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igaz, hogy az ily meghasogatott határból egy igen jó gazda híré
ben álló főúr megvett több száz holdra menő területet, a víz
mosásokat kiegyengette s elsőrendű búzát termeszt rajta. 

Nagyon csínján s körültekintő módon kell tehát eljárni, 
mielőtt egy erdőterület átengedésére reá állnánk. 

Igen sok kérdés merülhetne még fel a vita során, de elégnek 
tartom itt nagyjában rámutatni. Lesz tán szaktársaim között, ki 
még bővebben hozzá szól. 

Az előbbiekben előadottak csak figyelmeztető s riadó szózat 
kivánt lenni szakköreinkhez, hogy éberségre s összetartó fellépésre 
biztassa őket. 

Félre most minden disszonáns hanggal s álljunk össze, hátat 
háthoz vetve, igaz ügyünk megvédelmezésére, s jogaink kiküzdése 
végett. 

ú£ 

A hazai ipar faszükségletének beszerzési 
nehézségeiről. 

"*"/%'*' debreczeni kereskedelmi és iparkamara 1906 július 12-én 
l-\ tartott közgyűléséből panaszos felirattal fordult a keres

kedelemügyi minisztériumhoz, amelyben azokkal a nehéz
ségekkel foglalkozik, amelyekkel a hazai iparnak faszükségletének 
beszerzésénél küzdenie kell. 

Idézzük ennek a felterjesztésnek lényegét kidomborító néhány 
részletet, hogy azután néhány megjegyzést fűzzünk hozzá, mert a 
kamara panasza és javaslata természetesen közelről érdekli az 
erdőgazdaságot is. 

„Iparosaink panasza főképpen arra irányul, hogy a faanyag folytonos drágu
lása mellett elsőrendű faanyag éppen nem kapható és a meglevő másod-harmad-
rendü fürészelt anyagnak ára is — viszonyítva a tőárhoz — mesterségesen drági-
toitnak látszik azon árkülönbségnél fogva, mely a tőár és a forgalomra előké
szített fürészelt anyag ára között van. 

Mindenféle fával bővelkedő erdőségekkel dúsan megáldott hazánkban külö
nösnek kellett találnunk azon panaszt, hogy a fával dolgozó iparos megfelelő 
és neki tetsző nyersanyaghoz nem tud jutni. 

Annál különösebb jelenség ez, mert 2 5 — 3 0 évvel eze'őtt, mintegy 10—15 
évre visszamenő időkig, faiparosaink szinte dúskáltak a faanyagban s mindenütt 
az országban, különösen pedig az erdélyi részekben nagy faraktárakkal bírtak 
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melyekből jó minőségű, évekig természetes uton száradott faanyaggal üzemüket 
könnyedén elláthatták. 

Ma már nincsenek ilyen raktáraik s megrendeléseikhez jórészt utólag keresik 
a fát." 

Azután a kamara statisztikai adatokkal illusztrálja azt az ismert 
tényt, hogy faáru-kivitelünk, főleg durván előkészített, munkabérrel 
alig terhelt félgyártmányokból áll, mig behozatalunk feldolgozott, 
sokkalta értékesebb iparczikkekből áll: 

„Faanyag bőven terem hazánkban; fafeldolgozó iparosaink szakképzettek; 
munkaerő is van, sőt aránylag olcsó; mindmegannyi körülmény, mely inkább 
azt tenné indokolttá, hogy erőteljes, világversenyképes faiparunk legyen. 

Hogy a gyakorlati tapasztalat szerint annak ellenkezője áll: oly jelenség, 
mely mellett nem mehetünk közömbösen el." 

„Tény az, hogy erdőink annyi fát nem képesek teremni, amennyi külföldön 
elhelyezést ne találna, ha a minőség jó (értéke elég nagy) s a szállítási költség 
az értékhez viszonyítva, elég alacsony. 

Ebből önként következik, hogy e kivitelezők: 
1. csak a legjobb minőségű (értékben nagy) faanyagot, 
2. csak nagyban (nagy tömegeket egyszerre) képesek nagy távolságokra (kül

földre) szállítani. 
Ez az oka annak, hogy magyar iparos elsőrendű faanyagot nem kaphat, 

hanem kénytelen beérni a Il-od, Iü-ad rendű anyaggal, mely nedves, csomós, 
repedezett, méretekben meg nem felelő, melynek feldolgozása több időt, több 
mtinkát kivan meg s a belőle készült iparczikk még sem oly szolid, mint az 
elsőrendű anyagból készült." 

Ennek a jelenségnek okát a kamara egyfelől a fejlett iparú 
külföld nyersanyag-felszívóképességében, másfelől tarifapolitikánk
ban keresi. 

Faanyagunk legjavát a nagy fatermelő czégek külföldre viszik, 
ott nagy tömegeket bírnak egyszerre elhelyezni, mig a magyar 
iparos, aki nagy tömeget egyszerre nem vásárolhat, kénytelen a 
silányabb faanyaggal beérni, melynek feldolgozása több időt és 
munkát kivan s a belőle készült iparczikk még sem oly jó, mint 
az elsőrendű anyagból készült. 

A faanyag kivitelének legnagyobb előmozdítói azok a kedvez
mények, amelyekkel az államvasutak a fakivitelt támogatják, állí
tólag külkereskedelmi mérlegünk aktivitása érdekében. Ezen tarifális 
kedvezmények mellett ugyanily hatást gyakorol a külföld vám
politikája, pl. a német favámok, amelyek a nyersfa kivitelét moz
dítják elő. Azután igy folytatja a kereskedelmi és iparkamara: 
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„Könnyen elgondolhatjuk azt a nemzetgazdasági kárt, mely külkereskedelmi 
mérlegünk aktivitásának ily módon való megóvása révén az országot azáltal 
éri, hogy a munkabérmentes nyersanyag olcsón külföldre kerül s annak egy 
része ott iparilag feldolgozva 4 — 5 és többszörös áron, munkabérrel terhelve 
behozatik, mivelhogy iparunk itthon versenyképessé fejlődni nem tud," 

„Ismervén most az okokat, melyek ezt az állapotot előidézték, azon módo
zatokról kell gondoskodnunk, melyek az okok elhárításával a helyzet javítására, 
a magyar faipar fellendítésére s illetőleg fejlődésének természetszerű mederbe 
szorítására alkalmasak." 

„Első teendőnek látszik, minthogy legkönnyebb, a mesterséges ok elhárítása: 
a fa nyersanyag kivitelének megnehezítése, a szállítási kedvezmények célszerű 
megszorítása és a szállítási dijnak — ha szükséges — felemelése a külföldi 
viszonylatokban s ezzel kapcsolatosan a fa belföldi forgalmának megkönnyítése. 

A külföld nyersanyag-felszivó képessége ellen már nehezebb védekezni. 
E czélra teremteni kell azt, aminek ma még híjával vagyunk, az elsőrendű 

faanyag magyar nagybani bevásárlóit, kik ugyanazon nagymennyiségben és 
ugyanolyan árban képesek megvenni az anyagot, mint ezidőszerint a külföld. 

Magyarország fával dolgozó iparosainak, kik a fainséges állapotot egyaránt 
érzik és sinylik, egyesülniük kellene, — akár a részvénytársasági, akár anyag
beszerzési szövetkezeti alapon — hogy a nagyvásárló erejét és kényelmét maguknak 
biztosithassák. 

Minthogy hazánkban az egyéni iniciativa és a vállalkozói szellem még nem 
elég fejlett és erős ahhoz, hogy a legkényszeritőbb közgazdasági szükség paran
csára is közönségünk közös czélra való spontán felsorakozása volna várható, a 
magyar kir. kormánytól kell kérnünk azt, hogy faiparosaink ily czélu szövet
kezésére az impulzust megadja. 

Ennek kezdeményezésére a magyar királyi kormány mintegy rendeltetéssel 
bír a rendelkezésre álló nagyterjedelmü kincstári erdőknél fogva, melyek ezen 
kezdeményezésnek erkölcsi, anj'agi és üzleti hátteréül szolgálni egyaránt különösen 
alkalmasok. 

Mindez itt előadottak alapján a következő javaslatot terjesztjük elő: 
1. A faanyagokra — különösen a nyers és durván megmunkált 

faanyagokra — ezidőszerint érvényes szállítási kedvezmények — ameny-
nyiben azok a fának külföldi viszonylatokban való szállításra vonatkoznak 
— figyelemmel a faanyagunk kivitelképességéhez fűződő egyébként fontos 
érdekekre, az orsz. közlekedési tanács és szakipar képviseletének meghall
gatásával, a lehetőség és a közgazdasági czélszerüség határain belül szorít
tassanak meg. 

2. A fának a belföldi forgalomban való szállítására (erdőkből f ürész-
és egyéb ipartelpekre, honi piaczokra) fennálló kedvezmények és köny-
nyitések fejlesztessenek tovább. 

3. Magyarország fával dolgozó kis- és nagyiparosai, valamint faki
termelői értekezlet utján, vagy más alkalmas módon hallgattassanak meg 
arra nézve, hogy a nyilván visszafejlődésben levő faiparunk tekintetéből 
czélszerünek tartják-e és mi módon részvénytársasági ^esetleg fakitermelő 
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rtg) avagy csak anyagbevásárlási szövetkezeti alapon az egyesülést azon 
czélból, hogy a magyar termelés első sorban a magyar ipari feldolgozás 
részére biztosíttassák? 

4. Ezen megvitatás eredményéhez képest azután alakittassék meg, a 
m. kir. kormány kellő annyagi és erkölcsi támogatása mellett, megfelelő 
módon az az intézmény, melynek feladata leend a magyar jatermést első 
sorban a magyar ipari feldolgozás részére biztosítani." 

A kereskedelemügyi miniszter a kereskedelmi és iparkamara 
felterjesztését az érdekeltek meghallgatása végett kiadta az Orszá
gos Iparegyesületnek, mely ez ügyben Thék Endre elnöklete alatt 
értekezletet hivott egybe, amelynek megállapodásai a „Magyar 
Ipar", a nevezett egyesület hivatalos közlönye szerint a következők : 

Kívánatosnak tartja az értekezlet, hogy az állami fürésztelepek a lehető 
legkedvezőbb feltételek mellett bocsássák fájukat az iparosok rendelkezésére, 
továbbá, hogy az Államvasutak a drágább keményfaanyagoknak a fővárosba 
való szállítására legalább is olyan refakcziákat állapítsanak meg, amilyenekben 
a kivitelnél részesülnek, végül kívánatosnak mondta az értekezlet, hogy az asztalos
iparosok országos szövetséget alkossanak a faanyagbeszerzés érdekében és a 
kormány részesítse ezt messzemenő támogatásban. 

Az erdőgazdaság szempontjából indulva ki, amely, amint az 
előzőkből látjuk, a felvetett kérdés tárgyalásánál lényeges szerepet, 
elsőrendű érdekeltsége dacára, nem játszott, a következőket ajánljuk 
az illetékes kormánykörök figyelmébe. 

Nem látjuk a helyzetet oly sötétnek, amilyennek a kamara 
jelentése festi. Nagy fatermelő-vállalataink mellett elég számmal 
vannak vidéki városainkban detailkereskedők is, akiktől a faiparos 
szükségletét fedezheti, még pedig elsőrendű áruban is, ha erre 
szüksége van és az ilyenből készült finomabb árujának piaczot 
tud teremteni. Ha nagyobb ipari góczpontokon az iparosok szövet
keznek és ily uton nagyobb tömegben igyekeznek beszerezni 
szükségletüket, erdőgazdasági szempontból ez ellen sem lehet 
kifogásunk, nemkülönben az ellen sem, ha az ipari góczpontjaink 
felé irányuló forgalomban a tarifák épp oly mérséklésben része
sülnek, mint a külföldi viszonylatokban, mert a kivitelnek minden 
áron való erőszakolása nem lehet önczél, a hazai ipar szük
ségletének fedezése pedig kétségkívül jelentőséggel bír. Minél 
jobban megerősödik fafogyasztó iparunk, annál több fát tudunk 
belföldön, tehát aránylag kevés szállítási költséggel terhelve s igy 
nagyobb tőáron elhelyezni. Mi tehát az ipar fejlődését őszintén 
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óhajtjuk, de némi kételyeink vannak arra nézve, vájjon az ipar 
fabeszerző szövetkezetei utján tényleg olcsóbb és jobb anyaghoz 
fog-e jutni, lesz-e ezekben a szövetkezetekben annyi kereskedelmi 
szellem, annyi mozgékonyság, hogy czéljuknak megfeleljenek? 

Azzal is legyünk tisztában, hogy egyelőre, s még jó ideig, 
amig t. i. faiparunk nem képes összes fatermésünket elfogyasztani 
s amig az ország nagy részén az ipar fogyasztotta puha fürészára 
ausztriai eredetű, amely a hasonló belföldi áru nagy részét a kül
földre szorítja, erdőgazdaságunkra a fakivitel lehetősége életbevágó 
kérdés s ennek a lehetőségnek minden megszorítása ellen hatá
rozottan tiltakoznunk kellene. Örvendenénk, ha a belföldi fapiaczok 
tarifális kedvezményekkel hozzáférhetőbbé tétetnének, de ennek 
nem szabad maga után vonnia a külföldre irányuló forgalom 
megnehezítését, mert nem lehet cél az ipar egyoldalú segélyezése, 
az erdőgazdaság és fakereskedelem rovására. Amennyire tehát 
helyeseljük a debreczeni kereskedelmi és iparkamara javaslatának 
2. pontját, annyira elleneznünk kell az elsőt. Az Országos Ipar
egyesületben tartott értekezlet megállapodásaiban a fakivitel meg
szorítása nem is szerepel már, sőt ez az értekezlet csupán a 
drágább keményfa szállításánál kíván reíakcziákat és csupán a 

fővárosba irányuló forgalomban. Ez az utóbbi két körülmény 
némileg feltűnő, mert a debreczeni keresk. és iparkamara aligha
nem első sorban a vidéki faipartelepeknek fával való ellátását 
tartotta szem előtt. 

Az értekezlet megállapodásának első pontja azt kívánja, hogy 
az állami fürésztelepek kedvező feltételek mellett bocsássák fáj. kat 
az iparosok rendelkezésére. Ez feltételezi, hogy az állami fürész
telepek házi kezelésben álljanak, ezidőszerint azonban ezek a 
fürészmüvek tudvalevőleg kivétel nélkül bérbe vannak adva. 
Az állami ügyvitel sokkal nehézkesebb, semhogy az állam fatermését 
félgyártmány alakjában hozhatná piaczra, nem teszi azt az ipa ilag 
fejlett külföldön sem s azok a tapasztalatok, amelyeket ezen a 
téren a múltban szerzett a magyar állam, eléggé elriasztók arra, 
hogy ujabb ilyen kísérletekbe ne bocsátkozzék. Ámde ettől el is 
tekintve, egyes kivételes esetek kivételével ma még merőben 
lehetetlennek tartjuk, hogy az állam fatermésének értékesítését a 
belföldi ipar fogyasztóképességére alapítsa. Leginkább és első 
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sorban az állami nagy erdőbirtok van a fakivitelre s ugy a 
kivitelnél, mint a belföldi értékesítésnél a kereskedelem közvetítésére 
reászorulva. Ugyanez áll jórészt mindazokra az erdőbirtokokra, 
amelyeknek fatermését a közelebbi környék ipara fel nem emészti, 
mégis azzal a különbséggel, hogy a magánkézen lévő erdőbirtok, 
ha kereskedelmi tekintetben járatos, agilis vezetés alatt áll, 
fatermését félgyártmányok alakjában is értékesítheti s azokat kis 
részletekben is árusíthatja a belföldi kisebb fogyasztók részére. 

Az állam helyett tehát sokkal inkább a magángazdaságok 
azok, amelyek ezen a téren az ipar segítségére lehetnek. 

Az államnak a fentemiitett kívánságok értelmében való segély
nyújtását csak oly alakban képzelhetnők, ha az a többször emlí
tett favásárló szövetség venné meg, természetesen nyilvános 
árverésen, az állam valamely erdejének fatermését. 

Ámde az állam sem egészen tehetetlen ezen a téren, habár 
segítő kezét nem abban az irányban keresnők, amelyben az ipar-
egyesületben tartott értekezlet. Mert hiszen az állami fürészműveken 
különlegesen az ipar czéljaira vágott műfa, ez már meghaladott 
álláspont, ez már volt és teljesen eredménytelen kísérletnek bizo
nyult. A mult század 80-as éveiben rendelte el a földmivelésügyi 
minisztérium igen jó intenczióval, hogy a kincstári erdőhatóságok 
tartsanak állandóan nagyobb mennyiségű, teljesen légenszáradt 
különféle fürészárut raktáron, közvetlenül az iparosoknak leendő 
eladás céljából. Saját tapasztalatból tudjuk, hogy kiválóan jó anyag 
állott ekként rendelkezésre, fogyasztója azonban egyáltalában nem 
volt, ugy hogy a raktáron tartott fa holt tőke volt és elvégre is 
10—12 évi heverés után — ha nem tévedünk — tetemes kárral 
adatott el árverésen. 

A kérdést az állami erdők adminisztrácziója részéről meg
oldja a fakitermelésnek és közelitésnek házilagos kezelése, amelyet 
Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter ur az 1907. évi 
állami költségvetés indokolása és a pénzügyi bizottságban tett 
nyilatkozata szerint érvényesíteni akar. 

S ha a házi kezelést a fenn már tárgyalt körülmények követ
keztében hazánkban még sok helyen és jó ideig kapcsolatba is 
kell hoznunk a fahozamoknak a fakereskedelem részére való 
néhány évi lekötésével, ez mégsem zárja ki azt, hogy ott, ahol 
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ennek szüksége fennforog s az ipar igényei azt megkövetelik, a 
fahozamnak a közeli vidék ipari szükségletéhez mért része, fanem 
és választék szerint s azonkívül is kisebb részletekre szétszórva, 
évről-évre a rakodókon nyilvános árverés utján értékesíttessék, 
amikor is az érdeklődő iparosnak módjában áll faszükségletét — 
habár gömbölyű állapotban — közvetlenül a termelőtől beszerezni. 
Ha szükséges, ez az eljárás annyira a részletekig kiterjeszthető, 
hogy a házi ipar apró szükséglete is fedezhető, ez talán már nem 
nyilvános árverésen, hanem árszabály szerinti ár mellett. 

A házi kezelés mellett az erdők közelében uj faiparvállalatok 
fognak létesülni, s a nagybirtok fatermésének mindinkább nagyobb 
részét fogja a helyi ipar elfogyasztani. A házi kezelés tehát az 
iparfejlesztés most annyira sürgetett érdekeit is előmozdítja s a 
legtermészetesebb, minden mesterkélt segélyakcziótól mentes 
módon oldja meg az ipari faszükséglet fedezésének kérdését. 

c ^ ? ú% c 2? 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Ujabb nézetek az erdőtalaj gazdasága értékéről . Nossek 
E. A., a reichsstadti felsőbb erdészeti tanintézet tanára az „Oester-
reichische Vierteljahresschrift für Forstwesen" f. é. II. füzetében az 
erdőtalaj gazdasági értékének kiszámításánál alkalmazott kamat
lábbal foglalkozik és erre vonatkozólag érdekes uj nézőpontokat 
tár fel. Feltűnőnek találja, hogy az erdőtalaj eladásánál elért érték, 
kényszereladásoktól eltekintve, mindig magasabb, mint a kiszámított 
gazdasági érték, sőt mint ennek maximuma, s az értékkülönbözet 
csak ritkán magyarázható meg oly számbelileg ki nem fejezhető 
gazdasági előnyökkel, amelyek a vételnél figyelembe jöhettek. 
Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy a gazdasági érték 
képlete az erdőtalaj értékét nem juttatja helyesen kifejezésre. 

A talaj gazdasági értékének képlete, amint azt Faustmann 
felállította, tudvalevőleg a következő: 

T Vf+Ag\ opf-a + ...-e.l.opJ Q 

£ 1. opi— 1 
a hol VJ a véghasználat, A az áterdőlések értéke, e az erdősítési 

költség, Ü az évi üzemi kiadásoknak megfelelő tőke ^ Q - ~ J -


