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Egyesületi közlemények. 
Felhívás 

a rgr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly" és az „Erzsébet-
alapítvány"-bői kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezet t három 
jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember 
hóban osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon 
kivül szorult helyzetbe jutot t magyar erdőtisztek és erdészet i 
altisztek nyerhetnek anyagi támogatás t , kik az Országos Erdészeti 
Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven 
át tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erd. 
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, 
illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek á l landóan és 
szintén legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezett
ségeiket teljesítették. Végül a harmadik alapítvány segélyeért olyan 
elhalt magyar erdőtisztek árvaleányai folyamodhatnak, kik az 
egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai voltak és 
tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. 

A segélyek mindhárom alapból a segélyre szorultság mértéke 
szerint szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapitványból 40 koronánál kisebb és 200 koronánál nagyobb, 
a másik két alapból pedig 40 koronánál kisebb és 100 koronáná l 
nagyobb összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 koronáig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek 
és erdészeti altisztek, kik á l lomásukat elveszítvén, vagyon és 
kereset nélkül marad tak , vagy kik betegség és munkaképte lenség 
miatt önfentartásukról nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan 
özvegyek, kik férjüket ez évben veszítették el és vagyon vagy 
másnemű segély nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel marad tak 
vissza, vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elve
szítvén, minden vagyon és segély nélkül ma rad t ak há t ra . 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehá t az érdekelteket, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
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folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egyesület tit
kári hivatalához {Budapest., V., Alkotmány-utcza 10. sz. II. emelet) 
nyújtsák be. 

Budapest , 1901. évi szeptember hó 10-én. s 

A titkári hivatal. 

I R O D A L M I SZEMLE. 
Kereskedelmünk és iparunk az 1900. évben. A budapesti 

kereskedelmi- és i pa rkamara ily czimü kiadványa az 1900. év 
fakereskedelmére vonatkozólag a következő át tekintést nyújtja: 

A fenyőfa termelési viszonyai a lefolyt évben azokon a 
helyeken, hol a nyers faanyag kiszáll i tására vasutak vagy hasonló 
szállítási berendezések nem állottak rendelkezésre , kedvezőtlenül 
alakultak, amennyiben az 1899/1900. évi enyhe tél a fatörzsek 
vonta tásá t csaknem lehetet lenné tette s azér t helyenkint a fának 
fele, de sőt még nagyobb része is az erdőben maradt . Ez főleg 
a vízi u takra gravitáló fáról áll, mely egész törzsekben, szálfák 
alakjában kerül piaezra s ily a lakban máskép , mint a havon 
vontatva, a folyókhoz alig száll í tható. (?) Ennek folytán főkép 
a Tiszára és a Marosra jóval kevesebb fa került ki, mint a mennyit 
döntöttek, s ez ál tal a termelőknek te temes káruk volt ugyan, de 
másrész t a mennyiség csökkenése elejét vette az árak túlságos 
hanyat lásának . Erdélyből kizárólag erdei vasutakon (?) szállítják 
a nyers fát s igy az elszállí tásban akadályozva nem voltak. 
Az erdélyi erdőipar-részvénytársaság fűrészein termelt kész faanyag 
mennyisége, mint az előző évben is, körülbelül 150,000 köb
méter volt. 

A fürészelt fenyőfaanyagnak csak igen kis része volt a bel
földön értékesí thető, mer t a fővárosban az építkezési tevékenység 
csaknem teljesen szünetelt , a vidéknek szükséglete pedig a rossz 
gazdasági viszonyok folytán szintén erősen megcsappant . A hazai 
fatermelés — szerencsére — m á r az előző (1899.) évben minden 
igyekezetét a kivitel fejlesztésére fordította s igy, midőn a belföld 
szükséglete messze e lmaradt a termelés mögött , nem állt be a 
különben elkerülhetetlen rohamos árcsökkenés . A lefolyt év elején 
még igen jónak mutatkozot t a külföldön, különösen Németországban 
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a konjunktúra s azért elég kedvező feltételek mellett nagy köté
seket sikerült a hazai fatermelőknek létesíteni a külföldi vásárlók
kal, ugy, hogy a lefolyt év termelése j obbadán el is volt he lyez
hető . Csak az év második felében kezdődtek a gazdasági hanyat 
lás tünete i a külföldön is muta tkozni s a külföldi vásárlók leg
többje kénytelen-kelletlen átvet te ugyan a megvet t mennyiséget , de 
sokan a szállí tásnak az 1901-ik évre való e lhalasz tásá t kérték s 
valamennyien a legnagyobb ta r tózkodás t tanúsí to t ták az ujabb 
kötésekre irányuló törekvésekkel szemben. Ily körülmények között 
kétséges, hogy a szépen megindult kivitel meg fogja-e t a r tha tn i 
eddigi a r á n y á t ; de remélhető , hogy a politikai bonyodalmak elhá
r í tása u tán ismét javulni fog a helyzet s a belföldi piaczok túl
terhelése — amit a kivitel csökkenése okvetlen előidézne — nem 
fog bekövetkezni . 

Az árak az előző évekhez képest nem változtak s az év v é g e 

felé sem hanyatlot tak, minthogy a beállt üzlet telenség mellett 
e ladások szóba sem igen jöttek. 

Hát rányosan befolyásolja a magyar termékek versenyképessé
gét az a körülmény, hogy a galicziai és bukovinai termelők a 
termőhelytől egészen a vámkülföldig élvezik a lehető legolcsóbb 
vasúti fuvardijakat, mig a magyar termékek a Bécsen á t i rányuló 
legfontosabb kiviteli vonalon csak Bécsig ju tnak el a szintén 
lényegesen mérsékel t díjtételek mellett , mig o n n a n tovább az 
ausztr ia i vonalakon m á r drágább fuvardijak mellett további t t a tnak 
Németországba, ugy hogy jóval magasabb összfuvardij nehezedik 
reájuk s drágítja árukat . A háromszékmegyei termékek verseny
képességét még ezenkívül a Brassó-háromszéki vasút magas fuvar
dijai csökkentik. 

Az előbb emiitett körülményen lényegesen vál toztatni nem 
lehet, de annyi bizonyos, hogy a magyar kir. á l lamvasutak a 
helyett, hogy a kiviteli fuvardijakat felemeljék — mint ez júl ius 
1-től tervbe van véve — inkább valamivel lejebb száll í thatták 
volna. Az utóbbi bajon különösen a brassó-háromszéki vasút 
á l lamosí tása által lehetne segíteni. Ezt az ál lamosí tást már évek 
óta kéri az érdekelt vidék, de eredménytelenül , noha kézen fekvő, 
hogy a vonal megváltása az á l lamháztar tás t nemcsak nem te rhe lné , 
hanem ellenkezőleg még igen szép hasznot ha j tana neki. 

4 
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A munkás és bérviszonyok az előző évekhez képest nem 
igen változtak és á l ta lában kielégítők. 

Donga. A dongatermelésben a te rmelés i munkálatok kizáró
lag a téli évadban folynak, minélfogva a termelés nem osztható 
fel szigorúan naptárév , hanem inkább téli idény szerint (október 
1-től márczius 31-ig), ugy hogy vissza kell mennünk az 1899/1900. 
évi termelési évadra , ha a mult évi termelés képét akarjuk 
alkotni. Az 1899 1900-ik évi termelési évad a pangás jele alatt 
állott, sőt a pangás akkor úgyszólván tetőpontját érte el, ugy hogy 
a termelés majdnem teljesen szünetelt , még pedig ugy a volt határ
őrvidéken, mint a magyarországi termelő helyeken. A termelés 
csökkenését a dongakészletek elárusi tását gátló nehézségek okozták. 
A hazai dongatermelők fö eladási piacza azelőtt Németország volt 
és sajnálattal kell megál lapí tanunk azt, hogy ez az elárusitási 
p iacz a magyarhoni dongakivitel számára majdnem teljesen elve
szett . Nemcsak az amerikai dongatermelök, élvén a nyers faanyag 
olcsó árai és olcsó tengeri szállítási dijak által nyújtott kedvez
ményekkel , á rasz tot ták el olcsó amerikai dongafával, hanem az 
oroszországi és rumániai termelők is évről-évre fokozottabb mérv
ben és sikerrel versenyeznek már a magyarországi termelőkkel, a 
mi szükségszerüleg okozta a honi dongatermelés csökkenését és 
utóbb annak részben való beszüntetését . 

Ha immár , kiindulva az 1900-ik év elején mutatkozott teljes 
pangásból , vizsgáljuk a kiviteli üzlet s ezzel kapcsola tban a termelési 
viszonyok fejlődését, különbséget kell t ennünk az úgynevezett nagy 
és kisdongafa között . A sörfőzdék által rendszer int pinczeberen-
dezési czélokra használ t nagydonga kivitelénél érezhető leginkább 
az amerikai donga nagy térfoglalása és pedig oly mérvben, hogy 
az idei termelésnél is úgyszólván jelige a z : „termeljünk minél 
kevesebb nagydongát ," holot t azelőtt mindenki csak arra töreke
dett, hogy minél több nagydongát termeljen. Valamivel kedve
zőbbek voltak a viszonyok a kisdonga termelésnél , ami főleg 
annak tulajdonitható, hogy kivált a magyarországi kisdonga kül
földön jó hirnek örvend és nem oly könnyen szorítható ki más 
eredetű termék által. Ehhez járul még, hogy az amerikai tölgyfa 
kisdonga-készitésre nem alkalmas, már azér t sem, mivel az 
amerikai magas munkabérek az apró dongát, melynek készítése 
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nagyobb munkával jár , igen megdrágí tanák. Az apró donga iránt 
mutatkozot t s mindinkább élénkülő kereslet folytán annak készí
tése az elmúlt év folyamán mindinkább fellendült és az 1900-ik 
évi őszszel kezdet t téli t e rmelésné l m á r oly mérvet öltött, hogy a 
visszahatás al ighanem az eddig elért kedvező á rak csökkenésében 
fog nyilvánulni . 

A kisebb dongafán kivül élénk kereslet mutatkozik spiri tusz
hordók készítésére a lkalmas hordódongák i ránt s neveze tesen a 
francziaországi „Bordelais" hordókhoz való donga iránt , a mi 
szintén azt e redményezte , hogy az egész honi te rmelésnél ezen 
favorizált mére tek készí tésére fektették a fősúlyt, mely körülményt 
a r ra fogják esetleg felhasználni a fogyasztók, hogy a valamivel 
magasabb színvonalra emelt á rakat ismét leszorítsák. 

Franciaországban a viszonyok ez üzle tágra nézve ha tá ro
zot tan kedvezőbb fordulatot vettek, olyannyira, hogy kivitelünk 
nagyobb fele Francz iaországba irányult . Ebben a „par exce l lence" 
bor termelő országban még mindig megvan az igyekezet az illető 
érdekelt köröknél, hogy hordódongaszükségletüket szlavóniai fából 
fedezzék s ha daczá ra ennek ujabb időben kénytelenek szükség
letük fedezését máshol keresni , nevezetesen Amerikában, Orosz
országban és Romániában , ez csupán ar ra vezethető vissza, hogy 
a dongatermelés nálunk nemcsak, hogy pár tolást nem talál, h a n e m 
a volt határőrvidéken jóformán kiszorittatott . A mikor annak idején 
a volt ha tárőrvidéken (Szlavóniában) nagyobb gőzfürészek létesül
tek, a szlavóniai tölgyfaállományok e ladásánál a gőzfürész-tulaj
donosok mindenkor ha tározot t előnyben részesültek a dongater
melőkkel szemben s nyilvánvaló volt azon több izben nyíltan is 
hangozta to t t irányzat, hogy a dongatermelökre most m á r n incs 
szükség Szlavóniában, mivel a gőzfürészek minden nehézség nél-
köl maguk is feldolgozhatják az évente e ladásra kerülő rönk
anyagot. S mindez daczára annak, hogy a szakkörök már akkor 
is óva intették az illető döntő köröket s a helyzet félreismerésé
nek minősítet ték a dongatermelő iparág teljes e lhanyagolásá t . 
Ezen iparág é rdekében sajnos, nem tör tént semmi sem s m é g azt 
sem lehet keresztül vinni, a mit a szakkörök indokoltan javasol
tak, hogy az u. n. „Dürrl ing" fák dongatermelés i czélokra olcsóbb 
áron eladassanak. És most bekövetkezett az, a mi előre lá tha tó 
EHDÉSZETI LAPOK. 65 
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vo l t : a gőzfürészek a kedvezőtlen üzleti e redmények folytán üze
müket redukálták, vagy teljesen beszüntet ték, a dongatermelők 
pedig elszéledtek, hol Romániába , hol Amerikába, oly helyekre, 
a hol dongát te rmelnek oly árakon, a melyek még üzletet lehe
tővé tesznek, a mi a szlavóniai magas e rdőárak mellett ki van 
zárva. Végeredménye mindennek az, hogy a szlavóniai erdőkre nem 
találkozik vevő és egyik árverés a másik u tán marad nagyrészben 
eredménytelen s igy ma már megboszulja magá t az, hogy a donga
termelés m a g a s becslések által szántszándékkal kiszorittatott 
Szlavóniából . 

A mi végül a fűrészelt faanyag (fournir, deszka, valló, friz, 
stb.) termelési és eladási viszonyait illeti, ezen üzletág fejlődése 
s jelenlegi helyzete igen kedvezőt lennek mondha tó , aminek főoka 
az épitési ipar pangása s a szükséglet rohamos csökkenése. Az 
előbbi években oly élénk épitési faüzlet teljesen megszűnt , parkett-
frizekben a kereslet oly csekély, hogy az á rak nagyon aláhanyat-
lottak és a kivitelre való fürészelt anyag á ra i sem maradtak meg 
azon a színvonalon, a mely okvetlen szükséges tölgyfa fűrészeink 
rendes , szakadat lan és ju tányos üzemének fentartására. Ily körül
mények között még mindig előnyösebb a nagy befektetésekkel 
épí tet t gőzfürészekben az üzemet beszüntetni , — bár a befektetett 
összegek igy nem gyümölcsöznek — mintsem az üzemet óriási 
á ldozatok á r á n fentartani. 

Mint oly körülményt, a mely a budapesti dongapiacz jelentő
ségét emelte s egyúttal a kiviteli üzlet e lőmozdí tására szolgált, 
felemlitendőnek véljük a kereskedelmi minis ternek azon intéz
kedéseit , a melyekkel Budapestet dongakereskedelem emporiumává 
tenni óhajtja. Örömmel üdvözlik a szakkörök többek között azt 
az intézkedést , hogy a budapest i mérsékel t átmeneti szállítási díj
tételek életbe léptek, a mi a hazai kiviteli üzletet kétségivül 
élénkíteni fogja. A szakkörök nyilatkozatai szerint most még csak 
azt kellene elérni, hogy a haza i kiviteli czégek az Adria magyar 
tengerhajózási tá rsaság részéről is ha tha tósabb támogatásban 
részesüljenek és hogy az Adria fuvardijtételei ne menjenek tul azon 
a ha tá ron , a melynek be ta r t á sa a kiviteli üzlet versenyképessége 
é rdekében okvetlenül szükséges. 

Tölgykéregtermelés és kereskedés. A lefolyt termelési évadba 
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valamivel nagyobb készletekkel léptünk át, de azért exporteurjeink 
nem apasztot ták saját termelésük mennyiségét , melyet a tar tósan 
kedvező időjárás segítségével, teljesen száraz, kifogástalan állapot
ban helyeztek tető alá. Későbbi szállí tásra te temesebb mennyiséget 
raktároztak be, mint az előző 1899-ki évadban, mer t a német 
bőrgyárosok kényelmi szempontból csak a föltétlenül szükséges 
árut voltak hajlandók már a termelési időszak folyamán á tvenni . 
A készbőr á ra Németországban, mint legnagyobb cserfogyasztási 
piaczunkon az előző évi szinvonalon mozgott s nem rosszabbodott , 
noha nem is emelkedet t . A tölgykéreg azonban mind rosszabb s 
rosszabb á rakon volt csak elhelyezhető. Ezt az állapotot egyéb
ként maguk a termelők idézték föl a m a törekvésükkel , hogy hama
rosan mentől több árut helyezhessenek el s lehetőleg csökkent
hessék készletüket az uj termelési évad kezdetéig. Ennek követ
keztében is a tölgykéreg-árak az előző 1899-ik évhez viszonyítva 
hazai p iaczunkon ezúttal némileg csökkentek. 

A kiviteli viszonyok, az export-mennyiséget tekintve, szintén 
nem alakultak valami túlságosan kedvezőleg, sőt ha tá rozo t tan némi 
visszaesés volt észlelhető az előző évhez képest, a mennyiben 
1899-ben 476,730 q.-ra rúgott a kivitt mindennemű cserzőhéjak 
tömege, 1900-ban pedig 461,553 q.-ra. Különösen Németország 
vásárolt ezúttal kevesebbet, még pedig az 1899-ik évi 354,000 
métermázsához képest csak 326,500-at. Rumánia és Szerbia felé, 
melyek azonban e t é ren nem döntők, szintén valamivel gyengült 
ez az export , ellenben az oroszországi viszonylatban feljavult 
1860 q.-ról 4400-ra, a svájczi viszonylatban is 3000 q.-ról 
4200 q.-ra. Még emlitésre méltó, hogy az osztrák piaczokon jóval 
többet sikerült ezúttal elhelyezni, mint az előző évben, a mennyi
ben az odairányuló kivitel 109,200 q.-ról 119,200 q.-ra növeke
dett. Minthogy pedig az osztrák hivatalos áruforgalmi statisztika 
ezen a czimen csak mintegy 96,000 q.-nyi magyar behozata l t 
mutat ki, valószínű, hogy a többlet az osztrák czégek által a vám
külföldre szállí t tatott . Az á raknak föntebb emiitett kevésbbé elő
nyös alakulása folytán a kiviteli üzlet jövedelmezősége csak 
szerényebb mértéket ölthetett . A különböző eserzőanyagok ver
senye ezúttal is nagyon érezhető volt. Emlitésre méltó a cserkéreg
kivonat kivitelének je lentékeny szaporula ta (1899-ben kiment 

65* 
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285,000 q., 1900-ban 302,250 q)), mely különösen Anglia, Belgium 
és Németország felé muta t fel magasabb exportszámokat . Eddig 
az emiitet t mü. 

Egészben véve ta lá lónak kell mondanunk a fakereskedelem 
mult évi ál lapotáról festett képet , megjegyzésünk csakis a donga-
termelésröl mondot takra van. Egészen te rmészetesnek találjuk 
ugyanis, hogy több szlavonországi erdőbir tokos néhány év előtt, 
amikor a tölgyfürészárunak nagy keletje volt, inkább mint ilyen 
értékesí tet te fáját, s a dongatermelést , amelynek termelése kevesebb 
jövedelemmel kecsegtetet t és a tölgyfa mai ér tékével .nem egészen 
a rányban álló fapazarlással jár , nem erőszakolta. Igaz ugyan, hogy 
ez idő szerint a tölgyfürészáru iránt jóval kisebb a kereslet, de 
ez magyaráza tá t egyedül az á l ta lános gazdasági helyzetben leli.. 
Vájjon akkor, amikor főleg donga készült a sziavon erdőkben, 
nem voltak-e szintén oly korszakok, amikor rossz bor termő évek 
esetén vagy más okból a piaczi viszonyok néhány évre kedvezőt
lenek vol tak? 

Nagyon vének ugyan m á r a sziavon vágható tölgyesek, de 
a gazdasági pangás éveit még mindig bevárhat ják az erdőbirtokosok, 
anélkül, hogy reá á l lanának arra , hogy az u. n. szárazfák (Dürrling) 
dongatermelésre kiszedessenek, mert hiszen tulaj donképen a csúcs
aszályos törzseket értik ez alatt a fakereskedők, már pedig ilyen 
azokban a túlkoros erdőkben igen sok lehet, anélkül, hogy a 
törzsfa használat i ér téke ezért kisebb volna. 

A máramarosszigeti kiállítás erdészeti és vadászati 
csoportja. 

Irta : Spengel Sándor, m. kir. erdészjelölt . 

Hazánk észak-keleti részén, az erdődus Máramarosban gazda
sági és ipari kiállítást rendezet t a megye gazdasági egyesülete. 

A kiállítás czélja az volt, hogy a vármegye közönsége és a 
bányászat i és kohászati egyesület ott gyűlésező tagjai a megyében 
előállított iparczikkekkel közvetlen szemlélet utján ismerkedjenek meg 
s hogy a megye területén űzött házi iparágak lehetőleg teljes bemu
ta tásra kerüljenek, s ebből kifolyólag a vármegye szegénysorsu népe a 
háziipar fellendítése által ujabb, ál landó keresetforráshoz jusson. 


