit nem az üzemosztályon belül, hanem a szükséghez képest 
nagyobb területen keressük. 

Rendszerint azonban az üzemosztály keretébe foglalt erdők 
jelen korfokozata lehetővé teszi azt, hogy az üzemosztályon belül 
nagyobb áldozatok nélkül tartamos használatot folytassunk már 
az első forduló alatt és annál inkább a jövőben. Ennél kisebb 
keretben szigorúan tartamos használatra törekedni, csak igen kivé
teles esetekben indokolt. Ha a jelen korfokozat eloszlása olyan, 
hogy az állabok kihasználásának czélszerütlen siettetése vagy túl
ságos elodázása nélkül alkothatunk oly teljes vágássorozatokat, 
a milyenekre a magyar erdőrendezés az üzemosztályokat szétbontja, 
ám tegyük meg, de követelménynek ezeket a fiók-üzemosztályokat 
odaállítani nézetünk szerint nem szabad. Ezen a téren a gyakorlat 
sokkal tovább ment az utasítás szövegénél. Az utasítás csak vágás
sort ismer, szövegéből a teljes vágássorozatok képzésének követel
ménye világosan ki nem tűnik. Egyáltalában igen röviden végez 
a vágássorokkal és több tekintetben kétséget hagy fönn azok 
értelmezésére nézve. Mindössze ennyit mond: 

„A tagok vágássorokba való csoportosításánál figyelembe kell 
venni a kihasználás czélszerü elhelyezését, a vágások e szerint 
megállapított szabályos egymásutánját, és az állabok e tekintetbeni 
jelen állapotát. Különös figyelembe veendő ott, a hol az állabokat 
széldöntés fenyegeti, az uralkodó szelek iránya, melynél fogva a 



vágássorok olyformán alakitandók, hogy azokban a sorrendet 
akként lehessen megállapítani, mikép minden állab széldöntés 
ellen kellőleg meg legyen védve. Azonkívül pedig a fának fel
dolgozása és kihordása is tekintetbe veendő." 

Sokkal tovább megy az 1883. évi 6016. sz. rendelet, mely 
azonban kizárólag a kincstári erdőkre vonatkozik. Ez már hatá
rozott különbséget tesz vágássor és vágássorozat között. A teljes 
korfokozatot tartalmazó vágássorozatok alakítását szabálynak mondja, 
a melytől csak kivételesen szabad eltérni. Ennek a kincstári erdő
rendezés, de többi erdőrendezőink is a leglelkiismeretesebben 
feleltek meg, a mennyiben összes kincstári erdeinkben, elszigetelt 
parcelláktól eltekintve, egyetlen esetet sem ismerünk, a midőn 
csonka vágássorok vagy akárcsak csonka vágássorozatok alakíttattak 
volna, hacsak azt az esetet nem tekintjük csonka vágássoro
zatnak, a midőn a teljes vágássorozaton belül az egyes tagok nem 
a megfelelő fordulószakok természetes sorrendje szerint soroztattak 
(pl. V., I., II., III., IV.), hanem a sorozásban megszakítás állott elő 
(pl. II., IV., I., III., V.). A lényeg azonban ebben az esetben is az, 
hogy aránylag kis területen kell a tartamosság feltételeit létesíteni, 
akkor is, ha ezek ez idő szerint nincsenek meg. Az átmenet 
nehézségeit enyhíteni lehet, ha a vágássorozatokon belül a szabályos 
állapotot csak több vágásforduló alatt igyekszünk elérni és ennek 
megfelelően az első forduló alatt az egyes vágássorozatokat jelenlegi 
korfokozatuknak megfelelőbben váltakozó mértékben vonjuk hasz
nálat alá, azonban az az elénk állított czél, hogy azon a területen, 
ha idővel is, de okvetlenül valamennyi korosztályt szabályos 
elosztásban létesíteni kell, kényszeritőleg hat reánk és a korfokozat 
szabálytalan elosztása esetén messze elterelhet attól, ami gazda
ságilag czélszerü és indokolt. Nem riadunk vissza a jobb állab-
rend kedvéért kisebb áldozatoktól és nem fogadjuk el a jelen 
korfokozatot mint gazdasági rendszabályainkat feltétlenül befolyásoló 
tényezőt. Igen jól tudjuk, hogy az erdőgazdaság, különösen pedig 
a hazai erdőgazdaság nem oly érzékeny, hogy a túlzott aggályos-
kodásnak jogosultsága volna, mégis a teljes vágássorozatoknak s 
velük a szabályos állapot szük keretekben való létesítésének rend
szerként való odaállitását helyeselnünk nem lehet. 

Előttünk fekszik egyik nagy erdőbirtok állabtérképe. Az egyik, 



körülbelül 12000 k. hold kiterjedésű üzemosztály 12 vágássorozatra 
oszlik, a melyek átlagos területe tehát 1000 k. hold. Minden ily 
vágássorozatban idővel a teljes korfokozat létesítendő. Az elmúlt 
évtizedekben azonban lényegesen nagyobb vágásokban történt a 
használat, ugy, hogy van több oly vágássorozat, a melyek jelenleg 
csak két korosztályt tartalmaznak, a melyek helyett, a vágásforduló 
120 év lévén, idővel ott hat korosztály létesítendő. Ez természetesen 
csak ugy lehetséges, ha a kihasználás a czélszerünek talált vágás
kornál sokkal előbb kezdődik és sokkal utánna fejeztetik be. 
Az egész üzemosztály korfokozata nem tér el lényegesen a szabályos 
állapottól, a tartamos használat biztosítása végett tehát jelentékeny 
áldozatokat hozni, önmagában véve szükségtelen. Ily áldozatokat 
azonban, a jelen korfokozat elég kedvező volta mellett is kell 
hoznunk, ha a tartamosság kereteit nem az üzemosztályon belül, 
hanem sokkal kisebb területen, a teljes vágássorozatokban keressük. 

Ha az üzemosztály egy részének az a hivatása volna, hogy 
valamely helyi iparvállalatot fával lásson el, amely az üzemosztály 
más részeiből csak aránytalanul nagy szállítási költséggel volna 
megszerezhető, akkor indokolt volna az illető, tekintetbe jövő 
területen belül a tartamos használat biztosítékait keresni, ami azon
ban még mindig nem vezet okvetlenül a nálunk szokásos teljes 
vágássorozatokhoz, mert a tartamosság követelményének ezen a 
kisebb területen is valószínűleg eleget tehetünk, ha nem is rakjuk 
együvé az egyes korosztályok által elfoglalandó területeket, hanem 
ebben a tekintetben is — amennyire lehet — a jelen korfokozat 
eloszlásához alkalmazkodunk. Az adott esetben azonban helyi iparról 
egyáltalában nincsen szó, hanem az egész fatermés a világpiacznak 
adatik át s a helyi viszonyok olyanok, hogy a jövőben sem fog 
iparvállalat oly helyen települni, mely azt az erdő egy részének 
fatermésére utalná, hanem iparvállalat csakis a fővölgyben bír • 
létjogosultsággal, amelyen azonban az egész üzemosztály fatermése 
egyaránt átvonul. 

Ne következtesse azonban a fenti példából senki sem azt, 
hogy összefüggő, nagy, egykorú vagy csak csekély korkülönbséggel 
biró erdőterületeket czélszerütlenül nagy vágásokkal óhajtunk a 
jövőben is kihasználni, csak azért, mert hajdan, talán egészen más 
szállítási viszonyok mellett, ily nagy vágásokban használtak. Rend-



szerint nincs elhárithatlan akadálya annak, hogy mihelyt az a közel 
egykorú, pl. több száz holdra terjedő terület a vágásra megért, 
benne három, négy helyen egyszerre vegye kezdetét a kihasználás 
és a vágások teljesen a czélszerünek ismert nagyságban vezettessenek. 

Hogy egyébként a teljes vágássorozatok, daczára annak, hogy 
kisebb területen igyekeznek tartamos használatot biztosítani, a helyi 
szükségletek fedezése szempontjából sem teljesitik hivatásukat, 
arról gyakorlatomban szintén több esetben volt alkalmam meg
győződni. A kérdést legjobban megvilágító, a tényeknek megfelelő 
esetet a következőkben vázolhatom. A szóban forgó erdő bükkös, 
amelynek fatermése nehezen és csak részben értékesithető. Az erdő
rendezés alkalmával nagy vágássorozatok alakíttattak, ha jól emlék
szem körülbelül 5000 k. hold kiterjedéssel. Az egész erdő, néhány 
ujabbkori vágásterülettől eltekintve, 150—300 éves ősbükkös. A tér-
szakozásnak nálunk honos alakjának megfelelően egy vágássoro
zatban csak egy vágás van, amely abban a tagban jelöltetik ki, 
amely a legközelebb kihasználandó. Az erdő kora mindenütt 
körülbelül egyenlő lévén, szóbanforgó esetben nem annyira a kor, 
mint inkább a fatermés könnyű kihozatala volt mérvadó a leg
közelebb kihasználandó tag kijelölésénél, mert még igy volt leg
inkább remélhető, hogy az évi fatermésnek legalább egy része 
vevőre találjon. A kérdéses vágássorozaton belül, azonban talán 
a IV. fordulószakra előirt tag alján, egy község terül el, amelynek 
lakosai szolgalmi jogosultsággal birtak arra, hogy az illető erdőből 
fedezzék tűzifa- és szerszámfa-szükségletüket, de ezenkívül házi
iparral is foglalkoztak, amelynek nyersanyagát nekik eddig a 
község tőszomszédságában elterülő erdő szolgáltatta. Az üzem
rendezés után az erdőbirtokos a rendszernek megfelelően azt 
kívánta, hogy bár a község közvetlen közelében úgyszólván tövén 
romlott a vén bükkös, mégis a község azért a fáért, a melyet 
eddig könnyen hozzáférhetően 1—2 km távolságban kapott vagy 
vett, 8—10-szeres távolból oly helyről szállítsa, a melyeta községgel 
ut egyáltalában nem kötött össze. 

Ez esetben a térszakozás és a teljes vágássorozatok rendszere 
a maga merevségében éles ellentétbe került a közérdekkel, de 
nem kevésbbé az erdőbirtokos érdekével is. Akár van jogosult
ságuk az illető alubeli lakosoknak szolgalmi fára, akár nincs, 



arra minden bizonynyal igényt támaszthatnak, hogy egy erkölcsi 
testület erdőbirtoka őket egyik létfeltételüktől meg ne foszsza. 
Lehet, hogy mint favásárlók e község lakosai nem játszottak 
jelentékeny szerepet az uradalom számadásaiban, de házi faiparuk 
istápolása annak mindenesetre erkölcsi kötelessége lett volna. 
Az erdőrendezés sablonos keresztülvitele igy, ha az orvoslás módját 
nem találták volna meg, egy okkal többet szolgáltathatott volna 
arra, hogy e falu lakosai, s bennök az uradalom erdőmunkásainak 
egy része, vándorbothoz nyúljon, amire sajnos, ugyis oly nagy a 
hajlandóság hegyvidéki népünkben. 

Az erdőrendezést végzett közegek a lakosság felszólalására 
sem tudtak könnyen a rendszer nyűgétől szabadulni. Gyérítések, 
előhasználatok utján óhajtották úgy a hogy, fél megoldásra juttatni 
a dolgot, pedig hát oly közel eső és abban az ősbükkösben 
akadályba egyáltalában nem ütköző orvosszere a bajnak az, hogy 
a falu közelében külön vágás nyittassák a helyi szükséglet fede
zésére. Ha egyéb nem, mint a munkaerő biztosítása, már ez is nagy 
előnye az uradalomnak, melyet ekként elért. Ugy tudjuk, hogy 
végre erre a megoldásra is került a dolog a leirt esetben, de 
tudjuk azt is, hogy más ily esetekben a már jóváhagyott üzem
tervek a helyi szükséglet kielégítésének akadályainak tekintettek, 
a mi közgazdaságilag aligha helyes. 

A teljes vágássorozatok tehát igen merev keretei a gazda
ságnak. Nem nyújtanak elég alkalmat arra, hogy a vágással az 
erre megérett részleteket keressük fel, hanem a szabályos állapotnak 
bennök való létesítése végett legtöbbször arra kényszerítenek, 
hogy egyes részleteket kelleténél korábban, másokat tulkésőn 
használjunk ki. A helyi szükségletek czélszerü kielégítésének pedig 
néha éppenséggel akadályai. 

Előnyükként az üzem és az egész erdőrendezési mü könnyű 
áttekinthetőségét említhetjük, a melyet, mint minden sablon, elő
segítenek. Ebben az értelemben eszközei annak az u. n. rend
szerességnek, a mely nem mindig részesül kellő értelmezésben és 
igen gyakran nagyobb áldozatot kivan, mint a mennyit maga ér. 

Nem habozunk e fejtegetéseinkből azt a következtetést levonni, 
hogy a teljes vágássorozatok alakítását mellőzi kellene. Láttuk, 
hogy abban az alakban, amint mi alkalmazzuk, ez idő szerint 



sehol sem ismerik már. A magyar erdőgazdaszgi viszonyok pedig 
oly sajátossággal, mely a teljes vágássorozatok alakítását szük
ségessé tenné, nem bírnak. A nyugati határszélhez közel eső, 
intenzive kezelt erdők éppen oly kevéssé, mint a keleten fekvő 
kezdetlegesebb erdőgazdaságok. 

A teljes vágássorozatok helyett a jelen korfokozathoz jobban 
alkalmazkodó vágássorok képzése érdemel felkarolást. Ezek igen 
különböző kiterjedésüek lévén, egy és ugyanabban az üzem
osztályban is, a gazdasági beosztás czéljaira kevésbé alkalmasak. 
Nagyobb erdőbirtokoknál tehát, a hol igen sok a tag, ezeken 
kivül a tájékozás és helymeghatározás czéljaira a védkerületek, 
vagy külön erre a czélra, a természetes tagoltság alapján rendesen 
könnyen képezhető dűlők volnának alakithatók, a melyeknek 
azonban egyéb erdőrendezési jelentőségük nem volna. Meg lehet 
azonban elégedni az üzemosztály, tag és részlet megjelölésével is, 
melyek a pontos helymeghatározásra elegendőek. 

A vágássorokat ezek szerint nem tekintjük az állandó gazda
sági beosztás egyik tényezőjének s ennek következtében azokkal 
bővebben nem ezen fejezet alatt, hanem a hozamszabályozásról 
szólva fogunk foglalkozni. 

A tag erdőrendezési utasításunkban mint fordulószaki terület 
szerepel. Nagyságának meghatározásánál a szálerdőben az évi 
vágásterület 20-szorosa a tájékoztató. Minden vágássorozat rend
szerint annyi tagra osztandó, amennyi a fordulószakok száma. 
A szabályos állapot elérése végett minden tag lehetőleg 20 év 
alatt kihasználandó, benne tehát végeredményben 20 évnél nagyobb 
korkülönbség nincsen. 

Azt már láttuk, hogy a vágássorozat szabályos állapotának 
létrehozása igen sokszor nagy áldozatba kerül, mert a tagokba 
irt s a szabályos állapotot jelző szám vajmi gyakran éles ellen
tétben áll a tagot képező jelenlegi részletek korával, akár miként 
is igyekszünk a szabályos állapotot jelző számokat czélszerüen 
csoportosítani. A tag tehát önmagában véve is, mihelyt forduló
szaki területnek tekintjük, mintegy nem áll teljesen szabad rendel
kezésünkre, hanem állabjainak időelőtti, idejében való avagy túl
késő kihasználása lényegében nemcsak az egész üzemosztály kor
fokozatától, hanem nagy mértékben a szabályos állapotot jelző, 



beléje irt számtól is függ. A teljes vágássorozatok elejtéséből 
ugyan még nem következik, hogy a tagok ne tekintessenek fordúló-
szaki területeknek, részünkről azonban ezen jelentőségük megszünte
tésében is haladást látnánk, mert megfelel azon felfogásunknak, 
mely a gazdaság czélját első sorban abban látja, hogy a jelenlegi 
állabok használtassanak ki a lehető legczélszerübben, figyelemmel 
a jövő érdekeire, mig ellenben a typikus térszakozás a szabályos 
állapotról alkot mindenekelőtt oly eszményképet, amely az erdő 
jelen állapotával csak feltételesen számol és a jelen állabok 
kihasználását ezen eszménykép mielőbbi eléréséhez mérten intézi. 

A vágássorozatban csak annyi tag lévén, amennyi a forduló
szakok száma, kiterjedésük aránylag nagy, s annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy egy és ugyanabban a tagban igen 
különféle korú állabok fordulnak elő, amelyekből közel egykorú, 
20 évnél nagyobb korkülönbséggel nem biró, egységes tagot 
alakítani vajmi gyakran csak erőszakos módon lehet. Ezenfelül az 
igen nagy tagok az erdőben való tájékozás, a vágásvezetés, az üzem
nyilvántartás és a felmérések czéljaira csak igen tág állandó 
keretet nyújt. 

Ez okból általában kisebb tagok képzésére kellene törekedni, 
ami akadályokba nem ütközik, mihelyt a tagban nem látjuk a 
20-szoros vágásterületet, hanem lényegileg csupán az erdőnek a 
tájékozás, a helymeghatározás, a vágásvezetés stb. czéljait szolgáló, 
állandó jellegű és czélszerüen alakított részét. 

Minél kisebb a tag, annál valószínűbb, hogy a benne egyesitett 
állabok kora nem túlságosan eltérő, annál könnyebb tehát benne 
korra egységes állabokat létesíteni, ami abban az esetben, ha 
aránytalan áldozat nélkül elérhető, mindenesetre kívánatos, amit 
azonban elvi követelményként odaállítani nem volna czélszerü. 

A tagok nagysága főleg a gazdaság fejlettségétől és a terep
viszonyoktól függ. Régi belterjes gazdálkodás mellett kisebb tagokat 
alakítunk, bár ebben a tekintetben oly messzire, mint némely 
külföldi erdőgazdaság, nem mennénk. Kezdetlegesebb viszonyok 
között, amikor rendszerint összefüggő egykorú erdőkkel is van 
dolgunk, a gazdasági beosztás tágabb hálózatával is beérhetjük, 
a jövőre bizva, hogy azt, amikor a viszonyok indokolttá teszik, 
tovább fejleszsze. 
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A tagban tehát nem látunk fordulószaki vágásterületet, benne 
egységes állabviszonyokat csak feltételesen óhajtunk létesíteni, 
kiterjedését pedig általában jóval kisebbre kívánjuk szabni, mint 
mostanában szokásos, habár az aprólékosságtól e téren is 

Az erdömunkáso k érdekébe n tet t intézkedése k 
Németországban. 

német ipar óriási fellendülése a népesség nagy részét elvonta 
a mező- és erdőgazdasági munkától, elannyira, hogy ezért 

^ a német mezőgazdaság helyzete jóformán válságossá fajult. 
A kevesebb munkaerőt igénylő erdőgazdaság helyzete sokkal 
kedvezőbb, de ennek is számos kedvezmény nyújtása által kell 
törekednie arra, hogy a szükséges munkaerőt magának biztosítsa. 

Ily kedvezménynek kell tartanunk a porosz földmivelésügyi 
minisztériumnak egyik m. év végével kiadott rendelkezését is, 
mely szerint az állami mező- és erdőgazdaságok állandó munká
sainak bizonyos esetekben a bér vagy annak egy része akkor is 
kifizetendő, ha tényleg munkát nem teljesítenek. Igy nevezetesen • 

1. azok a munkások, a kik legalább egy évig állandóan vala
mely uradalom szolgálatában állottak, bérüknek - s részét kapják, 
ha szolgálatuk folytatásában 14 napot meg nem haladó katonai 
szolgálat által akadályoztatnak meg s egyúttal nősek, vagy fentartói 
hozzátartozóiknak. 

2. Teljes bérüket kapják az állandó munkások, ha ellenőrzési 
szemlékre vagy sorozásra kötelesek menni, ha tanuként vagy gyámi 
minőségben beidéztetnek, ha tűzoltói szolgálatot teljesítenek, továbbá 
községi és országgyűlési választások alkalmával, vagy ha községi 
gyűléseken való részvétel végett vannak távol. 

3. Bérük további élvezetét engedélyezhetik méltánylást igénylő 
esetekben az uradalmak (erdőgondnokságok) még sürgős magán
ügyek miatti távollétnél is. Ilyen esetek: a bíróság részéről való 
beidézés saját ügyben, az anyakönyvi hivatalnál teljesítendő beje
lentések, esküvők, születések, keresztelők saját családjuk körében. 

óvakodni kell. (Folyt, köv. ) 
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