
működését megelőző időben az erdők tiszta jövedelme a mai
nak alig egy tized részét tette. 

Átlagos számokat véve, a magyar birodalom erdőségeiből 
b e l f o g y a s z t á s r a felhasznált és külföldre eladott f a a n y a g 
é r t é k é t következőkbe lehet megjelölni : 

a birodalom határain belül elfogyasztott 
fa pénzértéke 25 ,000 .000 frt, 

a külföldre kivitt fa pénzértéke . . . . 25 ,000 .000 „ 

Összesen . 50 ,000 .000 frt, 
melyből 7 0 % - o t az adó, kezelés, szállítás és termelés költsé
geire levonva az erdőjövedelem 15 ,000 .000 , s igy egy hold
nak tiszta jövedelme nagy átlagban véve 1 forint. 

A mi a magyar birodalomban termelt faanyagnak az ország 
h a t á r a i n k i v ü l v a l ó é r t é k e s í t é s é t illeti, erre nézve 
megjegyezhetjük, hogy a magyar fának természetes kiviteli pia-
czaiul Európa egész déli részének kikötői tekinthetők, s hogy a 
magyar fakereskedés keletre és Éjszak-Némethonra is jövő
vel bir. 

(Folyt , köv.) 

Egyleti előterjesztés a földmivelési ministerhez a fa
árak jegyzése ügyében. *) 

159. sz. Nagyméltóságu Minister Url A budapesti keres
kedelmi és iparkamarának a faárak jegyzése tárgyában adott 
véleményét méltóztatott Nagyméltóságod m. é. 1 5 . 8 2 1 . számú 
nagyrabecsült leiratával egyesületünknek nyilatkozás végett át
küldeni. 

*) Lásd „Erdészeti Lapok" II. füzet 1873. 73 lap. Szerk. 



Midőn Nagyméltóságod ezen becses fölhívásának megfe
lelni sietünk, el nem mulaszthatjuk abbeli sajnálatunknak kife
jezést adni, hogy a budapesti kereskedelmi- és iparkamara a 
faárak jegyzésének nagy fontosságát, a melylyel az meggyőző
désünk szerint bir, kellőleg nem méltányolván, az egész ügy 
iránt némi közömbösséggel viseltetik; s e tárgynak inkább csak 
speciális üzleti és kereskedelmi, nem pedig egyszersmind nem
zetgazdasági és statisticai jelentősége iránt látszik némileg 
érdeklődni. 

Az Erdészeti-Egyesület méltán fektet nagy súlyt, nem csak 
a fakereskedők által eszközölni szokott nagyban való favásár-
lásokra néhány főpiaczon, hanem a mindennapi forgalomban 
fennálló faárak hiteles jegyzésére is, mert ezen árakban nyil
vánul az illető vidék iparának és jóllétének fejlődésére jelen
tékeny mértékben befolyó hatása a fakeresletnek és kínálatnak, 
a melyeknek egyensúlyba való hozatala a helyi áraknak időn
kénti közzététele által lényegesen előmozdittatik. 

A kereskedelmi kamarának azon nézetét, hogy a helyi 
árak jegyzése végett fölösleges lenne hivatalos közegeket igénybe 
venni, a mennyiben az Erdészeti-Egyesület ezen árakat leve
lezők által jegyeztethetné, az Erdészeti-Egyesület egyáltalában 
nem oszthatja, mert hiteles és megbízható adatokat a dolog 
természeténél fogva csak felelőséggel tartozó hivatalos közegektől 
lehet nyerni, de feltéve, hogy elegendő számú és megbizható 
árjegyző levelezők megnyerhetők is volnának, az Erdészi-
Egyesület csekély erejéből nem képes a levelezőket díjazni, s 
nem rendelkezik oly személyzettel, mely ezen árjegyzésekből 
eredő nem csekély teendőket végezni képes lenne. 

Ennélfogva oda terjed kérésünk, méltóztatnék a tisztelettel 
mellékelt kimutatásban foglalt községek közigazgatási hatósá
gainak meghagyni, hogy az alább megjelölendő időszakokban 
ott fennálló faárakat pontosan jegyezzék és felterjeszszék azon 
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árjegyzőid minta szerint, melyet mult évi 157. számú tiszte
letteljes feliratunk kíséretében volt szerencsénk Nagyméltósá
godnak ajánlani. 

A tűzifa jegyzése legczélszerübben minden év septembcr, 
november és január bávában az épület és szerszámfák, a desz
kák, vasúti talpfák, valamint a kádárfák árainak jegyzése pedig 
május, július és september havában volna eszközlendő. 

Az illető kimutatás megjegyzési rovatában biztos tájékozás 
végett feljegyzendő lenne, hogy a kitett árak, mely raktárak, 
vasúti- vagy hajóállomások, vagy más vidéki rakhelyekre nézve 
állanak, s hogy az illető időközben a kimutatott faanyagokból 
körülbelől mennyi lett elárusítva. 

Félreértések kikerülése végett íigyelmeztetendők lennének 
az illető hatóságok, hogy a faárak jegyzésével ne csak a hatóság 
székhelyére szorítkozzanak, hanem az egész környék fakeres-
kedését és a fa árait feljegyzéseik tárgyává tegyék, és ne 
mulaszszák el felterjesztendő árjegyzéseiket c tárgyra vonatkozó 
általános megjegyzéseikkel kisérni. 

Végül ismételni bátorkodunk már előbbi alkalommal Nagy
méltóságodhoz intézett azon kérésünket, miszerint a hatósá
goktól beérkezendő faárjegyzéseket egyesületünkkel közlcni 
méltóztatnék. 

Budapest, april-hó 1 8 7 3 . 
Az Országos Erdészeti-Egyesület. 

Azon helyek kimutatása, hol a faárak hivatalosan jegy
zendők lesznek. 

Pest, Kalocsa, Baja, Mohács, Vukovár, Mitrovitz, Sziszek, 
Eszék, Palánka, Pétervárad, Orsova. 

Bustyaháza, Nagy-Szőllős, Vásáros-Námény, Csap, Tokaj, 
Tiszafüred, Szolnok, Csongrád, Szeged, Tiszaföldvár, Nagybecs
kerek, Titel. 



Alsó-Kubin, Hradek, Rózsahegy, Zsolna, Vágbesztercze, 
Trencsén, Vágujhely, Szered, Vágvecse, Sellye, Komárom. 

Beszterczebánya, Jallna, Zsarnócza, Nagykálna, Kövesd. 

Naszód, Deés, Szathmár, Szamosujvár, Kolozsvár, Szilágy
somlyó, Bánffyhunyad, Élesd, Nagyvárad, Gyoma, Belényes, 
Nagy-Szalonta, Békés, Mezőberény, Szarvas. 

Eperjes, Kassa, Homonna, Nagy-Mihály, Ungvár, Zemplén, 
Munkács, Beregszász. 

Rozsnyó, Rimaszombat, Losoncz, Balassa-Gyarmat, Ipoly-
ságh, Szobb, Znyo váralj a, Nyitra. 

Torda, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Szászsebes, Szászváros, 
Déva, Soborsin, Lippa, Arad, Szászrégen, Marosvásárhely, Ba-
lásfalva, Székelyudvarhely, Segesvár, Erzsébetváros. 

Nagyszeben, Fogaras, Brassó, Szepsi-Szt.-György, Kézdi-
Vásárhely. 

Fiume, Temesvár, Versetz, Fehértemplom, Pancsova, Nagy-
kikinda, Kecskemét, Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Barcs, Zágráb, 
Csáktornya, Keszthely, Veszprém, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, 
Szombathely, Pápa, Győr, Pozsony, Nagy-Szombat, Gyöngyös, 
Eger, Miskolcz, Nyíregyháza, Nagy-Károly, Debreczen, Kardszag, 
Czegléd, Félegyháza. 

A folyómenti vagy berki erdőkről. (Auwalder.) 
(Folytatás és vége.) 

A berki elegyetlen lágyfa erdőket leginkább sarjerdőüzem 
mellett szokás kezelni, ámbár ezeknél is czélszerübb lenne a 
középerdőüzem. Sarj erdőüzemben kezeltetnek még az elegyetlen 
tölgyesek, és a vegyes kemény és puhafa állabok is, mely üzem
módokat azonban ezen erdőknél pártolni kevésbbé lehet. 
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