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a hegyoldalba építeni, hogy a viz át nem bocsátó földréteget 
elérjék. Innét Brusztura községen át Királymezőre mentünk; út
közben megnéztük a tutajkötést, a mely annyiban tér el a Tisza 
folyón szokásos módtól, hogy a hevederek gyámolitására a Taracz 
sebes folyására való tekintettel belső szélük előtt erős guzskötelet 
feszítenek ki s ezt váltakozva bevert horgas szegekkel szorítják 
le. Hátul a talp szintén guzskötéllel van összekötve, a melyet 
minden harmadik szálfához bükkfaszöggel erősítenek; továbbá 
minden talp elől három, hátul 2 kormánylapáttal van felszerelve. 

Királymezőn megnéztük a rétöntözést, melyet 10 kat. holdnyi 
illetményréten elárasztással gyakorolnak s a mely müvelettel a fü-
termést az egész területen mintegy 30—40 métermázsával emelik. 

Végül, hogy a tanulmányutból semmi se hiányozzék, Király
mezőről június 17-én tutajon tettük meg az utat Alsó-Nereznicze 
községig, mely minden érdekességgel teljes ut volt, kezdve a 
tutajra szálas és a surrantón való lemeneteltől egészen a Nerez-
nicze község fölötti megakadásig, mikor a folyó közepéből egy 
utánunk jövő tutaj saját fennakadásával zökkentett ki. 

Alsó-Nerezniczén aztán bucsut véve ugy a máramarosszigeti, 
mint a bustyaházi erdőhivatali kerületben kalauzoló kedves szak
társainktól, vonatra ültünk, hogy egy jól sikerült tanulmányút 
emlékével gazdagabban visszatérjünk Selmeczbányára. 

Mielőtt azonban befejezném soraimat, elmulaszthatatlan köteles
ségemnek tartom őszinte köszönetet mondani ugy a Bantlin, 
mint a Klotild vegyi gyár vendéglátó tisztviselőinek, valamint 
szaktársainknak szives fáradozásaikért! 

4?P %C %V 

IRODALOM. 

I. Lapszemle. 

Az erdőmunkásokkal szemben támasztható követelések
nek és a munkabérek szabályozásának oly aktuális kérdéséhez 
szól hozzá Kullmann, darmstadti erdőmester, az Allgemeine 
Forst- und Jagdzeitung f. évi szeptember havi füzetében megjelent 
czikkében. 
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A modern erdőgazdaságban az erdőmunkásokkal szemben 
ma már egészen más követelésekkel lépnek fel, mint néhány-
évtizeddel ezelőtt. Abban az időben még a tüzifatermelésre fek
tették a fősúlyt, melynél szükség volt ugyan gyakorlott munká
sokra ; ma már azonban a haszonfagazdaságban nemcsak azt kíván
juk a munkástól, hogy a fejszével jól tudjon bánni, hanem bizonyos 
fokú műszaki ügyességgel, beosztással s megfontolással dolgozza 
fel a vágást. A müfát ugyanis osztályozni, azután a szerződések 
értelmében pontosan fel is kell dolgozni, ugy, hogy a munkásnak 
igen gyakran kell az átlalóhoz és a métervesszőhöz nyúlni. 

A törzseket ugy dönteni, mint azt azelőtt tették, hogy t. i. a 
döntésnél más törzseket is megsértettek, a müfagazdaságban nem 
lehet megengedni, hanem a legnagyobb takarékossággal kell dol
gozni s e mellett a faállomány kímélésére is figyelmet fordítani. 

Igaz, hogy a vágásterületek kitermelése fölött első sorban az 
illető erdőőrnek kell felügyeletet gyakorolnia és azt vezetnie; 
mégis az erdőőr nagyon is rászorul a teendők végzése körül a 
jó s megbízható famunkás segítségére, ha azt akarja, hogy a kiter
melés jól sikerüljön s hogy zavarok később elő ne forduljanak. 

Legjobban megfelelnek e tekintetben az ácsok, kik a legkere
settebb famunkások. 

Egyáltalán a famunkások minősége iránt az igények sok 
helyen emelkedtek és idővel még inkább fognak emelkedni, miért 
is szükséges, hogy ezzel a kérdéssel bővebben foglalkozzunk. 

A haszonfagazdaságban a fának kellő időben történendő 
kihasználására nagy súlyt kell fektetni, mert a müfának felhasz
nálása is ettől függ. Ha tehát kellő időben akarunk döntetni, a 
termelt fát árvereztetni, illetőleg értékesíteni s elszállíttatni, akkor 
kellő számú mnnkásról kell gondoskodnunk s ezek számát lehe
tőleg előre megállapítanunk, mit legczélszerűbb mindjárt a folyó 
favágatási munkák befejezése után tenni. Ha igy a következő 
gazdálkodási évre megállapítottuk a munkások számát és jegyzé
két, könnyebben tervezhetünk, intézkedhetünk, a nem használható 
munkásokat kihagyhatjuk s másokkal pótolhatjuk stb. Ez az eljárás 
a munkásra nézve is hasznos, mert ő is jobban beoszthatja idejét 
és keresetét. 

Hogy kellő minőségű és számú s lehetőleg állandó munka-
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saink legyenek, a korral haladva, mindazt meg kell nekik adnunk, 
mit ma az Ipar is nyújt a munkásoknak, tehát elegendő napi 
keresményt és jóléti berendezéseket is. 

A maradi, konzervatív eljárás e tekintetben itt is könnyen 
megbosszulhatja magát. 

A famunkások béreit tehát szabályozni kell. Oda kell töre
kedni, hogy a famunkás legalább is az illető vidéken szokásos 
napi bért megkereshesse. Minthogy pedig ez vidékenkint külön
böző, a famunkások bérét is az illető vidék megélhetési viszonyai, 
a kihasználandó erdőrész fekvése, a kihasználás nehézségei szerint 
kell az egyes gazdasági területekre nézve megállapítani. Az az 
eljárás, mely szerint a famunkások bérét egész hivatalok területére 
egy egységösszegben állapítják meg, nem helyes s gyakran elő
idézője a munkáshiánynak. 

Ez okból minden kezelő erdőtiszt állapítson meg kerületében 
normál favágatási béreket, melyeket azután kedvezőtlenebb viszo
nyok között emelni kell. Ily kedvezőtlen körülmények lehetnek a 
száraz s széldöntött fák előzetes s időveszteséggel járó kiszedése 
valamely hozadékterületről, első ízben teljesített áterdőlések, a 
midőn sok a galyfa stb. 

Oly vidékeken, a hol az ipar fejlett, ne mulasszuk el a 
famunkásoknak bizonyos gyalogolási pénzt is (egy napra mintegy 
10 fillért) fizetni oly esetekben, midőn a fa kihasználási helye a 
famunkás lakásától egy órányi távolságon tul fekszik. 

Ha a munkások által teljesített munka és a munka után 
érdembe hozott keresetekről vezetendő pontos jegyzék alapján a 
béreket szabályoztuk vagyis legalább annyi keresetet nyújtunk a 
munkásnak, mint a mennyit az illető vidéken más munkaágnál 
is megkereshet, akkor gondoskodjunk oly berendezésekről is, 
melyek a munkás jólétére, egészségének kímélésére stb.-re irá
nyulnak, ha azt akarjuk, hogy a fakihasználás s kitermelés nehéz 
munkájával öregebb, tapasztaltabb munkások állandóan részt
vegyenek és a fiatalabb munkások is egészségesek maradjanak. 

Ily berendezések a tüzhelylyel ellátott, egyszerű kunyhó épí
tésének engedélyezése, melyben a munkás ruháját száríthatja, 
eszközeit tarthatja, főzhet, az időjárás viszontagságai ellen véde-
kezhetik stb. 
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Ily rendszabályok s ily berendezések alkalmazása mellett mun-
káshiánynyal nem fogunk küzdeni és megbízható, állandó mun
kásokra számithatunk. 

A munkások sem fognak elhamarkodva dolgozni, elégedettek 
lesznek s többet keresvén, nem állanak elő folytonos béremelé
sekkel, nem esnek a betegsegélyző pénztár terhére, idejekorán 
megjelennek a munka helyén és rossz időben is dolgoznak, mert 
egészségük épségben tartásáról is gondoskodva van. 

Cserny Győző. 

Egy elhanyagolt erdei iparágról , a terpentinnyerésről érte
kezik Orünwald Emil a „Zeitschrift für Forst und Jagdwesen" 
f. évi októberi füzetében. A történelemből tudjuk, hogy egyes 
iparágak gyakran feledésbe merülnek vagy lassankint megszűnnek. 
Felhagynak velük, senki sem gondol többé velük még akkor sem, 
ha időközben azok az okok, melyek az illető iparág hanyatlására 
kihatottak, meg is szűntek. 

Erre jó példa a gyanta és a terpentinnyerés, melylyel a közép
európai és sok más államban alig foglalkoznak, holott az okszerű 
kezelés mellett szép haszonnal járhat. 

Ez idő szerint ezt az iparágat úgyszólván teljesen az Egyesült-
Államoknak engedik át, mely egymaga fedezi a világ szükségletét. 
Nálunk Magyarországon Igen kevesen termelnek terpentint. 
Ausztriában az alsó ausztriai fekete fenyvesekben valamivel 
többet, pedig a terpentin az iparágaknak és mesterségeknek egész 
sorára nézve igen fontos s úgyszólván nélkülözhetetlen. Oly módon 
nyerik, hogy fenyőfákat (lucz, jegenye és főleg fekete s erdei fenyőt) 
a háncsig felhasogatnak. Néhány nap múlva ki folyik azután a 
terpentin. Vízgőzzel destillálva terpentin-olajat és a terpentin-
gyantát (kolofoniumot) nyerünk belőle. Mindezek a termények a 
lakkozó és festőiparnál, a hajóépitésnél, a szövőiparnál olcsó 
gyantaszappanok gyártásánál, villamossági berendezéseknél a drótok 
és kábelek elszigetelésénél, a vegyi- és gyógyszerészeti iparnál, 
szappan, illatszer készítésnél (a terpentinolajból készített terpen-
tineolból készül a gyöngyvirág és az orgonavirág parfüm) stbinél 
nyernek alkalmazást. 

A fogyasztás óriási. Egyedül Németországba 1903-ban, 
Amerikából 19,719.800 ^terpentinolajat vittek be 17,457.000 márka 
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értékben és 92,134.600 kg terpentingyantát és terpentinbalzsamot 
10,135.136 márka értékben. 

A fogyasztók eddig az amerikai termelők önkényének teljesen 
ki vannak szolgáltatva, kik trust-té alakulva, szabják meg az árakat. 

Ezért nagyon kívánatos volna, hogy a terpentintermelés ismét 
életre keljen annál is inkább, mert oly kiterjedt fenyvesek állanak 
rendelkezésünkre. 

Némileg az is oka lehet tán ez iparág megszűnésének, hogy 
a gyantaszedés ellen a kezelőerdészek legnagyobb része ellen
szenvvel viseltetik, jóllehet az okszerűen és szakszerűen űzött gyanta
szedés az erdőállományra nem káros. Csak az olyan erdőrészeket 
kell t. i. a gyantaszedésre átengedni, melyek 5—6 év múlva 
tarolásra kerülnek. 

Helytelen az a nézet illetőleg előítélet is, hogy a fa minősége 
a gyantaszedés következtében szenved. 

Mayr dr. tanár ugyanis (1. müvét „Das Harz der Nadelhölzer, 
seine Entstehung, Verteilung, Bedeutungund Gewinnung". Springer 
kiadása Berlinben), azt állítja, hogy a gyantaszedés megfelelő fel
ügyelet mellett sem az erdő kihasználására, sem annak fennállására 
nincs káros befolyással és hogy a helyesen vezetett erdő és 
fagazdaság érdekeit igen czélszerüen lehet a gyantaszedés érdekeivel 
összeegyeztetni. 

Az erdők jövedelmezősége jelentékenyen emelhető volna és 
azért az erdőbirtokosoknak s a kezelőerdészeknek már nemzet
gazdasági szempontból is foglalkozni kellene ezzel a kérdéssel 
vagy legalább is kísérleteket tenni, különösen most, midőn erre 
a viszonyok a legalkalmasabbak. Az eljárás igen egyszerű, a 
mennyiben a kifolyó gyantát csak egy edényben kell felfogni, melyet 
a fára akasztanak. A terpentinipar a vállalkozó tőkének még bő 
alkalmat nyújt arra, hogy igen sokat ígérő és művelődési szem
pontból is fontos feladatot megoldjon. Cserny Oyó'ző. 


