
itt szóba nem jöhet, mert arra csak érettségi vizsgát tett 
ifjak vétetnek föl. 

Még a kis Horvátország is megszüntette a körösi 
középiskolát, s az erdészeti szakoktatást a zágrábi egye
temre vitte. 

Csak Ausztriára lehetne hivatkozni. Ott azonban a 
középiskolák lételüket nem köszönhetik az államnak, mert 
az is az egyetemmel egyrangu felsőbb földmivelési iskolán 
neveli mezei és erdei gazdáit. Ami középiskola Ausztriában 
van, azt mind az erdőbirtokosok tartják fönn, a kik saját 
czéljaik számára nevelnek azokban erdészeket. A z állam 
csak szubvenczionálja ezeket az intézeteket. 

Tehát sem a czélszerüség, sem a történelmi fejlődés, 
nem ád okot erdészeti szakoktatásunk nívójának alább-
szállitására. 

A nyilvános forgalmú vizi utak erdőgazdasági jelen
tősége. 

Irta : Kaán Károly m. k. erdész. 

Annak daczára, hogy minden európai nemzet lázas sietséggel 
szövi sűrűbbre vasúthálózatát, a nyilvános forgalmú viziutak létesítése 
manapság világszerte foglalkoztatja a gazdasági politikusokat. E, 
vizi utak nem a vonatokkal versenyeznének, nem is lenne létesí
tésük azok különös ártalmára, mert főleg olyan árúk forgalmának 
lebonyolítását eszközölnék, melyeknek a fogyasztó piaczon meg
kínált értéke a vasutak magas díjtételeivel nagyobb távolságok 
mellett arányba alig vagy éppen nem hozható. 

A vizi utak kérdésével első pillanatra ellentétben állónak 
látszik, hogy a külföld, első sorban pedig a Németbirodalom, 
éppen a jövedelemfokozás hangoztatása mellett kiküszöbölték 
erdőgazdaságukból a faanyagok vizén való szállítását. Indokolat
lannak tűnik fel, hogy szárazföldi közlekedési eszközökkel, neve
zetesen szilárdan és tartósan épült, utakkal és vasutakkal tárták 



fel ugy a sík föld, mint a hegyvidék erdőségeit. Ellentmondónak 
látszik, hogy az osztrák tartományokban, hol a kormány oly nagy
szabású csatornatervekkel áll most az ország szine elé, az állam 
erdöbirtokán, a nyolez millió koronát érő százados vizi berende
zések siettetett megszüntetése mellett éppen a jelenben milliókat 
ruháznak be oly czélból, hogy nemcsak az osztrák alpesek, de a 
Kárpátok túloldalán fekvő államjavak, és a közalapítványi erdő-
birtokok is rövid időn belül szárazföldi utakkal tervszerűen fel-
tárassanak. 

Nem ütközhetik azonban meg a külföld ez eljárásán az, 
aki ismeri azokat a nehézségeket s a fatermés értékét csökkentő 
hátrányokat, melyekkel a viziutakkal behálózott erdőgazdaságokban 
éppen azért kell megküzdeni, mert megfelelő szárazföldi szállító
eszközök rendelkezésre nem állanak. 

Ismétlésekbe bocsátkoznék e bajok felsorolásával ; mert e 
lapnak hasábjain már több oldalról igyekeztem megvilágosítani a 
kérdést. Itt csak azt emelem ki, hogy az állandó jellegű száraz
földi szállitóeszközökkel fél nem tárt erdőségek nélkülözik a bel
terjes erdőgazdáUcodás alapfoltéiélét: a szabad mozgást. Ennek nyűge 
azután a felujitási eljárások módjaiban, a gyérítések intensiv alkal
mazásában, az anyagtermelés, s a fatermést értékesítő eljárások 
megválasztásában, s a gazdaság sok más teendőiben gátat vet a 
legjobb szándék, a legnemesebb igyekezet elé. 

Az erdei anyagok elszállítása ilyen viszonyok között a rövid 
ideig tartó és bizonytalan hóra van utalva s e körülmény nem 
engedi meg, hogy a nedvében döntött fatermés mihamar elkerül
jön az erdő nyirkos földjéről s páratelt levegőjéből. Hosszú hóna
pok multán jut ki tehát az erdőből az anyag, melyet a gombák 
spórái már inficiáltak. 

Az ilyen fatermés azután már csak azért is, mert a beteg
ség csiráit magában viseli, nem alkalmas arra, hogy a világjáró 
vizi utak olcsó, de lassú eszközein kerüljön a forgalomba. 

Minden egyébtől eltekintve már e jelzett körülmények foly
tán is megindokoltnak találom az erdőgazdaságok azon igyekezetét, 
melylyel a faanyagszállitó vizi berendezéseket hova tovább, s 
minél sürgősebben szárazföldi eszközökkel kivánják felcserélni. 

Amint tehát a faanyagok vizén való szállítását méltán mel-



lőzi a belterjesség felé törő erdőgazdaság, indokolatlan volna ebből 
azt következtetnünk, hogy a nyilvános és közforgalmú vízi utak 
sem hivatottak arra, hogy azok az erdőgazdaság keretén kivül a 
fakereskedelem szolgálatába álljanak, s itt ott akár tutajban, egyebütt 
hajón közvetítsék az anyagforgalmat. 

Ha ugyanis épületi fánk nem hevert hónapokon át a vágás
ban, majd pedig az árnyas, nyirkos, és levegő nem érte szük 
erdei rakodók máglyáiban, hanem a szárazföldi utak és erdei, 
esetleg helyi érdekű vasutak segélyével döntés után mihamar 
útnak ered, vagy azt a fűrészeken feldarabolják ; ha a fa ekként 
a hosszabb szállítás közben, vagy a légjáratos kereskedelmi rako
dókon megfelelően kiszáradhat: •— azt a jelzett veszélyek kevésbé 
vagy egyáltalán nem fenyegetik. Jusson ezek után a száraz anyag 
a lassújáratú hajóra vagy akár tutajba is. hosszú kereskedelmi 
útjában a romlás olyan mérvű veszélyének nincs már kitéve; ha 
mindenütt nem is, de értékének megfelelő sokoldalú és tartós 
alkalmaztatást nyerhet a gyakorlatban. 

Joggal állithatjuk tehát, hogy a faanyagok kereskedelmi for
galmában a nyilvános vizi utak előnyös kihasználásának éppen 
alapföltétele az, hogy az erdőgazdaságokban a fatermés szállításához 
a minden időben alkalmatos szárazföldi szállító eszközök jussanak 
széleskörű alkalmaztatáshoz. 

A Schwarzwald feltárt erdőségeinek utakon vagy közforgalmú 
vasutakon szállított fatermése továbbvitelénél a nagyméretű fehér
hajókon kivül még manap is látunk tutajokat haladni a Rajnán 
lefelé. Ezen azután a jelzett okokból nem ütközhetünk meg. 

Ne hagyjuk különben figyelmen kivül, hogy a nyilvános for
galmú vizi utaknak csak kisebb vonala használható tutajozásra, 
mig a lényegesebb rész egyedül a hajók vontatására hivatott. 

A nagyobb folyók, mint a Duna vagy a Rajna már medrük 
szélességi méreteinél fogva sem akadályozzák, hogy rajtuk a hajó-
közlekedés mellett tutajok is igénybe vegyék a vizi utat. A mes
terségesen épült hajózható csatornákon, ép ugy a hajózásra ki~ 
épített folyómedrekben azonban a mederméretek, sok helyütt az 
esési viszonyok és a hajóforgalom zavartalan lebonyolításának 
érdekei kizárják azt, hogy rajtuk tutajok is közlekedjenek. 

Ilyen szempontokból mérlegelve a vizi utak erdőgazdasági 



jelentőségét, nem térhetünk ki a minket talán közvetlenül érdeklő 
osztrák csatorna-tervek s azon hazai csatornairányok kérdése 
elől, melyek legutóbb Hieronymi érdekes előadása révén * ) hova
tovább jobban kötik le érdeklődésünket. 

Az osztrák miniszterelnök f. é. ápril hó 26-án törvényjavas
latot mutatott be a Reichsrath-nak a sokoldalról sürgetett osztrák 
csatornák létesitésére. E törvényjavaslat 1 §-a szerint az áliam 
megépíti: 

a) a hajózható csatornát a Dunától az Oderáig; 
b) a Dunától a Moldváig, Budweis közelében, és csatornázza 

a Moldva folyót Budweistól Prágáig; 
c) a duna-oderai csatornának valamely alkalmas pontjától 

az Elba felső szakaszáig, és csatornázza az Elbának ezen felső 
szakaszát Melnikig ; 

d) uj hajózható csatornát a duna-oderai csatornának vala
mely alkalmas pontjától a Visztula völgyéig és a Dniester hajóz
ható szakaszának egy alkalmas pontjáig. 

1600—1700 kilométer hosszúak lesznek e vizi utak, melyeknek 
a közgazdasági élet fellendülésére várt befolyása manapság még 
kiszámithatlan. 

Mily tömegű áruk mozgatására hivatottuk ezek, elképzelhetjük 
annak számbavétele után, hogy e vizi vonalak 600 tonnás uszá
lyok vontatására rendeztetnek be. Egy ilyen uszály egy közepes 
megterhelésü vonatnak felel meg; egy gőzös pedig rendszerint 
két uszályt, tehát két vonat szállítóképességének megfelelő árut 
vontat egyszerre. 

Fontos körülmény ez az erdőgazdasági termékek szempont
jából, a melyek az értékkel aránytalan térfogati viszonyaik miatt 
ugy is mint tömegáruk kerülnek forgalomba. 

Éppen a faáruknál kívánatos az, hogy ahol lehet igénybe 
vegyék a vizi utat, melynek szállítási díjtételei sok esetben ol
csóbbak a vasút tarifáinál. 

Hieronymi szerint a csatornán a szállítási költségeknek a 
szállítási távolságtól független része 100 kgként 16 fillért tesz, 
tehát a vasutak részéről szedett kezelési illetéknél jóval magasabb. 

*) Közgazdasági Szemle 1001. május hó 329-ik oldal. 



A csatornákon a megtett út távolsága arányában a felmerülő költ
ségek 100 kg.-ként és kilométerenként 0036 fillérre rúgnak. 
Ha felteszszük, hogy a csatornailleték Ausztriában is — ugy mint 
Németországban terveztetik — 100 kg.-ként és kilométerenként 
0.06 fillér lesz, úgy a kilométerenkinti összes költségek 0.096 
fillért tesznek, vagy is a legolcsóbb vasúti díjtételeknél is sokkal 
alacsonyabbak. 

Hieronymi a vasutakon és a csatornákon való szállítási költ
ségeket a szembeszökő külömbségek feltüntetésére táblázatba 
foglalja. E táblázatból azután világosan kitűnik, hogy a csatornán 
való szállítás rövid távolságokra nem csak hogy nem olcsóbb a 
vasúti szállításnál, hanem drágább, s hogy a csatornán való szál
lítás kétségtelen előnye csak a 100 kilométert meghaladó távolságok
nál kezdődik. 

Ennek alapján, s arra való tekintettel, hogy a csatornák — 
mint fentebb láttuk — főleg nyersipari és gazdasági termények 
szállítására hivatvák, világos bizonyítékot találunk ahhoz, hogy a 
csatornák által nyújtott előnyök Magyarország, mint ez ideig főleg 
nyers termelő állam kiviteli kereskedelmére befolyással lesznek. 

Ez az egészséges alapon vont következtetés elég fontos 
arra, hogy vele a magyar erdőgazdaság szempontjából behatóbban 
foglalkozzunk. 

Ismétlésekbe bocsátkoznék, ha itt faanyagkivitelünk adatait 
részletezném. Utalok itt Országos Erdészeti Egyesületünknek az 
autonóm vámtarifa ügyében a földmivelési m. k. minister úrhoz a 
mult év folyamán intézett feliratára*) és Schmidt K. m. k. erdő
mesternek külkereskedelmünket érdeklő s e lapban megjelent**) 
érdekes fejtegetéseire. Az e helyeken ismertetett adatok élénk 
bizonyságául szolgálhatnak ahhoz, hogy fakivitelünk általánosságban 
számottevő gazdasági tényező akkor, a midőn 1898-ban összes 
erdei termékeink kivitele Schmidt szerint 10.158063 mm. tett ki. 
78.201,000 K. értékben s ebből mint köztudomású, a legnagyobbrész 
fára és faanyagokra esik. Igaz ugyan, hogy ennek majdnem fele, 
vagyis 4.654,579 mm. 30.901,000 korona értékben az osztrák 

* ) Erd. Lapok. 1900. X. füzet 889. old. 
* * ) Erd. Lapok. 1901. II. 91—92. old. 



és a közösen megszállott tartományokba került, a másik felét 
azonban a vámkülföld vette át, s belőle pl. csak Németország 
\.623,196 mm,-t. 14.625,000, Francziaország pedig 1.055,313 mmA. 
11.448,000 korona értékben fogyasztott. 

Utalnom kell e helyütt egyidejűleg a keskenyvágányu vasutak 
erdőgazdasági jelentőségét méltató czikkemre*) is. Ebben ugyanis 
reá mutatni igyekeztem, hogy fakiviteli adataink behatóbb elem
zésénél egy némely tételnél meglepő eredményekhez jutunk, melyek 
szerint pl. lágy épületi fa és főien fiiréssára kivitelünk és behoza
talunk között figyelmen kivül nem hagyható aránytalan sóig jelentkezik. 
Ennek orvoslására, mint ott is kifejtettem, hathatós eszközöket kell 
keresnünk, mert az a körülmény, hogy e fenyves bérezek koszo
rúzta országban a lágyfa fűrészáru behozatal még 1887-ben a 
kivitel kétszeresére hágott s még 1896-ban is alig volt alacsonyabb 
a kivitelnél**) az utóbbi idők nagy fakereslete és jelentékeny faárai 
mellett közgazdasági bajainkban találja inditó okát. 

Reá mutattam ott, hogy e tekintetben az ausztriai tartomá
nyok észak és nyugat felől nyilvánuló behozatalának leküzdése 
első és vitális érdekünk. Gazdasági politikánk második czélja 
legyen minél nagyobb piaezot szerezni fenyő épületi fa termésünk 
és szelvényárunk kivitelének a nyugaton. 

A behozatal mérsékléséhez a hegyvidéki magyar erdők állandó 
jellegű szárazföldi szállitóoszközökkel való feltárása, a helyiérdekű s 
egyéb vasutak hálójának czéltudatos fejlesztése, olcsóbb vasúti 
díjtételek a magvai- fatermés részére stb. jeles eszközök lehetnek. 
A nyugat felé irányuló kivitelünkhöz pedig a német kormány részé
ről tervezett valamint az osztrákok részéről törvénybe iktatott 
csatornairányok lesznek majd segítségünkre főleg akkor, ha már 
feltárt erdőségeink kivitelének keresünk külföldi piaezokat. 

Ne hagyjuk különben figyelmen kivül, hogy mindennemű és 
éppen nem egyedül fenyőfatermésünk kiviteli érdekeiről van szó. 
Oondoskodmmk kell ép igy, vagy talán nagyobb mértékben arról is, 
hogy hatedmas bükkerdöségeink federmésének biztosítsunk jobb piaezot 
a messze idegenben, hogy emeljük értékét, fokozzuk keresletét a kül
föld előtt eddig is annyira becsült s nagyban exportált tölgyfater-

* ) Erdészeti Lapok. 1901. 1. f. 
** ) 1897. év óta az erdészeti irodalom ide vágó adatokat nem közölt. 



mésüriknek. A külföld számit arra, hogy a tervezeit csatornák 
kiépítésével fatermésünkhöz könnyebben és nagyobb tömegben juthat. 
A német közgazdasági tanács legutóbb Wiesbadenben tartott 
gyűlésének ily tárgyú kijelentései erre világos bizonyítékkal szol
gálnak. A jelzett tanács szerint ugyanis „a vizi utak létesítését a 
német közgazdasági érdekek igénylik és nevezetesen a duna— 
majnai csatorna kiépítése volna az Ausztria-Magyarországból való 
fábehozatal érdekében kívánatos, mert e vizi vonalon az osztrák 
és magyar erdövidékek rövid és olcsó utat kapnának a Rajna 
melletti német fapiaczokhoz.' * ) Erdőgazdasági tekintetekből nincs 
tehát tartanunk attól, hogy a német és osztrák csatornairányok 
kiépítése hazai fatermésünk értékesítésére bénitó hatással lenne. 
Sőt amint láttuk kiváló előnyöket ígér főleg akkor, ha a magyar 
enlöket szárazföldi szállító eszközökkel feltárjuk, ezáltal szervi 
összefüggésbe hozzuk a közforgalom eszközeivel s ha fejleszthetjük 
egyben közforgalmi eszközeinket, melyek még oly sok kivánivalót 
hagynak maguk alán. 

Fakivitelünkhöz fűződő érdekeink elősegítésében azután azok 
a hazai csatornairányok is segítségünkre lehetnek, melyek léte
sítését a magyar közvélemény is sürgeti. 

Hieronymi már emiitett felolvasásából tudjuk, hogy a buda-
pest—csongrádi csatorna terve az előkészítés stádiumában van. 
Ehhez javaslata szerint a szatmár—debreczen—gyoma—csongrádi 
vonalat kellene mielőbb kiépítenünk. Ez a csatorna Szatmár-Németi-
nél ágaznék ki a Szamosból és Nagy-Majtény, Nagy-Károly alatt 
a debreczeni határt annak déli részén szelné át, azután lefordulna 
B.-Ujfalu felé és a Berettyó medrét követve Békés és Gyoma körül 
torkollanék a Körösökbe, melyek a Tiszába ömlésükig hajózhatóvá 
lennének teendők. Ily módon ugyanis hajózási ut létesíttetnék 
Szatmártól és Debreczentöl Budapestig és tovább a Dunán az 
osztrák csatornákig. 

A másik csatorna Hieronymi szerint Temesvárról lenne épí
tendő és állana a temesvár—perjámosi szakaszból és a Marosból 
Aradtól Szegedig, honnét a hajók a Tiszán mennének Csongrádig és 
a csongrád—budapesti csatornán haladnának tovább. 

A Budapest—Fiume között és a Vág völgyén tervezett Duna— 

* Erdészoti Lapok 1900. XII . F. 1214. old. 



Odera-csatorna építése nagyobb technikai akadályokba ütközik s 
ezért részünkről létesülésüket egyelőre valószínűtlennek tartjuk. 

Ha erdőbirtokosaink sem vonakodnak azon gazdasági beru
házásoktól, melyek e nagy tervek kivitelében ugy magán, mint 
közgazdasági érdekekből kívánatosak és erdőgazdasági tekintetek
ből egy jobb jövőnek vetik meg alapját, ha e mellett egyéb köz
forgalmi eszközeink fejlesztése, állami és közutaink, helyiérdekű és 
egyéb vasutaink hálójának belterjesebb kiépítése az illetékesek 
fokozott gondját fogja képezni a jövőben : ugy a csatornatervek 
mérlegelésében ugy hiszszük az erdőgazdasági termékeknek is 
jelentős szerep jut, mert e vízi utakban az északkeleti és keleti 
Kárpátok, az erdélyi havasok fenyvesei és bükkösei, valamint a 
délvidék tölgyerdőségei fatermésük piaczához jóval közelebb jutnak. 

Ausztria, Németország, Francziaország és Svájcz 
fakereskedelmi és faipari viszonyai. 

Irta: Schmidt Károly, m. kir. erdőmester.*) 
(Folytatás és vége.) 

Svájcz fakereskedelme. 
Svájcz fakereskedelméről szólván, az ország területi nagy

ságához és lakosságának számához mérten természetesen a fakeres
kedelem ugy általánosságban, mint külforgalmi részében is sokkal 
kisebb mennyiségekben és értékekben jut kifejezésre, mint az eddig 
tárgyalt országoknál. 

A fakereskedelem mindamellett az Összforgalomnak egyik 
jelentékenyebb tényezője. Itt is ugyanazon körülménynyel találko
zunk, mint Német- és Francziaországban, hogy t. i. a belterületi fo
gyasztásnak és iparszükségleteinek fedezésére az országban produkált 
termékeken kivül a külföldről jövőkre is szükség van, más szóval, 
hogy a behozatal a kivitelnél jóval nagyobb. 

Svájcz fa és faáru külkereskedelmi forgalma a svájczi vám
igazgatóság által kiadott áruforgalmi statisztika*) szerint volt fa és 
faárukban az utolsó 5 (1894—1895.) év alatt: 

* ) „Statistik des Waarenverkehrs der Schweiz mit dem Auslande" czimü, 
német és franczia szövegű kiadvány egyes évi kötetei. A fa és faáruk egy 
csoportban „fa" elnevezés alatt tárgyaltatnak. A kimutatás tárgyát itt is a 
különforgalom (Special-Handel) képezi. 


