
A faértékesités különféle módjai erdészeti és köz
gazdasági szempontbál. 

-__ Irta: Szabó Ferencz m. k. erdész. — 

A kezelőerdészi teendők közölt nincs egy sem, mely 
annyi körültekintést és oly sok utánjárást igényelne, mint 
a kihasználás. A kihasználási költség nagy átlagban és 
középviszonyok mellett a műfa értékének egy negyedét, a 
tűzifa értékének pedig két harmadát teszi ki s ezért nagy 
befolyással van az erdőgazdaság jövedelmezőségére. 

Figyelembe véve másrészt azt, hogy a fahozamok 
kihasználásánál mily sok munkás nyer alkalmazást, hogy 
egyes vidékek lakosainak ugyszólva ez a kizárólagos ke
reseti forrása: a munkaadónak módjában áll nagy erkölcsi 
és politikai hatást gi/akorolni az erdőbirtok környékén lakó 
m unkás-néposztályra. 

Ezek a szempontok teljesen indokolttá, sőt szükségessé 
teszik, hogy ezzel a kérdéssel behatóan és sokat foglal
kozzunk. 

A fahozamok, vagy jobban mondva a vágások ki
használása és értékesítése leginkább a következő módokon 
történik: 

1. A vágások tövön adatnak el, mely esetben a vevő 
maga, vagy alvállalat utján használja ki azokat. 

2. A vágások fahozamai a fűrészek illetőleg az úsztató 
patakok rakhelyein adatnak el, mely esetben az eladó esz
közli a kihasználást házi kezelésben vagy vállalat utján. 

3. Ritkábban előfordul még az az eset is, hogy a 
vágások fahozamát maga az erdőbirtokos dolgozza fel fü
részárura és a kész fürészárut adja el. 

Ez esetben is a kihasználást ismét vagy házi kezelés
ben vagy vállalat utján végzi. 



Ezen különféle kihasználási és értékesítési módozatok 
előnyeinek és hátrányainak leírásánál különös tekintettel 
vagyok a hegyvidéki erdőkre, mint a melyek legnagyobb 
kiterjedésüek és igy leginkább irányadók. 

Az eladóra nézve legkényelmesebb a terület szerinti 
tövön való eladás, mert ezáltal megszabadul a kitermelési 
munkákkal járó sok fáradtságtól és elejét veszi annak a 
kellemetlen súrlódásnak, mely a kitermelt faanyagoknak a 
favásárló részére való átadásakor majdnem mindenütt elő
fordul. Különösen rosszabb faüzleti években igyekszik a 
vevő minden szál és rönkfát selejtesnek minősíteni és vagy 
egyáltalán át nem veszi vagy csak árleengedés mellett. 

Pénzügyi tekintetben már nem a legelőnyösebb a 
tövön való eladás, mert az adás-vétel a vágások becsült 
fatömegén alapszik s mint minden becslés többé-kevésbbé 
bizonytalan. Ezen bizonytalanságot a vevők nagyon is be
tudják a saját előnyükre! Azonkívül a kitermelési költsé
gekkel is számot vetnek, a melyeket biztonság okáért rendesen 
magasabbra irányoznak elő, mint amennyibe kerülnek. 

Sok aggodalmat okoz a tövön vásárló kereskedőnek 
az is, hogy a vett faanyag igen hosszú ideig van az ő 
birtokában, mert a döntéstől az eladásig rendesen másfél, 
sőt két év is eltelik és ezen idő alatt a vett faanyagban 
történthető bármiféle kár őt terheli. 

Hátránya a tövön való eladásnak az is, hogy ezen 
üzletbe a vevőnek aránytalanul nagyobb összegeket kell 
befektetni, mintha ugyanazt a fatömeget kitermelt állapotban 
vásárolná. 

Szokásos ugyan a tövön való eladásnál a vásárlón 
az által segíteni, hogy a vételárt nem a döntés, de az erre 
következő, vagyis az elszállítás évében kell befizetnie. De 
a vevő kinem kerülheti a kitermelési költségeket, holott a 



faanyagot a döntéstől számítva körülbelül másfél év múlva 
kezdi eladni, akkor sem kap a faanyagért készpénzt, hanem 
hat hónapra szóló váltót. Ezek folytán a tövön vásárlásra 
— főleg nagyobb uradalomnál — csak olyan fakereske-
dők vállalkozhatnak, akik aránylag nagy tőkével rendel
keznek, miért is a versenyképes ajánlattevők száma sokkal 
kevesebb, mintha ugyanaz a faanyag kitermelt állapotban 
kerülne eladásra. 

Ezen körülmények összejátszása okozza azt, hogy a 
terület szerint tövön eladott vágásokért legtöbb esetben kisebb 
összeget érnek el, mint amennyit az tényleg megér. 

Az erdőgazdának ezen kárán kívül még az a nemzet
gazdasági hátrány is fennforog, hogy a nagy töké
vel szemben a kisebb tőke versenyképtelen marad és a 
közvagyonnak aránytalan elosztódása továbbra is fokozódik. 

Erdőgazdasági szempontból is vannak a tövön való 
eladásnak hátrányai. Előfordulhatnak ugyanis időközben 
olyan előre nem látott elemi csapások, különösen széltö
rések, melyek szükségessé teszik egyes oly területeknek 
a haladéktalanul való kihasználását, melyek üzemtervileg 
előírva nem voltak; ez esetben a hozamok egyenlőségének 
szempontjából a rendes vágások részben vagy egészben 
állva hagyandók lennének, de ebbe a szerződéses vevő 
nem fog bele egyezni, vagy legalább is csak az erdőgazda 
kárára. 

A tövön vásárló kereskedők elvállalják ugyan azt a 
kötelezettséget, hogy az előforduló széltöréseket kitermelik és 
köbméter szerint átveszik a birtokostól, de ennek a faanyag
nak elkülönitett kitermelése és számonvétele a rendesen 
szük erdei völgyekben és rakodókon rendkivül nehéz, mert 
rossz szándék nélkül is igen könnyen belekeveredik egyik
másik darab a tövön vett faanyag közé. 



Belterjesebb üzemnél, mely felé minden erdőgazdaság 
kell hogy törekedjék, a fohásználatokon kivül igen lénye
ges az áterdőlés utján nyerhető elóhasználati fatömeg kihasz
nálása és értékesítése is. 

Mivel az elóhasználati fatömeg egészen más jellegű 
és egészen más ipari czélokra alkalmas mint a tűhaszná
latok faanyaga, a rendes vágások vevője az elóhasználati 
faanyagot a legtöbb esetben nem veszi meg. De ha meg is 
venné, az elóhasználati faanyagot tövön eladni a birtokos 
szempontjából nem czélszerü. 

Az áterdőlés rendkívül kényes természetű dolog és az 
erdőgazdaságnak csak ugy válik előnyére, ha tényleg azok 
a faegyedek használtatnak ki, melyek fölöslegesek és ha a 
kihasználása lehető legnagyobb elővigyázattal akként történik, 
hogy az állva hagyandó fák törzsei vagy gyökerei meg ne 
sérüljenek. Ezt pedig tövön való eladásnál keresztül vinni 
szinte lehetetlen. 

Ha pedig az elóhasználati fatömeget a főhasználattal 
elkülönítve akarnók értékesíteni és házi kezelésben kiter
melni, az esetben sok súrlódás támad abból a körülmény
ből, hogy a kiszállításra alkalmas vontató és vizi utak 
közösek. Azonkívül mindkét kitermelő félnek sok baja akad 
egymással, a munkások között keletkezett versengésből. 
Szóval lépten-nyomon beigazolódik, hogy két dudás egy 
csárdában meg nem fér. 

Hátránya a tövön való eladásnak még az is, hogy a 
birtokos kénytelen az eladás tárgyát képező vágásokat 
pontosan megbecsültetni, rendesen törzsenként kiolvastatni, 
ami pedig egy nagyobb uradalomnál tetemes költséget okoz; 
és mindennek daczára fennforog a bizonytalanság érzete — 
különösen a vevő részéről, — holott, ha az eladás nem 



tövön történik, minden tekintetben elégségesek a már 
meglévő üzemtervi becslések adatai. 

A faanyagok értékesítésének fennebb emiitett másik 
módja az, midőn a szál- és rönkfaképen kitermelt faanya
got a fürész vagy a tutajozásra alkalmas folyó, esetleg a 
vasúti állomás rakhelyein adjuk el köbméter szerint. — 
Elvileg ez már sokkal helyesebb értékesítés, mert ugy az 
eladó, mint a vevő biztos tudatában van annak, hogy mit 
ad el, illetőleg, hogy mit vesz. Egyik fél sem aggódik a 
becslés bizonytalansága és a kitermelési viszonyok eshető
ségei miatt. 

De ennek meg az a rosz oldala van, hogy a fenn
álló szokások szerint előtérbe lép a faanyag minősítése. 

Az ilyen adás-vételi szerződésekben rendesen az áll, 
hogy a vevő köteles átvenni «minden ipari és kereske
delmi czélokra alkalmas fát.« Ez a pár szó teljesen elég 
arra, hogy a gyengébb faüzleti évek idején az átadó és 
átvevő között minden napos czivóclás, sőt néha költséges 
perek keletkezzenek. 

Mert ki tudná határozottan és mindenki előtt kétséget 
kizárólag megjelölni azt a halárt a hol a fának jó vagy 
selejtes volta végződik, illetőleg kezdődik. Az átadó szem
pontjából akár minden fa jó , mig az átvevőéből akár 
mind rosz. 

Pedig a minősítésből származó ez a hátrány vajmi 
kétes természetű. Mert ha a favásárlók meg merik venni 
tövön terület szerint a vágásokat, miért ne vehetnék meg 
a kitermelt faanyagot minősítés kizárásával egyszerűen 
köb-egység szerint? Hiszen itt sokkal kevesebbet koczkáz-
tatnak mint a tövön való vételnél, ott pedig nincs szó a 
fa minőségéről. 

Különben is a vétel iránt érdeklődő és arra versenyző 



fakeréskedők mind ismerik az illető uradalom fájának mi
nőségét és csakis azért mernek a tövön való terület sze
rinti vételre vállalkozni. 

Kétségkívüli dolog, hogy a tövön való vételnél a ve
vők olyan silányabb minőségű faanyagokat is műfára szánt 
rönkké dolgoznak fel, melyeket a rakhelyeken való átadás 
esetén mint mfífát át nem vennének és erre nem is kény-
szerithetné őket senki. Mert abból az elvből indulnak ki, 
hogy ha már ugy is meg kellett fizetni az egészet tövön, 
legalább csinál belőle Ill-ad osztályú deszkát, mely még 
mindig jövedelmezőbb mint a tűzifa. Holott ha a tulajdo
nos termelte volna ki a vágást, akkor ezt a silányabb fa
anyagot csakis tűzifára dolgozta volna fel. 

Különben is nagyon kétséges az, vájjon előnyös-e ezen 
silányabb minőségű faanyagnak műfára való felhasználása? 
Ha szem előtt tartjuk, hogy a műfának aránylag sokkal 
költségesebb a kitermelése, mint a tűzifáé, másrészt, hogy 
az ily silány faanyagnak mint műfának forgalomba hozatala 
mily sokat árt az illető uradalom jő Jiiriujvének, bizony na
gyon csekélyre kell szorítanunk azon faanyag mennyiségét, 
mely a tövön való eladásnál még czélszerüen műfára hasz
nálható, inig a rakhelyeken való eladás esetén abból csak 
tűzifa készíthető. 

Az itt mutatkozó és különben is lényegtelen érték
különbséget a birtokos bőven ellensúlyozhatja a kiterme
lés czélszerübb foganatosításával, melyet később fogok 
tárgyalni. 

A fahozamok értékesítésének harmadik módj a az, 
midőn a tulajdonos maga dolgozza fel fürészárura az anya
got s mint ilyet értékesili. 

Ennél az értékesítési módnál az eladónak mindig a 
pillanat hatása alatt kell állania. Itt a vevők jelentke-



zésére azonnal, gyakran távirati uton kell végérvényes al
kut kötni, még pedig ugy, a hogy a körülményekhez képest 
lehet. Ennél az eladási módnál legczélszerübb az anyag 
árával a folyton változó napi árfolyamhoz alkalmazkodni. 
Előre megállapitott évi árjegyzékek itt meg nem felelők. Sőt 
egy és ugyanazon anyagot kénytelen az eladó külön
böző árakon eladni, pl. gyakran akad egynéhány vasúti 
kocsi fürészárura olyan vevő, aki 15—20%-kal is többet 
fizet, mint a rendes eladási ár. Bonyolitja ezen értékesí
tési módot még az is, hogy a fürészárut a vásárló fa-
kereskedők, vagy épitési vállalkozók csak igen ritkán fize
tik készpénzzel, hanem rendesen 6 hónapra szóló váltókkal. 

Ezen körülményeknél fogva ez az értékesítési mód 
csakis azoknál a kisebb birtokosoknál czélszerü, kik maguk 
vezetik a gazdaságot. Nagyobb birtokosnál különösen a 
kincstárnál, hol a kezelőtiszt föltétlen rendelkezéssel nem 
bir, ezen értékesítési mód nem czélszerü, mert a kezelő 
tiszt korlátolt jogai megbénítják az üzlet rugékonyságát, 
miáltal a néha csak pillanatokig tartó kedvező helyzet 
ügyes és hasznos kihasználása lehetetlenné válik. 

Azonkívül nagyon kényes dolog a tisztviselőre nézve 
a más vagyonát képező faanyagot váltókra eladni, mert 
esetleg megtörténhetik, hogy a váltó esedékessége előtt a 
vevő csődöt mond.*) 

Nem tartom lehetetlennek, hogy a közállapotokra eset
leg káros kihatása lenne annak, ha a kincstár az összes 
uradalmaiban házilag értékesítené fürészáruképen a fa-
hozamát. Mert az általa forgalomba hozható rengeteg 

* ) Tudomásunk szerint külföldön, nevezetesen Németországban a favá-
sárlók az állami erdők részéről is élveznek hitelt, pedig ott az eladást teljesen 
az erdőgondnokok bonyolitják le. Igaz, hogy ott sem a fürészáru képezi az 
eladás tárgyát. Szerk. 



anyag egyöntetű eladása által annyira uralná a fürészáru
kereskedést, hogy a kereslet és kínálat természetes viszo
nyát esetleg megzavarná és egyes kisebb uradalmakat és 
fakereskedőket akaratán kivűl talán versenyképtelenné is 
tenne az által, hogy a nagyközönség egyszerűen nem 
venné tudomásul ezeknek a létezését és minden ebbeli 
szükségletét a leghatalmasabbtól, egyszersmind a legmeg-
bizhatóbbíól — a kincstártól szerezné be. 

A faanyagoknak a tőtől egészen a fűrészekig, illető
leg a rakpartokig való kihozatalánál előforduló minden 
munka a gazdasági munkajellegével bír, míg a fűrészek
től illetőleg rakpartoktól tovább előforduló értékesítés a ke
reskedői teendő jellegével bir, ami arra utal, hogy előbbit 
a gazda, utóbbit a kereskedő végezze. 

Ezek után áttérek a vágások kihasználásának azon 
előnyeire és hátrányaira, melyek a házi kezelésben és a 
vállalat utján való foganatosításnál tapasztalhatók. Lássuk 
ezeket előbb gazdasági szempontból. 

A fakitermelési munkák helyes keresztül vezetéséhez 
okvetlenül kellő szakismeret szükséges, melyhez a tech
nikai ismereteket is számítom, — továbbá a munkák 
színhelyén való állandó felügyelet és ellenőrzés. Ezt a 
munkavezelést és állandó felügyeletet csakis az erdőbir
tokos szolgáltathatja, kinek a megfelelő személyzet rendel
kezésére áll. Mert a gazdaságot vezető erdész mint az erre 
legilletékesebb egyén minden egyes vágásra nézve megálla
píthatja a legmegfelelőbb kihasználási módot, számot vethet 
azzal, hogy hol lesz czélszerübb a faanyagot vontatni vagy 
csusztatókon, esetleg más berendezések utján közelíteni és 
ha egyik vagy másik módot czélszerünek tartja, bir a kellő 
technikai ismerettel, hogy azt berendezze. A rendelkezé
sére álló altiszti személyzet felhasználásával módjában áll 



az erdésznek a munkákat az általa megállapított elvek 
szerint keresztül is vezetni és ugyszólva minden egyes 
fejszecsapást ellenőriztetni és irányítani. Az állandó fel
ügyelet és munkavezetés nélkül a kihasználásra vonatkozó 
legczélszerübb elvek sem érnek sokat, mert a munkás 
azokat be nem tartja. 

A favásárló vagy a kitermelési vállalkozó ilyen sze
mélyzettel nem rendelkezik részint azért, mert az reá nézve 
ki nem fizetődnék, másrészt azért, mert a folyton más és 
más viszonyok között élő kereskedő vagy kitermelési vál
lalkozó ilyen személyzetet a legnagyobb pénzáldozatok 
árán sem kapna. 

A favásárlók valamint a kitermelési vállalkozók az erdei 
munkák végzésére vonatkozólag rendesen a környéken lakó leg
közelebbi korcsmárossal szövetkeznek, sőt sok esetben ezeket a 
munkákat nekik teljesen átadják. 

Nem azért mintha ezek értenének a kihasználási 
munkákhoz, de mert ezek leginkább ismerősek a néppel 
és a szükséges munkaerőt könnyebben megszerezhetik. 
Ezáltal a munkásnép — kétszeres tisztelet a kivételnek — 
gyakran a legveszedelmesebb kezekbe kerül. 

Ezek azután ugyfoganatositják akitermelési munkákat, 
hogy a döntés idején beküldik a vágásokba a belátásuk
hoz képest szükséges munkaerőt, kik minden további fel
ügyelet és vezetés nélkül vágnak derüre-borura. Ha elér
kezik a leeregetés ideje, ezt is elvégzik a munkások minden 
felügyelet nélkül. 

Az igy végzett munkának az a következménye, hogy 
a munkások gyakran csinálnak egy dologból kettőt, miáltal 
a munka drágul, másrészt ott, hol ügyes vezetéssel a munka 
10—15°/o termelési apadékkal lett volna végezhető, nem ritkán 
30--40°/o apadék keletkezik. 



Ezt a nagy apadékot természetesen nem hagyja a 
vállalkozó, vagy tövön vásárló magán száradni és nem 
önön magát hibáztatja, hanem okolja az erdőrendezőséget, 
hogy roszul becsült. 

Pedig a kelleténél nagyobb apadék nemcsak azért 
káros, mert ezáltal a fatömeg kevesebbedéit, hanem azért 
is, mert ily alkalmakkor a nagyobbméretü és értékesebb 
szálfa kisebb darabokká törik, melyeknek egységára ala
csonyabb. 

A döntött faanyagok közelitése, — mely alatt egészen 
az úsztató patakokig való szállítást értem — a legtöbb 
erdőbirtokban kizárólag kézi- és fuvarerő felhasználásával 
történik. Nagyon sok erdőgazdaság van, a hol még a leg
egyszerűbb csusztatót sem ismerik a kitermelők. 

Ezen körülménynek tulajdonítandó, hogy különösen 
gyengébb tél idején nem birják a kitermelők az összes 
faanyagot kiszállítani, mert a környéknek nincs annyi fuvar 
ereje, mely a néhány hétig tartó havas utakon képes lenne 
az összes fatermést kiszállítani. Nagyon sok erdőgazdaság
nál már megszokott dolog, hogy a tűzifa a döntést követő 
télen fuvarerő hiányában nem fog kiszállíttatni. Pedig a 
vágásokban visszamaradt fa kettős veszteséget okoz, először, mert 
kamat nélkül heverő töke, másodszor és főleg, mert a faanyag 
minőségben sokat vészit. 

Ha ezek a kitermelési munkák hosszabb idő óta a 
kellő szakismerettel biró egyén kezében lettek volna, tel
jesen kizártnak tartom, hogy az a különben is nagyon 
költséges és az időjárás miatt bizonytalan kifuvarozásokat 
a megfelelő helyeken alkalmasabb kiszállító berendezések
kel ne pótolta volna. Nem akarom ezzel azt állítani, 
hogyha egy erdész veszi kezébe a kitermelési munkákat, 
az talán egy csapásra berendezi a gazdaságot czélszerü 



kiszállítási eszközökkel, de lépésről-lépésre haladva czél-
szerüen fejleszteni fogja azt. E téren még sok kísérletezés 
számba menő dolog van hátra, melynek megtételét szer
ződéses vásárlótól, vagy kitermelési vállalkozótól várni nem 
lehet, már csak azért sem, mert az ő vállalatuk az illető 
uradalomnál nagyon is rövid időre van biztosítva s igy 
nekik nem áll érdekükben kísérleteket végezni, sem pedig 
befektetéseket eszközölni. 

Másrészt az is lehetetlen, hogy a kitermelési munkák 
czélszerü fejlesztése szempontjából hosszabb időre terjedő 
faüzleteket kössünk, mert a faanyagok értékváltozása né
hány év alatt is nagy. 

Ha az erdei munkának keresztül vitelét általánosság
ban összehasonlítjuk más gazdaság és az ipar rokonjellegű 
munkáival, azt látjuk, hogy minden téren czélszerü beren
dezések segítik végezni azon durvább munkát, melyet mi 
még kizárólag kézi- és fuvarerővel végzünk. Én ugy hiszem, 
hogy mi e téren elmaradtunk a kortól, melyet utolérni 
csak az esetben fogunk, ha ezen munkák végzését oly 
alapokra fektetjük, amelyen az habár lassan — de bizto
san és helyesen fejlődhetik. Ez pedig csak ugy lesz lehet
séges, ha a birtokosok házi kezelésben végzik az összes erdei 
munkákat, melyeknek mintegy 90%-kát a kitermelési munka 
képezi. 

Megjegyzem, hogy a kitermelési munka házilag való 
keresztülvitelét nem ugy értem, hogy talán napszámbér
fizetés mellett végezzük azokat, hanem minden egyes mun
kát adjuk ki egy-egy munkás-csapatnak alku utján és a 
saját embereinkkel vezettessük és felügyeltessük azt. Hogy 
pedig az alkumunkáknál sok emberrel ne legyen dolgunk, 
válasszon minden csapat kebeléből egyet, ki őket a bir
tokossal és ennek közegeivel szemben képviseli vagy pe-



dig a tekintélyesebb és ügyesebb előmunkások szerezzenek 
a munkához társakat, — de hassunk oda, hogy az egész 
munkáscsapat egyformán osztozzék a keresményben, ki
véve az őket képviselő előmunkást, — ki a reá eső részen 
kivül még kárpótoltassék társai által azért, hogy ő vállalja 
a munkát és hogy a közös érdeket ő képviseli a munka
adóval szemben, esetleg mert a társakat ő szerzi. 

Nagyjelentőségű ez a kérdés politikai szempontból is. 
Hazánk erdőségeinek zöme azokon a vidékeken terül 

el, ahol nyelvben nem magyar a nép, érzésre nézve sok 
esetben idegen, sőt néhol ennél is több, —• ellenséges! 

Ha igaz, hogy »akié a föld, azé az ország,« akkor 
az is igaz, hogy az az ur, aki a mindennapi kenyeret adja! 
A kincstár és többi erdőbirtokosaink az erdei munkák kap
csán kezükben tarthatnák ezt a mindennapi kenyéradást 
az idegen ajkú és idegen érzésű népek nagy részével szem
ben. Módjukban lenne lassanként megértetni ezzel a néppel, 
hogy a magyar állameszme nem zsarnok elnyomójuk, -— 
mint azt egyesek hirdetik — de atyai jóakarójuk, kinek 
az a törekvése, hogy ez a nép szellemileg és anyagilag 
gyarapodjék és mindezekért nem követel tőle egyebet 
csak azt, hogy politikai helyzetét fogja fel helyesen. 

Ha a kitermelési munkák vállalat idján végeztetnek, 
ebben az esetben teljesen elveszti agy a kincstár, mint bár
mely más erdőbirtokos azt a politikai és társadalmi befolyást, 
melyet nagy birtoka révén a népre ggakorolhatna. Másrészt a 
mnukásnépet kiszolgáltatják olyan embereknek, kik ezen mun
kákat kizárólag üzleti szempontból fogják fel s kiket az 
önérdeken kivül semmi egyéb nemesebb eszme nem vezet. 

Továbbá a kitermelési munkáknál elérhető vállalkozói 
nyereséget ez esetben egy ember élvezi, pedig az egész 
munkából egyebet sem végzett, minthogy aláirta a válla-



lati vagy vételi szerződést és az üzletet busás nyereség 
reményében pénzzel látta el, holott a munkáknak házi 
kezelésben való végzése esetén a vállalkozói nyereség egy 
része bizonynyal az erdőbirtokosé maradna, másrésze pe
dig egész községeket boldogíthatna. 

Ezen munkák kapcsán lehetne a kivándorlást is mérsé
kelni. Ha mindenütt házi kezelésben vezetnők az erdei 
munkát, ha az egyes munkákat a közvetlen vezetésünk 
mellett dolgozó munkáscsapatoknak vagy a munkáscsapat 
élén álló előmunkásnak adnók ki vállalatba, ezáltal hosz-
szabb idő alatt az ügyesebb és szorgalmasabb előmunká-
sok bizonyára egy kis vagyont szerezhetnének; és ezen
kívül, a néppel való méltányosabb bánásmód bizonyára elő. 
nyösen változtatna az otthona iránti felfogásán, bizonyára 
jobban ragaszkodnék hazájához s nem lenne olyan könnyen 
útra készen. 

Nézetem szerint nem az a kivándorlás oka, hogy ná
lunk a nép nem tudná a mindennapi kenyerét megsze
rezni, hanem az, hogy tőkét akar gyűjteni és mert a haza
szeretet nem köti őt ahhoz, hogy ezt a czélját itthon 
dolgozva érje el. Épen ez az oka, hogy a népnek mindig 
a törekvőbb, munkabíróbb része vándorol ki. 

Ha ellenben csak néhány egyén lenne egy-egy faluban, 
aki itthon jutott egy kis vagyonhoz, bizonyára megtörne a 
mesés Amerika vonzó ereje, mert a nép azt látná, hogy 
akarattal és kitartó szorgalommal itthon is elérheti czélját. 
Hiszen a kivándorlottak sem gazdagodnak meg valameny-
nyien, de tagadhatatlan, hogy egyik-másik vagyont szerez 
és éppen ez csábítja a többit, mig ellenben az itthon ma
radottak közül egyik sem viszi tovább a mindennapi ke
nyér — vagy jobban mondva a mindennapi krumpli — 
megszerzésénél. 



Ezeken kivül más társadalmi szempontokból is kívá
natos, hogy foglalkozzunk az idegen ajkú néppel és irá
nyítsuk helyesen társadalmi és politikai felfogásaikat. Igy 
kívánatos, hogy legyen a népnek egyrésze jobb módú, 
mert ezáltal természetes átmenet képeztetik a földhöz ra
gadt szegénysorsuak és a vagyonos osztály között, a miáltal 
magában a népben kellőleg egyensulyoztatnak az esetleg 
felmerülhető socziálista eszmék. 

Ismételten hangsúlyozom, miszerint nem képzelem én 
azt, hogy az erdei munka kapcsán egy csapásra lehetne 
kedvezőbb társadalmi és politikai helyzetet létesíteni, de 
hosszabb időn keresztül kitartással e tekintetben is nagy 
eredményt lehetne elérni anélkül, hogy az anyagi áldoza
tokba kerülne. 

Söt mint a fennebb mondottakból kitűnik, a kiszállí
tási módok tökéletesítése és ezáltal, a gazdaság belterjesebb 
kezelésének lehetővé tétele á'.tal idővel fokoztatnának az 
erdőgazdaság jövedelmei. 

Teljes tudatában vagyok annak, hogy a kihasználási 
munkák házi kezelésben való foganatosítása által mily nagy 
és nehéz feladat vár a kezelő erdőtiszti személyzetre, főleg 
az első években, vagy mondjuk helyesebben az első év
tizedekben, vagyis mindaddig mig az a nagyon is lassan 
gondolkodó nép jóindulatú akaratunkat megértette és en
nek kapcsán teljes bizalmát megnyertük. 

De utóvégre is a kezdet nehézségeit le kell győzni 
még az esetben is, ha ez a fáradtságon kivül eleinte anyagi 
áldozatokba kerülne, mert ezt fontos gazdasági érdekek 
és még fontosabb politikai és társadalmi szempontok meg
követelik. 


