
Lapszemle. 
A franczia dongavám. A tölgydonga beviteli vámjának a 

franczia kormány által tervezett felemelése közelről érdekli ugy 
fakereskedőinket, mint az erdőbirtokosokat s ez az érdeklődés F ran -
cziaországban és nálunk folytonosan nő ; időszerűnek tartom tehát 
e lapok hasábjain megismertetni egy franczia lapnak az „Echo Fores -
tiere"-nek egy czikkét, mely érdekes világot vet a franczia szak
embereknek ezen kérdésben vallott nézeteire. 

A külföldről bevitt donga főpiaczai Francziaországban : Zette, 
Bordeaux és Marseille városok már figyelmeztették a kormányt 
arra a krit ikus helyzetre, melybe a dongavám felemelése által a 
dongakereskedők és iparosok ju tnának . 

Ehez a figyelmeztetéshez csatlakozva, az E. Fores t iere hivn-
tott fakereskedők nyilatkozatai alapján egészen közelről igyekszik 
megvilágítani a kérdést s ugy vélekedik, hogy a fenforgó körül
ményekkel nemcsak a vámemelés mellőzését, de magát a vám 
megszüntetését is indokolni lehet. 

A vájn — mondja az E. Porest iere — okadatolva lehet két 
esetben: ha valamely hazai iparág felvirágozását czélozza, tehát 
annak védelmére szolgál, és ha vele az állam jövedelmé
nek emelését akarjuk elérni. 

H a azonban a vám oly választékra vonatkozik, a mely válasz
ték a védelmet nem érdemli meg és nem is követeli meg, vagy 
ha a második esetben az állam bevétele a vám által nem nagyobbodik, 
vagy emelkedése nagyon nehezen érhető el, akkor a vámnak nincs 
valóságos czélja s a hozzáfűzött várakozások csak csalódáson ala
pulnak. Az ilyen vám többet árt , mint maga a szabad keres
kedelem. 

H a már most a dongavámot ezen szempontokból vizsgáljuk, 
nem lesz nehéz bebizonyítani, hogy az mint védvám semmi eset
ben sem felelhet meg a követelményeknek, egyszerűen azon okból, 
inert nincs olyan érdek, melyet védelmezhetne. 

Sőt azt is könnyen be lehet az E. F . szerint bizonyítani, 
hogy a dongavám mint védvám nemcsak haszontalan, de magassá
gához mérten veszélyes is lehet. 

Mert hát milyen általános és nyilvános czélnak szolgálhatna 
e védvám ? 

Adonga készítésre előnynyel, tudvalevőleg, csak nagyobb 
méretű és tiszta növésű tölgyfák a lka lmasak ; a fa növekvésének 
hibái igen nagy faveszteséget vonnak az értékesítés ezen módjánál 
maguk után, s befolyással vannak e hibák a kész á rura is, mely 
folyadék tar tására használtatván, kitűnő minőségű kell hogy 
legyen. 



A frane/.ia tölgy összehasonlítva a külföld tölgyfájával, az 
E. F . beismerése szerint, nem bir sem a kellő tartóssággal, sem 
elegendő hasadékonysággal , a mi a dongakészités első feltétele. 
El)ből kifolyólag a franczia erdőbirtokosok már előre legyőzve lát
ván tölgyeseiket minőség tekintetében a külföldiek által, a védvám 
daczára sem fognak merészkedni a donga nagyban való termelé
sébe bocsátkozni, hanem ugy mint eddig, csak a környék szük
ségletének fedezésére fognak szorítkozni. Sokosan teszik, mert reájuk 
nézve mindig előnyösebb lesz a tölgyet épület- és müfára dolgozni 
fel, mint dongára, a melyhez fájuk egyáltalán nem alkalmas. 

A franczia erdők maguk megérdemlik a kedvezményben való 
részeltetést, de ebben az esetben a kedvezménynek nem lesz meg 
a k iván t eredménye s a védvám a dongacsinálást épen nem fogja 
emelni. 

De feltéve, hogy a franczia erdőbirtokosok erdeiket donga-
csinálásra használnák ki, akkor is a nyerhető donga a szükséglet
nek csak egy jelentéktelen részét lenne képes fedezni és ezt is 
csak rövid ideig, mért az arra alkalmas tölgyesek igen hamar 
kifogynának, állandóan pedig Francziaország összes erdei sem képe
sek 10 darab dongát sem adni oda. a hol 100 darab szükséges. 

Nem régen történt, hogy a bortermés várat lanul jól ütvén ki, 
a szükséglet messze túlhaladta a donga-készleteket s ez a körül
mény megint a donga á rának gyors emelkedését vonta maga után. 
Az ilyen várat lan árfelszökkenéseknek rendesen a termelés fo
kozása és az általános kinálat növekvése szokott következménye 
lenni. Francziaországban azonban ez akkor sem következett be s 
a franczia donga egy lábnyi tért sem foglalhatott el a külföldi elől. 

Miért kell hát oly tüzesen gátolni a külföldi donga bevitelét P 
kérdi az E. Forest iere. H a itthon nyers fa van és a követelmé
nyeknek megfelel, ugy sem szükségli a védelmet. A tulajdonké-
peni protektió, a melyet az opportunitás megkövetel, az földmive-
lés pártfogásba vétele. A külföldi dongára vetett védvám azonban ezen 
piotekcziót is legyőzi, még pedig sokkal jobban, mint az első te
kintetre feltehető. 

Francziaország — mondja az E. F . — a legtöbb bort ter
melő és fogyasztó ország, meiy terménye jó hirére támaszkodva, 
jogosan törekedhetik arra , hogy terményével a világ összes bor-
piaczait eláraszthassa. De a bortermelés mai napság igen drága s 
a franczia bortermelőn kis áldozattal épen nincs segítve. 

Minek emelni hát most még a hordók árát is mesterségesen, 
midőn az magától is elég magas ra fog hágni egyrészről a borter
melés emelkedésével a rányban növekedő kereslet folytán s más
részről a donga ér tékének emelkedése folytán, mely az erdők fogy
tával a külföldön okvetetlenül bekövetkezik. Francziaország donga-



termelése egészen je len tékte len , semmi oka sincs tehát a r ra , hogy 
a földmivelési czélokra szükséges faanyag bevitelét a jó viszony
ban álló külföldnek megnehezi tse . 

Egy meggondolat lan védvám esetleg lehete t lenné tehe tné a 
franczia boroknak gazdaságilag legjobb elárusi tását , ez pedig most, 
midőn Prancziaország szőlőinek újraalkotásával sokat remél el
árusítani , ké tszeresen ká r volna. 

Mint fináncz-vámot az E . F . szititén elítéli a donga-vámot a 
azt mondja, hogy a vám emelése az ál lam jövedelmeinek gyarap í 
tása szempontjából is csak akkor lenne okadato lha tó , ha a tariffa 
értékosztályai biztos alapon nyugodnának s a jövedelem könnyen 
elérhető volna. 

H a most a második álláspontból indulunk ki, ha a vám emelé-
sétazzal okadatoljuk, hogy az állam jövedelme nagyobbodjék, akkor 
megkívántat ik , hogy a megállapítot t tariffa ér tékosztálya biztos a lapon 
nyugodjék. De miként lehet a vámot a dongánál biztosan és helyesen 
megállapítani ? Van donga 50 cm hoszszal és van 1 m, sőt nagyobb hosz-
szal is, a mi pedig a szélességet és vastagságot illeti, itt a külön
böző méretek a végtelenbe mennek és épen ugy a donga minő
sége is. Ezen körü lményen pedig nem lehet változtatni , 
mer t a sokféle el térést a dongára feldolgozott törzsek minősége 
hozza magával . H a a becslés „ad va lorem" fog történni , a minta
darabok hiánya és a becslés nehézsége folytán el kell hagyni a 
térfogat és suly szerinti becslést is, mer t a legrosszabb fa a leg
többet nyom és a ránylag a legnagyobb térfogatot foglalja el. 

Mindezek a lapján az E. Fores t iere azzal végzi czikkét, hogy
ha a dongának az 1892-ik évi tariffában okvetet lenül benn kell 
lenni, ám vegyék fel bele az amer ikai dongát , de őrizkedjenek a 
donga-behozatal általános megadóztatásától és különösen azon donga 
megadóztatásától , melyet Francziaország az Oszt rák-Magyar mo
narchiából nyer, mert ez j ó minősége folytán különösen 
keresett . 

Mihálcsics Miklós. 

Vidéki levéi. 
S z e g e d , 1 8 9 1 . február 20 . 

Tekintetes Szerkesz tőség! Az idei tél következményei
ben a vadál lományra és a mező- s erdőgazdasági szempont
ból hasznos apróbb szárnyasokra nézve i r tóza tos! 

Az apró vad és hasznos madárféle roppant mérvű 


