
Egy fakereskedő utazása a keleten. 
Irta : B. K. fakereskedő. 

Kereskedelmi politikai viszonyainkon jelenleg olyan irány
zat vonul végig, mely újból és újból arra figyelmeztet, sőt 
egészen parancsolólag arra késztet, hogy figyelmünket a kelet 
felé fordítsuk. Különösen saját szakmánk, a fakereskedelem 
szempontjából, melyre alábbi feljegyzéseimben szorítkozni fogok, 
mondhatjuk el egész bátran, hogy kereskedelmi politikánkat 
egész éberségünkkel a kelet felé kell irányoznunk. Mert mint 
már az „Erdészeti Lapok"-ban is többször említtetett, erdei 
termékeink, de főleg lágy faanyagaink ott ma még nagyon 
keresettek. 

Régóta ismeretes különben már a kelet mint olyan piacz, 
melyen tetemes mennyiségű lágyfaanyag értékesíthető. Ez a 
körülmény indított engem is keleti utazásomra és az ottani 
kereskedelmi és értékesítési viszonyok tanulmányozására. 

Különös érdekű volt reám nézve különösen megismerni, 
hogy minő befolyással lesz a kelet piaczára a Salonikibe vezető, 
most kiépült vasúti vonal és annak a bolgár vasutakkal tör
tént összekötése. 

Ezen szempontból kiindulva, állapítani meg tehát utam 
irányát, és Budapestről Belgrádon át legelőször is Salonikibe 
utaztam, innen pedig a görögországi faértékesitési viszonyokat 
tanulmányozandó Athénbe s Athénből Smyrnába vettem utamat. 
Végül Konstantinápoly és Sofián át, Budapestre tértem vissza. 
Tapasztalataim, melyeket ez utazásom alatt gyűjtöttem, mindenek
előtt arról győztek meg, hogy a kelet piaczainak igen nagy a 
felvevő képessége, de egyidejűleg azt is megtanultam, és ebben 
a keleti kereskedelmi viszonyoknak minden ismerője egy nézeten 
lesz velem, hogy az értékesítési viszonyok, az üzletkötés módja 
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és végül annak rendezése és lebonyolítása még sokat kell. 
hogy javuljon, míg keleti kereskedelmi összeköttetéseink elérik 
azt az állandóságot, melyet saját érdekünkben ép ugy kíván
nunk kell, mint a keleti kereskedők érdekében. 

A fogyasztókkal való közvetlen érintkezés alig lehetséges 
i t t , s az ember majdnem mindig ügynökök és közvetítőkre 
kénytelen bízni üzleteinek lebonyolítását. Már e kerülőút is 
megnehezíti a kereskedelmi érintkezést s ehhez még az a 
további hátrány is járul , hogy nem csupán vevőnk megbíz
hatóságára és hitelképességére kell tekintettel lennünk, hanem 
közvetítőnk solidságával, mint nem kevésbbé fontos tényezővel 
is kell számolnunk. A közvetítő megbízhatósága igen fontos 
kérdés az egész keleti kiviteli üzletben, mert a szállító 
(exporteur) érdekei majdnem kizárólag az ő kezébe vannak 
letéve. A közvetítő helyes megválasztása tehát döntő befolyású 
az üzletre, különösen mivel az áruk pénzbeli kiegyenlítése is 
az ügynök közvetítésévél történik. Egyáltalában az európaira 
nézve az üzletkötés, főkép Törökországban, igen nagy nehéz
ségekkel j á r a keleten. I t t az időre ugyszólva semmi súlyt 
sem fektetnek, el kell tehát készülve lenni az embernek arra, 
hogy napokon át is tárgyal ugyanazon egy dologról, anélkül, 
hogy a legkisebb előzékenységgel találkoznék. 

Az üzletek megkötése ennélfogva csak a közvetítőktől 
függ, kiknek a hosszadalmas eredmény nélküli tárgyalások után 
éber ügyességgel kell meglesni a sürgős szükséglet beállásának 
üzletkötésre alkalmas időpontját. 

A hitelképesség és a hitelezés egyike a legnagyobb nehéz
ségeknek, melylyel a szállítónak meg kell küzdeni a keleten, 
s e tekintetben csupán a vevő személye által előidézett jó 
benyomás az, a mire támaszkodhatik és a miben némi meg
nyugtatást találhat, mert a hatóságok esetleges közvetítése, ha 
egyáltalában eredményre vezet, csak a legritkább esetben 



kielégítő, még a consulatusok segélyeinek igénybe vétele mel
lett is. 

Törökország jelenlegi belső zilált viszonyai a kereskedelem 
terén is meggátolnak minden élénkebb mozgást s a kedvezőtlen 
társadalmi állapotok és a nyilvános közbiztonság hiánya arány
lag igen szűk korlátok közé szorítják a velünk való keres
kedelmi érintkezést. 

Jellemző e tekintetben az a tény, hogy egy legtekin
télyesebb bankházakból alakult társaság, mely nagyobb összegű 
előleg lefizetése mellett kiterjedt erdők kihasználására vonat
kozólag több évre szóló szerződést kötött a török kormánnyal, 
az ama vidéken uralkodó rabló-garázdálkodás miatt teljesen 
akadályozva van az észszerű és intensiv erdőkihasználásban. 
Tényleg a társaság tagjainak egyike sem volt képes ezeket 
az erdőségeket beutazni, s végül is ar ra kényszerültek, hogy 
a rablókkal formális egyességre kellett lépniök, melynek értel
mében ezek bizonyos megállapított árakon az erdőben tetszésök 
szerint termelik a fát s adják át, a tengerpar t ra szállitva, a 
társaság megbízottjainak. Ez a fa természetesen legnagyobbrészt 
rosszabb minőségű. 

A keleti lágyfa kereskedésre nagy befolyással vannak a 
vékony deszkák, melyek nélkül az üzlet úgyszólván lehetetlen. 
E vékony faanyag főleg déli gyümölcsök szállitására készülő 
ládákra használtatik fel és szakmánk legkeresettebb áruczikkei 
közé tartozik. 

A kelettel való kereskedésben a legbonyodalmasabb aka
dályok egyike azonban a pénzérték kérdése, illetve az arany
valutának ez által előidézett ingadozásai, mert emiatt nemcsak 
maga a portéka ára, hanem az értékingadozásoktól természe
tesen hasonlóan függő szállítási díjtételek is változnak, ugy 
hogy a pontos számítás teljesen lehetetlen és az áru értékének 
pénzbeli kifejezése (Rendement) igen gyakran tisztán az időn-
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kénti pénzárfolyamoktól függ. A fakeresketlő tehát nem csupán 
a piacz pillanatnyi állásával és az esetleg előrelátható legköze
lebbi piaczi viszonyokkal kell, hogy számoljon, de kénytelen 
ezt a kiszámithatlan tényezőt is számitásba venni, mert a 
majdnem mindig ingadozó arany-ágiót bízvást kiszámithatlan 
tényezőnek lehet mondani. 

Alkalomszerűnek látom itt még egy más körülményről is 
megemlékezni, mely szintén kedvezőtlen hatással van külföldi 
kereskedésünkre. I t t j á rva a keleten, a viszonyok megfigyelé
séből önkéntelenül is olyan forma feltevésre ju t az ember, 
mintha kereskedelmi érdekeink az osztrák-magyar Lloyd által 
nem elég odaadással és nem azzal az erélylyel képviseltetnének, 
mint azt ettől a társaságtól, mely érdekeink megvédésére van 
hivatva és a mely a monarchia részéről oly tetemes subven-
tióban részesül, jogosan elvárni lehetne és amint az más álla
mok hajózási társulatai részéről történik. 

Ilyen nagy társaság részéről a tanúsított közöny semmi 
esetre sincs kedvező befolyással keleti kereskedelmünk virág
zására, s különösen saját kereskedelmi ágazatunk érdekében 
volna kivánatos, hogy az osztrák-magyar Lloyd viselkedése a. 
legrövidebb idő alatt jobbra változzék. 

Alkalmam volt megfordulni Konstantinápolyban az osztrák-
magyar Lloyd igazgatóságánál és csodálkozással tapasztaltam, 
mily csekély hajlandóságot mutat a társulat faanyagainknak 
G-alatzról való szállítására, állítólag azon okból, mert elégséges 
szállítandó fakészlete van. Értésemre adták aztán azt is, hogy 
csak egyes, az osztrák ministeriuinok által pártfogolt czégek 
részesülnek különösen mérsékelt szállítási díjkedvezményekben, 
melyek más czégekre ki nem tarjeszthetők. 

Ilyen viszonyok között nagyon is érthető, ha mindenki 
azon van, hogy az osztrák-magyar Loydot a szállításoknál 
amennyire lehetséges mellőzze. 



Jellemző dologként említem meg különben azt is, hogy 
az a hajó, a melyen Pyráusból Smyrnába utaztam, az osztrák
magyar Lloyd személyszállító gőzöse volt, és ezen a hajón 
nem találkozott senki sem, a ki akár magyar, akár német 
nyelven beszélni tudott volna, még a hajó kapitánya som bírta 
e nyelvek egyikét sem. 

Az athenei consulatus barátságos előzékenységének köszö
nöm a régi és uj vámtariffa összeállítását, mely itt következik : 

Bégi vámtariffa. 

C. F ő l e g h á z i é p i t é s r e h a s z n á l t fa. 

A bevitel i vá m okánként . 

a) Épületfa és meg nem munkált fa minden minőségben 
3V2 Lepta ; 

b) fel nem dolgozott épületfa GTalatzról és Törökországból 
2V2 Lepta; 

c) bármi módon készült, czitrom, fűszerek stb. felvételére 
szánt ládák készítésére használt deszkadarabok 6 Lepta. 

Vám novella. 

a) Jegenye és lúczfenyőfa egy m 3 általában 13 uj drachma, 
50 Lepta beviteli vám; 

b) gerendák (travi), deszkák (ponti), jegenye és lúcz-
fenyőből egy ms 13 uj drachma, 50 Lepta beviteli vám; 

c) jegenye- és lüczfenyő gömbölyű fa kéreggel vagy 
anélkül egy ms 8 uj dracha beviteli vám; 

a b) pontnál szerződési vám egy m 3 10 uj drachma. 
Törökországban a beviteli vám lágy fürészanyagokra az 

áru értékének 8° / 0 -ka . 
A s z e r b i a i fogyasztás csupán a belföldi szükségletre 

szorítkozik és az elérhető árak, tekintve, hogy főleg széles 
áru kerestetik, nem épen kedvezők. Gyengébb minőségű áru 



értékesítése nagy akadályokba ütközik, mig másrészt elsőrendű 
lúczfenyőért olyan árakat Ígérnek, melyek a követelt minő
ségnek semmi esetre sem felelnek meg. Ebhez járul még, 
hogy Szerbiába, nagy mennyiségű fát tutajoznak s olyan olcsó 
áron adják, hogy versenyezni alig lehet vele, mindamellett az 
utolsó időben Budapestről is szállítottak hajón nagyobb meny-
nyiségü fát Szerbiába s általában azt lehet mondani, hogy a 
Száva és Tisza vidékéről, valamint Erdélyből is a Szerbiába 
való kivitel jelenleg örvendetes haladásnak indul. 

S a I o n i k i a hasonnevű öböl legbelső behajlásán fekszik, 
körülbelül 75 egész 80 ezer lakossal bir és főhelye a róla 
elnevezett szandzsáknak. Salonikinek rendszeres gőzfürészám 
szükséglete ez ideig majdnem kizárólag Galaczról fedeztetett vizi 
uton. Tétetett ugyan kísérlet néhány vasúti kocsirakománnyal is, 
melyet Erdélyből szállítottak Salonikibe s az anyag minősége 
csakugyan meg is felelt, mert nemcsak jobbnak ismerték el 
a galaczinál, hanem azt sem tagadhatták, hogy az áru 
sokkal tisztább állapotban érkezett rendeltetési helyére, mint 
a vizén szállított, mely az ismételt ki és berakásolás által 
sokat szenved. 

Bizonyos feltételek között hajlandók is a szalonikiak a 
vasúton szállított áruért valamivel jobb árt fizetni, mert a fa
kereskedőknek nagy előnyére szolgál egyebek között az is, ha 
nem egyszerre egész hajórakományokat kell megvenniök, hanem 
szükségletöket következetesen az egész éven keresztül vasúti 
kocsinként fedezhetik. 

Ez a körülmény különösen a tél utolsó hónapjaiban nyer 
jelentőséget, midőn a Duna még nem tiszta a jégtől s emiatt 
a vizi szállítás Galaczról szünetel. 

Általában véve a fogyasztás gőzfürészárukban nem olyan 
nagy, mint a minőnek a lakosság száma után ítélve, gondolni 
lehetne. 



Különben leginkább csekélyebb értékű fűrészárunak, kézi
vagy vizi fűrészek termékeinek van kereslete, melyek az ország 
belsejében termeltetnek, s a termelés helyén olyan olcsó árakon 
adatnak el, hogy a mi hazai csekélyebb minőségű erdőtermé
nyeinkkel sem állhatjuk ki velük a versenyt. 

Az épületfa szükségletről megbízható statistikai adatok 
nincsenek, mert a mi consulátusunk ez árura nem nagy gondot 
fordit, nézetem szerint , Salonikiben évenként körülbelől 4 0 0 
vasúti kocsi rendes fűrészáru volna eladható. 

A szokásos méretek a következők : 
0 1 / _ 
z
 / 2 

5 m hosszu, 10 mm vastag, 2 5 — 3 2 cm széles, 

2 V « - 5 n 71 13 n n 25 — 32 71 71 

2 V 2 - 5 n 71 15 n A 28 — 32 71 7) 

2 V 2 - •5 ií 7) 20 n 71 20 — 40 7) 71 

2 V 2 - 4 n n 25 7) 7) 2 2 — 3 2 71 71 

4 V 2 - 5 7) 30 ?Í V 1 8 — 3 2 7) V 

4 — 5 n 5) 35 71 ! ) 1 8 — 3 2 71 7) 

5 n 7} 40 T) 71 18 — 28 ?5 71 

5 n 7) 45 7) 71 32 T) 7) 

Mint már előbb is említem, vékony deszkára súlyt fek
tetnek, a melynek ezért nagyobb százalékot kell a szállítmá
nyokban képviselnie. 

Az ár Salonikiben a méretek aránya szerint átlagban 
m-enkén t 45 frank, a mely ár mellett a vasúti szállításra 
gondolni sem lehet, mivel a szerb és török vasutak szállítási 
díjtételei jelenleg oly magasak, hogy e miatt az e vasutakon 
való szállítás szóba sem jöhet. 

Ez időszerűit Zhnonyból Salonikibe egy 10 .000 q súlyú 
vasúti kocsi rakományért 392 frankot számítanak, a vizi szál
lítás ellenben (lalaczról Salonikiig m 3 -enként csak 8 frankba 
kerül, miből vüágosan kitűnik, hogy ily díjtételek mellett a 



vasúti szállítás semmikép sem versenyezhet a vizi szállítással, 
ugy hogy ily körülmények között a török kikötővárossal való 
élénkebi) üzleti forgalom a vasutak utján majdnem lehetetlen. 
A fakereskedőket általában hitelképeseknek mondják, de azért 
a pénzügyieteknél igen természetesen itt is, mint általában az 
egész keleten, a legnagyobb óvatosságra van szükség. 

Salonikiben egy olasz gőzhajóra száltam, hogy ezen tegyem 
meg utamat Athénbe. Hosszadalmas és terhes tengeri utazás 
után végre Pyreáusba érve, elmondhatom én is, bőven kárpó
tolva éreztem magamat a kiállított fáradalomért. Görögországnak 
minden művelt emberre nézve meg van a varázsa, s mi keres
kedők is bizonyos ihlettel eltelve, lépünk érdekes földjére. 
Felújulnak lelkünkben a régi mondák varázsképei s ezek hatása 
alatt áhítattal szemléljük a tiszteletre méltó mult hatalmas 
maradványait. Az eltűnt classikus kor egész fenségében tárul 
fel szemünk előtt, s ha ki is vonjuk magunkat a képzelet 
hatása alól, az Akropolis, Propyleák és Amphiteatrum marad
ványai még ma is csodálattal töltenek el a régi Hellas nagyszerű 
építkezései fölött. S ha azután szétnézve magunk körül, a rideg 
valóságot látjuk, fájdalommal gondolunk arra a tiszteletre méltó 
múltra, melynek ma már csak emlékei vannak. 

A társadalmi viszonyok különben Görögországban ma is 
rendezettebbek mint Törökőr szagban. Kellemesen lepett meg s 
a viszonyok felöli tájékozásomban előnyömre szolgált, hogy 
követségünk ép ugy mint főconsulatusunk igen nagy figyelmet 
fordít Görögországgal való kereskedelmi összeköttetéseinkre s 
a fakereskedésre is súlyt helyez. A lágy fürészáru szükséglet 
nagy részben Triest és Fiuméből fedeztetik s csak kis részben 
vásárol Pyraus-Athene Galaczon. A triesti és fiumei árunak 
más eredetű áruk felett előnyt adnak s ezért reánk nézve a 
Fiuméből Athénbe való eladás előnyösebb is volna. Az anyag
árak leginkább Fiume és Triestben helyt jegyeztetnek és pedig 



a méretek arányában m 3-enként 18 írttól 21 frtig. A legkere
settebb méretek következők : 

4 m hosszú, 27 mm vastag. 7—12 velenczei hüvelyk 
széles. 

4 m hosszú, 45 mm vastag, 7 — 1 2 vei. hüvelyk széles. 
(Ponti). 

4 m bosszú, 35 mm vastag. 7—12 vei. hüvelyk széles. 
(Ponticelli). 

4 m hosszú, e / 6 , 8 / 8 , 9 / 9 , 1 2 / i2 c m vastag. (Morali). 
4 m bosszú, 3 / 4 vei. hüv. vastag, 7—-12 vei. hüv. széles. 

(Tavole abete).' 
4 m bosszú, 1 / 2 vei. hüv. vastag, 7 — 1 2 vei. hüv. széles. 

(Filadelle). 
Nagyon fontos áruczikk itt is a vékony deszka, mely 

füszerládácskákra használtatik, ezeknek kivitele azonban reánk 
nézve ugy hiszem nem volna elnös. 

Görögországban főleg csekélyebb értékű anyagot fogyasz
tanak, az épületfa szükséglet pedig aránylag véve nem nagy, 
mert az épületek leginkább kőszerkezetüek. 

Több napi tartózkodás után elhagytam Athént és utamat 
Smyrna felé vettem, hova a Lloyd társaság egyik gőzhajóján 
több napi viharos utazás után el is értem. 

Smyrna lágy fürészanyagok számára Kis-Ázsiában a leg
fontosabb értékesítési hely, inert egy egész kiterjedt földrész 
innen fedezi szükségletét; a fakereskedők nagyobb része jónak 
van elismerve, de itt is nagyon kevés előzékenységre (culence) 
talál az ember, mi az üzletek megkötésére és lebonyolítására 
igen hátrányos. Pontosabb adatokat az ottani értékesítési viszo
nyokról sajnálatomra nem gyűjthettem, mert consulatusunk 
eddigelé itt sem fordított valami különös gondot a lágy fake-
reskedésre. Saját becslésem szerint körülbelül 5 0 0 — 6 0 0 vasúti 
kocsirakomány rendes fürészelt lágy fürészáru volna évenként 



Smyrnában eladható. A piaczra kerülő fa legnagyobbrészt 
osztrák, kis részben pedig magyar eredetű. 

Smyrna styl és fekvés tekintetében valóban keleti város, 
ezt a benyomást teszi az emberre ma már a nagyszámú ke
resztény lakosság is. Az épületek nagyobb és solidabb stylusban 
épülnek és ennélfogva nagyobb mennyiségű egyenletes fürészárut 
is igényelnek. Keresett méretekül a következőket jelezhetem : 

4 m hosszu, 7, 9, 12 mm vastag, 22, 25 , 28 , 30 cm 
széles. 

4 m hosszu. 14, 19, 25 mm vastag, 22 , 25 , 28, 30, 
33 , 36 cm széles. 

Átlagban a smyrnai rakparton w 3 -enként 52 frankot 
űzetnek. 

Smyrnából az aegái tengeren át Konstantinápolyba utaz
tam, ebbe az európaira nézve annyira érdekes városba, mely 
viseletének tarka zűrzavarával és soknyelvű társalgásával utczáin 
valóban a kelet és nyugat találkozó helyéül tünt fel előttem. 

Konstantinápoly mindenesetre nagy értékesítésnek a helye 
s a mi jellemző, kevésbbé néznek a szép minőségre, mint az 
olcsó árakra. 

Az üzletek megkezdése és lebonyolítása itt is rendkívül 
nehézkes, mert nagyon csekély előzékenységre talál az ember. 
A nagyobb fakereskedők szükségleteiket főleg Galaczról fedezik, 
hol vagy magok vásárolnak, vagy a galaczi fatermelők kon
stantinápolyi képviselői által láttatják el magukat árukkal. 

A verseny igen nagy és nem solid; a legkeresettebb 
méretek : 

Scurato 4 m hosszu, 12 mm vastag, 22 — 39 cm széles; 
tavoletto 4 ., „ 19 „ „ 22 — 3 9 „ 
távoli 4 „ „ 25 „ „ 22 — 39 „ 
morali 4 ,, „ 7 / 7 cm „ 



moralite 4 m hosszú, 35 mm vastag, 7 cm széles; 

» * 5) » /58 i) » 

„ 4 , „ 29 „ , 58 mm , 
hagdadli 4 „ „ 12 „ , 30 „ 

és m 3-enként helyt Konstantinápolyban 42 — 52 frank érhető el. 
Bulgáriában a politikai viszonyok élénk üzleti forgalom 

megindítására ma még épen nem kedvezők, de el kell ismerni, 
hogy a belső állapotok javításán szorgalmasan dolgoznak és a 
fejlődés az országban máris érezhető. 

A szükséglet, kivéve Bulgáriának a Dunánál fekvő váro
sait, kivétel nélkül saját terményekkel fedeztetik és a terme
lésnél első sorban báró H i r s c h nagy erdőkihasználási válla
lata említendő meg. 

A kőriscsemeték egyszerű módon való nevelése. 
Irta : S z é k e l y Mihály. 

A kőrisfa hazánkban, a legmagasabb és zordabb növény
régiók kivételével, majdnem mindenütt előfordul. Leginkább 
kedvelni látszik mégis a folyammenti berki földet, a kitűnő 
termőerejü áradmánytalajt, hol gyors, mondhatni buja növekvés 
mellett, aránylag rövid idő alatt hatalmas fává fejlődik. Egy 
általam ismert esetet akarok felhozni s ezért megemlítem, hogy 
a marosmenti pécskai kincstári erdőkben, melyek nagyobbrészt 
árvizhordta iszaptalajon állanak, a kőris 8 0 — 1 0 0 év alatt 
oly szép és hatalmas törzsekké növekszik, melyek láttára a 
szemlélőt gyönyör és meglepetés fogja el. E helyütt a kőrist 
ipari czélokra mindig élénken keresik. Ara m 3 -enként tövön 
8—9 frt, (a tölgy értékének majdnem a kétszerese), s egyes 
legszebb kőrisfákért árverés utján 5 0 — 6 0 frt vételárt érünk el. 
Nyilvánvaló már ezekből is, hogy a hazánkban élő fák között 


