
meg kell vizsgálni, vájjon azáltal, hogy a csapadék egy részét 
feltartóztatja s ezenkívül a talajnedvességből is sokat elpárologtat, 
nem fogja-e a főfanem növekvését károsan befolyásolni? 

Mielőtt tehát ez iránt intézkedéseket tennénk, mindenesetre 
tanácsos kisebb területen kísérletezni különböző gyökérzetü és a 
talajnedvességet is különböző mértékben igénylő fanemekkel, 
hogy a legmegfelelőbbet kiválaszthassuk. 

Az állománynevelés főelveit, saját széleskörű tapasztalataira 
támaszkodva, Schiffel a fentebbiekben közölte s bár a mi viszo
nyaink között egyelőre még a gyakorlatban csak fokozatosan lesz
nek azok érvényesíthetők, még sem véltem felesleges munkát 
végezni azzal, hogy ezeket az érdekes fejtegetéseket az igen tisz
telt szakközönséggel itt megismertettem; él az a hit is bennem, 
hogy nem nagy idő választhat el már attól, midőn az eddig, a 
mostoha viszonyok következtében elhanyagolt, mert kellőleg fel 
nem tárt, erdőinket képesek leszünk nemcsak szakszerűen kihasz
nálni és felújítani, hanem egyúttal nevelni is. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz a közlekedési tanácsban való 

képviselet tárgyában. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur ! 
195/907. A közlekedési tanácsban helyet foglaló érdekkép

viseletek között az erdőgazdaság egyáltalában nem fordult elő. 
Ezt a körülményt a hazai erdőgazdaság annál nagyobb saj

nálattal tapasztalta, mert mint az országnak 27%-án tért foglaló 
gazdasági ág, amelynek termékei a vasúti forgalomban jelenté
keny szerepet játszanak, elég számbavehető tényező arra, hogy a 
véleménynyilvánítás lehetőségére számot tarthasson oly kérdések
ben, amelyek közelről érdeklik, sőt döntő befolyást gyakorol
hatnak reá. 

Az erdei termékek s ezek között főleg a fa a közforgalom 
tetemes részét teszik ki, sőt egyes vasutvonalak túlnyomó részben 
az erdei termékek szállításával foglalkoznak. Másfelől az erdő-
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gazdaságnak kiválóan nagy az érdekeltsége a teheráru díjtételek 
alakulásánál, mert azon kedvezőtlen arány következtében, mely a 
fa térfogata és súlya, másfelől pedig annak értéke között fennáll, 
a tarifáknak bár csekély módosulása is kérdésessé teheti, vájjon 
a fa távolabb fekvő piaczait (pl. a fában szegény alföldet is) 
elérheti-e ? 

Ezekre való tekintettel s mert a különféle gazdasági ágazatok 
közötti összhang csakis akkor biztositható, ha azok érdekeik meg
védésére, törekvéseik indokolására és érveik előadására módot 
nyernek, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk Nagyméltó
ságodhoz, méltóztassék az Országos Erdészeti Egyesület néhány 
képviselőjének a közlekedési tanácsba való meghívása utján a 
hazai erdőgazdaságnak annak keretében képviseletet biztosítani. 

Fogadja stb. 
I I . 

AZ O R S Z Á G O S ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz az ipartanácsban való kép

viselet tárgyában. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur! 
195/907. Az ipartanácsnak a közelmúltban való újjászervezése 

alkalmával egyesületünk, mely eddig abban képviselettel birt, 
ettől megfosztatott. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy az erdőgazdaság egyik 
legfontosabb ipari nyersanyagot termeli és számos iparággal a 
legszorosabb összefüggésben áll, nemkülönben a jövőben mindig 
több és több uradalom fog a fa feldolgozása körül a tulajdon
képpeni ipar terére lépni s mindennek következtében oly kérdések 
merülhetnek fel az ipartanácsban, amelyek az erdőgazdaság hiva
tott képviselőjének hozzászólását éppúgy szükségessé tehetik, amint 
ennek szükségességét a mezőgazdaság képviselőinek benntartása 
által erre a gazdasági ágra nézve Nagyméltóságod hivatali elődje 
is elismerte, mély tisztelettel kérjük Nagy méltóságodat, hogy 
hivatali elődjének az erdőgazdaságot mellőző, indokaira nézve 
előttünk ismeretlen intézkedését módosítani és egyesületünknek 
az ipartanácsban régebben birt helyét újból biztosítani mél
tóztassék. 

Fogadja stb. 



AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a kereskedelmi miniszter úrhoz az erdei vasutakra vonatkozó 

szabványok ügyében. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur ! 
356/907. Nagyméltóságod m. é. november hó 21-én kelt 

52777/11. számú rendeletével a keskenyvágányu vasutak építésére 
cs felszerelésére vonatkozólag uj egységes szabványokat állapított 
meg, amelyek azonban, amennyiben az erdőgazdaság körében 
alkalmazott keskenyvágányu vasutakra is kiterjednek, egyáltalában 
nincsenek figyelemmel ezen gazdasági ág igényeire, szükségleteire 
és érdekeire. 

Az erdei termékek kiszállításánál eddig igen sok esetben 
czélszerüen voltak alkalmazhatók oly könnyebb szerkezetű pályák, 
amilyenek létesítését Nagyméltóságod rendelete, amely minimális 
nyomtávnak 700 mm-\, minimális sinsulynak pedig 9 kg-oi állapit 
meg, jövőre lehetetlenné teszi. A pályák nagyobb vagy kisebb 
tömegek szállítására való igénybevétele, állandó vagy csak ideig
lenes jellege, továbbá az alkalmazott vontató erő szabja meg a 
közbiztonság követelményeinek határai között a pálya építésénél 
alkalmazott nyomtávolságot és sinsulyt és kisebb tömegek szállítá
sára, egyes erdei mellékvölgyekbe rövid időre épített pályáknál, 
nevezetesen, ha azok vontatására állati erő alkalmaztatott, teljesen 
megfeleltek a könnyebb *Sll-i és 7 ^ - o s sinek is, nemkülönben a 
60 cm-es nyomtáv. 

Az erdőgazda gyakran igen távoleső völgyekből kénytelen 
csekély értékű termékeit kiszállítani. Erre a czélra könnyebb szer
kezetű iparvasutak igen alkalmasak voltak és a létesítésükre fordí
tott költség arányban állott teljesítményükkel. Ellenben aránylag 
csekély fatömegek kiszállítása czéljából, néhány évi időtartamra a 
Nagyméltóságod által megállapított szabványoknak megfelelő 
pályát épiteni nem gazdaságos és ezek a szabványok a fatermés 
kiszállításánál manapság már gyakran alkalmazott erdei vasutak 
építését s ezzel a fának kiszállítását sok esetben vagy egyáltalában 
lehetetlenné teszi, vagy a fát szükségtelen és aránytalanul nagy 
szállítási költséggel terhelik, annak főárára s ezzel az erdőbirtok 
jövedelmezőségére csökkentő hatással vannak. Erdeinknek ma 



még szerény s a külföldhöz képest úgyszólván elenyésző jövedel
mezőségét tehát Nagyméltóságod rendelkezése érzékenyen sújtja, 
de másfelől a közvetítő kereskedelmet és a fogyasztó közönséget 
is érinti. 

Nagyméltóságod előtt ismeretes, hogy erdeink kitermelését 
nem mindig az erdőbirtokos, hanem sok esetben a fának szerző
déses vevője végzi s erre hárul a szükséges szállitó-berendezések 
létesítésének kötelezettsége is. Erre való tekintettel nagyobb fa-
kereskedő czégeink nagymennyiségű vasúti anyagot tartanak 
készletben, amelyet hol itt, hol ott helyeznek üzembe. A 9 kg-ní\ 
könnyebb sinanyag és a 60 cm nyomtávval biró gördülő anyag 
Nagyméltóságod rendelete következtében uj vonalakon ezentúl 
nem alkalmazható, tehát rövid időn belül értékét veszíti. Ez a 
körülmény számos fakereskedő czégre óriási veszteséget jelent. 

A jövőben a vásárlók 5—10 évre terjedő szerződéses vétel
nél, ha vasút építése egyáltalában szóba jöhet, minden körülmé
nyek között nehezebb szerkezetű, tetemesen drágább vasutat lévén 
kénytelenek építeni, egyfelől kevesebb tőárat ajánlhatnak meg az 
erdőbirtokosnak, másfelől a fa piaczi árának emelése által fogják 
magukat kártalanítani.' 

Ugyancsak a piaczi ár emelése által fognak törekedni a 
Nagyméltóságod rendeletének megfelelő, de máskülönben elkerül
hető befektetések okozta jövedelemcsökkenést legalább részben 
kiegyenlíteni azok az erdőbirtokosok is, akik erdejüket házilag 
kezelik. Nagyméltóságod rendelete ennek következtében egyes 
vidékek fogyasztó közönségére is hátrányos következményekkel 
fog járni. 

Nagyméltóságodnak azt a czélzatát, hogy a most rendkívül 
változó méretben készülő sínek helyett kevesebb számú minta 
állapíttassák meg, a magunk részéről is méltatjuk, de ugy véljük 
és gazdasági érdekeinkre való tekintettel kérnünk kell, hogy e 
kérdés szabályozása ne oldassék meg olyképpen, hogy a sinsuly 
határértékei tolatnak el és nevezetesen a megengedett minimális 
sinsuly emeltetik oly magasra, hogy oly esetekben, amikor ideig
lenes, könnyű vasút építése indokolt és gazdaságos, ezt a hatósági 
intézkedések már eleve kizárják. 

Hasonlóképpen a nyomtáv megállapítására nézve is, a 60 



cm-es nyomtávot fenntartandónak véljük s részünkről inkább a 
70 cm-es nyomtávolságot, amely a 76 r/;/-eshez igen közel esik, 
tartanok elejthetőnek. 

Egyesületünk őszinte hálával fogadta, hogy Nagyméltóságod 
az iparfejlesztési törvény 8. §-ában azt a régi óhajunkat, hogy az 
erdei vasutakhoz szükséges területek kisajátítás utján is biztositha
tók legyenek, teljesíteni méltóztatott s azért köszönetét m. é. 1700. 
számú tiszteletteljes felterjesztésében kifejezésre is juttatta. Attól 
tartunk azonban, hogy azt a fellendülést, amely ezen törvény 
révén erdeinknek vasutakkal való feltárása terén remélhető volt, 
a szabványokra vonatkozó rendelet javarészt ellensúlyozza. 

A kifejtett indokokra való tekintettel tehát arra kérjük Nagy
méltóságodat, hogy a fenn idézett rendeletét olyképpen kiegészíteni 
méltóztassék, hogy erdei vasutaknál egyfelől a 60 cm-es nyomtáv, 
másfelől a 7 kg-os, illetőleg lóvonatu pályáknál az 5Va kg-os 
sinek is alkalmazhatók legyenek. 

Fogadja stb. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Almásy Andor erdőigazgató szolgálati jubileuma. Almásy 
Andor, a lugosi m. kir. erdőigazgatóság főnöke m. hóban ünnepelte 
állami szolgálatának 40. évfordulóját, mely alkalommal tiszttársai 
és Lúgos közönsége részéről szép megünnepeltetésben részesült. 

Az ünnep reggel istentisztelettel kezdődött, mely után a kül
döttségek tisztelgése következett. A görög-keleti egyház küldött
ségét Hosszú Vazul dr. püspök, a vármegye tisztikarát pedig 
Fialka Károly dr. főispán vezették az ünnepelt elé, mig az összes 
helyi és szomszédos erdő- és más hatóságok főnökeik vezetésével 
tisztelegtek. Az országnak csaknem valamennyi erdőhivatala táv
iratban fejezte ki szerencsekivánatát Almásy Andornak, kinek 
nemcsak a hazai erdészet felvirágoztatása, hanem e nemzetiségi 
vidéken a magyarság ügyének eredményes szolgálata terén is 
kiváló érdeme van. A közönség az ünnepelt tiszteletére délben 
bankettet, este pedig bált rendezett. 

A „Magyar Füvészkönyv" jubileuma. 1807 márczius hó 21-én 
jelent meg az első rendszeres magyar botanikai mű, Diószeghy 




