elégségesek arra, hogy az erdőgazdaság egészséges fejlődését
és az ország jólléte érdekében feltétlenül szükséges erdők
állandó fenntartását biztosítsák.
Az Országos Erdészeti-Egyesület nem tartja jelen tisztelet
teljes kérelme keretébe illőnek, azon jól ismert okok és szomorú
példák részletezésébe bocsátkozni, melyek az erdők okszerű
kezelésének ellenőrzését, és az ezen alapuló behatóbb törvény-,
hozási intézkedést nálunk is elkeriilhetlenül szükségessé teszik.
Az erdők közgazdászati jelentősége és azon befolyás,
melylyel azok a természet háztartásában bírnak, Magyarországra
kiváló mértékben állván fenn : elegendőnek véljük itt csupán
arra hivatkozni, hogy hazánk kiviteli kereskedelmének egyik
jelentékeny és továbbra is fokozódó jövedelmet igérő czikkét a
faanyagok képezik, s hogy Magyarország földlerülete KeletEurópa száraz vidékéhez tartozván, mezőgazdasági földmivolésünk sikeres fennállásának egyik biztositéka szintén erdeink
okszerű gazdasági kezelésében leli zálogát.
Az előadottak alapján tehát tiszteletteljesen bátorkodunk
a mélyen tisztelt képviselőházat kérni : miszerint a királyi
kormányt felhívni méltóztatnék arra, hogy az a m. kir. föld
mivelési ministeriumnál már 7 év óta készen álló erdőtörvényjavaslatot a sürgősen szükségelt erdőtörvény megalkotása végett
mielőbb a törvényhozás elé terjcszsze.
Budapesten, október-hó 30-án 1875.

A f r a n c z i a donga é s a bodnárfa üzlet-mozgalmáról.
A mi a franczia dongatermést az 187*/ -iki munkaidény
ben illeti, mindenekelőtt jeleznem kell, hogy ezen áruezikk
össztermelése az e lapok folyó évi januári füzetében közzétett
összeállitásomban foglalt mennyiségnél nemcsak, hogy kevesebb
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nem lett, de egyes esetet, — némely termelőnél kevesebbet,
vagy ismét többet — kivéve, egészben és nagyban még több
termeltetett annál, mennyit a munkaidény kezdetén általánosan
feltételeztünk.
Horvátország és Szlavóniában, mint a főtermelési forráshelyeken mintegy 2 9 / millió, Magyarországban 1 4 ! / millió
és Galicziában 2 millió darab szabályméretü 36"-es méretű
donga készíttetett.
E tekintélyes tömegnek majdnem legnagyobb része mint
egy három hóval korábban került a termelési helyekről — az
erdőkből — a különböző árufekvő helyekre, mintsem eddig
szabályszerűen lehetséges volt, mi csak az utolsó rendkívüli
kemény és hosszantartó télnek lehetett következménye. Ez által,
ellenkezőleg más évekkel, melyekben ily korán kifuvarozásra
soha vagy csak nagy ritkán lehetett gondolni, különösen meg
szaporodott a különféle kihordási helyeken az eladásra kész
dongafa, minek ismét az lett következménye, hogy a tavaszra
reménylett áremelkedés e czikkben elmaradt, miután az eláru
sítandó dongamennyiség igen nagy és semmi arányban nem
volt a jelentkező francziaországi szükséglettel.
Ha ugy mennyiségileg mint minőségileg egy-egy czikkben
nagy választék áll rendelkezésre, mi sem természetesebb, mint
hogy a vevők a termelők által először követelt magasabb
árak mellett épen nem, vagy nem mindjárt bocsátkoznak
vételbe, nem, különösen akkor, midőn tudják, hogy egyik vagy
másik termelő az eladásra csaknem kényszerítve van; ezen
felül pedig a franczia dongakereskedőkre oly irányadó tavaszi
fagyos időszak sem mult volt még el. Igy történt aztán, hogy
az utolsó téli túltermelés által a tavaszi dongaüzletben a
reménylett és óhajtott élénkség kimaradt.
A franczia dongaüzletben egyébiránt szokásos vagy évek so
rán át gyakorivá lón, hogy a téli termelés mintegy 40—50°, -ja
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már a munka kezdetén, legkésőbb azonban annak folyamán
áruszerződési szállításra leköttetik. Leginkább a dongával fog
lalkozó trieszti czégek azok, melyek ily elővételre szoktak
lépni, először, hogy jutányos jól osztályozott áruhoz jussanak,
de leginkább azért, hogy az eladási árakra szabályozólag
befolyhassanak, sőt, hogy megakadályozzák, miszerint a franczia
kereskedők dongaszükségleteiket a termelők kezéből fedezhessék,
magától érthetőleg, mindig csak akkor, ha egy jól osztályozott
és aránylag olcsó áru megszerzése forog kérdésben.
A franczia dongakereskedők hozzá vannak szokva az árut,
melyre refiectálnak, mindenekelőtt megvizsgálni és csak azután
határozni el magukat a vétel vagy nem vételre. A triesztiek
ellenben a dongatermelésről a legterjedelmesebb helyismerettel
birnak; ők ismerik az erdő fekvését, hány törzs és mily drá
gán vétetett az illető termelő által, mint hasadnak azok és
más egyéb minőségi tulajonságokat. Sőt nem csak ezt, de tudják
a triesztiek a fizetési feltételeket is, melyeket a termelő az
eladó uradalom irányában teljesíteni köteles, s a legtöbb esetben
maga a becslési eredmény —• hogy mily mennyiségű donga
nyerhető az illető erdőkből — sem titok a trieszti vevők előtt.
Ily körülmények között érthetőnek látszik az, hogy a
trieszti czégek — melyek mellékesen megjegyezve, a legszi
gorúbb szilárdságra és kellemes összeköttetésekre nézve a
franczia kereskedőknek nem állnak utána — franczia verseny
társaikkal szemközt, mint föntebb említve volt, sok előnynyel
birnak, melyet ők saját jól felfogott érdekükben jól és idő
szerűén értékesíteni is tudnak.
Mielőtt a trieszti czégek jutányos árut az idény meg
nyílta előtt és a termelő kézből francziának átengednének,
megveszik inkább ők, hogy ez által az árakat, tekintettel mindig
nagy készletökre, lehetőleg fentartsák. Ha a franczia donga
üzletben áremelkedés jelentkezik, ugy ezt legnagyobbrészt a

trieszti házak érdeméül róvhatjuk föl, melyek a piaczi árak
egyhangú szilárd tartását elvszerüleg követik, és melyből nem,
vagy csak igen jelentéktelenül engednek. A vétel, vagy eladási
ár kölcsönös titokban tartása ott teljesen hiányzik, ez a trieszti
előtt majdnem ismeretlen valami.
Mint curiosumot nem akarjuk e helyen érintetlenül hagyni,
hogy a bodnárfa kereskedőknél és pedig kivétel nélkül, legyen
az Budapesten, Bécsben, Münchenben vagy Regensburgban,
mint a legnevezetesebb áruhelyeken a legtökéletesebb ellentét
uralg, s a titoktartásra, ép ugy a vétel, mint eladási áraknál
folytonos figyelem van, mely eltekintve czéltalanságától, épen
semmi anyagi hasznot nem képes felmutatni. Mig tehát a
trieszti dongakereskedők egyenlő eladási ár után törekszenek
a bodnárfakereskedők folytonos versenyben kiáltják tul egymást.
Személyes gyűlöletté fajul ez néha, mely kétségtelenül csak az
üzletnek lehet kárára, midőn gyakran az árakat egy és ugyan
azon méretfajban 10 vagy több °/ -kal nyomják alább.
E sorok irőja maga is fáradozott a bécsi bodnárfakeres
kedők között bizonyos, az egyenlő eladási folyóáron alapuló
cartellszerződést létrehozni; fájdalom, hasztalan, az eszme
bukott! minden egyes kereskedő előnyösebbnek tartá ugy adni
el, mint tudja és akarja! A következmény az, hogy az árkülön
bözetek ugy a bodnárfa vétel mint eladásnál kikerülhetlenck,
sőt oly nagyok és gyakoriak lettek, mint az a dongaüzletben
soha elő nem fordult és elő nem fordulhat, miután ez utóbbi
czikk üzlete jól organisált alapon nyugszik, melynél oly hibák,
melyek ma egyiknek, holnap másiknak lehetnek hátrányára,
lábra nem kaphatnak.
Ha tehát — hordódonga és bodnárfa — mindkét üzlet
ágát vizsgáljuk, ugy azon tudatra jutunk, hogy mig az első
czikkben az üzlet kitünőleg van szervezve, és némileg összhangzó alapon műveltetik, az utóbbinál minden egység és
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közös eljárás, különösen az eladásnál teljesen hiányzik. És ne
liigyjük azt, hogy egy oly czikkben, melynek forgalomba jövő
évi termelése mintegy 2 — 2 / millió akót teszen és, jelen
tősége évenként növekszik ily általánosan ártalmas tényezők,
minők más üzletágakban alig fordulhatnak elő, nyugodtan
tovább fennmaradhatnak.
A különböző viszonyok felől, melyek között a hordódongaüzlet az 1875-ik év folyamában haladt, forgalmat és árat
illetve, álljanak itt a következő részletek.
1874. deczemberében és 1 8 7 5 . januárjában a termelési
idény derekán a vétel és eladás úgyszólván teljesen szünetelt.
A kelendőség Francziaország számára igen mérsékelt, az árak
épen nem kielégítők. A kötések kitűnő tömegárukra januárhóban szlavóniai árukért 2 1 0 , magyarországiakért 205 frtra
szólottak, ezer darab 35 — 3 7 " hosszú, 4 — 6 hüvelyk — biz
tosított 5 hüvelyk átlagos szélességgel — és 1 2 — 1 4 " ' vas
tagságú dongákért franco trieszti pályaudvar.
l
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Február hóban jelentékenyül nagyobb fogyasztás jelent
kezett; több dongarészleg (parthie) bocsáttatott áruba az eladni
kényszerülő termelők által, kik a már föntebb jelzett kedvező
időjárás mellett képesek voltak nagy mennyiségű áruikat az
erdőből kiszállítani. Az árak azonban pangók maradtak, nem
multák felül a januári jegyzéseket.
Márcziusban jóllehet erősebb eladási kedv mutatkozott,
de még mindig mérsékelt árak mellett, az áprilisi eladások
minden jelentőség nélkül maradtak, csak a hó vége felé emel
kedtek az árak czcrenként mintegy 10 frttal. Sőt egy tétel
mintegy 3 — 4 millió darab 3 6 " hosszú, 6 " ' vastag és rendes
széles méretű lőpor hordódonga épen csak 60 frttal adatott el
czcrenként franco-sziszeki pályaudvar, mi Triesztben 72 frttal
egyenlő. Ez eladást egy szlavóniai termelő realisálta, s ez is
eléggé jelzetté az ápril havi üzletpangást.

A mint május hóban a bortermelök által annyira félt
fagyothozó szentek, kik a naptárban Bonifácz stb. neveit viselik,
ez alkalommal harag nélkül ülték meg névnapjukat, általános
kedvező hangulat uralgott a dongaüzletben. Eladások tömege
sebben fordultak elő, s a franczia fogyasztók, kik a vételtől
magukat eddig távol tartották, szükségleteiket fedezendők,
kezdettek Trieszt, Sziszek és más árufekvő helyeken jelent
kezni. E keresletek kitartásra ösztönzék a termelőket, s az e
hóban létrejött igen számos üzlet ezer darab
/ i " méretű
dongáért Triesztbe szállítva 2 3 5 — 2 4 0 frton alapul, s ez ár a
legmagasabb maradt, mely az 1875-ik évben dongáért fizet
tetett. Május-hó volt tehát, ugy az árt mint eladott mennyi
séget tekintve a legkedvezőbb az egész 1875-iki idényben.
Júniusban tartották magukat a májusi árak, de már
csekélyebb kelenclőségi körrel. Július és augusztusban az árak
ismét ezerenként 2 0 — 2 5 frttal estek vissza és kimaradt a
máskor oly élénk augusztusi üzlet is. Szeptember hóban, midőn
a Francziaországhan megkezdendő szüretelés következtében
élénk üzletet reméltünk, leverőleg hatottak a Cetteből Tri
esztbe érkező táviratok, melyek a Hérault, Ande és Gard
megyéket tönkre tett iszonyú felhőszakadást tudatták velünk.
A táviratok közölték egyszersmind, hogy a borszüret ugy
mennyiségileg mint minőségileg e csapás által nagy hátrányt
szenved, miután ama lapályos helyeken az esőverte szőlőből
készített bor nem tartható és kénytelenek szeszszé égetni, mi
által a mennyiség még inkább alászáll.
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Francziaország átlag 50—GO millió hectoliter bort termel
évenként, melyből
Hérault .
13,500.000
Ande
2,500.000
Gard
2,200.000
Pyrenees orient
800.000 hectolitert
termeszt, s igy
19,000.000 hectoliter-

rel szerepel a felhőszakadás verte vidék. Ha teliát az e hóban
okozott elemi kárt csak 9,500.000 hectoliterre teszszük is, mely
tökéletesen vizzé lön, mégis az össztermés 15°/ -ja lett
semmivé!
A bortermesztő franczia földmives és még inkább a
kereskedő rendesen túlhajtják az ily károkat, s a mily könnyen
kedvet kap az utóbbi dongavételre lépni, ép oly gyorsan lehűl,
ha egy vagy más valami közbe jő. Hogy ez áradások a fran
czia kereskedőknél a vételkedvet igen megszorították, és hogy
az árakra is nyomasztólag hatottak, alig szükséges említeni, s
igy történt az, hogy a szeptemberi dongaüzlet valami jó ár
folyamot nem ért, sem különös jelentőségre szert nem tett.
Október hó kezdetén még nagyobb csend állott be a
dongaüzletbcn és 2 1 0 frt ár mellett sem fordul elő tekinté
lyesebb kötés. Csak a hó második felében jelentkeztek vevők,
kik Sziszek és Barcs árufekvő helyeken csináltak nagyobb
bevásárlást, a nélkül azonban, hogy az árak 210 frton felül
emelkednének.
Tehát daczára a mult évi igen jó és ez idei mesés bor
termésnek Francziaországban, mely 65 millió hectoliterre be
csültetik — 104 millió akó — fájdalom a dongák nem érték
el 1 8 7 1 — 72-iki árukat, s igen előreláthatólag ez évben — mely
pár hét múlva bezáródik — nem is fogják többé elérni.
Az ok mégis csak a túltermelésben rejlik, mely az utolsó
két év alatt a dongaüzletben lábra kapott. Némely méret
fajban a termelés annyira növekedett, hogy a készlet a három
szoros szükségletet is kielégítené. Különösen a 4 2 — 4 4 " hoszszu, 1 2 — 1 4 " ' — mint 1 hüvelyk — vastag és 5 " átlagszélességü donga sorolható ide, melynek ezer darabjáért 1873.
őszén a mesésszerü 2 9 0 — 3 1 0 frt ár fizettetett Triesztben.
Ennek következménye lett az, hogy minden termelő e méretfaj
termelését még erőszakkal is akarta s igy történt, hogy
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miután ma a piaczon háromszor annyi van, mintsem szük
ségeltetik — e faj nem csak egészen elhanyagoltatik, hanem
jobban mondva, alig 15 frttal fizettetik magasabban, mint a
3 6 " hosszú méretűek. Miután azonban a 4 2 — 4 4 hüvelyk
hosszú dongák készítéséhez jobb tölgytörzsek szükségesek, mint
a 36, 30 és 24 hüvelyek hosszakhoz, a darabszám eredmény
csekélyebb, a munka és kihordási dij ellenben aránylag mégis
magasabb mint a rövidebb árukért, ugy könnyen kiszámítható
a veszteség, mely e hasonlóan elsietett üzérkedéssel össze
kötve van.
A magyar-osztrák birodalomban és Németországban álta
lánosan használt szlavón és magyar bodnárfa, vagy mint közön
ségesen nevezik, német hordófaüzlet az utolsó két tizedben
és csak lassanként érte el mai kiterjedését.
Egész az ötvenes évekig a német budnárfa kelendősége
és forgalmi helye majdnem kivétel nélkül a belföldre a Szt.
István korona tartományaira, néhány osztrák tartományra, mint
Alsó-Ausztria és Dél-Stiriára volt szorítva; Németország szá
mára csak egyes csekély terjedelmű üzletek fordultak elő,
ellenkezőleg a behozat Bajorországból a Kremsig terjedő
Dunamentére hosszú időn át tulsulyozta a kivitelt. A rendes,
szabályos kiviteli üzlet Németország, Helvetia és Kelet-Francziaországba, mint az mai nap virágzik, csak a hatvanas évek
kezdetén keletkezett és 1872-ik évig emelkedőleg haladt, mely
évben a bodnárfa kivitel az eddig legmagasabb számot érte el.
Az 1873-iki krízis nyomása által a kelendőség nem cse
kély mérvben csökkent, az eladási árak tekintélyes visszaesést
szenvedtek, s a termelés ép ugy, mint a készletek észrevehetőleg megkisebbedtek. Azóta azonban, különösen a mult évi
kielégítő, s az idei mennyiségileg rendkívüli bortermés által
a kivitel — előmozdítva az aránytalanul olcsó árak által is -

ismét emelkedni kezd és csakhamar, ha mindjárt nem is lép
heti tul, de legalább elérheti 1872-iki terjedelmét.
Évenkint uj és ujabb kelendőségi kört hóditnak meg
honi gyártmányaink, miután évről-évre csekélyebb az orosz
országi és amerikai hozatal, s a tölgyerdőségek Német- és
Francziaországokban mindinkább ritkulnak, s azon terjedelem
ben mint a tölgyfa használat növekszik, a donga- és bodnárfaüzlet hosszas időn át kedvezőleg befolyásolja kereskedelmi
mérlegünket. Már ma hatalmas tényezője összes forgalmi moz
galmunknak, tekintélyes része nemzeti vagyonúnknak a nevezett
üzletág s évtizedeken át tovább is az fog maradni.
Egyetlen országban sincs oly nagy tőke a hasitott tölgyfaáru termelésbe fektetve — az óriás Oroszországot oly
kevéssé véve ki mint Amerikát — mint a Magyar-Osztrák
birodalomban, és sehol másutt nincs oly jól berendezve a
donga különösen a bodnár-faüzlet mint a magyar-osztrák
birodalom árufekvő városaiban és termelési helyein. Budapest,
Trieszt és Bécs minden időben, minden vagy legalább a leg
több és legkelendőbb méretfajokban kellő mennyiség fölött
rendelkezik, ugy hogy képes minden megbízásnak gyorsan és
jól megfelelni, sőt ezenkivül a külföld legtekintélyesebb el
árusító helyein számos fióküzlet fenntartásával felel meg az
igényeknek.
Koronként, és némely fajokban az amerikai és lengyel
fa gyakorol káros befolyást gyártmányaink kelendőségére — az
első az atlanti oczeán és éjszaki tenger kikötőiben, utóbbi
Éjszak-németország keleti részein, — de mindenki csakhamar
ismét a hasonlithatlanul kitűnőbb magyar és szlavón termény
hez fordul, még tényleg magasabb árak mellett is.
A mint a német-franczia háború bevégezte után az is
mét feltámadt német császárságban épugy mint a MagyarOsztrák birodalomban az ipar és kereskedelem egy nem kép-

zelt — ha mindjárt mint ma tudjuk, csak mesterségesen elő
idézett — virágzásra jutott, a bodnárfa szükséglet, különösen
egyes méretfajokban rendkivüleg növekedett, és hason arány
ban emelkedtek az eladási árak is.
Gyorsan keletkeztek 1871-től — 1873-ig Németország
legkisebb középszerű városaiban, s az osztrák tartományokban,
különösen Csehországban, a nagyszerűen tervezett részvény
es magán sör-fözdék, melyek hordőfa szükségleteiket egyszerre
akarták fedezni, miáltal épen a fent emiitett ármozgalom idéz
tetett elő.
A könnyen elérhető s aránylag nagy nyereséget igérő
üzletág különösen sok uj termelőt csalogatott magához, s ezekközt sok olyat, kik minden szakismeret nélkül, különösen az
eladás sajátságaival teljesen ismeretlenek voltak. A nagy tö
meg „uj e m b e r " egyrészről csak az erdők árát űzte szédel
gő magasra, másrészt pedig a túltermelést segitett előidézni,
illetőleg előidézte, mi következményeivel az egész üzletágra
csak kártékony lehetett a mint tulaj donképen azzá is lett.
Mint a legtöbb más szaknál, ugy a sörfőzdék alapításá
nál is túllőttek az óhajtott czélon, — a sörfogyasztás nem
emelkedett oly mérvben, mint a gyártás növekedett — az
1871 — 73-ban teremtett részvény-sörfőzdék egy tekintélyes
része ma csak névleg létezik, de mindenesetre gyakorolnak
annyi befolyást az üzletviszonyokra, hogy a közelebbi években
Észak-német és Csehországban nem fog kisérteni, sem uj főz
elék alapítása, sem a régi vállalatok nagyobbitása. Másként áll
a dolog Délnémetország és Helvetiában, hol előbb nem vét
keztek hasonló nagyságban, s a gazdászati viszonyok is kevésbbé betegek mint nálunk, és az egyébként oly józannak és
teljes szilárdnak kikiáltott Északnémetországban.
Ez által csökkent a főzdék czéljaira szükséges méret
fajokban a kereslet 1874-ben oly annyira, hogy csekélységét

tekintve az 1866 — 67-ik évivel hasonlítható össze; — de
miután a mult évi bortermés különösen egyes vidékeken menynyiségileg épen nem volt kedvezőtlen, és továbbá Északnémet
ország 74-iki erős szeszkivitele a hiányt más méretfajokban
érezhetővé tette, ugy az előbbi üzlet-pangás következményeit
1875. kezdetéig körülbelől kihevertük, mig a jelen kelendő
ség kevés vagy semmi kívánni valót nem hagy hátra.
Szilrádság és állékonyságban a bodnár-faüzlet utóbbi
időben mindenesetre nyert, és miután különösen túlhajtott üz
letek csak rosz következménynyel bírhatnak, s a modern ke
reskedelemnek csak rövid időre okozhatnak kárt, a bodnár-fa
üzletben is a rosz üzletviszony csak átmenetileg jelentkezett,
melyből lassan-lassan a rendes vágányba térni mutatkozik.
Mindinkább kevesebb mértékben találkozunk ma oly merész
elmével, mely üzérkedését tulfizetett erdőre alapitja.
A bodnárfa forgalmát és árát illető néhány részletet aka
rok e helyen feljegyezni, melyből kiviláglik, miszerint az üz
let ezen czikkben ez időszerint épen nem nevezhető ki nem
elégithetőnek.
Az 1875-ik év folyamában
vetkezőképen alakultak:

Méretfaj
akóban

1
2—3
4-14
15—18
20
25—30
35—45
50—120

a német bodnárfa-árak

Tavaszi ár

Nyái i ár

frt

frt

kr
1
1
1
1
1
1
1

40
95
05
15
20
25
45
40

kr
1
1
1
1
1
1
1

40
95
10
20
25
30
50
45

Ószi ár
kr

frt
1
1
1

1
1
1
1

40
95
15
25
30
35
55
50

kö

Az 1875-iki német bodnárfa árukészlet a következő volt:
Budapesten
330.000 akó.
Bécsben
2,460.000 „
Aradon
4o!oOO „
Eszéken
200.000 „
Barcs-Csáktornya
100.000 „
Felső-Magyarország :
Eger és a Iícgyallyán
Zágráb, Sziszek
Regensburg
München

. . . .

100.000
70.000
350.000
120.000

„
,
„
„

Összesen . .
3,770.000 akó.
Kivitel Francziaországba
. . .
250.000 „
Főösszeg . .
4,020.000
~
mely mintegy 5 millió forint pénzértéknek felel meg.
Németország nevezetesebb helyein az árak jelenben kö
vetkezőképen állanak:

Boroszló

Lipcse

Berlin

Méretfaj
akószám
1
2—4
5—7
8—13
14—17
20—30
35—40
45—50
55—125

márka
3
2
2
2
2
2
2
o
O

2

fillér
11
o

O

30
38
53
75
95
10
90

márka j fillér
3
2
2
2
2
2
O

0
o

o
3
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10
38
46
00
80
02
20

márka
o

2
2
2
2
2
o

O
o

o
o

•

O

Az erdő-üzletek és hasított tölgydonga és
melés felett akarok még rövid szemlét tartani.

fillér
32
18
47
53
G7
76
09
26
Oii

bodnárfa-ter-

Az eddigi készülődésekből következtetve, az erdőárakhoz
semmi arányban nem álló donga és bodnárfa-árak alapján az
1875/6-iki idényben erős termelésre előreláthatól ci^ nGHi szú
onthatunk. Biztos tanújele ennek a számos ajánlat, melyek
Horvátországból és Karinthiából a munkások részéről napon
ként érkeznek, mi tényleg csak oly években történik, melyekben
a termelés igen leszállittatott. A mult évben már augusztus
hóban a helyszínén kellett a szükséges munkaerőről gondos
kodni, azokkal szerződésre lépni, minden 1 0 — 1 2 emberből
álló csapatnak tekintélyes előleget adni — körülbelől 300
frtot a felvételnél s ismét majdnem annyit a munka megkez
désekor október közepén vagy végén. Az idén, mint már
emlitém — levélben és személyesen jelentkeznek a mun
kások, saját költségükre teszik az utat munkát keresendők,
melyet nem könnyen, és semmi esetre nem a nekik megfelelő
díjazás mellett találnak.
-

Továbbá az is constatálva van, hogy az 1875-ik év
folyamában más évekéhez aránytalanul kevés crdővétel, és nem
túlhajtott árak mellett jött létre, valamint hogy az erdőtbiró
termelők az 1875 — 76-iki idény termelését, a lehető szük
körre szorították.
A tekintélyes erdő-eladás, mely az ismert és szlavóniai
e r d ő k i r á l y n a k nevezett báró P r a n d a u s a dublini S i r
John G r a y és t á r s a czég között már létrejöttnek tartatott,
az angolház főnökének váratlanul bekövetkezett halála folytán
felbomlott. Ez üzletszerződés említésre méltó pontja az erdőár,
állítólag a következő lett volna:
a) nyers élőtölgy szerszámfa . . . .
b) nyers kőris, és kiszáradt tölgy . .
c) kőris és tölgy tüzifh
Összesen .

.

3,250.000 frt,
30.000 „
1.500 „
3,281.500 frt.

Ennek következtében a több ezer catastral hold terje
delmű, s Szlavóniában a Drávához közel fekvő elsőrendű tölgytartalmu erdőségből mintegy 1000 hold területet árusitott el
a Prandau-féle uradalom, de juniushavában megvette a még
fentmaradt egész erdőterület egy szlavóniai fakereskedő, a
nyilvánosság előtt még eddig ismeretlen árért, azonban minden
esetre 3 millió forinton felül. Az uradalmi becsár köblábanként
17 krajezár volt.
Szintén juniushóban adott el a nasiczi uradalom Szla
vóniában egy nagyobb tisztán tölgyállományu őserdőterületet,
mintegy 80.000 szál törzszscl, mely 1 2 — 1 4 millió / j mé
retű dongára volt becsülve. Feldolgozási idő 10, vagy a vevő
tetszése szerint kevesebb év. Átalány vételár 1,080.000 frt,
vevők trieszti czégek.
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Augusztushóban hét Drávamenti községi erdőrész jött Szla
vóniában eladásra, melyeknél a következő eredmény éretett el :

A község

Az

neve

becs ára
Cadjavica
Viljevo
Kuőanci
Golince
Iladikovce
Budince
Bizovee

.

.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

erdő
eladási ára

31.200
42.000
33.000
10.080
17.000
32.200
28.000

48.500
46.170
34.050
15.000
20.040
37.305
29.571

193.480

230.636

A határőrvidéken a magas kincstár által csak két na
gyobb eladás történt. A gradiskai volt ezredkerületben fekvő
27 ezer darab elsőrendű törzsre az első árverés alkalmával a
becsáron 4 0 % - k a l alantabb álló ajánlatok tétettek, és csak egy
második árverésnél érctett el némileg kedvezőbb eredmény.

A broódi őrvidéki ezredben f. október-hó 6-án 9 erdő
rész adatott el árverési uton, és daczára, hogy ez erdőrészek
azok közül valók, melyek az úgynevezett „ h a t á r ő r v i d é k i
e r d ő ü z l e t i t á r s u l a t t ó l " szármáz tak vissza, vagy legalább
ugyanazon rayonban (körtér?) fekszenek, tehát ismert elsőrendű
törzsek, mégis az elért eredmény sokkal hátrább maradt, mint
sem várható volt, jóllehet elég élénk részvét mutatkozott az
árverésnél, ha az ott jelen volt fakereskedőket tekintjük.
A kincstári részről elég alacsonyra tett ^becsár; azonban csak
némileg éretett el, vagy alig igértetett azon felül. Álljon itt
ezt illetőleg a következő kimutatás :

A község

Az

neve

bee á r a
Itibaéa
Slavie
Kraguja
Bozicevo
Zab
.
Trizlovi
Ivenno
Bes
Dési tilos

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

erdő
frt | eladási ára irt

9.400
30.263
10.332
9.557
14.269
G0.176
14,428
22.732
34.169
211.326

9.010
45.000

14.010
13.050

19.000
70.001
25.001
30.000

24.054
249.126

További említésre méltó erdőeladás a magyar birodalom
területén az 1875-ik év folyamában nem fordult elő.
Legszembetűnőbben észlelhető a hasitottáru termelésének
megszorítása Felső-Magyarországon, nevezetesen Bereg, Ung,
Szathmár, Észak-Bihar és Aradmegyékben és Erdély egy
részében Homorod és Kőhalom vidékén. Mig a legközelebb
mult munkaidény alatt a fentnevezett vidéken 1 1 . millió fran
czia donga és 6 0 0 ezer akó bodnárfa készíttetett, az idei
termés alig fog 2 millió darab dongát és 4 3 0 ezer akó német
4

bodnárfát tenni. És még e csekélységet sem határozhatjuk
meg ma teljes biztonsággal, holott más években ez időszerűit
már megkezdődtek az erdei munkálatok, s a munkában álló
munkáscsoportok alapján legalább az igazságot megközelítőleg
kereshettünk számokat. Minden termelő húzza az erdei munkálat
megkezdését, s igen sok előbbreteszi az e téleni teljes munka
szünetet a termelésnél. A még el nem árusított hasított fakészlet
nagy, az árak nem ösztönzők, és ki kezeskedik arról, hogy a
két oly kitűnő borévet egy harmadik hasonló jó fogja követni ?
Ily körülmények között kénytelen azon termelő, ki drágán
vett erdőt bir, és nem akar, vagy nem tud koczkáztatni az
187 V(j-iki termeléstől távol maradni. Kivételt képeznek itt az
oly üzletek, melyek szerződése a jövő évvel lejár, s igy minden
tekintet nélkül a viszonyokra le kell bonyolittatniok. Továbbá
kivételt képeznek a sok kisebb termelő, kik különösen
Szlavóniában számosan vannak, és kik végre pár száz tör
zsüknél — ha a jövő évi üzlet rosszul is megy —• nem
sokat veszthetnek, miután nincs is sok veszteni valójuk, s
olcsóbban is termelhetnek már azon egy okból is, hogy a
készítésben maguk személyesen részt vesznek.
Az 1873-ik évi iszonyú krizis beálltáig a faüzlet, vagy
jobban mondva a hasított faárutermelés a legcsodálatosabb
kezekben volt, ugy, hogy nem lesz c sorok tisztelt olvasója
előtt érdektelen megtudni, hogy a krach előtti időben, de külö
nösen 1870-től 1873-ig „ m i n d e n k i " fakereskedő akart
lenni, és bizonyos osztály rövid ideig — igen szoros érte
lemben — tényleg az is volt. Igy találunk vegyes kereske
dőket, korcsmárosokat, szatócsokat, mészárosokat, gazdákat,
sőt lengyel foltozó szabókat is, kik szerencsére nem sokáig
szaporították a fa k e r e s k e d ő k testületét. Egy szóval min
denki fakereskedő akart lenni, és ha az idők 187H. előtti
állapotukban maradtak' volna, nem kellene csodálkoznunk ha
r
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ma a kereskedelmi testület tulaj donképen csak
bői állana!

fakereskedők-

De a mily gyorsan bújtak elő ez üzérek, ép oly roha
mosan tűntek le tevékenységük nem jutalmazó szinteréről.
Kevés tőkéjük semmivé lett, s e mellett előbbi mesterségüket
is elfeledték, és megtisztult a tulaj donképen csak egészséges
alapokon nyugható és némi szakismeretet feltételező tölgyfaüzlet.
Legszembetűnőbben mutatkoznak a csorbák, melyet az
ily „ f a t e r m e l é s i m ű k e d v e l ő k " hagytak, Felső-Magyar
országon. Találunk itt nagyobb, a tölgyfák kihasználására
költségesen, lehet, hogy észszerütlenül is felállított gőzfürészcket, melyek ma biztos bukásuk felé közelednek, és miután
minden vállalkozónak a szükséges pénzalapon kivül, hogy
prosperálhasson némi szak, és üzletismerettel kell birnia, mi
az ujkeletü fakereskedőknél a legtöbb esetben teljesen hiány
zott, nagyon könnyen megfogható, miszerint ily üzletek magu
kat nem tarthatják, még az esetben sem, ha az üzletviszonyok
tartósan kedvezők maradnának.
A termelő biztositéka a megvett erdőalapos becslésében,
s e művészet — ha ugyan annak lehet nevezni — főként
abban áll, biztonsággal tudni, mily méretű hasított áru készít
hető több vagy kevesebb előnnyel a törzsekből. Rendelkezik
a termelő e két elkerülhetlenül szükséges főfeltétellel, ugy
nyugodtan teheti az üzletet, ellenkezőleg kíméletlenül ugyan
azon sors éri őt, mely már annyi tudatlansággal és üzérdűhvel megvert vállalkozót talált, kik vállalataikban minden
vagyonukat elvesztették!
Tapasztalás szerint különösen a felső-magyarországi tölgy
az, mely a Szlavóniaival szemközt hasadékonyságát illetőleg
nagyobb vigyázatot igényel és ha a termelő nem elég gya
korlati, az eredmény rendesen igen rossz lesz. Volt alkal
munk tapasztalni, hogy Szlavónia legismertebb szakférfiai a

becses tölgyerdők érték meghatározásánál, kölönösen Felső
magyarországon mennyire csalódtak, és — magától érthetőleg — akarat nélkül hibáztak.
Tehát mindeme pontok bár mennyire jelentékteleneknek
látszanak is — összefoglalva aránytalanul koczkáztatottnak
tüntetik fel a felsőmagyarországi hasított tölgyfatermelést a
szlavóniaival szemközt és már gyakorlott fakereskedőknél is
szorosabb elővigyázatot követelnek.
A mi végre a naponként hallható veszékelést illeti,
„Magyarországban nincs többé dongára alkal
m a t o s t ö l g y e r d ő s é g " e képzelet teljesen és egészen
hamis, és mint a faüzletbe avatottak tudják e képzelgés már
évek óta jelentkezik, és daczára ennek évről-évre néhány
rossz üzletévet kivéve, a donga és bodnárfa-termelés többé
ke vésbbé folyton űzetik a nélkül, hogy mondhatnók miszerint
a tölgyek, — melyek hogy dongatermeléshez czélszerüen hasz
nálhassuk 2 — 3 0 0 évet szükségeinek — utánnőttek volna.
Mig például tiz év előtt Felsőmagyarország elsőrendű
erdőiben a 2 8 " átmérőn aluli és G—8 ölnél rövidebb ágtalan derekú tölgy-dongára nem használtatott, lassan-lassan e
soradék is vágás alá került, és már ma veszik és feldolgoz
zák az oly törzseket is, melyek 28, sőt 22 hüvelyknél vé
konyabbak és csak 3 ölnyi törzs-derékkal bírnak.
Oly sok, különösen szakférfiaknak érdekes példa áll ren
delkezésünkre, melyek majdnem gúnyolva czáfolják ama vé
leményt, miszerint hasított faárura többé épen nem, vagy csak
kevés erdő léteznék. A sok közül, egygyel akarok szolgálni.
Mintegy öt évvel ezelőtt Szatmármegye egyik legnagyobb
uradalmának 900 hold nagyságú erdejéből egy trieszti fake
reskedő körülbelől 4.500 szál tölgytörzset vett mint hiszem
8 forintjával saját választása szerint, melyekből dongát készít
tetett. Az eredmény mintegy 1,100.000 drb 8 % méretű donga
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volt. A munka végeztével a termelő ugy találta, hogy az
erdőben több dongára használható törzs nincs. Négy évvel
erre ugyanazon uradalomtól helyesebben ugyanezen erdőből
egy budapesti czég ismét 2.000 szál törzset vett saját válasz
tása szerint 6 forintjával, melyeket szintén dongára dolgoz
tatott fel, s e törzsekből 2 6 0 . 0 0 0 drb
méretű dongát
nyert. Most már azt kellene hinnünk, hogy az erdőben a
donga-üzérkedésnek vége szakadt, de nem ugy áll, mert a
második vevő ismét megjelenik, és mintegy 7 0 0 0 szál fát
vesz, melyekből a mennyire lehetséges dongákat készíttet. Mi
után e törzsek a kitűnő szakférfiúnak ismert uradalmi erdő
mester által több mint 300 ezer darab dongára becsültettek,
ez eredmény a vevő számadásának is alapul szolgál.
Talán megéljük még, hogy a negyedik esetet is registrálhatjuk, miszerint ez erdőben ismét dongára alkalmatos fák
találtatnak, daczára annak, hogy már az első vevő több hasositott áru termelésre alkalmas törzset nem talált.
Hasonló eset nagy számban fordul elő, s ebből a tanul
ság csak az, hogy kevésbbé nehézkes eljárás a törzsek ki
választásánál, a munkabér némi felemelése, és végre a törzsek
kihasználásánál kissé gazdaságosabb rendszer behozatala által,
a dongatermelés sok oly erdőben felvehető ismét, melyből az
elsőrendű törzsek már rég kivágattak.
Szoros összefüggésben vannak különösen a felsőmagyaror
szági donga és bodnárfa-termeléssel a szállítási ut és díj
tételek, ugy Franczia- mint Angolországba, Hamburg és Stettinen át, mint Északnémetországba a kassa-oderbergi közvetlen
forgalomban; ezek bővebb tárgyalására azonban később lesz sze
rencsém e lapok egyik legközelebbi füzetét igénybe venni. *)
P o k u p c i c Gyula.
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zésére.

erdőkében, örömest bocsátjuk
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t. munkatársunk

rendelke
Szerk.

