
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. 

c 2 t c2 ? 

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 mellék-
irányu 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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az emelkedési és irányviszonyok s igy az egész vasúti üzem 
rovására. 

Az épités 1890-ben vette kezdetét és 1891-ben a vasút forgalomba 
volt helyezhető. 

A vasútvonalra vonatkozó akkori részletes adatok a következők : 
Nyomtáv 76 cm. 
Legnagyobb emelkedés, illetve esés 30° o. 
Legkisebb sugár 3 0 m. 
Koronaszélesség 2 8 0 m. 
Kavicságy vastagsága 0 - 2 0 — 0 - 2 5 cm. 
Sinek folyóméterenként!' súlya 7 kg. 
Talpfaköz 80 cm. 

Pa. emelkedési és irányviszonyok a fentnevezett országút 
emelkedési és irányviszonyai által voltak megadva, úgyszintén a 
műtárgyak helyei és nyilasai is. 

A kisebb fedett és nyilt átereszek száraz ellenfalakkal és a 
szokásos, jól méretezett tölgyfából való szerkezetekkel készültek. 

Nagyobb hidaknál falazott ellenfalakat építettek és tekintve 
azon körülményt, hogy a vasút főleg a felső, Pribinie felé haladó 
szakaszban az Usora folyónak hol a jobb, hol a bal partján 
halad, ilyen hidak létesítése nem csekély számban volt szükséges. 
A 2*5 kilométernél négynyílású, 100 méter hosszú, tölgyfapilléres, 
folytonos vastartós hid épült az Usora folyón át, mely e helyen 
torkollik Boszniának legnagyobb vizébe: a Boszna folyóba. 

Az állomások illetve forgalmi kitérők legnagyobb részben a 
ma is fennálló, alantabb tárgyalandó elosztásban következtek. 

A forgalomhoz szükséges magasépitmények a szolgálati 
lakásokkal együtt majdnem kizárólagosan égetett téglával épített 
favázas és máig is nagyobb részben jó állapotban fennálló 
épületek. 

Az építési költségek nagysága felől teljesen megbízható 
adatok sohasem voltak megszerezhetők, de a Boszniában erdei 
vasutak építésénél kipróbált és kitűnő szakismerettel biró építési 
vállalkozónak, Rádisch Henriknek — ki maga is részt vett e 
vasút építésénél és átalakításánál •— előadása alapján és az akkori 
viszonyok mérlegelése mellett az usoravölgyi erdei vasút egész 
építési tőkéje mintegy 580.000 koronában állapitható meg. A km-



kénti egységár tehát 14—15.000 korona, mely az akkori időszak 
viszonyaihoz mérten nem volt éppen olcsónak mondható. 

Különösebb adatok a pálya- és kocsifentartásra, a vontatásra 
és főleg az üzembentartásra és üzleti eredményre vonatkozólag 
azon időszakból, mig a vasút a fentnevezett czég tulajdona volt, 
nem maradtak vissza s csupán annyi említhető meg, hogy évente 
mintegy 6 millió dongát szállított a vasút. 

Midőn a Morpurgo & Parente trieszti czég 1896-ban föl
számolt, a boszniai és herczegovinai országos kormány szerződés 
értelmében birtokba vette az egész vasutat. Ezen időtől fogva 
szolgált a vonal korlátolt személyszállításra is s mint ilyen a kor
mány akkori erdészeti szakosztályának kezelésébe került. Az üzem 
vezetését a mostani erdőigazgatóságnak alárendelt és Usorán 
fölállított külön üzletvezetőség intézi, melynek személyzetéről alan
tabb lesz szó. 

A vasútnak a kincstár által való átvétele annyiban is indokolt 
volt, mivel 1896-ban alapíttatott a bükkfa lepárolásával foglalkozó 
es ma a » bosnische Holzverwertungs Aktiengesellschaft" tulaj
donát képező gyártelep Teslicen, mely egyik állomása az usora
völgyi erdei vasútnak. É gyártelep keletkezése mintegy kötve volt 
az usoravölgyi vasút fentartásához, mely nélkül az ott nem léte
sülhetett volna. 

Részben, mert a sürü fogalom miatt az amúgy is gyönge 
7 kg-os sinek túlságosan igénybe voltak véve, részben a hiányos 
pályafentartás miatt 1904-ben a személyszállítást biztonsági okok
ból be kellett az egész vonalon szüntetni és a vasút átalakítására 
gondolni, melyet a közös pénzügyminisztérium rendkívüli hitel 
kiutalványozása mellett el is rendelt. 

Az átalakítás 1904-től 1906-ig a teherszállítás teljes fentartása 
mellett történt és pedig 1904-ben az usora-teslici és 1905/6-ban 
a teslic-pribinici szakaszban, ugy hogy a személyszállítás az 
előbbi szakaszon 1905-ben és az utóbbi szakaszon 1906-ban újból 
felvehető volt. A vasút ezen átalakításánál az illetékes szakkörö
ket főleg a következő elvek vezérelték: 

1. A pálya irány- és emelkedési viszonyait ugy javítani, hogy 
a vonal nyoma az üzem biztonsága végett egyrészt és a lokomo-
tivok, valamint egyéb szállítóeszközök olcsóbb fentarthatása végett, 



másrészt az országúttól kellő távolságnyira kerüljön, hogy ezáltal 
az éles kanyarulatok és a folytonosan előnytelenül váltakozó emel
kedési viszonyok lehetőleg kiküszöböltessenek. 

2. A túlságosan gyenge 7 kg-os sinek erősebbekkel váltassa
nak ki és a kellő kapcsoló szerekkel láttassanak el. 

3. Az összes műtárgyak az időközben beszerzett gyorsabb 
járatú és erősebb lokomotivokhoz mérten, a pályafentartás szem
pontjából is megkívántató kellő szillárdsággal legyenek megépítve 
és végül 

4. az átalakítási költségek arányban álljanak az eddig elért 
üzleti nyereséggel. 

Tekintve azt a körülményt, hogy a boszniai és herczegovinai 
országos vasutak igazgatósága kellő számú erősebb szabványú 
használt síneket igen olcsó áron szállíthatott, a vonal egész átala
kítása csak 446.000 koronába került. Első pillanatra talán soknak 
látszik ez az összeg, de meggondolva azt, hogy a vonal mentén 
sok helyen nagy töltések és mély bevágások, továbbá nagyobb 
állomások létesítése s igen sok nem kisnyilásu műtárgy átépí
tése vált szükségessé, ez az összeg rendesnek mondható, annyival 
is inkább, mert a felső szakaszban majdnem az egész vonal át 
lett helyezve s igy mintegy újból épült és mert az összes átala
kítási munkálatokat a teherszállítás teljes fentartása mellett kellett 
teljesíteni. 

A befektetési költségek azonban a forgalom folytonos emel
kedése és azon körülmény miatt, hogy az országos vasutak 
bród-sarajevói vonalát Usoránál szintén át kellett helyezni, még 
nagyobbodtak. 

Az erdei vasút csatlakozó állomása a javitóműhelylyel és 
szolgálati lakásokkal együtt Usorán ugyanis közvetlenül az orszá
gos vasútnak régi nyoma mentén volt. A fentnevezett nyomát
helyezés miatt természetszerűleg az erdei vasútnak is uj csatla
kozó állomásról kellett gondoskodnia az országos vasutak uj 
állomása mentén. Ezen uj állomás építése, tekintettel arra, hogy 
az nagy kiterjedésű, átlag 1'50 m magas töltésen fekszik, sok 
vágánynyal bir és a vonal forgalmának folytonos emelkedése 
folytán indokolt modernebb berendezéssel lett a közelmúltban 
felszerelve, — nagy költséggel járt. 



A vonal mentén is rendkívüli pályafentartási munkálatok 
(többnyire nagyobb hidak kiváltása, illetve átalakítása) mutatkoz
tak szükségesnek 1904 óta: úgyhogy evvel együtt a rendkívüli 
kiadások, tehát ujabb befektetések máig mintegy 245.000 koronára 
szaporodtak, mely összeg az üzleti feleslegekből nyert fedezést. 

Mindezeket összevéve, az egész befektetési költség a követke
zőleg alakul: 

átalakítási munkálatok . . . . . . . . . . . . 446.0OO"— K 
rendkívüli befektetések 245 .000 .— K 

összesen 691.000 — K 

azaz pályakilométerenként . . . _ .'. . . . — ...» 17.070 K 

A teljes átalakítás után a vonal viszonyai a következők: 

nyomtáv 76 cm, 
legnagyobb emelkedés, illetve esés 18°/oo, 
legkisebb ívgőrbületi sugár 50 méter, 
koronaszélesség 3 - 3*20 méter, 
kavicságy vastagsága 0 ' 2 5 — 0 ' 3 0 méter, 
kavicságy koronaszélessége 2 ' — méter, 
sinek folyóméterenkénti súlya 12*5—17"6 kg, 
talpfaköz 80 cm. 
A vonal egész berendezése a következő: 
Üzletvezetőség és személyzet. Az országos kormány erdő

igazgatóságának alárendelt üzletvezetőség székhelye Usora, mely
nek az üzletvezetőn kivül következő személyzete van: 1 iroda
vezető, 4 állomásfelvigyázó, 1 műhelyvezető gépmester, aki szük
ség esetén mozdonyvezetői szolgálatot is teljesít, 3 mozdony
vezető, 2 vonatvezető, 1 pályafelvigyázó, 2 állomási őr (egyik 
esetleg kisegítő vonatvezető), 1 ellenőrző lakatos, aki szükség 
esetén szintén teljesít mozdonyvezetői szolgálatot, 1 szivattyú-
kezelő, 1 éjjeli őr, 7 váltóőr, 4 fütő, 6 fékező, 4 előmunkás, 
4 pályaőr, 1 kovács és egy asztalos. 

A mozdony- és vonatvezetők utazási kilométerpénzeket élvez
nek és az összes alkalmazottak megfelelő szolgálati lakásokat 
kapnak. 

Az [alkalmazottak nagyrésze nyugalmazott országos vasúti 
alkalmazott. 

Állomások. 1. Kiinduló és csatlakozó állomás „Usora" három 
átmenő kitérővel és a szükséges mellékvágányokkal az országos 



vasutak hasonnevű állomásához hozzásimulólag. 2. Rakodó és 
kitérő állomás „Tesanjka" a vonal 8-ik kilométerénél. 3. Rakodó 
és kitérő állomás „Jelah" a vonal 13-ik kilométerénél. 4. Kitérő 
állomás „Vrela" a pálya 23-ik kilométerénél. 5. Kitérő és rakodó 
állomás „Teslic" a pálya 27-ik kilométerénél három átmenő ki
térő és több gyártelepi összekötő vágánynyal. 6. Forgalmi ki
térő „Felső-Teslic" a 33-ik pályakilométernél és végül 7. vég
állomás „Pribinic". 

Tekintettel a mozdonyoknak aránylag kis viz- és széntartá-
nyaira, minden állomás viz- és szénállomással is be van rendezve. 

Szorosabb értelemben vett felvételi épületek a teslici állo
máson kivül egyebütt nincsenek. Az usorai állomáson az orszá
gos vasutak felvételi épülete, mint olyan, az erdei vasút czéljait is 
szolgálja, mig a többi állomás csak az illető állomási felvigyázók 
lakásából és irodahelyiségéből állanak. 

Egy nagyobb áruraktár és egy kisebb kézi raktárépület van 
a teáanjkai, illetve teslici állomáson felállítva. Az állomások mind
egyike meglehetősen bő és a forgalom növekedéséhez képest 
esetleg bővíthető is. 

A szolgálati lakások a régi usora-i állomáson vannak meg
építve s csak az üzletvezetői lakás esik kissé távolabb. 

Pályaviszonyok. A pálya épitési viszonyai a fent leiratokból 
kivehetők s még csak az említhető meg e tekintetben, hogy a 
pálya egész al- és felépítménye igen szolidan épült az átalakítás 
alkalmával, úgyhogy azok mai állapotukban méltán sorakozhatnak 
az országos vasutak hasonló építményeihez, sőt helyenként talán 
tul is szárnyalják azokat. 

A sinkapcsoló szerek czélszerü voltára és azoknak a kellő 
mértékben való alkalmazására különös súlyt fektettek az átala
kításkor, úgyszintén a talpfák jóságára, melyek tölgyfából valók és 
a megkívántató kisebb közzel vannak egymás mellé fektetve. 

Az alkalmazott kavics jó folyamkavics az Usora folyó ágyából. 
A pálya felszereléséről és beosztásáról még a következők 

mondhatók: Az utaknál a szükséges átjárók, esetleg párhuzamos 
Utak, mindenütt helyre vannak állítva. A figyelmeztető táblák 
(három nyelven) mindkét oldalon fel vannak állítva. A lejtmérő-
oszlopok, h- és km-kaxók szintén el vannak helyezve. Elhatáro-



lások — jóllehet azok sok helyen igen szükségesek volnának — 
nincsenek a vonalon s mindössze csak az állomások vannak rész
ben elkerítve. A vonal legnagyobb részén azonban a magán
tulajdont szegélyező kerítések húzódnak végig. Nagyobb hidaknál 
figyelmeztető táblák vannak felállítva. 

Az egész vonal igen jól működő és jókarban tartott táv
beszélő hálózattal van ellátva. 

Pályafentartás és pályaőrzés. A szorosabb értelemben vett 
pályafentartást egy pályafelvigyázó és négy előmunkás látja el. 
Minden előmunkásnak mintegy 10 km hosszú szakasza van, melyet 
7—9 belföldi munkással köteles jókarban tartani. Az előmunká-
sok legnagyobb része szintén belföldi, akik a mostani üzletveze
tőségnek sok évi szakszerű vezetése és folytonos kioktató 
eljárása mellett már annyira kiképezték magukat, hogy helyüket 
igen jól betöltik és pályaszakaszukat mindig a legjobb karban 
tartják. Hasonlóan felelnek meg a benszülött pályaőrök is, akik 
szolgálatukat igen lelkiismeretesen végzik, ami, tekintettel arra, 
hogy a pálya nagy része az országút mentén halad, nem kis 
figyelmet, kitartást és türelmet kivan. 

A pályafentartás szempontjából említésre méltó mozzanat volt 
a közelmúltban foganatosított hidjavitás a pálya 2-5 km-nél. 
E helyen van ugyanis a már emiitett 100 m nyilásu folytonos 
vastartós Usorahid, melynek fapilléreit 18 évi használat után ki 
kellett váltani, mivel azok már teljesen hordképtelenekké váltak. 
A pillérek kiváltása mellett a folyton fenyegető árvízveszély és a 
pálya czélszerütlen irányviszonyai miatt az egész hid emelése és 
eltolása is elhatároztatott. Ezen munkák keresztülvitelével az orszá
gos kormány hídépítési szakosztálya lett megbízva, mely azt 
Kunerth műszaki tanácsos fővezetése mellett Kdntzel mérnökre, 
mint építési vezetőre bizta. Az egész hidat mintegy l - 2 0 /ra-rel 
kellett emelni és egyik végén mintegy 10 m-rel eltolni. Az eme
lést hidraulikus nyomással és az eltolást csigákkal és emelő szer
kezetekkel foganatosíttatta KeMzel mérnök. Nehéz és felelősség
teljes munka volt ez, de az építésvezető kipróbált szakismerete 
legyőzte az összes akadályokat s daczára a téli, ilyen természetű 
munkák kivitelére nem nagyon alkalmas évszaknak, aránylag rövid 
idő múlva a kellő magasságban és a kellő helyen állott a hid. 



A mellékelt fénykép a hidat átalakítás után tünteti fel. 
Iparvágányok. A már emiitett a tesliéi állomáshoz csatlakozó 

iparvágányon kivül a vonal teslici és felsőtesliéi szakasza közt van 
még egy csonkavágány, mely a kitűnő hírnévnek örvendő Horváth 
& Scheidig sarajevói építési vállalkozó czég virágzó cserép-, kályha-
és keramitgyártelepére vezet. 

Forgalmi eszközök. A mozdonyok száma jelenleg 4, melyek 
közül egy Maffei-rendszerü, 130 lóerős és 23 tonna szolgálati 
sulylyal bir, mig a többi három a kitűnő hírnévnek örvendő 
Krauss & Co. linzi; mozdonygyárából való és egyenként 
16.100 kg, illetve_9800 és 8800 kg szolgálati sulylyal birok. Hogy 

1. kép. Az Usorahíd átalakítás után. 

milyen kitűnő anyagból és milyen gondosan vannak az utóbbiak 
L elkészítve, kitűnik abból is, hogy egyikük már 1879 óta — tehát 

mintegy 31 év óta — van üzemben és még mindig megfelelő 
szolgálatot teljesít. A mozdonyok javítása az üzemhez képest 
normálisnak mondható, de megemlíthető, hogy a Maffei-rendszerü 
mozdony aránylag sokkal több javítást kíván, mig a Krauss-félék 
kevesebb költséggel tarthatók fent. A személyszállításra berendezett 
kocsik állománya a következő: 1 kéttengelyű másodosztályú, 2 két
tengelyű harmadosztályú, 2 kéttengelyű negyedosztályú, 1 négy
tengelyű forgózsámolyos szalonkocsi és 1 kéttengelyű vegyes 
kalauz- és postakocsi. Teherszállító kocsikkal az erdei vasút nem 
rendelkezik s csakis az országos vasutak teherkocsijai közleked
nek azon. 



Javítóműhely. A mozdonyok és egyéb forgalmi eszközök 
javithatása végett az usorai állomáson motoros erőre berendezett 
javítóműhely van, kapcsolatban a kétvágányú, ötállásu mozdony-
szinnel. A motor nyolcz lóerejü, Hoffmeister-rendszerü, barna
széntüzelésre van berendezve és a következő munkagépeket 
hajtja: 2 esztergapadot, 1 gyalupadot, 2 fúrógépet, 1 köszörű-
követ és 1 ventilátort, mely 2 kovácstűzhely szitására szolgál. 
Kapcsolva van még egy szivattyú is a motorral, mely egy-

2. kép. Az Usorán lévő fűtőház és javítóműhely. 

részt a vizállomási kútból á vizet felszívja és egy, a mozdo
nyok ellátására szolgáló viztartányba nyomja és másrészt a moz
donyok kazánjainak időközönkénti tisztítására szolgáló nyomó-
vizcsap táplálására szolgál. 

Ezen berendezés révén nagyobb javítások is eszközölhetők a 
mozdonyokon és kocsikon, úgyhogy csak ritka esetben (mint 
például a kerekek futó karimájának kiváltásakor) kell azokat az 
országos vasutak főműhelyeibe küldeni. 

Tapasztalati feljegyzések és sok évi megfigyelések alapján 
kimutatható, hogy mennyire kifizeti magát ilyen kisebb arányú 



javítóműhely felállítása és üzembentartása, úgyhogy ilyenek
nek létesítése erdei vasutaknál a legmelegebben ajánlható. Meg
említhetők az alant álló javítások, melyek e műhelyben kivitel 
alá kerülnek: gőzkazánjavitások és foltozások, tűzszekrények javí
tása, vezényművek kiigazítása, forrcsövek kihengerelése, gőz
hengerek kijavítása, rugók és csapágyak kiváltása, csapágyak 
kitömitése, kapcsolószerek javítása stb. 

Vonatjáratok. Rendes körülmények között két vegyesvonat 
indul Usorából és kettő érkezik Usorára. Ezek egyike csak Teslicig 
megy, mig másika (a postavonat) egészen Pribinicig. Szükség esetén 
és pedig a teslici gyártelep igazgatóságának előre való bejelen
tése alapján külön tehervonatok lesznek beiktatva, de mindig 
akként, hogy hajnali 4 órakor indul Usorából az első vonat és 
legkésőbb esti 6 órakor érkezik be Usorára az utolsó vonat. 
Kívánatra személyszállító külön vonatok is be lesznek iktatva, 
melyekért megszabott átalányárak számittatnak. A különvonatok 
dija kilométerenként 3 korona, de legalább 50 korona vonatonként. 

Postaforgalom. A postai forgalmat a vasút, részben saját 
érdekéből is, ingyen közvetíti s e czélból a már fent leirt kalauz-
és postakocsiban egy cs. és kir. katonai postakalauz mellett meg
felelő mozgópostai szolgálat van bevezetve. 

Személyszállítás. Ez korlátolt, azaz csak a rendelkezésre álló 
személyszállító kocsik befogadóképességéhez mért. Az üzlet
vezetőség nem felelős az utazó személyeket érő bárki és bármi 
által előidézett esetleges szerencsétlenségekért. 

Az erdei vasúton második, harmadik és negyedik osztályú 
szakaszok vannak bevezetve. Leginkább az utóbbit használják, mely 
körülmény egyúttal azt is bizonyítja, mennyire indokolt a boszniai 
viszonyokra való tekintettel ilyenek föntartása. 

Teherszállítás. Terheket a vasút csakis a rendelkezésre álló 
forgalmi eszközökhöz mérten szállít. 

Kivételes díjszabások. Mellőzve a más árakra vonatkozó díj
szabásokat, csupán a bennünket közelebbről érdeklőket soroljuk fel: 

a) Erdei termékekért 0 - 5 fillér fizetendő kilométerenként és 
100 kg után (de legalább 5000 kg sulyu kocsirakományoknál) és 
csakis azon esetben, ha ezen termékek valamely országos hatóság 



czimére szólanak. Ezen szállítmányok ki- és berakását a föladó, 
illetve átvevő tartozik foganatositani. 

b) Szálfa, fürészáru, dongák, vasúti talpfák, tűzifa, továbbá 
kőszén (barnaszén), kőanyag, tégla és mész szállításáért 0'8 fillér fize
tendő kilométerenként és métermázsánként a tényleges raksúly után. 

A teslici, usorai és varesi gyártelepek részére bizonyos 
tömegárukra nézve (fa, kőszén, faszén stb.) szerződés értelmében 
külön díjszabás van érvényben, mely alacsonyabb még a kivételes 
díjszabásoknál is. 

Üzleti eredmény. Ez a következő táblázatban van feltüntetve. 
(Lásd a 588. oldalt.) 

Amint ezen táblázatból kivehető, a szorosabban vett pálya-
fentartási költségek kilométerenként 685'42 koronára rúgnak. Ezen 
összeg nagysága arra vezethető vissza, hogy a vonal az alsó és 
sürübb forgalmú szakaszban, daczára az átalakításnak, még mindig 
nagyrészben a doboj-banjalukai országút mentén halad. Az épít
mény koronájának egyik széle közvetlenül az úttesttel érintkezik 
s igy az egész alépítmény föntartása nagyobb költséggel és 
egyúttal nagyobb gonddal is jár. 

Daczára ezen nehézségeknek, a pálya igen jó karban van s 
ez nagyrészt a mostani üzletvezetőség kitűnő szakismeretének, 
türelmének és körültekintésének köszönhető. 

A vonatszállitási költségek és a mozdonyok meg kocsik fen-
tartása hasonló okokból valamivel nagyobbak a megkívánható 
rendes kiadásokkal szemben. Ugyanis az országút mentén képződő 
por a legcsekélyebb, már csupán a vonat járása által előidézett 
légáramlat mellett a tengelyek csapágyaiba, a mozdonyok vezény-
müveibe és a legkisebb csavarmenetbe is behatol, ennélfogva 
nagyobb súrlódást s így időelőtti kopást idéz elő és nagyobb 
javítást von maga után. 

A forgalmi kiadások azért valamivel nagyobbak a rendeseknél, 
mivel az usoravölgyi erdei vasút nem bir saját teherszállító kocsik
kal s azon csakis a boszniai és herczegovinai országos vasutak 
kocsijai közlekednek, melyek használatáért aránylag nagy bért kell 
fizetni. Ha az erdei vasút saját teherszállító kocsikkal bírna, ugy 
ezen forgalmi kiadások nagyban redukálódnának és daczára a be_ 
fektetett tőkének a vasút üzleti nyereségei is fokozódnának. 



Az usoravölgyi erdei vasút üzleti eredményei 1905-től 1909-ig. 

B e V é t e l K i a d á s 

É v 

Személy

szállítás

ból 

Teher

szállítás

ból 

Külön

féle be

vételek 

Összesen 

Pálya-

fentartási 

költségek 

Forgalmi 

kiadások 

Vonat-

szállítási 

költségek 

Lokomo
tív- és 

kocsifen-
tartási 

költségek 

Külön

féle 

kiadások 

Összesen 

Üzleti 

nyereség 

K f K f K f K f K f K f K f K f K f K f K f 

1905 13848 70 105180 06 6169 93 125198 69 28490 4S 27631 79 29471 43 8108 27 10113 25 103815 22 21383 47 

1906 16855 55 106133 36 12242 35 135231 26 27233 36 24572 48 31835 71 9939 29 4323 39 97904-23 37327 03 

1907 20970 70 97521 81 26840 47 145332 98 30617 91 25252 98 31486 41 9463 41 10248 38 107069 59 38263 39 

1908 26521 10 104148 42 16804 79 147474 31 25973 35 26270 35 29389 71 9582 73 8399 03 99615 17 47859 14 

1909 30040 55 128931 46 8479 91 167451 92 26482 27 27891 45 33925 34 11477 Sl 11557 91 111334 78 56117 14 

Összesen 
1905-től 
1909-ig 

108236 60 541915 11 70537 45 720689 16 138797 37 131619 05 156108 60 48571 51 44642 46 519738 ,9 200950 17 

Évenkénti 
átlag 21647 32 108383 02 14107 41 144137 85 27759 48 26323 81 31222 72 9714 31 8928 49 103947 80 40190 05 

Kilométe
renkénti 

átlag 
534 50 2676 12 348 33 3558 95 635 42 649 97 770 91 239 86 220 45 2566 61 992 34 



A befektetett tőke és az üzleti nyereségek összehasonlításából 
kivehető, hogy a vasút az utolsó öt évben évenként átlag 5"9 
százalékot hozott a befektetett tőke után. 

De az utolsó öt évben elért üzleti eredmények azt is mutatják, 
hogy az üzleti nyereség az utolsó öt évben folytonosan növekedett 
és hogy ez az utolsó 1909-ik évben a befektetett tőkének mintegy 
8 -2 százalékáig emelkedett. 

Ez abban leli magyarázatát, hogy a vasút az átalakítás után 
és a rendkívüli befektetések révén sokkal nagyobb teljesítőképes
séggel bir és sokkal gazdaságosabban is kezelhető. 

Ugyanezen oknál fogva az üzleti nyereség növekedése az 
összes, még hátralevő rendkívüli befektetések foganatosítása után 
a következő években még nagyobb mértékben joggal remélhető. 

A fent közölt jövedelmezőségi számitásnál a befektetett tőkében 
a sinek teljes értékben vannak felvéve. Ha azonban ezek értékét 
leszámítjuk, illetve azok elhasználásáért egy bizonyos törlesztési 
összeget évenként felveszünk, ugy a vasút a befektetett tőke után 
az utolsó öt évben átlag 7—8 százalékot és az 1909-ik évben 
10—11 százalékot jövedelmezett. 

Statisztikai adatok az 1909-ik évből. 

1. Szállított áruk minősége és mennyisége: 
Gyarmatáruk 66 tonna 
Czukor . . . - . . . 77 „ 
Dohányfélék . . . — . . . . . . — — — 19 „ 
Oabonanemüek . . . . . . — — 1.930 » 
Zöldségek, növények . . . . . . 1.247 „ 
Zsiradékok . . . . . . — — 107 « 
Ital (bor, sör, pálinka) .__ . . . 796 „ 
Fanemüek . . . . . . — 23.560 >, 
Ásványi szenek 45 .905 „ 
Faszén — — - — — 21.378 „ 
Ásványi olajok . . . ._. — — 93 „ 
Ruhanemüek — 192 „ 
Papíráruk — - 31 • 
B ő r á r u k . . .__ _ — — — 11 » 
Bútorok 65 
Üvegáruk . . . — — — 32 „ 
Kőanyagok — — — 1.121 „ 
Agyagáruk — . . . -- 8 3 8 „ 
Vasáruk 640 „ 
S ó 225 „ 
Vegyi termékek . . . . . . 6.697 „ 
Szappanáruk — — - 16 » 



Hulladékok. . . . . . __. 265 tonna 
Használt áruk . . . . . . . . . . . . 1.167 „ 
Ásványok 237 „ 
Különfélék 254 „ 

Összesen . . . 106.969 tonna 

2. Bruttó bevételek és kiadások: 
100 bruttó tonnakilométerenként a bruttó bevételek 2*74 koro

nát, mig a bruttó kiadások l - 8 4 koronát tettek ki. 
Az üzleti nyereség 100 bruttó tonnakilométerenként 0*96 

korona volt. 

3. Szállított személyek száma: 

H ó n a p II . oszt. III . oszt. IV. oszt. j Összesen 
Megtett 

kilo
méterek 

Januárius._ __. 59 367 2576 
1 

3002 51029 
Februárius . . . 87 407 2446 2940 51784 
Márczius . . 86 426 3360 3872 70201 
Április "... 113 553 3646 4312 77131 
Május 117 528 3957 4602 81066 
Június 111 557 3646 4314 75620 
Júl ius . . . . . . . . . . . . 128 729 4224 5091 88374 
Augusztus . . . 181 753 4631 5565 105234 
Szeptember 215 624 4040 4879 86876 
Október 158 506 3665 4329 75437 
November . . . . . . ._. 111 484 3933 4528 75632 
Deczember _ _. 89 481 3848 4418 76348 

Összesen . . . 1465 6415 43972 51852 | 914732 

4. Kiadások pálya- és vonókilométerenklnt: 

K i a d á s 

M e g n e v e z é s 

Összes pálya- vonó-
M e g n e v e z é s kiadás kilométe kilométe

renként renként 

K f K f K f 

Pályafentartás . 26482 27 654 20 43 40 
Forgalmi kiadások __. 27891 45 689 01 45 70 
Vonatszállitási költségek 33925 34 838 07 55 60 
Mozdony- és kocsifentartás . . . __. ._. 11477 81 281 07 10 80 
Különfélék 11557 91 285 07 19 00 

Összesen [ 111334 78 2747 87 182 50 



5. Mozdonyok teljesítőképessége: 
Mozdonykilométerek száma . . . . . 61.025 
Bruttó tonnakilométerek száma — . . . . . . . . . 583.077 

6. Kocsitengely kilométerek: 
Személyszállító kocsiknál . . . 257 .386 
Teherszállító kocsiknál 1,268.038 

7. Forgalmi eszközök kihasználása: 
Egy vonat átlagos bruttó súlya ... . . . . . . 100 tonna 
Egy vonat átlagos nettó súlya . . . 50 
A vonatok által átfutott összes pálya

hossz 61 .025 km 
Összes megtett tonnakilométerek 9.153 

A fentebbiekből kivehető, hogy a kincstári erdei vasút majd
nem egyenlő színvonalon áll az országos vasút egyik-másik 
vonalával (ha nem is a fővonalokkal) s igy közelfekvő gondolat 
azon kérdés felvetése, hogy miért nincs az erdei vasút az országos 
vasutak igazgatóságának kezelés végett átadva. 

Ennek egyedüli oka csakis az, hogy a vasút jövedelmező
sége az országos vasutak igazgatósága alatt természetes okoknál 
fogva csökkenne. 

Ezen esetben ugyanis a vasút biztonságát és teljesítőképes
ségét fokozó berendezések válnának szükségessé, melyek viszont 
csak újbóli nagyobb befektetések árán volnának létesíthetők. 

A személyzetet is meg kellene szaporitani, úgyszintén az 
alkalmazottak fizetését az országos vasutak alkalmazottakéival egyen
lővé tenni. 

Az al- és felépítmény és főleg a nagyobb hidak mind meg
erősítendők, illetve átépítendők volnának. 

Nagyobb regieköltségek is merülnének föl. 
Mind csupa természetes ok, melyek az erdei vasútnak a 

mostani viszonyok szerint való üzembentartása mellett szólanak. 
Az usoravölgyi kincstári erdei vasúthoz csatlakoznak Teslicen 

és Pribinicen a helyszínrajzban is kitüntetett mozdonyjáratu magán
erdei vasutak. 

Ezen vasutak a «bosnische Holzverwertungs Aktiengesell-
schaft" tulajdonát képezik és két főirányban ágaznak el. 



Az egyik vonal a kincstári erdei vasúthoz csatlakozólag 
Teslicből indul ki és a Nagy-Usora folyó mentén halad 23 kilo
méter hosszúságban Blatnicaig, illetve még további 4 km meg
hosszabbításban Okruglaig. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1904 őszén rendezett 
tanulmányi utján résztvett szaktársaknak bizonyára még emlékezet
ben levő Blatnica állomásból ágazik el a 9 te hosszú és a Blat-
nica völgyében vonuló jezeroi szárnyvonal, melyhez ujabban a 
4 km-rel már kiépitett és még 3 km-ig kiépítendő stupnicai 
szárnyvonal csatlakozik. 

Ezen stupnicai szárnyvonal kiépítése a fentnevezett társaság 
erdőüzemét vezető főnökének az érdeme. Eleinte ugyanis ezen 
most mozdonyjáratokra berendezett vasút helyén görpálya volt 
épitve, melynek üzemben való tartása, tekintettel a helyenkénti 
— ámbár egyenként nem hosszú — nagy emelkedési viszonyokra 
és ennélfogva az üres görpálya-kocsiknak állati erővel való 
nehézkes, időt rabló és főleg költséges fölszállitására, — csakis a 
rendesnél nagyobb költségek árán vált lehetővé, melyekhez még 
az átrakási költségek többlete is hozzájárult. Ezen körülmény és 
annak felismerése, hogy mennyire gazdaságosabb erdőkihasználási 
szempontból az egységes üzem, — vezette rá a fentnevezett tár
saság erdőüzemét vezető főnökét ezen szárnyvonalnak gőzüzemre 
való kiépítésére. A nagy emelkedési viszonyoknak és a szűk patak
medernek kényszerítő hatásánál fogva ezen szárnyvonal csucs-
fordulókban (Spitzkehre) vezettetett s daczára ennek és a nagyobb 
befektetési tőkének, még mindig sokkal olcsóbb és gazda
ságosabb a fakihozatal ezen a pályán, mint volt a régi görpályán. 
Bizonyítják ezt az elért eredmények is, melyek legnagyobbrészt 
az egységes üzemnek tudhatók be. A fahozatal a gőzüzemű pályán 
hasonlíthatatlanul gyorsabb, mint a görpályán s az átrakás kiküszö
bölése által nincsen veszteség famennyiségben sem. 

Az egységes fahozatali módozatok alkalmazásának gazda
ságosabb volta ezen esetben igen szép bebizonyítást nyert s igy 
azok alkalmazása csakis a legmelegebben ajánlható a szaktársak 
figyelmébe. 

A jezerói szárnyvonal 4T kilométeréből ágazik el az l-9< 
kilométer hosszú jasenicai szárnyvonal. 



Az Okruglaig kiépített vasút az erdőhasználat mértékéhez és 
helyéhez alkalmazólag még mintegy további 26 kilométerig lesz 
a Nagy-Usora völgyében (a szükséges szárnyvonalakkal együtt) 
kiépítve. 

A másik vonal a kincstári erdei vasút folytatásaképen Pribinic-
ből indul ki és a Kis-Usora folyó és Lazevac patak mentén 
mintegy 15 kilométer hosszúságában halad. 

A szárnyvonalakkal és rakodóvágányokkal együtt tehát mintegy 
70 kilométer hosszú mozdonyjáratu erdei vasúti hálózattal rendel
kezik a teslici gyártelep, melyhez a mintegy 50 kilométer 
hosszú részben 76 cm, részben 50 cm nyomtávú görpályák 
csatlakoznak. 

3. kép. Hasábfát szállító kocsi. 

A mozdonyjáratu vonalaknak üzembentartásához a társa
ságnak 5 mozdony és 122 különleges (Pestraschek-rendszerü) 
fát szállító kocsi áll rendelkezésére, mely utóbbiak közül 15 pár 
forgózsámolyos és rönkfa szállítására, mig a többi oldalfalas és 
hasábfa szállítására használtatik. Szükség esetén az oldalfalas kocsik 
rövidebb rönkfa szállítására és viszont a forgózsámolyos kocsik 
hasábfa szállítására is alkalmazhatók. 

A lokomotivok az ismert Krauss & Co linzi czégnek a gyárt
mányai, mig a kocsik Qanz és Társa, illetve részben Orenstein 
és Koppéi budapesti czégek gyárából kerültek ki. 

Egy pár forgózsámolyos és egy oldalfalas kocsi hordképessége 
12 tonna és az azokon szállítható famennyiség 14—18 köbméter 
rönkfa, illetve 18—20 ürméter hasábfa. 



Az évenként szállított famennyiség 3ó—42 ezer m3 fenyő- és 
bükkrönkfa és 150—170 ezer ürméter bükkhasábfa. 

Végül még néhány szót az usoravölgyi kincstári erdei vasút 
meghosszabbításáról, illetve tovább való kiépítéséről. 

Amint a mellékelt helyszínrajzból kivehető, az erdei vasút 
általános közlekedési szempontjából zsákvasút, amennyiben az 
Pribinicen (illetve Lazevacon) végződik és nem csatlakozik más 
vasúthoz. 

Ha tekintetbe veszszük egyrészt azt, hogy a vasút a tesliői 

4. kép. Faszenet szállító kocsi. 

gyártelep vezetősége által Lazevacig már meg lett hosszabbítva és 
ismerve másrészt azon körülményt, hogy a további terepviszonyok 
legnagyobb részt igen kedvezők, ugy azonnal szembeötlik az erdei 
vasút Banjalukáig való meghosszabbításának előnye, ahol az a 
már meglevő Doberlintől Banjalukáig vezető cs. és kir. katonai 
vasúthoz csatlakozhatnék. 

A még kiépítendő vonal mintegy 50 km hosszúságban (a pri-
binic-lazevaci szakasznak némi átalakítása mellett) Lazevactól a 
Snjegotina és azután a Joáavka, illetve Vrbanja völgyében volna 
általában vezethető (a helyszínrajzban pontozva). 



Ezen csatlakozás Bosznia északnyugati részére nézve nemzet
gazdasági szempontból igen fontos szereppel bir. Ugyanezért indo
kolt is a csatlakozás megépítése, mely azon vidéknek valóságos 
áldására válnék. 

Lazevactól majdnem egész Banjalukáig ugyanis kiterjedt és 
még ki nem használ: erdőségek terülnek el, melyeknek kihaszná
lása éppen ezen összekötő vasút létrejöveteléhez van kötve. 

-Az usorarőlgyi erdei rásüt helyszínrajza -
600.000. 

Jelmagyarázat: 
országos vasutak. mayán erdei 
usoravötgyi kincstári ~ ~ vasutak, 
erdei vasút. " v ferj&zjstt vasutak. 

5. kép. 

Mezőgazdasági és kulturális jelentősége is nagy volna e vonal
nak, mivel az ottani vidék jó termőfölddel bir, mig az ma a kul
túrától majdnem teljesen el van zárva. 

Katonai jelentősége szintén volna e vonalnak. 
Hogy ilyen fontos érvek és nagy előnyök daczára a csatla

kozó pályarész még eddig nem épült ki, annak főleg a létesitendő 
vonalrész jövedelmezősége az oka. 



A magántőke ilyen kétséges vállalatba — ha az esetleg az erdők 
kihasználásával is volna összekötve — nem mehet bele. 

Ámbár a vasút épitési viszonyai legnagyobbrészt igen kedve
zők volnának, a nagy távolság miatt mégis aránylag nagy befek
tetési tőkére volna szükség, melyhez képest az összes kihasználható 
famennyiség nem elegendő. 

Több bel- és külföldi faipari vállalkozó czég foglalkozott 
már ezen üzlet tanulmányozásával, de egyiknek sem sikerült még 
a csatlakozás megépítését a valóságig vinni. 

Az előbb mondottak alapján csakis nagyon természetesnek 
fog látszani az, hogy e csatlakozás kiépítése a közös hadügyi és 
a boszniai és herczegovinai országos kormány föladata volna. 

Hisz nincs semmi akadálya annak, hogy a csatlakozás mint 
erdei vasút Banjalukáig kiépithető. Eltekintve a vasútnak nagy 
kulturális jelentőségétől, a befekteti tőke jövedelmezősége a vasút 
üzleti nyereségeiben és főleg az ottani erdőérték növekedésében 
teljesen biztosítva volna. 

Szabadjon remélnünk, hogy az érdekelt körök behatóbb 
tanulmány tárgyává fogják tenni ezen minden tekintetben igen 
fontos és nagy czélokat szolgáló csatlakozó vonalrész kiépítését és 
igy annak létesítése a közeljövőben a megvalósulás stádiumába 
fog jutni. 

c > ? c l ? 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK . 

Jegyzőkönyv 
az Országo s Erdészet i Egyesüle t igazgató-választmányána k 
Budapesten 1911 . évi áprili s h ó 29-é n tar to t t rende s üléséről . 

Jelen voltak: dr. Bedő Albert I. alelnök, Horváth Sándor II. 
alelnök, Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Csik Imre, Gaul Károly, 
Hirsch István, Hoffmann Antal, Kaán Károly, Kiss Ferencz, 
Lászlóffy Gábor, Muzsnay Géza, Nagy Károly, Osztroluczky Géza, 
Schmlát Ferencz, Sóltz Gyula, Téglás Károly, Tomcsányi Gyula, 
dr. Tuzson János, Vadas Jenő választmányi tagok, az egyesület 
tisztikara és Neográáy Kálmán alapitó tag. 



Távolmaradásukat kimentették: Almásy Andor, Csupor István, 
Havas József, Jákói Géza, Marosi Ferencz, Tavi Gusztáv és Török 
Gábor választmányi tagok. 

I. Dr. Bedő Albert alelnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Sóltz Gyula és Tomcsányi Gyula választmányi tago
kat kéri fel. 

II. Dr. Bedő Albert megemlékezve az elnök ő exc.-jának 
betegségéről, mely súlyos aggodalommal töltötte el az egyesület 
minden tagját, örömmel közli a választmánynyal, hogy ö e x c -
jának állapotában tartós a javulás s igy jogosult az a remény, 
hogy egészségének teljes helyreállta után mihamarább ismét körünk
ben üdvözölhetjük. Indítványozza, hogy a választmány írásban 
fejezze ki őszinte örömét az elnök ő exc.-ja állapotának jobbra
fordulta felett. 

Az igazgató-választmány ezt az indítványt örömmel fogadja és 
egyhangú határozattá emeli. 

III. Folytatólag dr. Bedő Albert I. alelnök sajnálattal emlékszik 
meg a választmány két érdemes tagjának, Dapsy Frigyes m. k. 
közalap, főerdőtanácsosnak és Schólcz Ottó árvái közbirt. urad. 
főerdőmesternek váratlan elhunytáról, kiknek ravatalára az egyesület 
koszorút küldött. 

Az igazgató-választmány részvétének a jegyzőkönyvben ad 
kifejezést. 

IV. A pénztár állapotáról a titkár a következő jelentést ter

jeszti e lő : 
a bevétel 1911. évi január hó 1-től a mai napig 42843 K 56 f 
a kiadás ugyanezen idő alatt 22176 K 92 f 

Rendkívüli befizetések czimen a következő összegek folytak b e : 
kötvényben tett alapítványok törlesztésére az alaptőkénél 1524 K, 
a Faragó-Béla-alapitványnál 500 korona, a Wagner-Károly-alapra 
35 K 80 f. 

Jelenti továbbá, hogy a mult választmányi ülés felhatalmazása 
alapján az 1910. év végével mutatkozott pénztári feleslegből 
(13.287 K 80 f-ből), a letéti számadásból kölcsön vett s még tör-
lesztetlen összeg (8400 K) teljesen törlesztetett, a Wagner-Károly-
és Jubiláris-alapitványok 2000—2000 K-val növeltettek s végül az 
alaptőke is 887 K 80 f-rel gyarapittatott. Az egyes alapítványoknál 



mutatkozott készpénzkészletekért 18.200 K n. é. földhitelintézeti szab. 
talajjav. záloglevél vásároltatott, mely értékpapírok a földhitel
intézetnél levő értékpapirletétünkhöz csatoltattak. 

Az igazgató-választmány e jelentést tudomásul veszi, úgy
szintén azt is, hogy a Faragó-Béla-alapitvány m. évi harmadik 
segélyét az alapitó jogutódja az egyesület javaslatához képest 
özv. Qere Andrásné leányának adományozta. 

V. A titkár bemutatja Krajcsovits Béla és Osztroluczky Oéza vál. 
tagok levelét, amelyekben újból való megválasztatásukat elfogadják. 

Tudomásul vétetik. 
VI. A földmivelésügyi miniszter értesítése az 1905. évben 

teljesített erdősítések jutalmazásáról szintén tudomásul szolgál. 
VII. Sugár Károly m. k. főerdőmérnök lemondását az Erdő 

cz. lap szerkesztői állásáról és az elnökségnek azt az intézkedését, 
hogy a szerkesztéssel évi 1500 K tiszteletdíj mellett Balogh Ernő 
m. k. főerdőmérnökre bizta, az igazgató-választmány tudomásul 
veszi. 

VIII. A kereskedelemügyi minisztériumnak Országos Műszaki 
Tanács-ról készült törvénytervezetét a választmány Arató Gyula és 
Kaán Károly választmányi tagokból és Czillinger János segéd
titkárból álló bizottságnak adja ki előzetes tárgyalás czéljából. 

IX. Pászthy Ferencz kir. alerdőfelügyelő, rendes tagtól a 
mult évi közgyűlés alkalmával a következő indítvány érkezett 
volt b e : 

Indítvány. 

Közismert dolog előttünk erdészek előtt, hogy az ország lakosságának 
zöme, a nép, nem bir érzékkel az erdőgazdaság iránt, sőt azt is tapasztalhatjuk, 
hogy az erdészet iránt előszeretet helyett inkább bizonyos ellenszenvvel viseltetik ; 
ezen változtatandó, javasolom, h o g y : 

1. A  mindennapi népoktatás 2 — 6 . éveiben, illetőleg I I — V I . osztályaiban, 
az olvasókönyvek olvasmányai közé az erdőgazdaságot ismertető olvasmányok is 
vétessenek fel. 

2. Az ismétlő népoktatás helyett a gazdasági népoktatás tétessék törvény
szerűen kötelezővé és pedig akként, hogy az országnak az erdőre mint kereset
forrásra reá utalt vidékein erdőgazdasági népiskolák létesíttessenek, egyéb vidékein 
pedig, ahol a körülmények más gazdasági ágazattal biró népiskolák szervezését 
teszik szükségessé, az erdőgazdaság körébe tartozó ismeretek szintén taníttassanak. 

3. Az erdőgazdasági népiskolai tanitók az erdőőri szakiskolák valamelyikén 
erdőgazdasági tanfolyamot hallgassanak. 



4. A tanítóképzőkben a gyakorlattal is kapcsolatos erdőgazdaságtan kötelező 

tantárgy legyen. 
Javaslatomat ajánlom a Tekintetes Országos Erdészeti Egyesület figyelmébe 

azzal a kéréssel, hogy azt magáévá téve, tekintélyének ismert erkölcsi súlyával 
sürgősen hasson oda, hogy javaslatom minden pontja rövid idő alatt megvaló
síttassák s midőn ezt kérem, egyúttal röviden a következőkben indokolom meg 
javaslatomat: 

Indokolás. 
Noha hovatovább elodázhatlanná válik az 1879. évi X X X I . t.-cz. revíziója, 

mégis elvitázhatlan tény az, hogy sok oly intézkedést tattalmaz az, amelyek, ha 
végrehajtatnának, máskép állana az erdészet ügye Magyarországon, máskép nézné
nek ki erdeink. Az erdővédelem, vagyis a már meglevő erdők föntartása és az 
erdősítés, azaz a jövő nemzedék erdejének megteremtése, ez az a két sarkalatos 
tényező, amelyre egy nemzet erdőgazdaságának s igy édes magyar hazánk erdő
gazdaságának is föltétlen biztossággal megalapozva kell lennie. 

Ugy az erdővédelemről, mint az erdősítésről gondoskodik az erdőtörvény 
és a belőle folyó rendeletek és utasítások s mégis az erdészeti közigazgatás 
közegei szomorúan tapasztalják, hogy eredményt elérni nem tudnak. Mié r t ? 
Mert az erdőtörvényt és az abból folyó intézkedéseket végrehajtani nem tudják, 
helyesebben mondva nem bírják. Nem tolom a bajt a politikai közigazgatás 
közegeire, másutt keresem én a baj kutforrását és azt hiszem, meg is találtam, 
midőn azt állítom, hogy ott rejlik az, hogy nincs kin végrehajtani az erdőtörvényt 
és annak rendelkezéseit. Ugy az erdővédelem intézkedései, mint az erdősítés 
csak akkor foganatosíthatók sikeresen, ha a lakosság alkalmas, érett arra, hogy 
az erdőtörvényből folyó intézkedések részben rajta, részben általa teljesíthetők 
legyenek. Azt hiszem, azt nem kell bővebben fejtegetni, hogy ugy az erdő
védelem sikeres foganatosítása, mint az erdősítéseknek eredményes keresztül
vitele végeredményben a lakosság azon nagy tömegétől függ, amelynek a leg
nagyobb része, mig egyrészt analfabéta, másrészt a műveltségnek, az egyéni 
intelligencziának, az értelmességnek oly alacsony fokán áll, hogy avval megértetni 
nem lehet, hogy a holnapi napra is gondolni kell. Az erdőgazdaság jövője 
pedig attól függ, hogy meg tudjuk a nép tömegével értetni, hogy holnapra is 
gondolni kell. Népünk még ma is — különösen áll ez a volt úrbéres és községi 
erdőkre, de sok helyen a kincstári erdőre is — az erdőt olyan gazdátlan köz
vagyonnak tekinti, amelylyel mindenki szabadon rendelkezik, télen vágja, nyáron 
korlátlanul legelteti, tavaszszal pedig ir t ja; de hogy a levágott erdő helyébe 
ujat ültessen, arra egyáltalán nem g o n d o l ; az erdő pusztításának érzéke vele-
születik, egész életén át egész környezetétől ezt látja és hallja, de az erdő 
ültetéséről, ápolásáról, neveléséről semmit sem tud és nem is akar tudni. Ez a 
mai nemzedék felfogása általánosságban az erdőről az egész országban. Ilyen 
nemzedékkel az erdők állapotán segíteni, az erdőgazdaság ügyét előbbre vinni 
nem lehet. Az lenne tehát első teendőnk, hogy az erdők iránt érzékkel biró, az 
erdőgazdaság iránt jóindulattal viselkedő nemzedéket neveljünk. Erre való az 



• iskola. Ma már az általános iskolakötelezettség törvényben van kimondva : 12 éves 
koráig minden gyermek naponta köteles látogatni az iskolát és 12 éves korától 
15 éves koráig az ismétlő iskola látogatása kötelező minden gyermekre nézve. 
Ezekben az években van egyedül alkalom arra, hogy a nép gyermekeinek 
szivébe az erdő iránti szeretetet beléoltsuk, csak a kellő módozatot kell erre 
megtalálnunk. 

Nézetem szerint ez történhetnék: részben alkalmas olvasmányok által, melyek 
bele volnának szőve már az elemi iskola I I — V I . osztályai olvasókönyveinek 
olvasmányai közé, részben pedig, legalább az erdőre mint kenyérkereseti forrásra 
utalt vármegyékben, erdőgazdasági népiskolák szervezésével. Gazdasági népiskolák 
ma is vannak az országban és pedig részben önálló gazdasági népiskolák, részben 
pedig a mindennapi elemi iskola tanítójára bizott kisebb fokozatú gazdasági 
népiskolák. Az önálló gazdasági népiskolák nagyobb községekben vannak, nagyobb 
gyakorlóterülettel rendelkeznek s gazdasági szaktanító gondjaira vannak bizva. 
Ilyen önálló gazdasági népiskola 1908-ban 59 volt az országban. A kisebb foko
zatú gazdasági népiskolák a mindennapi elemi iskolával kapcsolatosak és kisebb 
gyakorlóterülettel vannak felszerelve. 

A kisebb fokozatú gazdasági népiskola az önállóval szemben kedvezőtle
nebb helyzetben van, tanítója nem fordíthatja egész idejét és erejét a gazdasági 
tanításra s a kellő felszereléssel sem rendelkezik. Kisebb fokozatú gazdasági nép-

Iskola sok van az országban. Az erdőgazdaságnak nincs azonban semmi haszna 
: a jelenlegi gazdasági népiskolákból, mert azok mind kizárólag csak mező- és 
kertgazdasággal foglalkoznak, erdőgazdasággal egy sem foglalkozik. Az elemi 
iskolai olvasókönyvekben sem találtam erdőgazdasági vonatkozású olvasmányokat. 
Mondhatjuk tehát, hogy jelenleg a népiskolák egyáltalában nem karolják fel az 
erdőgazdaságot. Nekünk erdészeknek s elsősorban az Országos Erdészeti Egyesü
letnek kell tehát alkalmas módon odahatnunk, hogy az elemi iskolai oktatás tág 
terén alkalom nyujtassék arra, hogy az erdőgazdasági ismeretek a serdülő ifjúság 
között elterjedjenek. 

Ugy hiszem, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban foglalkoznak 
a kötelező gazdasági népoktatás megvalósításával, legalább nem hiszem, hogy 
elejtették volna teljesen a koalicziós kormány által már részleteiben is kidolgozott 
gazdasági népoktatási törvénytervezetet, amelyhez a gazdasági népiskolák tanterve 
is meg volt már állapítva 3 osztálylyal. Ezen tanterv az erdőgazdaságot is felöleli, 
amennyiben 3 tipust foglal magában : 1. a mezőgazdasági zónát, 2. a kertgazda
sági zónát, 3. az erdő- és legelőgazdasági (hegyvidéki) zónát, aszerint, amint az 
illető vidék főgazdasági ágát a mezőgazdaság, a kertészet vagy az erdőgazdaság 
képezi. 

Az erdőgazdasági ismeretek erdőkezelés czimen szerepelnek a megállapított 
tantervben, de csak az erdőgazdasági népiskola II. és III . osztályában s itt is igen 
kis 10—25°/o-nyi arányban foglalják le az összoktatás óráit, mig a más ágazatu 
gazdasági iskolákban az erdőgazdasági ismeretek tanítása egyáltalában nincs 
felvéve. Ez feltétlen hiba és erdőgazdasági szempontból meg nem engedhető, 

^erdészetünknek mindenesetre s minden erővel oda kell hatnia, hogy a létesítendő 



gazdasági népiskolák minden ágazatánál az erdőgazdasági ismeretek tanittassanak 
azon egyszerű okból, mert minden gyakorlati gazdának az erdőgazdaság alap
fogalmaival tisztában kell lennie s mert fára minden gazdának szüksége van. 

A már létező önálló mezőgazdasági népiskolai szaktanítók értesülésem sze
rint elvégzik a tanítói oklevél megszerzése után földmivesiskoláink valamelyikét. 
A létesítendő erdőgazdasági népiskoláknál sem képzelhetünk el sikeres oktatást 
anélkül, hogy a szaktanítók el ne végeznék az erdőőri szakiskolákon e célból 
létesítendő tanfolyamot. Minthogy azonban a kisebb fokozatú gazdasági nép
iskolák jövőben is okvetlenül nagyobb számban lesznek képviselve s ezekben a 
gazdasági népoktatást a mindenkori népiskolai tanító fogja végezni, gyakorlati 
eredményt csak akkor várhatunk az ilyen gazdasági népiskolától, ha annak taní
tója erdőgazdasági ismeretekkel bir. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a tanító 
már a tanítóképzőben megtanulja az erdőgazdasági ismeretek alapelveit részben 
elméletileg, részben gyakorlatilag. Szükséges tehát és követelnünk kell az erdő
gazdasági ismereteknek a tanítóképzőkben kötelező erővel való tanítását és 
pedig oly módon való tanítását, hogy az elméleti tanítás egybe legyen kötve 
a legszükségesebb gyakorlattal. Minden önálló gazdasági népiskola elég terje
delmes gyakorlóterülettel bir, nincs tehát semmi akadálya annak, hogy minden 
gazdasági népiskola bírjon megfelelő mintacsemetekerttel, ezekben kell évente 
csemetéket nevelni s azokat maguknak a tanulóknak kiültetni a község területén 
levő vágásokba vagy kopár és vízmosásos területekre, hogy azonnal megtanulják 
gyakorlati értékét annak, amit az iskolában tanulnak. Ha tehát sikerül részint 
törvényhozási uton, részint a tanfelügyelőségek révén rendeleti uton az elemi 
népoktatást a fentiekben vázolt módon reformálni, gazdasági gyakorlati ismere
tekkel telíteni, abban az esetben igenis reménylem, hogy majd nevelhetünk olyan 
nemzedéket, amely erdőt nevelni is tud, nemcsak erdőt pusztítani. 

Nagyszeben, 1010. évi deczember hó 8-án. 
Pászthy Ferencz 
kir. alerdőfelügyelő , 

az Orsz . Erdészet i Egyesüle t r . tagja . 

Ezt az indítványt az igazgató-választmány véleményes jelentés
tétel végett Vadas Jenő, Arató Oyula választmányi tagokból és 
Czillinger János segédtitkárból álló bizottságnak adja ki. 

X . Az Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egyesülettől 
alábbi indítvány érkezett: 

Indítvány 
az Alföld fásításának kérdésére vonatkozólag. 

Előadta Ajtay Sándor titkár, az Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti 
Egyesületnek 1910 szeptember 11-én Déván tartott közgyűlése alkalmával. 

Az Országos Erdészeti Egyesület utján, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület csatlakozásra való felhívásával, esetleg azzal karöl tve: felterjesztés 
intézendő a földmivelésügyi minisztériumhoz, hogy az Alföld fásításának munka-



Iataira és keresztülvitelére valamelyik alföldi város székhelyivel, egy külön hatás
körrel biró erdőhivatalt állítson fel, mely erdőhivatalnak az ügyköre tisztán 
az Alföld fásítására terjedjen ki. 

A felállítandó fásitó erdőhivatal a következő munkaprogrammal volna 
ellátandó: 

1. Összeállítandó az Alföld erdészeti statisztikája vármegyék, járások és 
községekként. A statisztika magában foglalná az összes területet, s ebben a 
művelés szerinti elosztást: szántó, legelő, erdő, fasorok stb. Továbbá a talaj
minőség szerinti elosztást, hogy az mely mivelési ágra a legalkalmasabb. 

2. Átnézeti és részletes térképek készítése vármegyénként és községekként, 
feltüntetve a meglévő erdőterületeket s azon területeket, melyeknek fásítása avagy 
beerdősitése kívánatos és hasznos. 

3. A statisztikai adatok és térképek összeállítása és elkészítése után az 
erdősítési és fásítási tervek elkészítése. 

Ezen tervek elkészítésénél a földtulajdonosok meghallgatandók, igényeik 
figyelembe veendők s lehetőleg figyelembe veendők a helyes és arányos terület
elosztások is. Főképen pedig beerdősitendők, illetőleg fásitandók azon területek, 
melyek más mivelési ág mellett legalább hasonló vagy nagyobb hasznot nem 
hoznak. 

Az erdősítések azonban nem erőszakkal, hanem a birtokosokat annak 
hasznos és előnyös voltáról meggyőzve, ezek hozzájárulásával történjenek. 

4. Az erdősítési és fásítási terveknek a birtokosokat megnyerve, azok 
keresztülvitelében közreműködni. 

Indokolás. 

Az Alföld fásítása ugy közgazdasági, mint klimai szempontból felette fontos. 

1. Közgazdasági szempontból : 
Ma még a hegységi erdők képesek ellátni az Alföld faszükségletét is. De a 

hegységi erdők mind fokozottabb, nagymérvű kihasználása folytán pár évtized 
múlva okvetlen be fog következni a fahiány. 

Ezt megelőzni, uj erdőket telepíteni, hogy az a szükség beálltakor vágható 
legyen, több évtized, esetleg egy évszázad kell. Tehát az erdősítésekhez és fásí
tásokhoz már most minél sürgősebben hozzá kell fogni. 

Már jelenleg is az erdőkihasználások mind távolabbi vidékekre húzódva 
fel, a fának az Alföldre való szállítási költsége is a növekvő távolsággal arányosan 
folyton emelkedik. Az erdők fogyásával emelkednek a faárak, a vágások távolo
dásával emelkednek a szállítási költségek is. Már a mostani faárakat is alig birja 
meg az Alföld és folytonos szállítási kedvezményeket kénytelen kérni a vasutaktól.. 
Néhány évtized, avagy egy évszázad múlva, a beálló fahiány és a mindnagyobb 
távolságból való szállítási költségek emelkedése folytán, ezt meg sem fogja bírni, 
illetőleg az Alföld lakosságának nagyrésze fa nélkül marad. 

A faárak, illetve a faérték folytonos emelkedése következtében, okvetlen be 
fog állani az az állapot, midőn a talaj jövedelmezősége nem lesz nagyobb tisztán, 
mezőgazdasági művelés, mint részben rendszeres erdőüzem mellett. 



Közgazdasági szempontból tehát felette szükséges, hogy az Alföldön meg
felelő területelosztással és arányban, nagyobbmérvű fásítások létesíttessenek. 
Fasorok, facsoportok és összefüggő erdőtestek alakjában. Különösen okadatolt 
az olyan alföldi területeken, melyeknek talaja más mivelési ág mellett legalább 
hasonló, vagy nagyobb hasznot nem hajt, avagy a jövőben sem fog hajtani. Már 
pedig számos olyan területe van az Alföldnek, mely jelenleg is aránylag kevés 
hasznot hajt, hoiott rajta kitűnő erdő volna nevelhető. Árterek, homokosak, 
szikesek (nem a vadszik), birtokhatárok, nagyobb táblák sarkai, távolabb eső birtok
részek, melyeknek mezőgazdasági megmivelése a nagy távolság miatt felette 
költséges, mind alkalmasak befásitásra, illetőleg fásításra. Úgyszintén a kilométe
rekre terjedő, fátlan, kopasz legelőterületeken, kisebb-nagyobb facsoportok léte
sítése igen előnyös, mely facsoportok a legelő állatnak, a nap heve, zivatarok 
ellen menedéket nyújtanak. Száraz időjárásban pedig a fűtermés előnyére vannak. 

2 . Klímái szempontból : 
Szintén nagyon előnyös volna az Alföldnek lehetőleg rendszeres terület

elosztás szerinti fásítása. Bővebb csapadékot, az esőzések egyenletesebb elosztását 
vonná maga után. Nagyobb szárazságokat, erősebb viharokat mérsékelne. A föld 
termőerejére s a levegő tisztítása folytán emberre, állatra egyaránt jótékonyan 
hatna. 

Az Alföld fásításának szükséges voltát a magyar erdészet már régebben 
belátta és keresztülvitelének szükségességét kimondotta. Az O. E. E . már 31 évvel 
ezelőtt, 1879-ben Székesfehérvárt tartott közgyűlésén, behatóan foglalkozott ezzel 
a kérdéssel, mely alkalommal nevesebb szakembereink tüzetesebben szólottak hozzá. 

Újabban már az Országos Magyar Gazdasági Egyesület is sűrűbben foglal
kozik az Alföld fásításának immár halaszthatlan szükségességével s szaklapjaiban 
már a kiviteli módok egyes részletkérdéseit is megvitatja. 

Mindez szükségessé és teljesen indokolttá teszi tehát, hogy az Alföld fásí
tásának kérdésével ne csak közgyűléseken és szaklapokban foglalkozzunk, hanem 
mivel ez fontos közgazdasági és nemzeti érdekünk is, intézzünk felterjesztést a 
földmivelési kormányhoz,kérve az Alföld fásításának keresztülvitelét, megvalósítását. 

Jelen indítványt az A. T. D . L.-vidéki E. E. közgyűlése azon módosítással 

fogadta el, h o g y : 
az Alföld fásításának kérdését nem egy külön e czélra szervezendő erdő-

hivatal, hanem a szőlészeti és borászati vándortanárok mintájára szervezendő: 
erdészeti vándortanárok utján véli és óhajtja megoldani. 

Déva, 1910. évi szeptember hó 11-én. Ajtay Sándor. 

Az igazgató-választmány ezt az indítványt véleményes jelentés
tétel végett nemeskéri Kiss Pál, Kiss Ferencz választmányi tagok 
és Czillinger János segédtitkárból álló bizottságnak adja ki. 

X I . Földes János m. k. erdőtanácsos, alapító tagtól a mult 
évben következő indítvány érkezett, melyet a mult évi közgyűlés 
az igazgató-választmánynak adott ki: 



Indítvány 
a tüzífaméretezésnél tapasztalt visszaélések kiküszöbölése iránt. 

Általánosan és országoson felpanaszolt szokás a fakereskedőknél, hogy tűzi
fájukat általában nemcsak minél lazábban igyekeznek felrakásolni, de e tekin* 
tétben a keresztrakásokkal követik el a legnagyobb visszaélést az által is, aminek 
egy nagy város főelárusitó helyén magam is szemtanuja voltam, hogy az ily 
rakatok szélső darabjai a legvastagabbak s azok közt majd mind sokkal véko
nyabb darabok lötyögnek, melyek a köznek alig felét töltik ki. E visszaélést 
szóvá tettem a nagybirtokosok főközlönyében, a » Köztelek "-ben s állásfoglalásra 
szólitottam fel néhány év előtt az Országos Gazdasági Egyesületet, de siker 
nélkül. Most ujabban ez egyesület egyik földbirtokos tagja maga fordult hasonló 
panasszal a «Köztelek"-hez, minthogy eziránt Tolna megye közgyűléséhez beadott 
s onnan bizottságnak kiadott panasza még most sem nyert elintézést. Egyúttal 
javaslatba hozza, hogy minden faraktárban legyen egy űrmérték, melybe a vevő 
maga rakja ki a megvenni szándékolt famennyiséget, amily mérték hallomásom 
szerint az egyik kincstári erdőhatóság faraktárában már tényleg alkalmazásban 
is van. Minthogy egyáltalán meg nem engedhető, hogy midőn minden anyag 
kellő hitelesített mértékkel mérendő s annak be nem tartása szigorúan tiltatik, 
éppen a fa kimérése az eladó önkényes szeszélyének legyen kitéve, minden 
ellenőrzés nélkül, amihez hozzájárul, hogy a korhadt darabok sokszor szintén 
a szinfa közé kerülve, az elsőrendű fára nézve megszabott áron kerülnek for
galomba, illetve egészséges és selejtes fa ára között alig van különbség. Ennél
fogva 

felkérem tehát a tek. Országos Erdészeti Egyesület közgyűlését, miszerint 
foglaljon határozott álláspontot arra nézve s eszközölje ki felsőbb helyen, hogy 
országosan kibocsátandó rendszabály utján egységes eljárás és igazságos mérték 
állapíttassák meg minden forgalomba kerülő fára nézve, melynek meg nem felelő 
minősége és mérete, a többi anyagok kiméréséhez hasonlóan, hatósági felügyelet 
alatt álljon s a csalás szintúgy büntettessék. 

Lippa, 1910 november 24 . 

Földes János 
az Orsz. Erdészeti Egyesület 

alapitó tagja. 

Ezt az indítványt a választmány előzetes tárgyalás és véle
ményének közlése végett Kócsy János választmányi tag elnöklete 
alatt Bittner Gusztáv és Török Gábor választmányi tagokból álló 
bizottságnak adja ki. 

XII. A folyó évi közgyűlésre vonatkozólag a titkár jelenti, 
hogy Pfauser Lajos erdőmérnök ur, aki a Pöstyénben és vidékén 
tartandó közgyűlés rendezéséi magára vállalta volt, megbetegedett 
és a közgyűlésnek más alkalomra való halasztását kéri. Az igazgató-



választmány sajnálattal véve tudomásul a közbejött akadályt, ugy 
határoz, hogy a közgyűlés deczember hóban Budapesten tartas
sák meg. 

XIII. Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület abbeli óhaját 
fejezvén ki, hogy mintegy 50 tagjával Magyarországon szeptember 
hóban tanulmányutat kivan tenni, az igazgató-választmány ezt öröm
mel veszi tudomásul és a vendégek fogadásának és a tanulmányút 
programmjának megállapítása végett Lászlóffy Gábor elnöklete 
alatt Csik Imre és Kaán Károly vál. tagokból álló bizottságot 
küld ki. 

XIV. A Bedő-Albert-alapitvány egyik üresedésben lévő 
ösztöndijára kiirt pályázat eredménytelen maradt. A másik ösztön
díj élvezője, Földes Tibor, a tanulmányúton nem óhajtván részt 
venni, az ösztöndíj felemeléséről lemondott. 

A f. tanév végével mindkét ösztöndíj szabaddá válván, az 
igazgató-választmány elrendeli, hogy június hóban mindke 
pályázat hirdettessék. 

XV. A titkár jelenti, hogy Vadas Jenő „Az ákácz monográfiája" 
czimü munkájával teljesen elkészült. 

Az igazgató-választmány az elnökséget a kiadás iránti intéz
kedésekre felhatalmazza. 

XVI. Jankó Sándor főiskolai r. tanár az az értesítése, hogy a 
vizépitéstan erdészeti részének megírására vállalkozott és erre 
nézve Sobó Jenő főbányatanácsossal megegyezett, örvendetes 
tudomásul szolgál. 

XVII. Az Országos Magyar Kiállítási Központ azzal a kérdéssel 
fordult az egyesülethez, vájjon szükségesnek tartaná-e, hogy 1917-ben 
Budapesten világkiállítás rendeztessék. 

A választmány beható eszmecsere után tagadó válasz mellett 
foglal állást. 

XVIII. Az igazgató-választmány elhatározza, hogy évi 100 K 
tagdíjjal három évre az Országos Magyar Kiállítási Központban 
ismét képviselteti magát. 

X I X . A bányászati és erdészeti főiskola segélyző egylete által 
alapított Mensa Academica-nak az egyesület az 1911. évre 500, 
az 1912—1915. évekre egyenként 300—300 K segélyt szavaz meg. 

X X . A selmeczbányai főiskolai Bánáti Társaság könyvtára 



részére az egyesület könyvkiadványainak: egy teljes sorozatát adomá
nyozza a választmány. 

X X I . A Trencsénteplicz fürdő által a tagok részére a f. évben 
felajánlott kedvezményeket az igazgató-választmány elfogadja. 

XXII . A József-műegyetem segélyegylete 50 éves fennállá
sának ünnepe alkalmából 1000 K-ás alapítvány tételére kérte fel 
az egyesületet. Az igazgató-választmány az alapszabályok tiltó 
rendelkezése következtében a kívánságot nem teljesítheti. 

XXII I . Libohorszky József egyesületi szolga abbeli kérelmét, 
hogy az egyesület adóját magára vállalja, a választmány teljesiti. 

X X I V . Az egyik pinczeműhely bérlője, Ipach Ede asztalos
mester kéri, hogy az egyesületi székház honvédutczai homlokzatán 
lévő egyik pinczeablakot vasajtóval elzárt bejárattá bővíthesse ki. 

Az igazgató-választmány e módosítást oly feltétellel, hogy a 
vele járó költséget teljesen a bérlő viseli és az uj berendezést 
(ajtót, lépcsőt) kihurczolkodása esetén díjtalanul átadja az egyesü
letnek vagy kívánatra a mai állapotot is viszaállitja, engedélyezi. 

X X V . Belházy Imre m. k. mázsatiszt és Papp Gusztáv 
főiskolai tanársegéd abbeli kérelmét, hogy atyjuk, néhai Belházy 
Jenő, illetőleg Papp János alapító tagsági jogai reájuk ruháztassanak, 
az igazgató-választmány az alapszabályok értelmében teljesiti. 

X X V I . Uj tagokként felvétetnek: 
a) Alapító tagnak Szeöts Béla m. k. segéderdőmérnök, aj. 

Radó Pá l : Stefány Gyula m. k. erdőmérnökgyakornok, aj. Zarándi 
Knöpfler Károly, mindkettő 320—320 K-val kötvényben. 

b) Rendes tagnak: Bemard József m. k. erdőmérnökjelölt, 
aj. Kárász István; Böhtn József alerdész, aj. Vaitzik Gyula; Buchelt 
Béla urad. körerdész, aj. a titkár; Caprez Károly erdőmérnök
hallgató, aj. a titkár; Craciun Baiu m. k. erdőmérnökgyakornok, 
aj. Sümegh Ignácz; Cserneczky Károly m. k. erdőmérnök
jelölt, aj. Matavovszky Árpád; Dénes Imre, a jászóvári prépostság, 
intézője, aj. a titkár; Déry Károly m. k. erdőmérnökgyakornok, 
aj. Comaniciu János; ifj. Eró'ss Rezső urad. segéderdész, aj. 
Hallatna Mihály; Fogassy Géza urad. erdőgondnok, aj. a titkár; 
Hering Albert m.'k. erdőmérnökjelölt, aj. Medveczky Ernő; Horák 
József főerdőőr, aj. Vaitzik Gyula; Horváth Béla erdőmérnökgyakor
nok, aj. Gaal Károly; Jurkovich János m. k. erdőmérnökjelölt, aj. 



Medveczky Ernő; Kardoss Kálmán urad. erdőgyakornok,aj. Balogh 
Kálmán; Klözel Oszkár erdőmérnök-hallg., aj. Muzsnay Géza; Kolta 
János és Kuppan József urad. erdészek, aj. a titkár; Lányi Ákos 
m. k. segéderdőmérnök, aj. Radó Pál ; Melcsiczky Sándor alerdész, 
aj. Vaitzik Gyula; Melega Miklós m. k. erdőmérnökgyakornok, 
aj. Sümegh Ignácz; Mialovich József urad. főerdész, aj. Ferentzy 
Lajos; Rein Marczell fakereskedő, aj. a titkár; Riester Hugó m. k. 
erdőmérnökgyakornok, aj. Medveczky Ernő; Schvanczer Gusztáv 
m. k. erdőmérnökgyakornok, aj. Matavovszky Árpád; Szabó Lajos 
m. k. erdőmérnökjelölt, aj. Tomasovszky Imre; Szenczy Géza erdő
mérnökgyakornok, aj. Kondor Vilmos; Szép Géza m. k. közalap, 
erdőgyakornok, aj. Bajmóczi József; Török Aladár m. k. erdőmér
nök, aj. Hubert Aladár. 

K. m. f. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK . 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

Közhírré teszem, hogy a Báttaszék községi (Tolna vármegye) 
születésű Kollányi József részére 1909. évi október hó 21 -ik napján 
8. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti 
bizonyiivány elveszvén, a helyett nevezett részére 1911. évi 3 7 9 
szám alatt az eredetivel egyenlő értékű másodlat adatott ki. 

Kelt Budapesten, 1911 május hó 5-én. 
Neográáy s. k. 
kir. erdőfelügyelő. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Az osztrá k birodalm i erdészet i egyesüle t magyarország i 

tanulmányútja. Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület (Oester-
reichischer Reichsforstverein) mintegy 50 tagja Auersperg Károly 
herczeg elnökkel az élükön, folyó évi szeptember hó folyamán 
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