
Ezen átlagos jövedelemnek, ha a gazdasági nagy földbir
tokra alkalmazható o°/ 0-al számítunk, kerekszámban szintén 
100,000.000 forint tőkeérték felel meg. 

A magyar állambirtokok ezek szerint, az összes bánya
müvek nékül legalább 200 millió forint értéket képviselnek 
s tehát, mint jelzálog, legalábbis 100 milliónyi kölcsönnek 
nyújthatnak biztosítékot. Horváth Sándor. 

A f a p i a c z r ó I. 
Közli: I! e d ő A1 b e r t. 

B u d a p e s t , január-hó 12-éu. 

A mult év nem végződött fénycsen, s az új sem kezdő
dik valami reményteljesen. Ma mindent a bizonytalanság tart 
lekötve, melynek súlyát a termelő birtokosok és a fát tövön 
vásárló nagyobb kereskedők kétszeresen érzik, midőn az anya
gok vágatására és szállítására tetemes készpénzt kénytelenek 
befektetni a nélkül, hogy megnyugtató reményük lehetne üzleti 
tőkéjük kellő időre való visszatértére. Az a néhány vásárló, 
kinek fára van szüksége, azzal biztatja az eladót, hogy bőven 
talál az országban mindenütt vételre ajánlt anyagot, s hogy a 
jelen válságos üzleti viszonyok közt igért csekély ár is ked
vezőnek ismerhető, a ki pedig már vett s most fizetni tar
toznék, azzal nyugtatja hitelezőjét, hogy majd május vagy 
augusztusban fizet. És, fájdalom, mindkettőnek igaza van, csak 
hogy az előbbit a hanyatló áraknál még alacsonyabb árak Ígé
retére erdőbirtokosaink azon ajánlatai vezetik, melyeknél az 
illetők nem ismervén az anyag valódi értékét s a vásárnál 
befolyással bíró körülményeket, és részint azért is, mert a 
fáért kapható bármi csekély összeget, miután igen kevés kivé
tellel az erdőben álló fatőket elég helytelenül költség nélkül 
nyert Istenadományának tekintik, mint nyereséges jövedelmet 
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hajlandók számítani, ugy hogy bátran mondhatjuk, miszerint 
a fapiacz függő helyzete által teremtett alacsony árakat maguk 
az erdőbirtokosok még tovább nyomják, mely körülménynyel 
szemben aztán szerencsének kell tartani a magyar fapiaczra az 
államerdők faeladásainál a lefolyt nehéz éveken át is fenntartott 
szilárd árakat, melyek egyedül tették lehetővé azt, hogy a 
magyar erdőbirtokosok az eddig fennálló áraknál még alacso
nyabb és évtizedekre károsan kiható roszabb áraktól megme
nekülhessenek. 

A magyar fapiacz helyzete most kétszeresen súlyos, mert 
nem csak a bonyolult és háborús politikai viszonyok terhét 
kell viselnie, hanem azon kereskedelmi harcz csapásait is, mely 
a Német- és Francziaországgal való nemzetközi vámpolitikából 
reá nehezedik s melyet mindenek felett érzékenynyé tesz az, 
hogy a vasutakra nagy mértékben utalt magyar faanyagok kül
kereskedelme csak a legközelebbi években nyert üdvösebb fej
lődést, s e baj épen akkor éri, midőn más irányban is mindenütt 
csak akadályra talál. 

A Francziaországot illető nehézség ugyan kisebb s azt, hogy 
minden 100 folyóméter épület- vagy szerszámfa bevitele után, 
mely 80 mm.-nél vékonyabb 6—12 centim, tehát 3— 6 kr és 
1000 donga után szintén 6 kr beviteli vámot kell fizetnünk még 
csak elviselhetjük, de az is bizonyos, hogy a franczia vásárló 
a magyar kereskedőtől ezt levonja s ez viszont az elviselést 
a birtokosra rójja. Sokkal nehezebb és súlyosabb a Németor
szággal való küzdelem, mely reánk nézve épen válságos és 
szomorú megilletődéssel tölti el azt, kinek fogalma van arról, 
hogy mit bir Magyarország a fában s mit képes ebből eladni. 
No de nálunk a példaszerű egyhangúsággal mindig földmivelő 
országnak nevezett Magyarországon kevés döntő befolyású em
bernek volt elegendő érzéke az erdő iránt, mig másfelől 
akadt mindig bő pénzzel jutalmazott elég emberünk, ki saját 



hitelünket igyekezett tönkre tenni, és igy ma ott vagyunk, 
hogy a világpiacz reánk nézve legnevezetesebb részén fenye
gető csapás teljes készületlenségben talál, ha csak nem akarja 
valaki bevezető előkészítésnek nevezni a lefolyt rosz üzleti 
időket. 

Németországban megakarják szüntetni a differentiális vas
úti tarifák által a magyar fa odaszállitására adott lehetőség 
legnevezetesebb tényezőjét s ezt ott az erdőbirtokosok, élükön 
Bismark herczeggel és az erdészeti szakemberekkel hangosan kö
vetelik. És itt vessenek ám keresztet magukra a lefolyt évek 
budapesti és vidéki építési vállalkozóinak azon szépen tisztes
séges emberei, kik a maguk zsebe érdekében tele szájjal kür
tölték, hogy a magyar épületfa ilyen, meg amolyan rosz, mert 
íme megjött hitványságuk átka, épen a reánk nézve legalkal
masabb időben, midőn a német erdőmesterek és erdőtanácsosok 
ma a reájok kedvező helyzet kellő kiaknázása végett, tőlük 
kölcsönzött érvekkel lépnek fel s hirdetik, hogy a magyar fa 
ilyen, meg olyan rosz, gombás, taplós, vastag évgyürüjü stb. 

Hogy pedig ennek ellenében lesz-e sikere a német vas
utak némelyike részéről és néhány elfogulatlan kereskedő által 
kimondott azon érv helyességének, hogy a magyar fa verseny
képessége annak technikai jóságában rejlik s abban, hogy Né
metország a maga részére szükséges azon anyagokat, melyeket 
tőlünk szállít, szükségletének megfelelő mértékben nem termel
heti, az még a kérdések sorában áll. 

Mi a magyar faanyagok jövője iránt soha sem estünk 
kétségbe és legyen bár a helyzet ma bármennyire súlyos és 
mindenesetre nehezebb, mint a minőnek még alig néhány nap 
előtt magunk is tartottuk, még sem félünk, hogy fakereske-
delmünk a küzdést a külfölddel ki ne állja, csak hogy majd 
épen idehaza ne dobjanak nyakába olyan nyűgöt, mely erejét 
leköti, minő például a pudapesti összekötő-vasut szállítási tari-



fája is, mely Budapestről, Kelenföldre csaknem nagyobb dijt 
kivan, mint Beszterczebányáról Budapestre! 

Szó van még arról is, hogy a Németországgal kötött 
kereskedelmi szerződés értelmében az adható vasúti szállítási 
kedvezmények, ugy a bélföldön mint német tartományokba való 
forgalommal teljesen nyilvánosokká tétessenek. Mi e tekintetben 
már évekkel előbb határozott állást foglaltunk s mint a vasutak 
cartelljét, ugy a titkos refactiákat is, mint lapunk t. olvasói 
tudhatják, helytelenítettük, mert nem tartjuk igazságosnak azt, 
hogy akkor, midőn az ország minden polgára egyenlőn adózik 
a vasutak kamat-biztositékához, az azok által adható kedvez
ményeket ne élvezhesse egyenlő mértékben, vagy csupán csak 
akkor, ha az igazgató- és tanácsosainak kegyére érdemes! Arra, 
hogy a Németországba küldendő anyagoknál a szerződés ér
vénybe tartassák, gondja lesz Bismarknak, míg idehaza keres
kedői körökben, a mint ez a Pester-Lloyd mai számából is 
kitűnik, azon kívánságban élnek, hogy az osztrák-magyar for
galom körében az ez évre már megadott titkos kedvezmények 
fentartandók lennének, miután a nyilvánossátétel sok oly üzlet
nek ártana, mely épen a titkos kedvezmény nyújtása alapján 
létesült. 

A faüzlet nehéz viszonyait még az időjárás is igyekszik 
nehezebbé tenni a vágatást és feldolgozást a nagy hóesések és 
a szállítást a sáros rosz utak késleltették, rontották és drágí
tották, a munkákat azonban jobb jövőhöz illő áldozattal és 
szorgalommal teljesitik vállalkozóink ugy, hogy a tavasszal 
meginduló vizek csak ugy mint jobb időkben elegendő uj kész
letet hozhatnak az alább fekvő piaczókra. 

A faárak, melyek a jelen viszonyok közt fennállanak, álta
lában inkább csak névlegesek, miután az építkezési munkálatok 
szünetelése s az asztalos ipar körében is érzett kereslet-hiány, 
uj készletek beszerzését igen alárendelt mértékben igénylik. 



A tűzifa fogyasztása, melynek a téli hideggel ugy szólva aratási 
ideje járja, nem ad okot a panaszra s e részben csupán a 
városi fogyasztók nagy részének azon szűkebb látkörén kell 
sajnálkoznunk, kik az egészséges meleget adó jó tűzifa helyett, 
annál legtöbbször csak látszólag olcsóbban kerülő kőszenet 
használják s a különben sem valami élenydús városi szobale
vegőt egészségűk kárára a kénes kőszén-gőzzel töltik el, kiknek 
eléggé nem ajánlhatjuk, hogy a fogyasztott kőszén, kövekkel 
gazdag salakjáról és sokszor hiányos mértékéről győződjenek 
meg s kísérletet tegyenek, hogy ugyanazon árú jó minőségű 
fával és kőszénnel meddig fűtöttek, s az eltöltött időben milyen 
volt szobájuk levegője, mert ekkor, hisszük, hogy a kőszénre 
rendezett kályhákat szivesebben javíttatják fára s nem fogják 
sajnálni a kevés fáradságot, mely a tisztábban kezelhető fával 
való fűtésnél többször szélit a kályhához, mint a szénnel való 
fűtés mellett. 

Az egyes piaezok részletes ártételeinek közlését, lapunk 
jövő füzetére Ígérjük, utalván addig a mult év utolsó füzeté
ben közlött árakra, inig most általános tájékozásul még az 
alábbiakat emiitjük meg. 

A fenyő-, épület- és müszerfaárúk, ha háború nem lesz, 
az alduna vidékére e tavaszra kelendőséget várhatnak; a tölgy 
keresettsége is javul, míg a bükk-müszerfát, mint már múlt
kor is jeleztük, hajlított bútorokra keresik s mert ez anyaggal 
számos birtokos rendelkezik és mint vásárlók mondják, kínál
kozik, nem igen akarnak tövön érette köblábanként 2 krnál 
többet adni, feltéve, hogy még a vasúthoz legfeljebb 2 mért
földnyi távolságban legyen; mi ezt keveseljük s a kivánt czélra 
szükséges jó anyagot legalább is 3 — 5 krral véljük a vasúti 
távolságok szerint értékesítendőnek s ezt azért mondjuk igy, 
mert a kitűzött czélra az anyag ily árát vásárló, tekintve azt, 
hogy mily minőségű fát vesz s abból mit készit, bátran fizet-



heti; igen természetes, hogy az árak megszabásánál első sor
ban az jön tekintetben, hogy mi volt eddig a kérdésben forgó 
választékból eladva és mily áron ? Mi itt a kereslettel szemben 
csak tájékozó árat akartunk megjelölni s főleg azért is tértünk 
e tárgyra vissza, hogy figyelmeztessük erdőbirtokosainkat, mi
szerint a szép mennyiségben rendelkezésre álló bükk szerszámfa 
eladásoknál vigyázzanak a gazdaságos értékesítésre s az eladást 
ugy tegyék, hogy vásárló a tövön vett és általa levágott fát 
akár felhasználja, akár nem, megfizesse; hogy igy ne jussanak 
oda, mint a tölgyerdők azon birtokosai, kik fájukat idő előtt 
és potom áron mindjárt kezdetben eladták s aztán a később jött 
jobb árak idején sóhajtozva panaszkodtak erdeik romjai felett. 

Végül még idejegyezzük, hogy a cserkéreg körül ez évre 
nem rosz üzletet várnak, sőt a vasúti tarifák minden bajai 
mellett is, maguk a németek is hiszik, hogy ez anyagból jelen
tékenyebb vásárlásokat kénytelenek hazánkból fedezni, a mi 
természetesen még annyival is biztosabbnak Ígérkezik, mert ez 
árút sem az orosz, sem a skandináv tartományokból nem ké
pesek pótolni s mert a bőr-árak kedvező lendülete is fokozot
tabb fogyasztás szükségét jelzi. 

K ü l ö n f é l é k . 
A f r a n c z i a á l l a n i e r d é s z e t k ö z p o n t i s z e r v e 

z e t e és t i s z t i s z e m é l y z e t e . A franczia államerdészet 
mult évi január 1-től kezdve, miként t. olvasóinkat annak 
idején értesítettük volt, a pénzügyministeriumból kiválasz
tatván, a földmivelési ministerium alá helj'eztetett. E változás 
maga után vonta a központi igazgatás ujabb szervezetét is, 
mely a mult év május hó 11-ről keltezve kiadott rendelet 
szerint következőleg állapíttatott meg: van 4 főosztály, melyei-
élén egy-egy főerdőmester (conservateur) áll; mindenik főosz-


