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létszámbeli helyének biztosítása.) 

magyar szakirodalmat Oelléri Mórnak, az Országos Ipar
egyesület igazgatójának és a Magyar Ipar szerkesztőjének 
váratlan halálával súlyos veszteség érte. Négy évtized óta 

vitt ő a magyar ipar megalapítása s a meglévő fellenditése körüli 
mozgalmakban, továbbá a kiállítási ügy terén élénk szerepet, s a 
szakirodalom ápolása körül nem csupán saját, rendkivül gazdag, 
gondolatokban, eszmékben dús, de emellett mindig tömör és czél-
tudatos irodalmi tevékenységével szerzett nagy érdemeket, hanem 
külön működési terét túlhaladó mértékben az által is, hogy a magyar 
szakirodalom képviselőit 1902-ben a Magyar Szakírók Egyesületé
ben egyesitette, közös tevékenységre tömöritette, amely a tisztes 
szaksajtó szélesebb körű érvényesülését, jogos érdekeinek kép
viseletét, s nem csekély mértékben a zugsajtó káros kinövéseinek 
kiirtását tűzte ki czélul. Nyugodt, megállapodott lelkületének bölcs 



tapintatosságával vezette ezt az ifjú egyesületet a megerősödés felé, 
sokoldalú elfoglaltsága mellett mindig találva időt és munkaerőt, 
hogy ennek az egyesületnek ügyeit, amelynek mindhaláláig elnöke 
volt, az elnöki munkakörön messze túlhaladó módon gondozza, 
felkarolja. Részünkről különösen ebben a munkakörben ismertük 
Gellérí Mórt, s tisztelni tanultuk benne az ernyedetlen, puritán 
munka emberét. 

Amidőn a Gondviselés most ily idő előtt kiragadta őt az élők 
sorából, az Erdészeti Lapok is kiveszik részüket a magyar szak
irodalom őszinte gyászából és fájdalmasan érzik azt a nehezen 
pótolható ürt, amely a magyar szakirodalom képviselőinek sorában 
Gellért Mór halálával támadt! 

* 

A tüzifakészletek összeírásáról szóló kormányrendeletet később 
kaptuk, semhogy lapunk legutóbbi számában közölhettük volna. 
Igy most pótoljuk megfelelő helyen (Erdészeti Rendeletek Tára). 
Az összeírás czéljára nézve fakereskedelmi körökben különféle 
hírek keringtek és sokan a maximális tüzifaárak megállapításának 
előhírnökét látták benne. Lehet, hogy erre is reákerül a sor a mai 
rendkívüli viszonyok között, egyelőre azonban ugy véljük, hogy 
a tüzifakészletek összeírásának közvetlen czélja csak az általános 
tájékozódás az iránt, hogy mennyi tűzifa és mily helyen áll ren
delkezésre. 

Az összeírás eredménye fog útmutatást nyújtani arra nézve, 
hogy mily kormányintézkedésekre van szükség a fenyegető tüzifa-
inség elhárítására. A legközelebbi téli időszakra nézve egyébiránt az 
inség nem annyira a termelt tűzifa hiányában, mint inkább az erdő
ből való kiszállítás és a vasúti szállítás nehézségeiben fog szerény 
nézetünk szerint megnyilvánulni. Valószínűnek tartjuk, hogy a 
rendelkezésre álló, valamint a kiszállításra váró tűzifa mennyisége, 
daczára a mult téli, már lényegesen korlátolt termelésnek, nem marad 
messze a szükséglet mögött, azonban az erdei készleteknek kiszállí
tása a fuvarerőnek igen lényeges megfogyása mellett sok helyen 
majdnem Ieküzdhetlen nehézségekbe ütközik. 

Ha az uiabb termelés továbbra is korlátolt marad, sőt az 
ujabb behívások következtében még alább hanyatlik, akkor a 
jövő évre már a termelt mennyiségre nézve is igen súlyos tűzifa-



hiány fog jelentkezni még arra a remélt esetre is, ha időközben 
a béke helyreáll. A termelt tűzifa kiszállításának kérdéséhez 
tehát az ujabb termelés kérdése kapcsolódik. Mindkettő ugy a 
kincstári erdőgazdaság vezetőségét, mint a vármegyei gazda
sági bizottságokat komolyan foglalkoztatja. A közönség — jó 
régi szokáshoz hiven — természetesen az államot ostromolja 
fáért, holott kétségtelen, hogy ez nem különlegesen a kincs
tári erdészet problémája, hanem valamennyi erdőbirtokosé egy
aránt s teljességgel igazságtalan egyik fakereskedelmi lapban 
„előkelő erdészi kézből" származó oly beállítása a kérdésnek, 
mintha a háború következményeképen előállott tüzifahiány a kincs
tár néhány uradalmán megindított házilagos kitermelés csődjét jelen
tené. Ellenkezőleg, éppen a házilagos termelés révén van a kincs
tár abban a helyzetben, hogy nagy tüzifatömegeket fel nem 
csigázott árakon bocsáthat a közönség rendelkezésére, amivel az 
árakra is sok helyen szabályozólag hat. Az egész ország szükség
letét természetesen nem láthatja el s ha ez módjában volna, ez ellen 
éppen a fakereskedelemnek és a többi birtokosnak volna legtöbb 
kifogása. Hogy pedig az illető felszólaló szerint sokszorosan nagyobb 
mértékben szükséges erdei vasutak és jó utak ma még nincsenek 
meg mindenütt, az korántsem azok rovására esik, akik előadásokban 
(és az Erdészeti Lapokban) a modern szállítási eszközök létesítését 
15 év óta sürgették, hanem abban, hogy ezek a tanok eleinte 
még szakkörökben is idegenkedéssel fogadtattak, a birtokosok 
(állam és mások egyaránt) a szükséges befektetésekre elegendő 
anyagi eszközt nem adtak s végül, hogy az a 8—10 év, amióta 
a házilagos fatermelés néhány kincstári birtokon, még pedig nehéz 
pénzügyi és kereskedelmi viszonyok között megindult, természet
szerűen nem volt elegendő arra, hogy a nagykiterjedésű állami 
birtokon, s annál kevésbbé az ország összes erdeiben a ma oly 
nagyon nélkülözött szállító eszközök kiépíttessenek. 

A fennálló kiszállítási nehézségeken kétségkívül az segítene 
legjobban, ha könnyű erdei vasutak épülhetnének azok alá a 
vágások alá, amelyekben nagy tüzifakészletek várják a kihozatali 
A meglévő utakra fektetve, a munka elég gyorsan is halad
hatna, talán számithatnánk arra is, hogy a mai viszonyok 
között ily vasutak engedélyezése nem történnék a szokásos 



körülményességgel. Nagyobb mértékben azonban ily vasutak 
építésére mégis alig számithatunk, mert a hozzávaló anyag, melyre 
a hadseregnek is szüksége van, nehezen szerezhető be, s aztán 
ennek az anyagnak a helyszínére való szállítása ismét csak a 
helyi fuvarerőre vár, amely pedig — nincs, legalább is nincs elegendő 
számban. 

A meglévő kevés fuvarerő sem áll természetesen feltétlenül 
rendelkezésre a tűzifa szállítására. Egyebütt van lekötve, vagy 
teljesíthetetlen követelményeket támaszt. Ezen a bajon alig segíthet 
más, mint a fa kiszállításának és termelésének katonai fegyelem 
alatt való szervezése — a szénbányászat mintájára. Ezt az eszmét, 
amely fakereskedelmi körökben is felmerült, propagálja Tirts 
Rezső m. kir. közalap, főerdőmérnök urnák hozzánk beküldött 
következő értesítése: 

A tüzifahiány kérdése országszerte a hivatott gazdasági bizottságok tanács
kozási tárgyát képezi. Esztergomban a kir. erdőfelügyelő elnöklete alatt össze
gyűlt erdőtisztek szaktanácskozmányán merült fel az a javaslat, hogy a tüzifa-
termelés érdekéből — hasonlóan, mint a bányászatnál — népfelkelő-munkásosztagok 
állíttassanak fel oly helyeken, ahol nagyobb tüzifatermelés folyik. Ily módon a 
kezelő erdőtisztek és altisztek, valamint az erdei munkások és fuvarosok, nép
felkelői munkásosztagokba sorozva, népfelkelői szolgálatukat katonai fegyelem 
mellett itthon az erdei munkálatoknál teljesítenék. 

Nézetem szerint csakis ily módon remélhető a tüzifahiány kérdésének meg
oldása, csupán ez segíthet a fuvarerő hiányán a lehetőség határain belül, 
amennyiben a még itthon lévő erdei fuvarosok igy visszatarthatok és a tűzifa-
szállításokhoz kellően felhasználhatók lennének. 

Egyik másik gyakorlati erdőgazdánk, Lenhard Antal kápt. 
erdőmester az Országos Erdészeti Egyesülethez intézett indítványá
ban inkább a jövő szükséglet kielégítését czélzó, ujabb termelés 
feltételeivel foglalkozik, s azokat egyfelől a termelés vezetésére 
nélkülözhetlen tiszti és altiszti személyzet felmentésében és a 
hadifoglyoknak kiterjedtebb igénybevételében látja, a helyzetnek, 
nézetünk szerint, helyes felismerésével. 

Ezek szerint az erdei vasúti üzemnek teljes kihasználása, s a 
lehetőséghez képest való kiterjesztése, a tüzifatermelés és fuvarozás
nak katonai szervezetben való végzése és végül a hadifoglyok 
nagyarányú igénybevétele volnának azok az eszközök, amelyek a 
tüzifahiányon átsegítenének. Ezekhez járulna még az a feltétel is, 



hogy a vasutak a tűzifának továbbszállítása elé ne gördítsenek 
több akadályt, mint amennyi a katonai szállítások következtében 
úgyis bizton felmerül. 

A hadifoglyokra azonban nem csupán a tüzifatermelésnél, 
hanem a haszonfatermelésnél is szükség lesz. Igénybevételüket 
nem kerülhetjük el akkor sem, ha a fatermelés fennemlitett katonai 
munkásosztagokkal történnék minden nagyobb erdőgazdaságban, 
amiként az pl. némely acetongyár bükkfaszükségletének biztosítása 
végett máris gyakorlatban van. Pedig a hadifoglyok elszállásolása 
és ellátása a mai viszonyok között nagy akadályokba ütközik s 
munkateljesítményük sem kielégítő. 

Ebben az utóbbi tekintetben bizonyára javulás állana be, ha 
a katonai hatóság a kirendelt foglyokat foglalkozás szerint osztá
lyozná s favágónak nem borbélyt és czukrászt küldene, hanem 
kizárólag erdei munkást, amilyenek Oroszország nagy erdőségére 
való tekintettel nagy számban kell hogy legyenek foglyaink között. 
Ezek hozzáértéssel, sőt talán bizony még némi kedvvel is forgat
nák a fejszét s nem kellene annyi balesettől sem tartani, mint 
avatatlan munkások foglalkoztatásánál. 

A hadifoglyok igénybevételére nézve egyébként ujabban némi 
könnyítések léptek életbe. Amint a földmivelésügyi miniszter folyó 
évi augusztus hó 30-án kelt 98100/VI. számú körrendeletével a 
törvényhatóságokkal tudatta, a közös hadügyminiszter augusztus 
hó 14-én 67083. számú rendeletével az eljárás gyorsítása végett 
ugy intézkedett, hogy szeptember hó 1-től kezdve akár községek, 
akár magánosok — tekintet nélkül a foglyok számára — közvet
lenül a pozsonyi 1. számú cs. és kir. katonai parancsnokságtól 
kérelmezhetik a foglyok kirendelését. 

* 

Az őszi erdészeti államvizsgára vonatkozó felhívás, amely 
Hivatalos Közlemények rovata alatt olvasható, nagyon méltányos 
rendkívüli intézkedést tartalmaz. Azokra a fiatal szaktársakra vonat
kozóan, kik az államvizsgát megelőzően vonultak hadba, a minisz
térium eltekint a teljes két évi gyakorlati szolgálat követelményétől. 

Ennek az igen helyes intézkedésnek nyilvánvaló czélja meg
gátolni azt, hogy a hadbavonult, a hazáért küzdő fiatal szaktársak 



hátrányba jussanak azon társaikkal szemben, akik hadiszolgálatra 
alkalmatlannak találtattak, vagy mint fiatal népfelkelők felmentettek. 

A háború hosszas tartama mellett azonban ez a rendelkezés 
nem biztosítja feltétlenül a hadbavonultak eredeti létszámbeli helyét. 
A háború kitörése óta sokan mulasztották el önhibájukon kivül 
az erdészeti államvizsgát, mig mások letehették. Méltányos köve
telmény, hogy a harczbavonultak létszámbeli helye részükre ugy 
az állami, mint a magánszolgálatban feltétlenül biztosittassék, 
nehogy hátrányt szenvedjenek azokkal szemben, akik itthon 
maradva, nem hoznak áldozatot a hazáért. 

ú£ ú£ ú£ 

Az orosz erdőgazdálkodás. 

I. 

Figyelemreméltó statisztikai adatokat közöl dr. Endres müncheni 
egyetemi tan ár a ,;ForstwissenschaftIiches Centralblatt" ezidei 
1. füzetében az orosz erdőgazdálkodásról, Faas W. orosz 

udvari tanácsosnak, az orosz mezőgazdasági és földmivelési vezér
igazgatóság erdészeti osztályvezetőjének brosürája alapján, amely 
franczia nyelven jelent meg az 1914. év elején Szentpéterváron. 

Ennek annál különösebb jelentősége van, mert rövid és tömör 
formákban hivatalosan tárgyalja Oroszország fatermelésének és 
fakereskedelmének alapjait és pedig a legutóbbi állapot szerint. 

A franczia nyelvű irat tulajdonképeni czélja félre nem érthető 
és nyilvánvaló, mert utal Oroszország erdőkincseire, amelyek a 
szövetséges Francziaországtól felveendő és a legutóbbi évben 
sörgős szükséggé vált kölcsönügylet útját egyengették. A nyugat
oroszországi stratégiai vasúti hálózat kiépítése a hadianyagok be
szerzése pénzt és ismét pénzt igényeltek, aminek kölcsönzésére 
pedig Francziaország már-már nem volt hajlandó. Oroszországnak 
Francziaországgal szemben az 1913. év végén fennállott összes 
kötelezettségei máris kerek 23 milliárd frankot tettek ki. Szükség 
volt tehát olyan csalogatóra, amely hivatva volt nemcsak arra 
hogy a franczia pénzembereket hajlandóságra és adakozásra han-


