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Horvátország kincstári erdeiről.
A használat módja és az eddigi csekély használat okai a
következők voltak.
Tekintet nélkül a talajminőség lényegesen különböző osz
tályzataira a fordakort az egész erdőre nézve 120 évvel álla
pították meg és az erdőt szállalva használták, elébb egészen
szabálytalanul, ujabb

időben pedig oly tervezet alapján, hogy

a vágásból a feltételezett átlagnövekvés harmadrészéig terjedő
tömeget a legerősebb méretű fákban vegyék ki, s e használat
mellett az egész erdőt végig szállalva 40 év múlva az első
vágáshoz visszatérjenek,
rendszeresen

az elébb leirt eljárást ismételvén. A

szállaló használat módja

kifogás

alá nem

esik,

miután ennél czélszerübbet az ott uralkodó gyakori viharoknál
és talajviszonyoknál fogva alkalmazni nem lehetne. Ha ugyanis
a növekvés több mint harmadrésze vágatnék ki egyszerre, ez
által a romboló szélvészeknek könnyen alkalom nyittatnék az
egész még fenálló erdőt halomra dönteni, gyökerestől kiforgatni
s összevissza törni.

Tarvágat

mellett pedig az újra erdősülés

lenne teljesen veszélyeztetve, miután a jegenyefenyő és a bükk
fiatal korában szelídebb éghajlat mellett is annyira érzékeny a
meleg és hideg behatása iránt, hogy e fanemeket ott sem va-
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gyünk képesek máskép, mint az anyafák árnya alatt tenyészteni.
Itt tehát e fanemek,

hol azok, mert nékik égalj és talaj igen

megfelelnek, csodás méretű törzsekké fejlődnek, tarvágat mellett
tökéletesen

kivesznének; de tarvágat itt a talajt magát is ve

szélyeztetné és kétséget nem szenvedhet, mert ott az elrémülően nagyszerű

példa, hogy minden tarvágat

rövid idő alatt

teljesen terméketlen karsttá válnék, miglen a most alkalmazott
eljárás mellett, a termőföld esők és viharok általi elmosás és el
söprés ellen megvédve mind mélyebb rétegeket képez, s annak min
den talpalatnyi része buján tenyésző fanövényzettel van borítva.
De ha

a használat módja nem esik kifogás alá, ugy az,

hogy általában

120

éves fordát állapítottak meg, ennek oka

annál kevésbé igazolható. Ily hosszú fordát ugyanis azért fo
gadtak

el, hogy lehető legtöbb bordonalit vagyis

méretű

gerendafát

termelhessenek,

legerősebb

a mi ugyan sikerült,

de

kevés volt benne az öröm, mert a fentebbi számok bizonyítják,
hogy ily erős és aránylagos nagyértékü fából eladni :
a fenyvesekben csak
a bükkösökben
tett;

miglen

a

10%-ot,

.

.

többi

erős

.

. . .

fenyőfából

.

72%-ot

1%-ot

lehe

és az összes

lombépület és műszcrfa több mint felét fürészrönkőként kellett az
erős épületi fa árának majdnem csak egy harmadáért eladni; a hát
ramaradott tömeg pedig mint csekélyebb méretű műszerfa kelt el.
De

a

120

éves

forda

ily czél eléréséhez nem is lett

volna elegendő, miután azon fák, melyek ily nagyméretű geren
dákat szolgáltatni alkalmasak, ott is 1 6 0 — 2 0 0 és több évesek;
ily forda mellett tehát az első használat idején tul, ott bordo
nalinak alkalmas fa már alig lett volna található.
Hogy tehát jövőre a használati idő czélnélküli tulterjedésével az évi használat,

s igy a jövedelem a szükségen tul

meg ne szoritassék, e mellett pedig a vágás alá kerülő erdő
részekben

mégis

minden

választék megfelelő

mennyiségekben

legyen feltalálható, az igazgatóságnak meg kellene hagyni, hogy
az erdőrendezési munkálatokat a következő elvekre fektesse.
Termőképességi szempontból a talaj 2 főosztályt képezvén,
a táblás karst
nézve

90

területére

éves fordakor

mindenikében

minden

nézve

120

állapittatik

egyes

éves, a többi területre
meg, s a két főosztály

vágástérről

40

és illetőleg

30

évenként

az összes átlagnövekvés V - d a használtassák holdan

ként. E

mellett a 30 és illetőleg 4 0 évenként visszatérő vá
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gások alkalmával 1 2 0 0 db 90, illetőleg 120 éves fát tartsanak
fen a legszebb növésű és legegészségesebb törzsekből, oly czélból, hogy azok használat alá csak a forda kétszeres korának
elérése után kerüljenek.
Az

első fordakor ugyanis túlságosan van fedezve legerő

sebb méretű

fával,

s a második forda kezdetétől fogva az e

czélra külön nevelt fák

háromannyi

bordonali törzset fognak

szolgáltatni, mint a mennyi ezekből jelenleg eladható.
A szükséglet tehát ilynemű fában az ajánlott eljárás mel
lett is teljesen fedezve leend, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy
a fentartottakon kivül számos fa a rendes forda időben is bor
donali fává fog még fejlődni.
Az

erdőrendezés

második

elvéül azt kell megállapítani,

hogy a pagonyok a két főtalaj osztály határain belől csak annyi
üzemosztályt képezzenek, a hány főpiacz van, melyen az egyik
vagy a másik pagony fája

értékesíttetik.

Meg kell továbbá hagyni, hogy az erdőrendezési munká
latokat

legelébb befejezni

iparkodjanak,

s e czélra az illető

erdészek közreműködését is lehetőleg igénybe vegyék, és a már
befejezett ily munkálatokat azonnal felterjesszék, e munkálatok
végbefejezéséig és helybenhagyásáig pedig a vasút megnyitása után
évenként a kincstár részére az előbb leirt módon 2 0 . 7 0 0 öl
fenyőfát és

13.500

1*

„

bükkfát összesen

. 34.200

ölet

használjanak.
További oka az eddigi csekély használatnak abban rejlett,
hogy

a

szolgáimányosoknak

becslés

alapján

levonták,

átadott

ugy is csekélyre

fát

a néhány

számitott termés tömegéből

s eladónak csak a fenmaradó részt nyilvánították; a

mi szintén

nem igazolható, mert mint már fentebb volt sze

rencsém megemlíteni, a szolgálmányfa legnagyobbrészt
épület-

helytelen

és hasábfának

felhasznált

törzsek

csak az

gallyaiból és suda-

raiból állott, tehát oly fából, mely a termés kiszámítása alkal
mával, a hol az nem értékesíthető, tekintetbe sem vétetik.
Legfőbb

oka

a

csekély

használatnak

azonban

az

volt,

hogy az ottani erdőmester azon véleményben, miszerint a Ká
roly város-fiumei

vasutkiépitése

után

a

fát

sokkal jobb áron

sikerülend értékesíteni, mint jelenleg, minden uton-módon töre
kedett bebizonyítani, hogy az erdők állapotánál fogva a tartós
termés igen csekély.
A czélra nézve az erdőmester nézeteit tökéletesen osztom.
A fa tőárai ugyanis ott jelenleg köblábanként a következők :
közönséges fenyő, árbocz és vitorlafa
. 16 — 5 0 kr
.

.

8 —20
5 —10

fenyő, jávor, szil és kőrisrönkő .

.
.

7 — 15
4 —10

erős épületfa

.

csekélyebb épület és műszerfa
bükkrönkő
bükktüzifa

.
.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
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Tekintetbe véve, hogy a fakereskedők, a Luiza és Karo
lina utakért, melyek az erdőn keresztül vonulnak, köblábanként
átlagosan
fizetnek,

véve
miglen

3 kr vámot, és mértföldenként 3 kr vitelbért
a vasút

szü ik, a fuvarbér
szálland
kiépítése

le, kitűnik,
után,

kiépítése után a vám egészen meg-

mértföldenként

pedig legfeljebb

miszerint a fa mostani

0.5 krra

értéke a vasút

és annak minden további előnyeitől eltekintve,

köblábanként
kimutatott

legalább

termés

is

5 krral fog emelkedni, mi a fent

feleslegét

számítva

2 4 . 5 8 2 X 5 = 122.910

írtnak felel meg. Ez tehát azon összeg, melyet évenként nyer
nünk kell legalább is, ha a vasút megnyitásáig az eddiginél
nagyobb tömeget nem használunk.
A mostani jövedelem tartós évi emelkedése pedig kitűnik,
ha a fentebbi termés többletet a vasút menyitása után bizton
remélhető átlagárakkal

oly választék százalékok szerint vesz-

szük számba, a milyenekben a fa eddig értékesíttetett.
A fenyőfatermelés felesleg tesz : 2 0 . 7 5 6 — 3 . 1 4 1 = 17.615
szab. ölet. Ebből :
erős épületfa 1 0 % vagyis

1.761 öl 19 f r t j á v a l =

fürészrönkő 7 2 % vagyis

33.459 frt,

12.683 „ 16

„

=202.928,,

3.171 „ 12

„

=

csekékélyebb épület és mű
szerfa 1 8 % , vagyis
A bükkfatermés

38.052 „

felesleg tesz : 1 3 . 5 1 9 — 6 . 5 5 2 = 6.967

szab. ölet. Ebből :
erős épületfa 1%, vagyis

70 öl 19 í r t j á v a l =

1.330 frt,

csekélyebb méretű épület- és
műszerfa 2 % , vagyis

140 „ 12

„

=

1.680

„

2 8 0 „ 12

„

=

3.360

„

„

=19.341

„

rönkő 4 % , vagyis

.

.

tűzifa 9 3 %

•

• 6.447 „

»
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A tartós jövedelem évi emelkedésének többlete tehát 3 0 0 . 2 4 0 írt
ra tehető.
De alapos reménnyel vagyok, hogy a jövedelem a fenteb
binél nagyobb összeggel is lesz fokozható.
A jogi viszonyok javulását és a törvények lelkiismerete
sebb kezelését mint általános, bár igen fontos tényezőt csak
felemlítve, az értékesítés mostani módjának vázolatára és az e
részben eszközölhető javítások előadására bátorkodom áttérni.

Értékesítés.
Az értékesítés eddigi módja a következő : minden erdész
a maga pagonyában a termésnek arra eső részét a vágástéren
oly törzsekben jelöli ki, melyek ledöntése részint a fák koránál
fogva, másrészt újraerdősítés szempontjából legszükségesebb.
E

fák

megbecsültetvén,

róluk kimutatás készül, melynek

jóváhagyása után a fa árverésen adatik el vágásonként olyképen,
hogy a
illető

vevő köteles mindazt átvenni és megfizetni, a mi az

fákból

Miután

a

lefizette,
egyes

azok

és

minősége

szerint

készíthető.

legtöbbet igérő a fa megbecsült értékének
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az erdész május hó végefelé munkásokat fogad s az

fákból

készíttet;

méretei

saját

belátása

szerint

különféle

választékokat

tehát az arra való fákból bordonalit vagy rönkőfát,

a törzsek végeiből vagy más vékonyabb törzsekből skálafát stb.
Ha

a vágás fája

fel van dolgozva, az előállított termé

nyekről azok méreteik pontos megjelölése mellett uj kimutatás
készíttetik, s a midőn annak helyessége az erdőmester által a
helyszínén megvizsgáltatott, s ennek jeléül minden egyes darab
zár

alatti

saját

bélyegzőjével megjelöltetett,

a faáruk a leg

közelebbi utakhoz vonatnak vagy hordatnak, s ott az erdőmester
és erdész által a vevőnek mutattatnak be, mely alkalommal az
erdőmester és erdész jogában áll, oly áruért, mely többé-kevésbé
hibás a szabályszerű árnak egész egy harmadát elengedni.
A faáruk értékének végleges megállapítása

s a

készítési

meg hordási költségek számadás szerinti hozzászámitása mellett
a

vevőnek pontos kimutatás

kézbesittetik

azon felszóllitással,

hogy fizessen és fáját mielébb hordja el.
A vevő
fát,

azután

a minőkben

teljesített

fizetésre

azt

oly részletekben és időközökben fizeti a
elszállíttatni

óhajtja;

a pénztár által a

nézve nyert igazolványt az erdésznek bemu-

tatja, s ez a kifizetett darabokat külön e czélra

szolgáló

bé

lyegzővel jelöli meg. Az igy megjelölt fát a vevő önköltségén
készített

és fentartott utakon az országutakig s onnét tovább

szállíttatván, minden szállítmányt a főközlekedési utak 3 alkalkalmas pontján, Plasze, Jelenje és Stubicza felállított

erdővédi

sorompóknál megvizsgáltatni köteles.
Itt

az

erdővéd

hogy meggyőződjék,

a

szekérre

ha váljon

rakott

a

darabokat

megméri,

megfizetett darabok szállit-

tatnak-e? Ha a szállítmányt a fizetési igazolvánnyal

megegye

zőnek

fa,

találta,

erre

reá

írja,

hogy

a

megfizetett

mely

napon szállíttatott el, s egyszersmind egy külön jegyzőkönyvbe
beirja a vevő nevét, a szállítás napját és a szállított darabokat
egyenként és minden méreteik szerint. Ha a méretek azokkal,
melyek a fizetési igazolványba jegyezvék, nem egyeznek, vagy
a fán

nincsen

bélyeg, vagy ez az erdővédnél

tás végett letett bélyegmintával
elkoboztatik

nem

egyezik,

összehasonlí
a

szállítmány

és a kincstár javára időnkénti árverés utján

el

adatik.
Azonkívül még a pénzügyerők is jogositvák, minden a sorom
pón már áthaladott szállítmányt feltartóztatni és megvizsgálni, a
vizsgálat eredményét pedig, azaz, hogy kinek fájával találkoztak,
mennyi és egyenként mily méretű darab volt az illető szekéren,
az erdőhivatalnak hetenként bejelenteni kötelesek, mely az igy
nyert adatokat a sorompói jegyzőkönyvbe a megfelelő napokon
följegyzettekkel
Ezen

összehasonlítja.

részletesen leirt eljárás

érdekeivel tökéletesen

megegyezőnek

első pillanatra a kincstár
látszik;

mert

az

által,

hogy az egyes törzseket az erdőhivatal maga dolgoztatja fel azzá,
a mire azok legalkalmasabbak, a fa minden egyes részecskéje
minőségének

legmegfelelőbb

árával

értékesíttetik,

s az ellen

őrzés is olyan, hogy legalább a főpiaczok felé elorzott nagyobb
méretű fát észrevétlenül vinni majdnem lehetetlen.

A viszonyok behatóbb tanulmányozása azonban ez eljárást
sok tekintetben hibásnak s annak gyökeres szabályozását fölötte
szükségesnek tünteti fel.
Első

hibája

e

rendszernek

az,

hogy

a kincstár a fát

megfelelő választékok szerint saját költségén dolgoztatja föl és
a mellékutakhoz hordatja ki.
Ezáltal ugyanis a fa értéke szállíttatik le, a mennyiben a
vevő e munkát

legtöbb esetben olcsóbban lenne képes végez

tetni, mint azt az erdészeti személyzet a legjobb akarat mellett
teheti.
Hozzá
kevésbé

járul

ehhez,

hogy

a

kincstár

érdekeit

netalán

szem előtt tartó erdész nem is igen iparkodik lehető

legolcsóbb munkásokat

keríteni, hanem főleg olyakat, a kik a

munkát lehető leggyorsabban,

ha nem is legjobban végezvén,

őt a további gond és utánjárástól

fölszabadítják.

Hogy ez a vevők és az erdészeti személyzet közötti foly
tonos és gyakran igen kellemetlen súrlódásokra szolgáltat okot,
az igen természetes; de a munkások fogadása, azokra a folyto
nos felügyeletet,

a nekiek

szükségkép kiszolgáltatott előlegek

nyilvántartása, valamint a bérek utalványozása és helyes elszá
molása

annyi

ennélfogva
fordítani,

írásbeli

az

munkával

erdőre magára

terheli az erdészt, hogy az

csak igen kevés gondot képes

és az erdővédi személyzet fölött, melynek egy része

különben szintén a vágásban van folyvást elfoglalva, felügyeletet
épen

nem

midőn

ez

gyakorolhat,

nevezetesen

legszükségesebb

volna,

az

év

midőn

az

azon

szakaiban,

erdő és

annak

termékei a legnagyobb megtániadtatásoknak vannak kitéve.
További

árnyoldala

ez eljárásnak

az, hogy nagyobb és

pénzerővel rendelkező fakereskedők ajánlataik

alkalmával

mításba veszik azon különbözetet, melylyel a kincstári
drágább

annál,

szá

munka

a mit ők saját embereik által végeztetnének,

miglen a vagyontalan kereskedő c többletet is megfizeti, mert

ily

módon

minden

előleges költségtől megkíméltetik.

hátrányos következménye

Ennek

azonban az, hogy ily vevők a szá

mukra elkészített fát csak oly részletekben veszik át, a milye
nekben azt már eladatniok sikerült, s igy néha 2 évig is tart,
mig a fa árát lefizetik és a feldolgozásra meg kihordásra for
dított kincstári költségeket megtérítik; ha pedig a fa ára idő
közben lejebb
annak

szállt, és nyerességre nincs kilátás, a fát az
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értékével egyenlő

0

biztosítékkal

együtt

ott

hagyják.
Ehhez járul, hogy ily módon mindazon károkért, melyeket
a munkások

az erdőben elkövetnek a kincstár csakis a több

nyire egészen vagyontalan munkást vonhatja felelősségre, mig
ellenkező esetben munkásaiért a fakereskedő lenne felelős.
Sok esetben a munkások nyert előlegeikkel meg is szök
nek s a kincstárt ily módon is károsítják.
Mindez

pedig

épen

nem

szükséges, miután

ugyanazon

előnyöket sokkal egyszerűbb uton is elérhetni.
Nézetem

szerint ugyanis az előre ment becslés alapján

az árverés ugy lenne megtartandó, hogy a vevő köteleztetnék
az

ígért

egységi

árak

alapján

a fa minden részét a szerint

megfizetni, a mire az leginkább alkalmas.
A megfelelő

biztosítéknak

a vevő által történt lefizetése

után megengedtetnék nekie, hogy a kijelölt törzseket leejtesse,
legallyaztassa

és

meghántassa.

Ez

megtörténvén,

az

erdész

annyi részre osztaná föl az egyes törzseket, a hányféle válasz
tékra azok alkalmasak, s minden ily rész köbtartalmát a hiva
talos használat
árverésnél

az

végett kiadott
egyes

segédtáblák,

választékokra

értékét pedig az

nézve elért árak

szerint

kiszámítván, az összes eredményről kimutatást készítene, mely
az erdőmester által a helyszínén

a vevő vagy annak megbí

zottja jelenlétében tett utánmérésekkel

megvizsgáltatván és a

körülményekhez képest kiigazittatván, vagy jóváhagyatván, má-

solatban

a

vevőnek

kötelező felszóllitás
14 nap alatt

szolgáltatnék

ki,

azon szerződésszerüleg

mellett, hogy a kimutatott árt legkésőbb

a kincstári pénztárba lefizesse. A lefizetés iga

zolványát vevő az erdésznek bemutatván, ez néki a fa további
és kedvszerinti feldolgozását megengedné.
A munka befejezése

után

az erdész a készített válasz

tékokat ismét megmérné, azokról kimutatást
egyes darabokat
a vevőnek

készítene, és az

az e czélra szolgáló bélyegzővel megjelölvén,

szállitmánylevelet

szolgáltatna

ki, melylyel

magát

fuvarosa a sorompóőrök előtt a fentirt módon igazolná.
Ilyképen

a vagyontalan

és kevés biztosítékot nyújtó ke

reskedők a térről leszoríttatnának ugyan, de helyüket a vagyo
nos és meghízható vevők foglalnák

el; a kincstár minden a

vevők érdekében most szükséges igen tetemes előlegezésektől
ment lenne, a fa értéke
tárba,

a megfelelő évben kerülne a pénz

és az erdészek bokros, de igen haszontalan

írásbeli

munkától

szabadulva, az erdőre, annak ápolására és megőrzé

sére,

irtások

az

és

lopások

megakadályozására

fordíthatnák

főfigyelmüket.
További hátránya

a most alkalmazott

értékesítési rend

szernek az, hogy az általa elérhetőnek vélt azon előny, misze
rint

az egyes törzsek

lehető legjobb

minden részecskéje

áron adatik

minőségéhez

el, legislegnagyobbára

csak

mért
irott

malaszt, mely a papíron marad, de gyakorlatilag el nem érhető.
Mi haszna ugyanis, ha az erdész kimutatja, hogy a vágás
alá kerülő fák

összes tömegének több mint fele része bordo

nalinak, s igy legnagyobb

értékű fának

alkalmas, ha

daczára mégis csak a tömeg tizedrészét lehet ily

ennek

választékok

ban eladni, mert többre nincsen kereslet.
Ilyenkor azután még sem marad egyéb hátra, mint az ily
fát olcsóbb választékokra, például fürésztönkökre feldolgoztatni,
s az ezeknek megfelelő, majdnem kétharmaddal csekélyebb áron

eladni. Ha különben a rönkök ára az azokból készíthető desz
kák

árával helyes arányban állana, akkor ezen az ajánlat és

kínálat törvényei szerinti eredménybe, mint mellőzhetlen roszba
belebetne nyugodni.
A rönkök ára azonban a deszkák árához ily helyes arány
ban nem áll, a mi legjobban

abból tűnik ki, hogy Magyar

országon, például Máramarosban és Liptóban a fürészhez állított
rönkő köblábja

2 2 kr, a deszka köblábja pedig 4 2 kr, mig

Fuccinében a fürészhez állított rönkő köblábja 13 kr, a deszka
köblábja pedig 4 5 k r ; a fuccinei fakereskedők tehát a rönkő
köblábját

9 krral olcsóbban kapják

mint a magyarországiak,

a deszka köblábját pedig 3 krral olcsóbban adják el.
Ez

aránytalanság

mellett különben azon tapasztalás

is

bizonyít, miszerint a rönkök vevői, illetőleg az ottani fűrészek
birtokosai ebbeli üzletük néhány évi folytatása után,

majdnem

kivétel nélkül tetemesb vagyonra tettek szert.
E

hátrányos jelensége

lehetőleg eltávolítani annál

okait tehát fürkészni
sürgősebben

termés legnagyobb része mint fürészrönkő

és

azokat

szükséges, miután

a

értékesíttetik.

A baj oka kétségkívül abban rejlik, hogy a kincstár vízjogánál

fogva

minden

évek előtt idegeneknek
41 fürész

fürészépitésre

felhasználható

tért már

engedett át, s hogy ennélfogva azon

birtokosa, mely az uradalom területének patakjain

áll, a helyzetnek tökéletes urává lett : azaz

közmegegyezéssel

a rönkőfáért annyit ajánl, a mennyit az nagy nyereség biztos
kilátása mellett megadhatni vél.
Az árverés e részt tiszta formává sülyedt, mert a fürész
birtokosok az erdőtért egymás között felosztván, mindenki csak
azon terület fajára tesz ajánlatot, mely saját fürészéhez legkö
zelebb esik és viszont szívessége fejében biztosítva van, hogy
ajánlatánál nagyobbat a többi fürészbirtokosok közül tenni egy
sem fog.

E fürészbirtokosok továbbá, a mint azt már föntebb emlí
tem,

a vizjog után járó bért is egymásután tagadják meg, és

a rönkökhöz

oly jogi igénnyel vélnek már birni, miszerint az

idén,

Vrbovszkón

midőn

vállalkozóknak

adatott

a

el,

rönkőfa jobb
kiknek

arra

áron a

vasútépítő

mulhatlan

szükségük

volt, s a kik azt külön e czélra felállított gőzfürészen dolgoz
tatják

fel, az illető fürészbirtokosok

a kincstárt pörbe fogni

nem átallották.
Végül a fürészbirtokosok valószínűen sok oly fát is dol
goztatnak' fel, a mit meg nem fizettek, s azt a fűrészek nagy
száma

és a személyzet másnemű túlságos elfoglaltsága mellett

megakadályozni csak csekély mértékben lehet.
E viszonyokat * megtörni, s a rönkőfának is megfelelő áron
való értékesítését
ha

biztosítani nézetein

szerint

csak ugy lehet,

a kincstár alkalmas helyen maga állit megfelelő fürészt,

s

ott a rönkőfát maga fűrészelteti fel.
E z azonban

csak a vasút kiépítése után ajánlható, miután

jelenleg a munkaerő túlságosan drága és mert akkor a fürészt
a fővasuti állomáshoz legközelebb

eső helyen,

azaz

Fuccinén

lehetend építeni.
Hogy pedig az egész fát, melynek most csak egy
része

41 fürészen

dolgoztatik

metszeni, gőzfürészre

heted

fel, egy fürészen lehessen föl

leend szükség,

miután

az ottani vizerö

nagyobb művek hajtására sehol sem alkalmas; sok apró fürész
építése

és föntartása pedig nemcsak a vasúti állomás közelsé

gének előnyeitől fosztaná meg a kincstárt, de nagy személyzet
költséges

föntartását

is igényelné, míg végül az áru is, mely

tökéletes műfürészen készül, értékesebb.
Egyelőre az igazgatóságnak megkellene hagyni, hogy mind
azon fürészbirtokosokkal, kik a szerződésileg megállapított vízbért pontosan

nem

fizetik,

a vízjogi szerződést bontsa fel és

a felbontás végrehajtását az illető hatóságnál a legerélyesebben
szorgalmazván az eredményről jelentést tegyen.
Továbbá, hogy az összes fürészbirtokosokat azonnal figyel
meztesse, hogy olykép intézkedjenek, miszerint

1875-ben rön

kökre a kincstár részéről többé nem számíthatnak, és végül,
hogy

a fürészrönkők

árát az árszabály

minden egyes illető

tételében köblábanként 9 krral azonnal fölemelje.
Hátrányos oldala a jelenlegi értékesítésnek végül az, hogy
az

erdőmester

az erdészszel egyetértésben

az árverés

utján

elért áraknak egész egy harmadrészét elengedheti.
Ez

nagy és értékes fatömegek

eladása

mellett tetemes

visszaélésekre szolgáltathat alkalmat és a kincstár nagy káro
sítását idézheti elő.
Midőn tebát meghagyatnék
értékesítést

ezentúl

a

fönt

az igazgatóságnak,

ajánlott

módon

hogy az

eszközöltesse, a

gömbölyű fára nézve fönálló árak alapján, egyszersmind érte
sítendő is lenne, hogy az árverésileg elért árakból elengedés
semmi szin alatt sem fog engedélyeztetni, s hogy erre a vevő
ket

a

legközelebbi

árverés

megtartása

előtt szintén kellően

figyelmeztesse.
A használat mennyiségét végül czélszerü lenne a vasút
megnyitásáig

oly

mértékben

jövedelem legfeljebb

megszorítani, miszerint a

15—20.000

tiszta

frtot tegyen, hogy ekkép a

bevételből a netalán előre nem látott költségek is mindig biz
tosan fedezhetők legyenek.
A vasút kiépítése után a fönt kimutatott termés teendi
a

használat

évi

tárgyát

az

1872-től

a vasút megnyitásáig

megtakarított tömeg hozzáadásával, mely megtakarítás a vasút
megnyitására következő 10 évre lenne felosztandó.
Miután végül az árak jelenleg több osztályba esnek, azon
távolságok

szerint, melyek

az illető erdők és a főutak vagy

főpiaczok között fönállanak, az igazgatóságot fel kellene szóllitani,

hogy

a

távolsági

osztályzatokat

a

vasúti

állomásokra

való

vonatkozással állitassa fel, s e munkálatokat, az egyes osztályok
térségeit kitüntető térkép kiséretében terjeszsze fel, hogy ezen
itt megvizsgálandó
benhagyandó

és változtatásokkal vagy azok nélkül hely

alapon

annak

idején

a vasút

megnyitása

után

életbeléptetendő uj árszabályzatot lehessen idejekorán kidolgozni
és helybenhagyás végett ide fölterjeszteni.
(Folyt, köv.)

A budai hegyek beerdósitése.
Buda főváros

képviselő közönsége

tartozó, a megelőző
szerübben

időkben

a város tulajdonához

is erdőkkel diszitett és legczél-

ma is erdőművelésre alkalmas birtokterületet ismét

beerdősiteni óhajtván, felhivta az országos erdészeti-egyesületet,
hogy kebeléből küldene ki néhány tagot, kik a város részéről
is

kirendelt

bizottsággal

az illető

erdőterületeket

együttesen

szemle alá vegyék, s azok beerdősitése iránt a városnak véle
ményt adjanak.
Az egyesület e felhívást örömmel teljesítendő a vélemény
adással

Bedő

Albert,

Hoffmann

Sándor és B á l á s

Vin-

cze tagtársakat bizta meg, kik az eszközölt helyi szemle alapján
a beerdősités iránt következő véleményt adtak.
A beerdősitendő

erdőterületek

talajminőségükhez

képest

három osztályba sorozhatok és pedig :
I-ső

osztályhoz

szántóföldek,
televényes
igen jó

sorozandók

vagyis irtványok,
agyagos

talajukkal,

az

„állatkerti"

(Thiergarten)

melyek eléggé mély rétegű és
általában

mész

kőzet

fölött,

erdőtalajt képeznek, szántóföld gyanánt való tartamos

használatra azonban alkalmatlanok.

