
Az erdómunkásokról. 
Ez a czime annak az uj törvénynek, melyet e számunk Erdé

szeti Rendeletek Tára czimü rovatában egész terjedelmében közlünk 
s a melylyel az erdőgazdaságot legközvetlenebbül érintő törvényeink 
száma egygyel ismét szaporodott. Egyik tagja e törvény a törvény
javaslatok ama egész lánczolatának, a melyet Darányi Ignácz dr. 
földmivelésügyi miniszter az utóbbi években a törvényhozás elé 
terjesztett avval a czéllal, hogy valamennyi gazdasági ágazatnál a 
munkaadók és a munkások közötti jogviszonyt rendezze. Az első 
impulsust a miniszter ur ily irányú működésére, ha nem csalódunk, 
a néhány év előtt felmerült agár-szoczialisztikus mozgalom alkal
mával szerzett tapasztalatok adták; sürgős szüksége merült fel 
akkor annak, hogy a gazdasági munkások jogviszonya törvényes 
uton rendeztessék, hogy egyfelől a munkaadók jogos érdekei minden 
körülmények között megóvhatok legyenek, másfelől azonban a mun
kások se legyenek szükség esetén jogvédelem nélkül. 

Ha felvetjük azt a kérdést, hogy vájjon szükséges volt-e ezt 
a törvényhozási tevékenységet az erdőmunkásokra is kiterjeszteni, 
magában véve azt az érvet is kielégítő válasznak kellene tekintenünk, 
hogy e kiterjesztés nélkül hazánk egyik igen lényeges gazdasági 
ágazata körül, a földterület több mint l/t részén, az erdőgazda
ságokban működő munkások és munkaadóik nélkülözték volna azt 
a biztos alapot, amelyen más gazdasági ágazatok munkás viszonyai 
ezentúl nyugodtak volna. Mert azt el sem képzelhetjük, hogy az 
ily biztos alap hiányát se a munkaadók, se a munkások körében 
soha senki sem érezte volna. Ámde korántsem kell a törvény szük
ségességét ekként mintegy néhány előfordulható esettel indokolnunk. 
A ki az utolsó 10—15 évben erdei munkásokat nagyobb számban 
alkalmazott, nem egy esetben sajnosán tapasztalhatta, hogy még 
oly vidékeken is, a hol nemrégen a munkaadó és a munkás között 
még teljesen patriarchális viszony állott fenn, ez a viszony meg
zavartatott és sok munkás az elvállalt munka otthagyásával másfelé 
szegődött vagy más uton-módon akasztotta meg az erdei üzem 
rendes menetét a munkaadó kisebb-nagyobb kárára. 

Másrészről azonban azt sem lehet kétségbe vonnunk, hogy a 
munkások érdeke is sürgősen megkívánta a szóbanforgó törvény 
létrejöttét. A hazai erdőgazdaság sajátos alakulása mellett az erdei-



munkások többnyire nem közvetlenül az erdőbirtokos szolgálatában 
állanak, á kivel szemben aligha kellene érdekeiket megvédeni, 
hanem vállalkozók részére dolgoznak ; sőt nagyobb favállalatoknál 
gyakori az az eljárás, hogy a tulajdonképpeni erdei munkát átalány
összegekért alvállalkozók végeztetik. A munkások ennek következ
tében elég gyakran különféle uton és módon kizsákmányoltattak, 
ami különösen hegyvidéki népünk jelen műveltségi foka és önállót-
lansága mellett nem is volt mindig nehéz feladat. Helyenkint talán 
részben ebben a körülményben kereshető a nép elszegényedésének 
és kivándorlási hajlamának kútforrása is, nevezetesen ott, ahol az 
erdőbirtokos a kiskorú néppel szemben a szükséges gyámkodást 
egyáltalában nem gyakorolta Ha a gondoskodás kellő foka megvolt, 
pl. a kincstári birtokokon, a hol élelmi raktárak felállításával, a 
társládák reformálásával és egyéb eszközökkel az állam a nép segít
ségére sietett, természetszerűen nem fajultak el a viszonyok annyira. 

Mintha az uj törvény alkotásánál épen elsősorban ez utóbbi 
állapotok lebegtek volna a törvényhozás szeme előtt és földmivelési 
kormányunkat a törvényjavaslat beterjesztésénél, socialpolitikai és 
humanistikus intencziók vezeték volna! Erre vall legalább néhány 
igen szigorú intézkedés, igy pl. a 14. §., mely vismajor esetén 
egyoldalúan csak a munkásnak adja meg a szerződéstől való vissza
lépés jogát, a 17. §., mely a munkások munkabérének szeszes 
italokkal vagy áruczikkekkel való megváltását tiltja, vagy a 22. §., 
amely abban az esetben, ha a munkaadó vagy megbízottja a 
munkást tettleg bántalmazza vagy vele szemben a szerződés meg
állapodásait vagy a törvény rendelkezéseit meg nem tartotta, a 
munkaadót arra kötelezi, hogy az oda- és visszaszállítás költségein 
felül annyi munkabért fizessen, amennyi a szerződésben megjelölt 
egész munkaidő vagy munkamennyiség után járt volna a munkás
nak. Végül fölemiitjük a 37. §-t, amely szerint a vállalkozó a 
munkásoknak követeléseiért akkor is felelős, ha a munkásokat nem 
ő, hanem személyzete vagy alvállalkozó alkalmazta, anélkül, hogy 
e törvény a vállalkozónak alkalmazottjával szemben a visszkereset 
jogát ez esetben biztosítaná. 

Őszintén óhajtjuk, bogy az erdómunkásokról szóló törvény oly 
rendezett viszonyok útját egyengesse, amelyek között az u. n. 
munkáskérdés az erdőgazdaságtól távol tartassék. 



E törvénynyel egyébiránt Ausztriát megelőztük. „Azt kívánnék 
— mondja egy ausztriai szaklap e törvény ismertetése kapcsán •— 
hogy az osztrák kormány követve Magyarország példáját, mihama
rabb egy hasonló törvényjavaslatot terjesztene a törvényhozás elé." 

I R O D A L M I SZEMLE. 
Osztrák vélemén y páris i kiállításunkról . A bécsi Centralblatt 

m. é. 8 —9. füzetében a magyar erdészeti kiállításról igy ír: 
„Magyarország kiállításában — a főút balfelén — a vadászati és 
halászati tárgyak nagyhatású csoportozattá vannak egyesítve, a 
terület többi része pedig az erdőgazdaságnak jutott. A vadászati 
rész teljes érvényesítése végett nem fukarkodtak a területtel. 
Megkapőan megfestett hátterével, mely a néző felé erdei-, bozótos-
és nádas részletekre tagozódik, s az egészet megelevenítő több
nyire pompásan tömött állatcsoportjaival erősen vonzza a nagy
közönséget, mig a vadászember az épület külső faloldalán szebb
nél-szebb őz- és szarvas agancsokban gyönyörködhetik. 

Az erdőgazdasági részt illetőleg a nagy szorgalommal és 
szakértelemmel gyűjtött anyagnak teljességét kell kiemelnünk. 
Látszik, hogy az államerdészet — mely a rendezést vitte s terü
letére néhány magán kiállítást is bevett, — arra törekedett, hogy 
az erdőgazdaság minden ágát körébe vonja s azt Magyarországra 
jellemző tárgyakkal tegye szemléletessé. A tájékoztató jelentés 
keretét túlhaladná, hacsak kevés szóval is felsorolni akarnók 
mindazt, mit e kiállítás a látogató elé tár, tehát csak a legfonto-
sabbakra szorítkozhatunk. 

Kiváló gazdagon van képviselve a szállítás ügye, melyben a 
vízi utak kimagasló szerepet játszanak. Egész sorát látjuk itt a 
vizfogók, tutajcsatornák, zsilipek és gátkapuk, tutajok, hidak és 
pallók, usztatócsatornák és eregetők mintáinak, szóval az 
érdekességek tömegét, néhány oly tárgygyal közte, melyek ujat 
mutatnak be és leleményes gyakorlati szerkezetükkel lebilincsel
nek. Az erdőmivelés teréről kiemeljük a különféle szerszámokat, 
ortóekéket, vetőekéket, vetőgépeket és iskolázó gépeket, a rendezés 
teréről üzemi munkálatokat, gazdasági könyveket, domborművű 




