
Ezért s a magyar tölgyesek megmentéseért emeltem 
fel gyönge szavamat itt ebben a teremben, melyben a 
gyönge, de az igazság győzelme érdekében elhangzott szó, 
sokszorosan megerősödve, rendesen visszhangot kelt ott, 
ahol a magyar erdőgazdaság nagygyá fejlődését szivükön 
viselik. 

Fogadják hálás köszönetemet szives türelmükért! 

A helyi érdekű vasutak erdőgazdasági jelentősége. 
i. 

Hazánk vasúthálózatának bámulatba ejtően rohamos kifejlődé
sét ép ugy nem lehet elvitatnunk, mint a magyar kormányok 
néhány évtizedes vasúti politikájának sok irányú gazdasági sikereit. 
Ahogy tehát fölösleges hangsúlyoznom a különben köztudomású 
dolgot, bogy vasutügyünk örvendetes uton halad előre, ép ugy 
nem lehet gáncsa az ezirányu tevékenységnek, hogy a magyar 
vasúthálózat jelen kifejlettsége mellett általánosságban nemcsak 
bogy ki nem elégitő, de még sok helyütt kedvező visszahatással 
sincs az erdőgazdaságra. 

Hazánk testét ugyanis kevés kivétellel egy jól épített, bár 
még nem elég sürü oly vasúthálózat vonja be, mely az ország
határ felé mindinkább ritkul, s a külországokkal összekötő vona
lakon kivül még elég gyéren nyul be a magyar bérczkoszoruba. 

A világforgalomnak ez egymástól még elég távol eső vezető 
erei elsőrendű tényezők a kivitel és behozatal lebonyolításánál, 
nagy fontosságúak strataegiai szempontokból is, de a szivó oldal
ágak hiján nem lehettek kielégítő befolyással főleg az erdős hegy
vidék gazdasági fellendülésére. 

Ez a körülmény pedig különös jelentőséggel bir az erdő
gazdaságra nézve, mely első és fontos szerepre hivatott az ország
határ hegyvidéki részeiben. 

A világ müfatermésének elégtelenségéről Mélard erdőfel
ügyelő a párisi nemzetközi erdőgazdasági kongresszuson 1900. évi 
június 4-én tartott, s éppen a magyar erdőgazdaságra is oly 



tanulságos előadása *) a statistikai adatok egész halmazának 
támogatása mellett kiemeli többek között azt is, hogy ez idő 
szerint Ausztria, Magyarország, Norvégia, ^Svédország, Finn- és 
Oroszország, az Egyesült-Államok és Kanada rendelkezik még fa-
fölösleggel. 

Ezen egyebekben is ismert körülmények között, hazánknak 
kedvező geográfiai fekvése mellett, s az amerikai verseny daczára, 
annak a fatermésünknek, mely a honi szükséglet Melegítése után 
fenmarad, jelentős szereppel kell birnia az európai piaczon. 
Kell egyben az is, hogy fatermésünk egységárai rohamos emelkedést 
tüntessenek fel. 

Idevágó statisztikai adataink futólagos megtekintése, fa-
kivitelünk nagy tömegét feltüntető adataival örvendetes képet tár 
elénk, sőt meglep magas számadataival, mert az 1887-től 1896-ig 
terjedő 10 év átlagában**) az összes fatermésbeli kivitelünk 
59.280,598 korona értéket képvisel, behozatalunk pedig 15.969,450 
korona értékű. 

A statisztikai adatok messzebb menő elemzése nélkül azt 
következtethetnők, hogy a nyugat nagy faszükséglete folytán, s 
kedvező vasúti díjtételeink vagy konjunktúráink segélyével hazánk 
fatermését jó áron viszi külföldre az élénk kereslet, a kereskedők 
spekulácziója, s mi élelmességünkkel talán valahonnét keletről, 
idegenből hozzuk a miénknél olcsóbb anyagot, mely behozatalunk 
értékében szerepel. 

Sajnos azonban, hogy a statisztikai adatok behatóbb vizsgá
lata az ellenkezőről győz meg! Behozatalunkból ugyanis a számot 
tevő nagyobb rész 11.613,320 korona értékben az osztrák örökös 
tartományokra,***) s többnyire már megdolgozott fára, főleg pedig 
lágy fürészárura esik. Fölötte fontos pedig az e fajta faanyag 
behozatalunk értéke főleg akkor, ha szemügyre vesszük, hogy 
kivitelünk lágy fürészáruban bár emelkedőben van, mégis a jelzett 
10 év átlagában 5.661,738 koronával szerepel, a jó részt az 
osztrák földről kerülő behozatal 8.432,460 korona értékével szemben. 

* ) Lásd az Erd. Lapok 1900. IX. füzet, 857 old. 
* * ) Lásd: Erdészeti Zsebnaptár 1900. 
* * * ) Főleg Romániából hozunk ugyan be az utóbbi időben nyers faanya

got, de ez az ausztriai fürészáru behozatalnak értékben alig Vio része. 



Megnyugtatásunkra lehet bár az a körülmény, hogy a míg 
1887-ben csak 3.844.428 korona értéket képviselt a küllőidre vitt 
lágy fürészárunk, ez összeg 1896-ig 12.390,266 koronára, tehát 
háromszorosára hágott, nem mellőzhetjük ennek kapcsán azt a 
tényt sem, hogy amig behozatalunk ez áruból 1886-ban 5.495,330 
koronával szerepelt, 1896-ig 10,841,770 koronára emelkedett, s igy 
még az 1896 évi adatok kiviteli értéke is alig haladja meg a 
behozatalt. 

Ezek különösen hangzó s nem megnyugtató adatok egy oly 
országban, melyről azt mondják az erdőgazdák nemzetközi kon
gresszusán, hogy fafölösleggel rendelkezik. 

De foglalkozzunk a magyar erdőgazdaság tüzifa-termelésével! 
Statisztikai adataink szerint a magyar állam bükk- és egyéb lombfa-
nemü erdőségeinek évi fatermése*) (a tölgyön kivül) 13.287,257 
mB, melyből ha joggal 70%-ot tűzifára veszünk, ez 9.301,080 mB 

Ha ehhez a tölgy évi 7.117,066 m8 évi 
faterméséből **) csak 40%-ot hozunk számitásba. ez 2.846.826 mA 

Összesen tehát 12.147,906 m;s 

volna az évi tüzifatermés. És nem ejt-e gondolkodóba megint, hogy 
e nagy összeggel szemben s lényegtelen lüzifa kivitelünk***) daczára 
tüzelőfahiány, s ezért fölötte magas tűzifa-árakat tapasztalunk 
mindenfelé V A fa hova-tovább kiszorul tüzelő szerként szolgáló 
szerepéből, mert az ipari szempontokból díjtételeiben favorizált 
kőszén a vasutakon eljut a városokig, de a többnyire sokkal 
rövidebb távolságról hozott fa a szállítási nehézségek miatt ugy 
megdrágul, hogy a kőszén versenyét ki nem birja! Nem csoda 
tehát, hogy nemcsak az alföld városaiben, de a hegyvidék erdő-
boritotta vidékein is szénfütésre szerkesztett olyan kályhák nyer
nek alkalmazást, melyek nem is alkalmasak a fával való tüzelésre. 
És manapság, midőn a külföldről is még oly nagy mennyiségben 
beözönlő kőszén ára oly hallatlanul emelkedett, nem ellentmondó-e. 
hogy ezer és százezer ürméterekre menő hazai tüzelő faanyag az 
erdőn reked a szállítás még költséges volta, s igy az értékesítés 
lehetetlensége miatt? 

* ) S.259,364 hold területen (I . e tárgyban Erdészeti Zsebnaptár 1900). 
* * ) 4.239,582 hold területen. 
***) 1896-ban 1.316,556 korona értékű. 



Papirgyárosaink az utóbbi időben több izben emelték 
gyártmányaik egységárait. Olvastam 10%-os áremelésről, sőt 
a Budapesti Hirlap 1900 évi november 10-iki (309) számának 
közgazdasági rovatában azt találom, hogy a gyárosok 30°/o-os 
áremelésre határozták el magukat a puha faárak magas volta 
miatt. Szinte hihetetlenül hangzó annak, aki ismerve honi viszo
nyainkat, tudja, hogy milyen anyagot és milyen árban használnak 
pl. azok a német gyárak, melyek ma is nemcsak életképesek, de 
virágzók az ottani nagy fakereslet és olyan íahiány daczára, mely 
kielégítésben a messze külföld behozatalára szorul. Vagy nem 
ejthet-e gondolkodóba ismét az a körülmény, hogy Németország
ban, az 1894. évben közzé tett adatok szerint*) a fapapir anyag 
gyártáshoz évente 1.586,900 m 3 faanyagot fogyasztanak, s az évi 
celloluse gyártás 2"6 millió mázsa 30 millió márka értékben ; mig 
nálunk a gyér verseny daczára pl. a tordai cellulose gyár 1899. 
évi mérlege veszteséggel zárul, papirgyárosaink pedig az árakat 
emelik fadrágulás czimén ! Nem találjuk-e kimagyarázhatatlannak 
az Erdészeti Lapok 1900. évi I. füzetében hozott azt a közleményt, 
mely szerint egyik felsömagyarországi papírgyárunk cellulose 
szükségletének egy részét Zerneströl Brassó mellől szerzi be ? 

Folytathatnám a taglalást a telefon- és táviró-poznák, a 
gyümölcsfa- és a szőlőkarók kérdésével, s eljutnék talán hasonló 
eredményekkel a babkaróig. Mindez azonban már fölösleges volna 
e helyütt! Kiemelem újra, amivel kezdtem ez értekezésem, hogy 
átszelik a magyar bérczkoszorut kiválóan fontos vasutvonalak, 
melyek a világkereskedelemnek vezető erei, s elsőrendű tényezők 
a világforgalom lebonyolításához, de nincsenek, vagy legalább is 
igen gyéren vannak sziyó oldalágaik, melyek sokirányú, fontos 
hivatásuk melleit megnyugtató befolyással lehetnének az erdős 
hegyvidék gazdasági fellendüléséhez. 

Elmondhatjuk talán több okból, de különösen a magyar hegy
vidéki erdőgazdaság, s igy hazánk egy fontos nemzetgazdasági 
ága érdekéből, hogy: ha eddig vasutakat építettünk kivitelünk 
biztosítása végett, most már sietve kell vasutakat építenünk a 
behozatal ellen való védekezés czéljából. 

Nekünk olcsó, de czélhoz vezető helyi érdekű vasutakra van 

* ) Schwappach: Forstpolitik. 



szükségünk a magyar bérczkoszoruban; életet kell hoznunk az 
elhagyatott vidékekbe, hogy biztos alapját fektessük a többnyire 
szegény s nagyobbára más nemzetségek lakta tájak minden irányú 
közgazdasági fellendülésének. 

Nagy reményekkel nézek tehát ama törvényjavaslat elé, 
melyet a kereskedelemügyi m. k. minister ur a helyi érdekű 
vasutakról a közel jövőben a ház asztalára fog tenni. Ettől a 
törvényjavaslattól sokat vár az egész ország jövője, de sokat 
remél fellendüléséhez a hegyvidék erdőgazdasága is. És ha elér
kezettnek látta az osztrák kormány, hogy az á'lami és közalapit-
ványi erdők szárazföldi szállító eszközökkel való feltárásába, nagy
részt az általános beruházások kölcsönéből milliókat fektessen, be 
fog következni a helyi érdekű vasutak régóta óhajtott sűrűbb 
hálózata folytán a mi elhagyatott hegyvidékünkre is egy szebb 
jövő, melynél jövedelmezőbb lesz, és könnyen amortisálbatónak 
kínálkozik majd mindenfelé az erdőgazdaságokat szeldelö száraz
földi szállító eszközök kiépítése. Megejthető lesz a keskeny 
nyomközü, de állandó jellegű erdei vasutak vagy alapozott jó 
utak létesítése ott is, ahol azt bármi okból eddig czélhoz vezető
nek vagy kívánatosnak nem találták. 

Sok helyütt már ma is kedvezőnek, rentábilisnak jelentkezik, 
s a tulajdonos anyagi érdekéből elodázhatatlan az erdős vidékek 
állandó jellegű szállító eszközökkel való behálózása, de a helyi 
érdekű vasutak létesítése kapcsán be kell következnie, hogy foko
zatosan feltárassanak a magyar erdők mindenütt, hogy ekként 
sikerrel vehessük fel majd a  versenyt az osztrák behozatallal 
szemben is. 

És ha e munkálatok, mint ahogy a külföldön, ugy nálunk is 
beválnak, amint ahhoz már elég hazai példa alapján is kétség 
nem férhet, ugy megszűnnek majd a gáncsok is, melyek elképzel
hetetlenül sokféle, de helytelen felfogásokból indulnak ki akkor, 
midőn szemére vetik a magyar erdészetnek, hogy a hazai erdők 
aránytalanul keveset jövedelmeznek. 

II. 
A magyar ipar és kereskedelmi kamarák 1899. évi jelenté

sének a fakereskedelmet és faipart felölelő szakaszaiban *) 

• ) Lásd : „Erdészeti Lapok" 1900. évi IX., X., Xt.-ik füzet. 



erdőgazdasági szempontból érdekes és tanulságos részletekre 
akadunk. 

Kettő ragadta meg különösen figyelmemet. 
Az egyik bizonyos faárukra vonatkozó vasúti díjtételek alá-

szállitásának sürgetése, a másik azok az élénken vázolt nehéz
ségek, melyekkel a faanyagok szállítása addig jár, amíg azok a 
meglévő közforgalmú vasutakig érnek. 

Én mindenek előtt ez utóbbi körülménynyel kívánok foglal
kozni, mert azt hiszem, hogy benne az első is indokolását találja. 

Köztudomású, hogy a mai faszükség daczára az exportáló 
magyar erdőgazdaság aránylag keveset jövedelmez. Felhangzanak 
a panaszok mindenfelől; sőt itt-ott már tanácsokkal is találkozunk 
a bajok javításához. Akadt már olyan gazdasági szaklap is, mely 
a jövedelmezőség emeléséhez «a vadak és vadszárnyasok tenyész
tését és szaporítását,» meg azt ajánlotta, hogy «az erdőgazdaságot 
a gyümölcstermeléssel kell belterjessebbé tenni.» 

Nem vonom kétségbe a legjobb indulatot az ilyen és hasonló 
útbaigazításoktól sem, e helyütt azonban reájuk sok egyében 
kívül, már azért sem reflektálhatok, mert nagyon messze térnék 
attól a tárgytól, melyet jelen értekezésem czime megkíván. 

Köztudomású erdögazdáink előtt, hogy a hazai fenyőépületi 
fa köbméterjének azt az átlagárát, mely az erdőbirtokosnak a 
tőnél jut, országos átlagban 3—4 koronánál magasabbra, sajnos, 
még ma sem tehetjük. Ne feledjük ugyanis, hogy vannak esetek, 
hol a fakihozó és szállító eszközök hiányossága folytán ma is 
potom áron kel el a legszebb fatermés. 

Tudok pl- Erdélyből eseteket, hol a magántulajdonú erdő
gazdaságban az érett fenyöszálerdő holdját 15 írtjával, 30 koro
nával adták el! Mi jut, kérdem már most ilyen körülmények között 
tőár fejében egy köbméter fa után ? És kérdem ezek ' után, nem 
köztudomásu-e, hogy kevés hegyvidéki erdőgazdaságunk van olyan, 
melyekben a fenyő épületi fáért 6 koronánál nagyobb összeget 
érnek el az erdőben egy köbméter átlagáranként. 

Ezzel elleniében pl. Báden nagyherczegség erdőgazdasági 
eredményeit feltüntető statisztikai adatokból, tehát nem is a 
magas faárairól hires Szászországéból, azt olvasom ki, bogy az 
erdőbirtokosnak a fenyő épületi fa .köbméterje után az erdőben 
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jutó országos átlagos egységár a 20 koronát meghaladja, s hogy 
vannak helyek, hol az első osztályú fenyő épületi fa köbméterének 
átlagára tul hág már a 35 koronán is.*) 

Kutassuk e feltűnő különbség okát! 
Beérhetnők ugyan e kérdés jogosultságát illetőleg azzal az 

egyszerű válaszszal, hogy nem lehet az iparilag és a közgazdaság 
minden ágában annyira fejlett nyugat erdőgazdasági eredményeiből 
a mienkre következtetéseket vonnunk. 

De hát ezúttal ne tegyük ezt. 
Mi faterméket s éppen épületi faanyagot is exportáló ország 

vagyunk. Az uj vámtarifa ügyében Országos Erdészeti Egyesüle
tünknek a földmivelésügyi m. k. minister úrhoz csak a legutóbb 
intézett s oly tanulságos felterjesztéséből is látjuk, hogy elég nagy 
mennyiséget 1.643,879 korona értékű puha épületi fát vittünk az 
1898-ik évben külföldre; bár majdnem ugyanannyit 1.373,214 
korona értékben hoztunk be, főleg Bomániából.**) 

A vasúti dij szabás arányainak ismerete nélkül azt hihetnők, 
hogy a magyar és német fának a tőnél jelentkező tetemes ár
különbözetét a tagadhatatlanul elég magas vámokon kivül a nagy 
távolság vasúti díjtételei emésztik meg. Ez azonban nem áll egé
szen. A Vogesek és a Schvvarzwald előbb emiitett magas egység
áru faterméséből épületi fa minőségben is hatalmas mennyiséget 
szállítanak el hosszú vonalakon a Német birodalom más orszá
gaiba, sőt exportálnak a vámsorompós Francziaország és Schweiz 
nagy faszükségleteinek kielégítésére is. Tudjuk az is, hogy mily 
nagy arányban hozzák be a közgazdaságilag fejlettebb osztrák 
tartományokból a puhafa fürészárut hozzánk; ***) sőt ne mellőzzük 
annak kiemelését sem, hogy pl. 1898 ban puha épületi fa kivitelünk 
kisebb, 724,702 korona értékű része viselte csak a vám terheit, 
mig a kivitélből 919,177 tehát majdnem egy millió korona értékű 
faanyagunk vám nélkül talált fogyasztóra, mert csak az osztrák 
tartományokba került. 

A különbözet lényeges részét a meglévő közforgalmú vasuta-

* ) Statistische Nachweisungen aus der Forstverwaltung Badens 1895. 
• * ) Lásd Erdészeti Lapok 1900. évi X. füzet. 
* * * ) Csak Ausztriából az 1898. évben behozott puhafa fürészáru értéke 

9.711,295 korona. (Lásd Erd. Lapok 1900. X. füzet.) 



Ing való szállítás emészti meg, s káros kihatással van ugy a puha 
épületi fa, mint fürészáru kereskedelmünkre, s igy az erdőgazda
ságra is. Állithatjuk ezt a nélkül, hogy a tőtől az idegen fa-
fogyasztó helyig kerülő faanyagunkra fordított kiadásokat elemeznők. 

Nehézkes és költséges á szállítás nem egy helyütt a községi 
•vagy más közutakon s már ebből folyik több helyütt, hogy bel
jebb az erdőben nincsenek vagy rosszak utaink. 

Aránytalanul nagy költséget nyel el az utak feneketlensége 
és a nagy távolság, melyen a fát tengelyen vagyunk kénytelenek 
szállítani a közforgalom kiépült vonaláig. 

A kereskedői nyereséget a minimumra szállítja az erdőből 
való nehézkes fakihozás és tovább a közutakon kivánt körülmé
nyes fuvarozás, a fuvarosok keresetét megölik a rossz utak s 
azok következményei, az erdőgazda jövedelmét pedig alacsonyan 
tartja a most vázolt helyzet bénitó hatása. 

Nem természetes következménye-e a jelzett körülményeknek, 
hogy a vasúti díjtételek leszállítását sürgetik az egész vonalon? 
És lehet-e egyébbel szanálni az ilyen kérdéseket ideiglenesen és 
addig is, a mig azok egyéb irányban orvoslásra találnak? Avagy 
ki vonná kétségbe, hogy e bajokat ideig-óráig is enyhítenünk kell 
s hogy e hátrányok végleges eloszlatását halasztanunk nem lehet? 

Talán eléggé indokolják ezek a körülmények, hogy minden 
egyébtől eltekintve milyen fontos erdőgazdasági érdek az erdős 
begyvidék állandó szárazföldi eszközökkel való feltárása s mily ki
válóan fontos még ennek előtte is, hogy ott, a hol kell, első sor
ban is helyiérdekű vasutakat létesítsünk! 

A viczinális vasutak ügye hazánkban nem örvend különös 
rokonszenvnek. 

A hal iható panaszok közül azonban a tovább- fejtendők ér
dekében csak azt kell e helyen kiemelnünk, hogy drágák s hogy 
létesítésük költsége nem egy esetben nincsen arányban azzal a 
közgazdasági haszonnal, mely belőlük a közelebbi jövőben várható ! 

Ha minden egyébtől eltekintünk, ez nem olyan baj, mely 
nem találhat ma orvoslást, nem olyan érv, mely mi«tt pálczát tör
hetnénk a helyiérdekű vasutak fölött s végül nem is olyan ok, 
mely kizárná azt, hogy a kérdés továbbfejtegetésébe ne mé
lyedjünk. 



Ne téveszszük ugyanis szemelől, hogy a közel-jövöben uj 
törvényt hoz országgyűlésünk, mely éppen az idevágó érdekek fel
karolására hivatott és ne feledjük, hogy világszerte mindinkább 
nagyobb súlyt fektetnek a helyiérdekű vasutak hálójának olyan 
fejlesztésére, a mint az a lokális kívánalmak kielégítésére legin
kább szolgálhat. 

Nyugaton a keskenynyomkö'zü közforgalmi vasutaknak jut 
hovatovább nagyobb szerep. Ilyenek létesítése olcsóbb, üzemi 
eredményük több évi tapasztalat szerint a várakozásnak teljesen 
megfelelt, sőt kiváló eredményeket biztosított többek között az 
erdős vidékek főbb utvonalain is az anyagforgalom lebonyolítá
sában. 

Bajorországban jeles szolgálatokat teljesítettek eddig is e 
vasutak. Mecklenburgban a főleg faanyagszállitásra hivatott kes
keny nyomközü helyiérdekű vasutak már régibb keletűek. Szász
országban mintegy 360 km. 750 mm. nyomközü vasút épült. 

Poroszországban az 1892. évben a helyiérdekű vasutakra 
hozott törvény óta 13 esetben létesült az államerdészet anyagi 
támogatása mellett olyan keskenynyomközü közforgalmú vasút, 
mely a vonalába eső erdők anyagforgalmának egészséges lebonyo
lítására s ezzel az erdőgazdaság jövedelmének emelésére hivatott.. 

Bizonyára ezek a körülmények vezethették reá a német erdő-
gazdákat, hogy 1897-ben Braunschweigban tartott ülésük napi
rendjére tűzzék a keskeny nyomközü helyiérdekű vasutak (Klein-
bahnen) erdőgazdasági fontosságának méltatását. 

Beható fejtegetések, tanulságos kijelentések kerültek ekkor 
szőnyegre. Érdemes, hogy tárgyalásuk anyagának meritumát ez. 
úttal ide iktassuk olvasóinknak. 

Nem kis térfogatú és olyan erdők kívánják meg Dankelmann 
dr. országos erdömester szerint a helyiérdekű vasutak létesítését, 
melyek fatermése a közvetlen közelben jól fizető fogyasztóra talál, 
nem is népes és iparban gazdag vidék nagy térfogatú erdőségei 
olyanok, melyek érdeke ilyen vasutak létesítését a legsürgősebben 
teszi szükségessé, végül nem is ott találja elsőrendű létjogát, hol 
a nagy térfogatú erdők gyér lakosú vidékét a közforgalmú nagy 
vasutak szelik át, vagy azokat megfelelő vonalakon érintik. 

Ilyen helyeken s a helyi körülmények szerint a jól alapozott. 



és tervszerűen épült köz- és erdei utak, vagy a magánjellegű 
erdei vasutak kiváló és teljesen megfelelő szolgálatokat teljesítenek. 

A keskenynyomközü helyiérdekű vasutak létesítése kiválóan 
ott előnyös, hol a nagy térfogatú erdőségek faárai alacsonyak, 
hol a vidék gyér lakosú, iparban szegény, közgazdasági fejlettsé
gében visszamaradott s főleg a hol a közforgalmú vasutak távolabb 
esnek, s ilyen helyiérdekű vasutakkal egyfelől ezek, másfelől az erdei 
vasutak hozhatók szervi kapcsolatba. 

Kiválóan fontos körülmény, hogy a helyiérdekű keskeny
nyomközü közforgalmú vasutak az erdős völgyekbe ágazó állandó 
jellegű erdei vasutakban találják természetes folytatásukat, melyek 
végső szivóerei vágásonként akár átrakható, hordozható vágányok 
is lehetnek. 

Ilyen értelemben s szervi összefüggésben a nagy vasutakkal 
e közforgalmú u. n. „kis vasutak" a jövő kiválóan fontos közle
kedési eszközei, melyektől ugy a mező, mint az erdőgazdaság 
sokat várhat fellendüléséhez! E kérdés másik előadója Haarmann 
osnabrucki vasgyári igazgaló olyan fontosságot tulajdonit nekik a 
jövő közgazdasági fejlődésében, hogy a közlekedési utak létesítését 
is akként kívánja megejteni, hogy azokon könnyen legyenek vasúti 
vágányok fektethetők. 

Kérdem, a hazai viszonyok között, több helyütt nem ép oly 
megfelelő volna-e ilyen keskeny nyomközü helyiérdekű vasutak 
létesítése? Nem volnának-e ilyenek megfelelő sikerrel építhetők 
ott, hol egyéb közforgalmú vasút költségesnek jelentkezik, vagy 
akár más okokból is kivihetetlen? 

Elég jogczimünk van mindezért ahhoz, hogy reményteljesen 
várjuk azt a javaslatot, mely a viczinális vasutakat illető kérdé
sek rendezésére hivatott. K. 




