
került. Hogy e tarifa végleges alakjában milyen lesz, arról ma 
még nem beszélhetünk. Igen kívánatos volna, hogy abban 
a fára és a faárukra nézve a jelenleginél mérsékeltebb 
tételek érvényesülnének. 

Közvetlenül Romániába irányuló kivitelünk csekély 
volta mellett e tételek netaláni emelése nem oly nagy hord
erejű ugyan, mint a hogy sokan első pillanatra vélik. Azon
ban további emelésre erdőgazdasági és iparvédelmi szem
pontból legalább a fára, fürészárura és dongára vonatkozólag 
Romániának — ugy vélem — szüksége nincs és még 
inkább tápot adna azon számos oldalról hangoztatott 
kívánságnak, hogy a fabehozatal ellen mi is vámokkal 
védekezzünk. 

WWW 

A faértékesités a franezia erdőgazdaságban. 
Irta: Kaán Károly. 

z erdőtermékek eladási módjai legfőbb vonásukban 
kétféle eljárásra oszlanak meg a szerint, a mint a 
faanyagértékesités tövön, vagy termelt, előkészített 

állapotban történik. 
Közép-Európa erdőgazdaságának irányelveit is éppen 

ezen értékesítési módok választják ketté, a mennyiben pl: 
Francziaországban a tövön való eladási módot gyakorolják, 
mig a Németbirodalomban rég idők óta, sőt manapság 
már az osztrák örökös tartományok nagy részében is a 
faanyagok előkészített állapotban való értékesítése vált 
szokottabbá, sőt mondhatnók hova-tovább általánossá. 

Francziaországban a fatermésnek tövön egész vágáson
ként és átalányárban való eladása már ősrégi keletű. 

XIV. Lajos híressé vált, 1669-ben kelt erdőgazdasági 
rendszabályainak életbelépte előtt ez az eladási mód szokásos 
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volt már a tulajdonképpeni Francziaországban, mig Elsass-
ban 1670-ben kezdték azt alkalmazni. A folytonos háborúk 
miatt azonban csak 1695-ben és csakis Hagenau és Enseshein 
környékén hozták gyakorlatba, mig Elsassban egyebütt 
sikerült a községeknek magas, u. n. önkéntes adókkal elháríta
niuk magukról a törvényes rendszabályok ama előírását, 
mely a polgárok között kiosztott fatermék után felmaradt 
anyagok tövön való elárverezését kívánta. 

A német származású, de franczia fennhatóság alatt 
állott főurak, a birodalmi városok, a püspökök és apátok 
is keveset törődtek az erdőgazdasági rendeletekkel. Igy 
történt azután, hogy a franczia származású főurak birtokait 
kivéve, ez az eladási mód Elsass-ban csak a kolostor- és 
templom-javak elkobzása, s a német herczegek elüzetése 
után 1791-ben, az erdőgazdálkodásról hozott törvénynyel 
vált kötelező erejűvé, s fenntartatott az 1827-ben hozott 
ujabb erdőtörvény életbe lépte után is. 

A francziák máig űzik a fának tövön való eladását, 
mig Elsass-Lotharingiában a német aralom első intézkedései
nek egyike az volt, hogy 1871. évi január hó 25-iki kelettel 
megszüntette az eljárást, s az állami és községi erdőket illető
leg elrendelte a faanyagok termelt állapotban való értékesítését. 

A franczia eljárást, mely a faanyagok tövön való 
értékesítésére vonatkozik, a következőkben foglalhatnók 
össze: kijelölik a törzseket, melyek eladásra várnak. Felmé
rik tövön, a köbtartalmat kiszámítják, s a szokásos egység
árak segélyével megállapítják az illetékes erdőrész eladásra 
szánt egyedeinek összértékét. Tehát vágásonként, átalány
árért, tövön kerül a fatermés eladásra. A „vágás"-forgalom 
azonban — legalább a Vogeseket i l letőleg— nem vonatkozik 
tarvágásra. A francziák a természetes felújítást alkalmazták 
a Vogesekben. 



Az eladásra szánt faegyedeket bélyegzővel látják el. 
Ha azután a vevő az ekként kijelölt fatörzseket kihasználta, 
a vágást ismét bejárják annak hivatalos megállapítása czéljá
ból, vájjon a vevő csakis a bélyegzővel ellátott törzseket 
döntötte-e, s vájjon a fadöntésnél és fakihozásnál megfelelt-e 
az állva hagyandó faegyedek és az esetleg már alátelepedő 
fiatalos érdekéből megszabott azon szabályoknak, melyek 
a körülményes eladási feltételekben körül vannak írva. 

Alkalmam nyílt Elsass-Lotharingia erdőgazdaságát köz
vetlen tanulmány tárgyává tennem, hol, mint fennebb 
emiitettem, 1870-ig, tehát a franezia időkben a tövön 
való eladás divott, s csak a német uralom alatt változott 
meg ez irányban a gazdasági rendszer, mely élénk világot 
vet a francziák űzte faeladási módnak köz- és magán
gazdasági eredményeire is. 

Fölötte érdekes ez okból Elsass-Lotharingia erdő
gazdasága, hol e két eljárás eredménye párhuzamba hozható. 
Nem lesz azért érdektelen talán ha Ney-nek, Lotharingia 
ez idő szerinti főerdőmesterének e tárgyú előadása nyomán, 
a melyet a német erdőgazdák karlsruhei gyülekezetén 
1891-ben tartott,*) e kérdéssel bővebben foglalkozom. 

,<Semmi sem tette annyira népszerűvé s kedveltté 
úgymond Ney — a német erdőgazdaságot Elsass-

Lotharingiában, mint éppen a faanyagok tövön való értékesí
tésének beszüntetése s egyben a házilagos erdőgazdálkodás". 

Goldenberg képviselő „Az állam kötelességei az erdő
vidéki néppel szemben" czimü röpiratában már 1869-ben 
panaszkodik azon károk miatt, melyeket a faanyagok tövön 
való értékesítése folytán egyes községek szenvednek. ,.Csak 

*) Bericht über die X X . Versammlung deutscher Forstmánner zu Karls-
ruhe 1892. 



a monopolizált fakereskedők s azok fölötte befolyásos érdek
köre tartotta fenn még ekkor ez eladási módot." 

» Francziaországban, hol egész vágások fájának tövön 
való en bloc eladása majdnem kivétel nélkül szabály, a 
nép és a fafogyasztó ipar évszázados szokásává vált már, 
hogy faszükségletéí csakis a kereskedőtől szerezze be. Az 
értékesítés ott egész vágásnak tövön való eladására vonatko
zik. Hogy ez ellen a fakereskedelem nem szólal fel, az 
természetes; hogy pedig az erdőtisztek nem ellenzik, az a 
gazdasági kerületek nagy térfogatában és magában a 
szolgálati rendszerben gyökerezik". 

„Francziaországban a tulajdonképpeni gazdálkodó az 
erdő mester, a ki alá egy fél tuczat főerdész tartozik egyen
ként 7 0 0 0 — 9 0 0 0 ha. térfogatú területtel. A vágás kijelölése 
a törvény értelmében még az erdőmester teendőit képezi, 
s igy természetes, hogy sem neki, sem alárendelt főerdészei-
nek, kik igen gyakorta váltakoznak*) nem jut ideje ahhoz, 
hogy a fát feldolgoztatva részletekben értékesítse". 

„A franczia erdőőri személyzet jó része a szolgálatba 
lépés előtt szakszerű kiképzésben nem részesült, és a fát 
csak a fakereskedő munkásai részéről s annak számlájára 
látta előkészíteni. A fatermelés czélszerü gyakorlati eljárásai
ról fogalma sincs. És éppen ez a körülmény azok malmára 
hajtja a vizet, a kik indokoltnak és helyesnek találják, hogy 
a faanyagok tövön és vágásonként értékesíttetnek, érvelvén 
azzal, hogy a fakereskedő, a ki a faanyagot tövön vásárolta, 
minden darabot czéljai szerint alakithatja ki". 

Tény ugyan, hogy az erdőőri személyzetnek a választé
kok czélszerü megállapítása körüli ismeretei több helyütt 
még hiányosak, és bár nem tagadható másrészről az sem, 

*) Ney első főerdészi kerületében 1861 —1870. években 9 főerdész fordult 
meg a franczia uralom alatt. 



hogy sok erdőgazda még nem foglalkozik a kérdéssel oly 
mértékben, mint a hogy azt elvárni lehetne, mégis egész 
határozottsággal állithatjuk, hogy Németország nagy részé
ben már ugy készítik elő a faterméket, hogy a vevő részé
ről való további feldolgozás elé akadályok nem gördülnek, 
és hogy a vevőnek óhajai a lehetőség szerint teljesíttetnek-

Franezia részről a tövön való eladás mellett felhozzák 
azt a másik érvet, hogy ily eljárással döntés után azonnal 
kihozható a fa az erdőből s nedves állapotának bármely 
fokán tetszés szerint feldarabolható. 

Ez a nálunk szokatlan érvelés magyarázatra szorul. 
A francziák ugyanis, mint fennebb már megírtuk, termé

szetes felújító módot alkalmaztak az elsass-lotharingiai állami 
erdőbiríokon annak daczára, hogy híjában voltak minden 
modernebb gazdasági szállító eszköznek. 

Ez a körülmény egyrészről, másrészről pedig a szigorú 
szerződésekkel való túlságos lekötöttség arra utalta a vevőket, 
hogy a döntött fenyőhaszonfát már a tőnél 3 — 4 m. hosszú 
rönkökre darabolják, s ekként kézi szánon . vigyék ki az 
erdőből. 

Ilyen viszonyok között azután és mindenesetre a fatar-
tósság javára is a vevők azonnal elszállították a termelt 
faanyagot; mig ha az erdőbirtokos készitteti elő a fatermést, 
ugy mégis pár hét eltelik, mig az árverés megtörténhetik.*) 

Tény az, hogy egynémely fanem azonnal a döntés után 
felfürészelve — igy a jegenyefenyő — szelvényeiben fehé
rebb marad. Tudja azt is mindenki, hogy ha a döntött fa 
az erdőben kérgesen és hosszan hever, értékében veszíthet. 
Az erdei fenyő megkékül, a lágy fák megrökönyödnek a 

*) A mi viszonyaink között a tövön való értékesítés mellett a tavaszszal dön
tött faanyagot megfelelő szállító eszközök híján csak télen, a havon szállítják el 
az erdőből. 



bükk fülled, hasadozik stb. Tény azonban az is, hogy a hol 
megfelelő munkaerő áll rendelkezésre, a haszonfa-vágások 
akként foganatosíthatók, hogy a fa kellő időben még el is 
adható. És nem romlik-e meg vagy egyszer a vevő fája is 
az erdőben és nem állanak-e módok a gazdálkodó rendel
kezésére és arra nézve, hogy a faanyagnak az erdőben 
való megromlását megakadályozza? 

Az erdőtermékek tövön és egész vágásokban való 
értékesítését pártolók azon állítása, hogy a gazda a faanyag 
megromlásától való félelmében a termelt anyagot nem 
egyszer bármi áron értékesíteni kénytelen, szintén nem bir 
alappal. A faanyagok mai kereslete mellett, s az esetben, 
ha a gazdálkodó eléggé körültekintő eljárásában, az ilyen 
eset számottevő anyagi károsodással nem érheti az erdő
gazdaságot. 

A tövön való eladási módnak azon negyedik előnye, 
mely szerint az erdőgazda a fakitermeléshez szükséges 
munkáserő megszerzésétől felszabadul, már magángazdasági 
szempontból is ilyennek el nem fogadható. Éppen ez a 
körülmény a kérdéses eladási mód legnagyobb hátrányául 
jelentkezik a gyakorlati életben. 

Az általános panaszok egyike volt annak idején Elsass-
Lotharingiában, hogy gyakorlott munkásokat az erdőmüve
léshez szerezni nem lehet. Azok közül, kik ily munkára 
alkalmasak lettek volna, a férfiak a vállalkozók vágásaiban 
dolgoztak, a nők pedig a gyárakban, vagy más munkánál 
foglalatoskodtak. Az erdőmüvelésnél használható munkásaik 
azóta vannak az elsassiaknak, mióta a fadöntés és előkészítés 
munkáját házilag űzik s ezáltal módjuk van odahatniok, 
hogy favágóik s hozzátartozóik az erdőművelési munkához 
is rendelkezésre álljanak. 

Mindehhez még az a nemzetgazdasági szempont is 



járul, hogy az erdőbirtokos és főleg az állam és község, 
ha a faanyagokat tövön értékesiti s azok feldolgozását a 
vevőre bizza, kiejti kezéből a módot, melylyel példát nyújt
hatna a nép gazdasági helyzetének javításához. Nem állanak 
rendelkezésére az eszközök, melyekkel a magános munka
adónak azon természetszerű iparkodása ellen, melylyel a 
napszámbérek leszorítására törekszik, közgazdasági érde
kekből megfelelő módon küzdhessen. 

„A mikor 1871-ben a schirmeki főerdészség vezetését 
átvettem — úgymond Ney — a férfi munkás napibére a 
gyárakban 0 8 márka (96 fillér) volt és nem sokkal többet 
keresett a favágó is fárasztó 5 az akkor még utnélküli 
hegyekben űzött életveszélyes munkája mellett. Ma is áldás
ként veszem az egész vidékre, hogy a faanyagok házilagos 

feldolgozása és a megfelelő szakmánybérek engedélyezése 
által más munkaadók is arra voltak kényszeríthetők, hogy 
a munkabérele kel az emberséges határokhoz közeledjenek. 
A lakosság azóta szemmel láthatólag jobb módhoz jutott, 
a mi az államnak és az erdőbirtokos községeknek egyedül 
csak javára lehet!" 

Azon megszámlálhatatlan silány terület beerdősitése 
ellen, melyet a rosszul fizetett munkások kiégetés után 
mezőgazdaságilag müveitek meg, az illetékes községek a 
franezia időkben kézzel-lábbal küzdöttek. Manapság a saját 
kezdeményezésükből vetik magukat alá az erre vonatkozó 
szabályoknak, mert a nép már nincs arra utalva, hogy a 
12 órai gyári munka után parlagon heverő olyan földek 
megmunkálásán fáradjon, melyeket két termés beszedése 
után vagy nyolez évre akaratlanul oda kell hagynia, vissza 
kell adnia a természet nyugalmának. 

,.A fakereskedők részéről monopolizált munkaerő és a 
monopolizált faeladás, ezek a tövön való értékesítési mód 



legnagyobb hátrányai Francziaországban. E két dolog az 
állami és községi erdőket illetőleg véleményem szerint az 
állami és községi vagyon fogalmával, mely az állam és a 
község polgárait illeti meg, össze nem egyeztethető". 

Majd igy folytatja Ney: „Elvárhatom mint állampolgár, 
hogy az államerdőkből, mint községi lakos, hogy a községi 
erdőből, azt a faanyagot, amire szükségem van, ha ilyen 
egyáltalán eladásra kerül, megszerezhessem anélkül, hogy a 
közvetitőnek akár a kereskedői, akár a vállalkozói nyere
séget megfizessem. Hasonlóan joggal követelheti a helyi 
munkás, hogy azt a munkabért, mely neki az állami vagy 
községi erdőkben termelt fáért jár, meg ne rövidítse az a 
vállalkozói nyereség, mely egyébként a monopolizált faterme-
léssel a fanagykereskedőnek jut osztályrészül. Magam 
részéről jogosnak találom a munkás azon kívánságát is, 
hogy az állam és a község a fának nagyban és tövön való 
értékesítésével ne nyújtson módot arra, hogy másnemze-
tiségü, vagy csak más vidékről való, talán ügyesebb mun
kást alkalmazzon a vállalkozó, s a lokális munkaerőtől 
elvonjon ekként egy jövedelmezőbb keresetet". 

„A fa mindenféle választékának nagykereskedők utján 
való eladása nemzetgazdasági hátrányokkal is jár. A lakosság 
részére megdrágítja egy nélkülözhetetlen czikknek, a faárunak 
megszerzését és apasztja a belföldi faipar versenyképességét. 
Az e czélra felhasznált nyersanyag saját költségű egység
árát ugyanis az érdekelt kereskedő a maga nyereségével 
emeli, az erdőbirtokos állam, vagy község minden előnye 
nélkül. Akadálya a fakereskedelem és a félgyártmányok 
termelésére irányuló faipar előrehaladásának, mert hátráltatja 
a fakereskedők munkájában a legfőbb tényezők egyikét: 
a munkamegosztást". 

„A hol a fakereskedők mindegyike minden faválasz-



tékkal kereskedik, kivételesen akad csak egy is, aki a sok
féle faválaszték kitermelésének legmegfelelőbb módját ismerné 
És ezen kevesek között is csak a legvagyonosabbnak les 2 
módjában, hogy mindazon eszközöket megszerezze, melyek 
a faanyagok czélszerü feldolgozásához szükségeltetnek. Nin
csenek már talán sehol oly egyszerű fürészmalmok, mint 
a minők még a hetvenes évek elején a Vogesekben voltak 
láthatók. Azóta bár ott mintaszerű magántulajdonú fürész
telepek létesültek, mégis az erdőgazdaságnak ma is kell e 
körülmények ufókövetkezményeivel küzdenie. A Vogesek 
fája iránt a német fakereskedelemben nyilvánuló előítélet 
főoka ugyanis nem a fa minőségében, de az ennekelőtte 
űzött helytelen megmunkálásban leli eredő indokát". 

,;Az előadottak daczára a franezia időkben űzött ezen 
értékesítési mód mellett — s ez már az eljárás magánjogi 
oldala — dúsgazdaggá lett sok fakereskedő. Következménye 
ez annak, hogy a kevés fa-nagykereskedő között az érdek-
kiegyeztetésnek (Kippesmacherei) tág tere nyílik". 

Az erdőtörvények minden büntető határozata daczára 
általános szokás Francziaországban, hogy a fakereskedők 
az erdőbirtokosoktól nyilvános árveréseken megvett vágásokat 
pár óra multán maguk között ismét árverezik, s a nyere
séget az adott körülmények szerint megosztják. 

Részben fenntartották e szokást a fakereskedők a fa
anyag termelt állapotban való értékesitése daczára Elsass-
Lotharingiában. Ezen utólagos árverezésben azonban csak 
azon czégek vesznek részt, melyek egy bizonyos választékot 
kivannak venni, s csak akkor űzik ezt az eljárást, ha az 
eladó részéről helytelenül csoportositott eladási egységek 
folytán a külön-külön vásárolt faanyagot a kivánt válasz
tékok szerint maguk között megosztani kénytelenek. Azérdek-
kiegyeztetés, az u. n. n Kippesmacherei" tehát nem a fa-



anyagok feldolgozatlan állapotban való eladásának követ
kezménye, hanem annak, hogy különféle czélra használatos 
faanyagok egy eladási csoportba soroltatnak, következménye 
tehát az u. n. ,.en b l o c értékesítésnek. 

Hogy ez az eljárás az erdőbirtokost megkárosítja, az 
a dolog természetében rejlik. 

Egész vágások tövön s egy tömegben való értékesí
tésével járó hátrány az is, hogy kizárja azon vevők ver
senyét, kik a legmagasabb árat adhatnák meg: mert kizárja 
a fogyasztóknak, mint vevőknek versenyét, s kizárja a külön
leges választékokkal kereskedőket. A fogyasztó, ha faanyagát 
az erdőben vásárolhatja, mindig kész arra, hogy a keres
kedelmi nyereségnek egy részét, mely egyebekben a köz-
vetitőnek jutna, az erdőbirtokosnak juttassa; épp igy a 
különleges választékokkal kereskedő is magasabb árat 
nyújthat, mert erre állandó vevői vannak, s mert ő az ilyen 
különleges fadarabokat jobban kikészítheti, mint az a keres
kedő, a ki mindenféle választékkal foglalkozik. 

Egész vágások tövön való értékesítése ellen sok oldalról 
még azt a kifogást is teszik, hogy az nehezen ellenőrizhető, 
s hogy az a tisztviselőt a szabályokkal meg nem egyez
tethető eljárásokra csábithatja. „A mióta alkalom nyílt a 
vágásjelzés, és a vágásátadásra vonatkozó, több mint 
2 0 0 éves franczia előírásokat s azoknak a gyakorlatban 
való kivitelét megismernem, nem hiszek én a szabálytalan 
eljárásokról szállongó mende-mondáknak, sőt tartozom a 
franczia szaktársaknak azzal a kijelentéssel, hogy mindazon 
körök, melyeknek e faértékesitési eljárásokat megismerniök 
sikerült, s azokba betekintést szerezhettek, egyáltalán nem 
gondolnak annak az eshetőségére, hogy akár egy erdőtiszt, 
akár a fakereskedő az erdőbirtokos költségére ily módon 
kívánna meggazdagodni''. 



„Tény azonban, hogy az erre a tárgyra vonatkozó elő
írásokat és az egész franezia szolgálati beosztást is a tiszti 
karral szemben egy Németországban elképzelhetetlen bizal
matlanság lengi át. Ez irányban példaként csak azt hozom 
fel, hogy Francziaországban magában nincs megengedve 
az erdőmesternek, s még kevésbbé a főerdésznek, hogy az 
állampénztárnál a gazdaságot illető legcsekélyebb összeget 
is kiutalhassa. A szabályellenes eljárások meggátlására hozott 
ezen rendszabályokban, melyek a tisztviselőt önkénytelenül 
s eleve oly különös világításba helyezik, találom én a 
franezia értékesítési eljárásnak egyik legnagyobb hátrányát. 
Hivatásszerű munkakedvet csak attól a tisztviselőtől vár
hatunk, kit a törvény és fölöttes hatósága teljes bizalommal 
ajándékoz meg". 

„Hogy mindezen szigorú eljárások daczára ez értéke
sítési módnál szabálytalanságok nem maradnak el, az ter
mészetes mindaddig, a mig az erdőőri személyzet — mint 
azelőtt Francziaországban — oly gyenge javadalmazásban 
részesül, hogy abból meg nem élhet, s igy mitsem veszít, 
ha állásából el is mozdítják. A Vogesekben 1870- ig a 
legmagasabb bér, melyet egy erdőőr (Förster) elérhetett, 
4 8 0 Márka (576 korona) volt, a mihez még szabad lakás 
és 1 ha. illetmény föld járult. Hogy ily javadalmazás mellett 
nem volt kizárva a megvesztegethetőség nem egy erdőőrnél, 
az könnyen megérthető". 

Az erdőőrök szabályellenes eljárásai és visszaélései 
többnyire abban nyilvánultak, hogy szemet hunytak, ha a 
fakereskedők az eladási feltételeket be nem tartották. És 
éppen e körülménynyel a tövön való bloc értékesítés egy 
másik sebéhez jutottunk. 

Ezen értékesítési eljárás ugyanis megkívánja, hogy az 
eladási feltételek fölötte körülirassanak, s hogy azok be 



nem tartását szigorú büntetések sújtsák. Francziaországban 
törvénybe foglalvák az idevonatkozó határozatok, melyek 
egyben az előírások be nem tartása esetén 5 0 — 5 0 0 koro
náig terjedhető büntetéssel fenyegetnek. Ily büntetés éri 
pl. a fakereskedőt, ha egy végvágásnál a törzset nem oly 
irányban dönteti, a hol az a legcsekélyebb kárt okozhatja, 
vagy ha fel nem galyaztatja azt a törzset, mely a döntéssel 
károkat okozhatna. A dolog természetében rejlik azután, 
hogy ily határozatok mellett könnyen nyilik mód a szabály
ellenességekhez és visszaélésekhez bármely részről. 

A faanyagok tövön és átalány-árért való eladásának 
egy további hátránya, hogy a döntendő fának reális értékét 
sem a vevő, sem az eladó meg nem állapithatja, hacsak 
különös helyi tapasztalatokkal nem bir. 

Az érték-becslés minden fanemnél, de különösen a 
tölgynél oly hazárdjáték, melynél bárkit is nagy csalódások 
érhetnek. Ezen koczkáztatással szemben magát a vevő termé
szetesen biztosítani kívánja. A megajánlandó ár megállapítá
sánál e körülményt feltétlenül számba veszi, s csak az 
erdőbirtokos az, ki e körülménynek hátrányait viselni kény
telen. 

Ha ezek után az elmondottakat egybevetjük, világos, 
hogy ezen értékesítési mód hátrányai annak előnyeit jóval 
fölülmúlják „s én ez eljárást már azért sem ajánlanám, 
mert a maga mivoltában nem világos, át nem látható s 
helyességéről minden ember meg nem győződhetik". — 
„Óhajtandónak tartom, hogy a mi erdőgazdaságunk tiszt
jeiről oly hirek szárnyra ne keljenek, mint a minőket a 
Pfalzban a franczia erdőtisztekről emlegettek jogtalanul az 
én fiatal koromban azok a körök, kiknek nem volt alkalmuk 
ez eljárást behatóan megismerniök". 

Ney főerdőmester fölötte érdekes előadásának ezen 



töredékes ismertetése élénk világot vet az egész vágások 
faanyagának tövön, átalány-árban való olyan értékesítésére, 
a mint azt a francziák űzik. Ügyesen állítja szembe mind
ezzel az előkészített állapotban való értékesítési módok 
általános elveit. 

Ez eljárások elseje az erdőgazdálkodásban különös 
magas fokra máig sem jutott Francziaországban, másika 
Németországban rég idők óta divik, Elsass-Lotharingiában 
pedig érdekes gyorsasággal váltotta fel egymást. 

Nincs is ország, melynek erdőgazdasága ezirányban 
tanulságosabb képet tárna elénk, mint manapság éppen Elsass-
Lotharingia. Az őszinte elismerés hangján kell adóznom a látot
tak után a német erdőgazdaságnak, mely czéltudatos munká
jával a Vogesek feltáratlan erdőségeit alig negyedszázados 
tevékenységével a közjó, de az állami és községi pénztárak 
javára is értékessé, emelkedőén jövedelmezővé tudta tenni. 
Szinte hihetetlen volna előttem, hogy a Vogeseket 2 5 — 3 0 
év előtt okszerűen fel nem tárt erdők borították, ha szemé
lyesen meg nem győződöm arról, hogy ott, hová a német 
erdőgazdasági eszmék az erdők szállítási berendezéseivel 
még nem értek, helyesebb kihozási és szállítási módok 
híján máig feldarabolják, s rövid rönkökben kézi szánon 
vonszolják ki a haszonfát és tűzifát egyaránt. 

A közutak hálózatának fejlesztése, az erdők feltárása 
és ezzel kapcsolatosan az értékesítési módok helyes meg
változtatása biztosították első sorban a sikert, tették a németek 
gazdálkodását annyira eredményessé s emelték a közjólétet 
az egész vonalon. 

Ott, hol Ney szerint még 3 0 évvel ezelőtt a helyi 
szükségletet fedező, a kereskedelmet lényegtelenül befolyásoló 
gyarló kis vizi fűrészek zakatoltak, hol a monopolizált nagy
kereskedők egyhangú munkája minden gazdasági élénkséget 



kizárt: — az erdők hozzáférhetővé tételevei, a német kor
mány előzékenységével és minden iránya támogatásával máig 
a magántulajdont képező mintaszerű fürésztelepek egész sora 
létesült, és a fejlett fakereskedelem és ipar versenyre kel az 
erdei termékek értékesítésénél. 

Oda csalta az egészséges verseny és a könnyen meg
közelíthetővé vált erdők faanyaga a kereskedőt ugy, mint 
az iparost. 

A nagy tőkével rendelkező, csak megbízottjaik utján 
működő egyesek, vagy részvénytársaságok csak ritkán vesznek 
részt e versenyben, hanem főleg az u. n. középiparos és a 
hasonló, vagy még kisebb tőkével rendelkező kereskedői 
osztály. Szóval olyanok, kik az ipart és kereskedelmet a 
magák tőkéjével, a magák közvetlen működésével és iparkodó 
munkájával űzik s igy a nyereségnek közvetlen részesei. 
És ez fölötte nagy előnye a német eljárásnak, melynek 
kiváló gyakorlati értékéről Dél-Németország minden erdő
gazdasága tanulságos példákkal és a legszebb eredményekkel 
szolgálhat. 

Helyes értékesítési módok, megfelelő verseny, munka
megosztás, az erdők könnyű megközelithetése, megfelelő 
támogatás a kormány és hatóságai részéről, s az erdő
gazdálkodásnak egyszerű, könnyed, minden nehézséget és 
körülményességet kizáró rendszabályai biztosították egy 
negyedszázad alatt azt a sikert, mely lépten-nyomon mutatja 
közgazdasági előnyeit, s a melyre az erdőgazdaság intézői 
joggal és méltán büszkék is lehetnek. 

A német szolgálati szervezésnek egyszerű, minden nehéz
séget kizáró voltát hangsúlyozni kívánom itt, mert meg
győződtem arról, hogy enélkül az erdők feltárása s az 
erdőértékesitési módok helyes megváltoztatása egymagában 
a jelzett eredményeket teljesen nem érlelte volna meg. 



És ha Ney előadásában hazafiúi önérzettel emliti fel, 
hogy az általuk megváltoztatott értékesítési módok tették 
kedveltté a német erdőgazdaságot a Vogesekben, ebben 

jogos megnyilatkozását látom a nemzetiségi politika azon 
sikerei fölött érzett örömének is, melyekben az erdőgazda
ságnak és az erdőtiszteknek is elismerésre méltó tevékenység 
jutott osztályrészül. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

M E G H Í V Ó 

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T Á L T A L A MEGSZÁLLOTT 
TARTOMÁNYOKBA R E N D E Z E N D Ő ERDÉSZETI T A N U L M Á N Y Ú T R A . 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. év szeptember 
havában, az alább jelzett napokon erdészeti tanulmányutat 
rendez Bosznia erdőgazdaságilag érdekes vidékeire, a mely 
tanulmányúiban való részvételre a t. Tagtárs urakat ezennel 
tisztelettel meghívjuk. 

A tanulmányút részletes programmja, a mely azonban 
esetleg még kisebb módosításokat is szenvedhet, a következő: 

Szept. 3. Indulás Budapestről gyorsvonattal 2 óra 40 percz-
kor délután. Érkezés Bosna-Bródba éjjel 11 óra 12 perczkor. Azon 
t. Tagtársak, a kik nem utaznak Budapesten át, legkésőbb itt csat
lakozhatnak a kirándulókhoz. Indulás Bosna-Bródból 11 óra 52 
perczkor. 

Szept. 4. Érkezés Usorá-ra. 2 óra 56 perczkor éjjel. 3 óra 
30 perczkor indulás a kincstári erdei vasúttal Prtbinic-re, a hol 
körülbelül 6 órakor reggel megérkezés. Itt reggeli, azután kirán
dulás a Javorova nevü tölgyes erdőségekbe (Qu. sessiliflora). 
Visszaérkezés Pribinií-re d. u. 2 3 óra között és erdei vasúton 
azonnal Teslic-ve. Itt ebéd és meghalás. 

Szept. 5. R e g g e l 1 28 órakor közös reggeli. 9 órakor a Boszniai 
Fakereskedelmi R. T. falepárló telepének megtekintése. 

Erdészeti Lapok 34 


