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(Erdőgazdasági birtokpolitika. — Az állami erdőtisztek ügye. — A kopárfásítás
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különlegesen erdészeti törvények tárgyalásától eltekintve,
nem emlékszünk az országgyűlés oly tárgyalására, amelyben
az erdőgazdaság és az erdőtisztek ügye oly nagy, de egyúttal
sajnos oly változó szerepet is játszott volna, mint a közelmúltban az
1911. évi költségvetés tárgyalásánál. A földmivelésügyi tárcza
költségvetése feletti vita, midőn e sorokat írjuk, még nem ért
véget, tehát egyelőre csak néhány rövid megjegyzésben foglal
kozunk bő anyagával.
Az erdőgazdaság szempontjából a tárgyalás legjelentőségteljesebb mozzanatának a földmivelésügyi miniszternek ama nyilatkoza
tát tartjuk, hogy elődjének telepítési törvényjavaslatát nem teszi
magáévá. Ismeretes, hogy ezen törvényjavaslat ellen, abban a rész
ben hevenyészett alakban, amelyben az két év előtt a törvényhozás elé
jutott, erdőgazdasági tekintetben súlyos kifogások voltak emelhetők,
de viszont az is tény, hogy ezen kifogások figyelembevétele és
egyéb hiányainak elenyésztése után ez a törvényjavaslat az erdőErdészeti Lapo k 4
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gazdasági talajok csalárd és közgazdaságilag annyira káros felaprózásának gátat vethetett volna, mig jelenlegi eszközeink mellett a
parczellázási üzérkedések elleni védekezésünk csak hiányos.
A minisztert ematározásában valószínűleg az állami telepítési
akcziónak sok tekintetben elhibázott volta erősítette meg, de hogy
vájjon evvel együtt azután nem az egész kérdést ejtette-e el, azt
a sokszor emlegetett alturista bankra vonatkozó törvényjavaslat
beterjesztésekor fogjuk megtudni.
Egyelőre csak a Beksics-féle birtokkicserélésről vallott nézetét
fejtette ki a miniszter közelebbről. Az Országos Erdészeli Egyesü
letnek a telepítési törvényjavaslatra vonatkozó felterjesztéséből tud
juk, hogy a Beksics-féle eszme csakis bizonyos korrektivummal
fogadható el, t. i. oly alakban, hogy a hitbizományoknak a síkföldről a hegyvidékre való áthelyezése ujabb, eddig magánkézen
lévő erdőterületek lekötésével járjon, ellenben ne vezessen az
állami erdőbirtoknak apadásához. A miniszter szavai ebben a
tekintetben nem nyugtatnak meg s nem merítjük belőlük azt a
meggyőződést, hogy a különben megtévesztőén szép eszmének
ezt az oldalát ismerné.
Az állami erdőtisztek ismert ügye a vita elején lelkes pártolókra
talált magában az előadóban, Papp Gézában, Tallián Béla volt
földmivelésügyi miniszterben és másokban. Az volt a szándék,
hogy Tallián számos munkapárti képviselő aláírásával a részletes
vita során határozati javaslatot terjeszt be, amely már ez évben
is biztosította volna azt, hogy az újonnan belépő tisztviselők faés földjárandóságukat megtartsák, a jövőre nézve pedig a teljes
állásarányositást a kormány figyelmébe ajánlotta volna. Sajnos,
hogy a vita további folyamán ugy látszik az erdészetet ért táma
dások hatása alatt, illetőleg azok felhasználásával a pénzügyminiszter
előzetes hozzájárulását e határozati javaslattól megvonta s igy
csupán a földmivelésügyi miniszter abbeli ígéretében reménykedhetik az állami erdőtisztikar, hogy az 1912. évi költségvetés
ben törekedni fog minden tőle telhetőt megtenni érdekében.
A kopárfásitás ügyében az erdészetet ért támadások örömünkre
nem tántorították el gróf Serényi Béla földmivelésügyi minisztert
attól a szándékától, hogy e téren fokozott tevékenységet kivan
kifejteni, de a legeltetés kérdésében tapasztalható ujabb egészséges

irányzatot sem befolyásolhatták a némely részről tapasztalható
„hazabeszélések".
S e téren örömmel kell megemlékeznünk a f. hó 6 — 8 . napján
lezajlott budapesti országos gazdakongresszusról, amely Thaisz
Elek szakavatott és korrekt előadmánya alapján foglalkozott az
annyira fontos legelőkérdéssel és nagy megnyugvásunkra abban
tért el az eddigi kongresszusoktól, hogy minden erdőgazdaság
ellenes irányzattól menten a legelők javítását, a takarmánytermesztést
és a legelőknek elsősorban a múltban oktalanul feltört régi legelők
ből való újjáalakítását hangoztatta.
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Az usoravölgy i kincstár i erde i vasú t Boszniában .
Közli Sztehlo Oyula, a boszniai és herczegovinai országos kormány erdőigazgató
sága szakosztályának épitő mérnöke.

boszniai és herczegovinai országos vasutak bród-sarajevói
vonalának Usora állomásából indul ki a jelenleg korlátolt
személyszállításra is berendezett és a kincstár tulajdonát
képező keskeny nyomtávú gőzüzemű usoravölgyi erdei vasút.
Ez az erdei vasút Usorától Pribinicig visz, 40 48 kilométer
hosszú és 76 cm nyomtávval van az Usoravölgy mentén megépítve.
A fakereskedelem terén annak idején igen nagy szerepet
játszó Morpurgo & Parente trieszti czég építette abból a czélból,
hogy azon a mostani pribinici erdőgondnokság „Borja" és
„Javorova" nevü erdeiben termelt tölgyfadongák kisebb mellékirányu görpályák közvetítésével kihozassanak és a szükséges élelmi
szerek az erdei munkások részére szállíttassanak.
A czélnak megfelelően és üzleti szempontból tekintve, az
aránylag nagy hosszúsághoz mérten lehető olcsón kellett a pályát
megépíteni s az előfeltételek ehhez meg is voltak.
Az Usoravölgy mentén húzódik ugyanis a doboj-banjalukai
országút s nevezett czégnek megengedték, hogy vasutját ezen
országút részbeni felhasználása mellett épitse meg.
Ennek révén épült a vasút tisztán olcsósági szempontból majd
nem kizárólagosan a nevezett országúton, illetve annak kiszélesítésén
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