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Mérsékelt díjért mindennemű hirdetések közöltetnek. 

Az állandó erdő-jövedelem biztosításáról. 
(Foly ta tás . ) 

Az erdők jövedelmének állandósítására és biztosítására 
nagy befolyást gyakorol a munka- és fuvarbéreknek olcsósága. 
Oly országokban, mint Magyarország, hol a népesség a terü
lethez képest gyér, a munka- és fuvarbérek korszakonként, — 
nevezetesen midőn jó termés van, vagy pedig midőn az ipar
és kereskedés kedvező viszonyok által emelve, úgyszólván ro
hamosan fejlődik, — igen felemelkednek, s az erdő jövedelmét, 
mindamellett, hogy a faárak is felszöknek, apasztják mert a 
munkabér különbözet a faár különbözetet többnyire fölülmúlja, 
Ez annál hátrányosabb mert a beálló ellentétes viszonyok közt 
a faárak rendesen nagyobb mértékben esnek mint a munka
bérek melyeknek előnyösségéből sem lehet hasznot venni a 
mennyiben rosz viszonyok között a fának kelendősége nem 
lévén, a faelőállitás nagyrészt szünetel. 

Általános tapasztalat szerint az erdei munkabérek csak 
ott nincsenek alávetve a rosz viszonyok hatásának, a hol állandó 
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erdumunkás telepek léteznek. Ezen egyedül az erdei munkával 
foglalkozó, a birtokos által háztelekkel és egy kis földecskével 
ellátott szerény igényekkel biró, munkájokba begyakorolt embe
rek ugyan ezen idő alatt több munkát végeznek mint a gya
korlatlan oda vándorló, vagy más vidékekről toborzott munkások 
s igy azok kisebb bér mellett is többet keresnek, mig emezek 
idegen helyen élve nagyobb bér mellett is nyomorognak. De 
az idők viszonyainak hullámai is kevésbé érintik ezen erdei 
munkásoknak a nagyvilágtól elzárt telepitvényeit, melyek ha 
napi szükségletűket kielégíthetik, mentek meradnak a gyári 
munkások körében uralkodó azon folytonos mozgalomtól melynek 
czélja kevés munka és nagy fizetés. Az állandó erdei mun
kások intézményének előnyös voltát fényesen bizonyítják az 
államerdők egyes ily telepekkel régen biró kerületei, melyekben 
az országban legolcsóbb erdei munkabérek évtizedeken át 
majdnem változatlanul fennállottak. Az olcsó és jó munkaerőt 
tehát legjobban a meglevő állandó munkásoknak fenntartása, 
és a hol a viszonyok ezt kívánják uj munkás telepeknek ala
pítása és megfelelő istápolása által lehet biztosítani. 

Igen előnyösnek bizonyult a munkabérek mérséklésére 
nézve azon eljárás is, hogy az erdei munka nem szabad kéz
ből és alku, hanem nyilvános verseny utján adatik ki. Ily 
czélból a kerületben teljesítendő munka a kerületbeli és szom
szédos községeknek erdei munkával foglalkozó lakóinak munka
erejéhez képest felosztva, az egyes községekben árlejtés alá 
bocsáttatik. Ámbár megeshetik, hogy az illetők összebeszélve 
az erdőbirtokos czélját meghiúsítani törekedendnek, de követ
kezetes eljárás mellett ezt ellensúlyozni is lehet, mert ily 
községekben rendesen oly vállalkozók is találkoznak kik a 
munkát ugyan nem maguk végzik, hanem a kezökben lévő 
munkások által olcsóbban végeztetik mint ezt az erdőbirtokos 
eszközölni képes volna. A. munkások tehát csak addig fognak 



ellenkezni mig saját kárukon meg nem győződnek, hogy jobb 
az erdőbirtokostól, ámbár mérsékelt béren, de közvetlenül, mint 
pedig egy vállalkozótól még alacsonyabb béren munkát vállalni: 
a nép ilyen tapasztalaton nagyon okul s a következő alkalom
mal követeléseit mérsékelni tudja. 

Az összes viszonyoknak tüzetes ismerete, szakértelem, 
erély, tapintat ki tartás s ezek mellett méltányosság is szükséges 
ahoz, hogy valaki az erdei munkabéreket mindég helyesen 
megállapitsa. Gyakran igen nehéz a munkásoknak a viszonyok 
által részben indokolt követeléseinek ellent állani s ezeket a 
helyes mértékre visszavinni; a tájékozatlanságból, erélytelen-
ségből, békeszeretetből vagy félreértett eniberiségi érzetből szár
mazó engedékenység az erdőbirtokosnak nem csak jelen hanem 
későbbi jövedelmeit is károsítja, a mennyibben az egyszer 
adott munkabéreket leszállítani csak rendkívüli viszonyok között 
is igen nehezen lehet. De a munkabéreknek erőszakos és túl
ságos lenyomása is káros, mert az abból meg nem élhető 
munkások kényszerítve, és más megélhetésöket lehetitő kereset 
után látva, az erdei munkától elpárolnak: a mi ismét csak az 
erdőbirtokos kárára van. 

C) Sajátságosan hangzik ugyan, hogy az erdőjövedelem 
biztosításának, sőt bizonyos viszonyok közt emelésének is egyik 
eszköze, a faárak jutányos megállapítása, de azért e tétel 
helyes és igaz. 

Ott a hol az erdő egész fatermését a helyi és vidéki 
fogyasztók mellőzhetlen házi szükségletűk fedezésére mindenkor 
megvenni kénytelenek, ott a fának árát azon határig lehet és 
okszerűen kell is emelni, mig a távolabbi vidék fája a versenyt 
fel nem veheti ; ezen határ megállapításánál, kivált oly években, 
midőn rosz termés van, annál óvatosabban kell eljárni, mint
hogy ily időkben a távolabbi erdők birtokosai a szükség által 
kényszerítve, gyakran a fa tőértékéről is lemondva, oda töre-

1* 



kerlnek, hogy fakészletöket a további romlástól megóvják és 
annak gyors eladása által legalább a nem kamatozó vágatási 
és szállítási költségeket visszakapják. A más erdők versenyét 
kizáró áraknak leszállítása még akkor sincs indokolva, ha 
időnként a fának keleté a helyi piaczokon, például lányba tél 
vagy rosz termés folytán csökkent volna, mert az árleszállítás 
a kelendőség csökkenésének okait úgysem változtathatja meg, 
s az illető piaczok olcsóbb árak mellett sem fognak többet 
fogyasztani. Ily esetekben a termelés korlátozása által kell az 
egyensúlyt a kereslet és kínálat közt helyreállítani. 

Oly erdőkre nézve, melyek fatermése nagyobbrészt vagy 
egészben csak kereskedés utján távol piaczokon értékesíthető, 
lehető olcsó és oly árak állapitandók meg, melyekkel az illető 
piaczokon egyidejűleg megjelenő idegen fának versenyt lehet 
csinálni, s a melyek mellett a közvetítő fakereskedőnek is 
megfelelő baszna marad. A nagy erdőbirtokos ugyan is nem 
képes egy személyben gazdálkodni és a fával kereskedni, a 
birtokos terményeit nagyban adja el, mig a kereskedő azt részle
tekben árulja el és vevőit mindenfelé keresi. A kereskedés e 
téren különös ügyességet, külön szakképzettséget és bő tapasz
talatot feltételez, a mivel a birtokos nem bír, és a ki termésé
nek nagy részét el sem birná adni, ha a részlet-eladást maga 
akarná eszközölni. 

Az olcsó faárak biztosítván az anyag kelendőségét, és a 
kereskedő megfelelő nyereségét, biztosítják az erdő jövedelmét 
még rosz időkben is, midőn a fakereskedő mérsékeltebb haszon
nal is beérve, még lejebb szállított áron és hitelben is törek-' 
szik a fát eladni, a nélkül, hogy az erdőbirtokos jövedelméből 
veszítene. 

De az olcsó faárak az erdő jövedelmének emelését is 
lehetővé teszik, a mennyiben bizonyos piaezokat uralva és 
azokról a versenyzőket leszorítva, a fa kelendőségének nagyobb 



tér t nyitnak; a fa raegszerezhetését könnyítve, a fogyasztásra 
fokozólag hatnak; egy szóval nagyobb fatömegek értékesítését, 
s ezzel a jövedelem emelését idézik elő; mihelyt pedig a 
fogyasztás nagyobb mértékben emelkedik mint a termelés, a 
faárak is föltétlenül emelkedni fognak. 

Azonban a faárakkal is ugy, mint a termelendő fatö üte
gekkel tanácsosabb az alsóbb színvonalon megállapod ni, mint 
ezen tulmenni. Vannak egyes, néha egymásra következő két-
három évek, melyek a fa kelendőségére igen előnyösök, s a 
birtokost könnyen tulcsigázott árak követelésére és a fakeres-
kedők elidegenítésére vezethetik; ily áraknak káros visszaha
tása azonban nyomban észlelhető, mert az ily előnyös évek 
az erdőbirtokosokat túltermelésre csábítják, s a kereskedők a 
tettleges szükségletet meghaladó kínálattal állván szemben, s 
látván a birtokosnak maholnap beálló kényszer-helyzetét, a fa
árakat tetemesen lenyomják. 

Kitetszik ebből, hogy az erdőjövedelem biztosításának 
kulcsa a bölcs előrelátással mérsékelt faterrnelés mellett a fa
áraknak okszerűen jutányos megállapításában rejlik. 

A mely erdőbirtokos a kedvező viszonyok által túlterme
lésre és magas árak megállapítására hagyja magát csábittatni, 
az, mint a gyakori tapasztalás mutatja, csak saját tetemes 
kárán fog okulni. Wagner Károly, 

(Folyt , köv.) 

Emlékjegyzetek az 1874. évi tavaszi időjárásról. 
Feljegyzetté : 'B. 

Meglévén győződve arról, hogy, a folyó évi tavaszon, 
különösen hazánkban uralgott időjárás elébb-utóbb behatóbb 
tudományos vizsgálatok tárgyát képezendi, s hogy ekkor a 


