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Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor.
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg.
Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb), valamint a hirdetések
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B U D A P E S T , V., Alkotmány-utcza 6 . szám
(Telefon: 37—22)
A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegy gyei „reclamatio"
teendő.

Munkatársaink tájékozásául!
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erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat,
valamin^ felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is.
írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel,
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K, oly fordításért,
mely átdolgozást igényel, 16—24 K.
Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg,
kívánatra azonban előbb is.
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat
sima, fehér papiron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet
várni. Kéziratok nem küldetnek
vissza.
Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai
költségek megtérítése esetén kii lönlenyo mátokat is készíttet a szerzők számára.
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K.
Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill.,
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül.

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK.
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak
egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be.
Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.)
' a következő müvek rendelhetők m e g :
ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron.
AZ
ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh
Ernő m. kir. főerdőmérnökök. Mégjelenik minden hó 1-én és 15-én.
Ara
1 évre 4 K.
AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Teljesen
elfogvott.
AZ
ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ara 6 K 6 kor.
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik.
AZ ERDŐRENDEZESTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : bölcsházai Belházy Emil. Ára
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K.
ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta : Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan.
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K.
A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán.
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Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az O r s z . Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják.
Szerkesztőség

.

-g

és kiadóhivatal:

B u d a p e s t e n , L i p ó t v á r o s , A l k o t m á n y - u t e z a 6 . sz„ I I . e m .

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek.
(Telefon : 37—22.)
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A fenyőházai m. kir. erdögondnokság gazdasági
viszonyairól.
Irta: Szabó Ferencz

m. kir. főerdőmérnök.

(Felolvasta az Országos Erdészeti Egyesület f. é. közgyűlésén: Rónai
főisk. tanársegéd.)

György

Nagyméltóságú Elnök U r !
Tisztelt Uraim!
Erdőgazdaságunk történetében kedves emlékű ünnep
nek fogjuk tekinteni ezt a mai napot, melyen az Országos
Erdészeti Egyesület azzal tisztel meg, hogy az 1909-ik évi
rendes közgyűlését itt tartja.
Kerülöm a szerénytelenségnek még a látszatát is, de
mégis azon véleményben vagyok, hogy a közgyűlést nem
csupán a természet szépségei vonzották ide, hanem azon
feltevés is, hogy a fenyőházai m. kir. erdőgondnokságban
tanulságos berendezéseket láthat.
Erdészeti Lapok

60

Azonban ne méltóztassanak azt hinni, hogy a tényleg
meglévő néhány modern berendezés által ezen erdőgazda
ság már elérte a belterjes fejlődésnek azon fokát, melyet
egyáltalán elérhet és amelynek mielőbb való elérését legfőbb
feladatunknak tekintjük.
Sajnos, ezen czélbavett gazdasági állapottól még távol
állunk, de kétségtelen, hogy a mai alapokra fektetett gazdál
kodási móddal ezt a lehető legrövidebb idő alatt elérhetjük.
Ezen czélba vett gazdasági állapot alatt azt értem, hogy
a tartamosság szigorú szem előtt tartása és a talaj termő
képességének fokozása mellett, a lehető legbelterjesebben
és legjövedelmezőbben
használjuk ki a talaj és klima
termőképességét és patakjainkban rejlő természetadta ener
giát. Mindezeknek kihasználását pedig akként vigyük keresztül,
hogy általuk az egységes magyar állameszmét a lehető
leghathatósabban támogassuk és nemzeti nagy czéljainkka!
állandóan a legszorosabb kontaktusban álljunk.
Ezen czéloknak tökéletesen csak egy gazdálkodási mód
felel meg: a házilagos gazdálkodás.
Ez azon mód, mely alkalmat nyújt az erdőtisztnek arra,
hogy a teóriát a gyakorlattal egyesítve, hasznos eredmé
nyeket érhessen el; ez azon mód, mely alkalmat ád arra,
hogy necsak a központokban levő néhány vezető egyén,
de az összes tisztviselő és altiszt a maga keretében gon
dolkodhasson és dolgozhasson, végül csakis ezen gazdál
kodási mód halad azon az uton, mely egyenesen a nem
zetiségek szivéhez vezet.
Jól tudjuk, hogy a nemzetiségek főleg az erdődús
vidékeken laknak. Azt is tudjuk, hogy ezen erdőbirtokok
zöme olyan erkölcsi testületek és magánbirtokosok tulaj
donában van, kiknek jó hazafiságához kétség nem fér.
Az is tény, hogy a nemzetiségek zöme a mindennapi

kenyerét az erdei munkákkal keresi meg. Ha ez igy van,
akkor misem természetesebb, minthogy az erdőbirtokosok
végeztessék maguk az összes erdei munkákat és a minden
napi kenyér kapcsán tartsák kezükben a népet, amely erre
különben is szívesen fog vállalkozni, mert a saját érdekeit
igy találja a legnagyobb biztonságban.
Már meggyőződhettünk arról, hogy tisztán az iskolák
kal vagy politikai uton nem lehet sikeresen előbbre vinni
a nemzetiségi kérdést.
Erre nálunk leghivatottabb az erdőgazdaság; csak akként
kell berendezni, hogy a saját gazdasági czéljain kivül ezt
a czélt is szolgálja. Különös szerencse, hogy e két czél
legsikeresebb szolgálata teljesen összevág.
Most második éve, hogy ezen erdőgondnokságban a fahozamok házilagosan termeltetnek ki. A már teljesen befejezett
első év eredményei kétségtelenül igazolják, hogy az ehhez
fűzött remények minden tekintetben fényesen beváltak.
A jövedelmek meglepő módon emelkedtek és napról-napra
egyengetődik a jövőbeni belterjes gazdálkodás útja.
Emellett a nép felfogása és magatartása is igen
előnyösen változik. Már is kezd meggyőződni arról, hogy
ez a m. kir. erdőgondnokság, mely az ő szemében a
magyar államot képviseli, nem akar az ő elnyomója lenni,
hanem önzetlen és igazságos munkaadója, akinek a néppel
szemben semmiféle rejtett ezélja nincs.
Meg vagyok győződve arról, hogy a helyesen vezetett
házi kezelés pár évtized múlva teljesen átalakítja a környék
beli nép felfogását és a mindennapi kenyér és minden
napos érintkezés ezer és ezer apró szálai teljesen és
elválaszthatatlanul hozzá fűzik őket az erdőgondnoksághoz
és egyúttal a magyar állameszméhez. Majd csak ennek
megtörténte után kezdődik az iskolák igazi hivatása, mert
60*

a nép akkor már keresni fogja az alkalmat, hogy könnyebb
és sikeresebb boldogulása czéljából megtanulja az állam
nyelvet, mint ahogy megtanulják az angol nyelvet az Ame
rikába kivándorolt tótjaink. Az igazságnak és az ügy iránti
szeretetnek tartozom azzal a kijelentéssel, hogy a mai adminisztráczió keretében felfektetett házi kezelés nem tökéletes.
Mi ugyanis az elődeinktől olyan adminisztrácziót örö
költünk, amely hosszú évtizedeken át a tövön való érté
kesítés jegyében alakult ki és most felfektettünk egy olyan
házi kezelést, amely a meglevő adminisztráczió keretében
elhelyezhető volt. Ezt fordítva kell csinálni. Először fel kell
fektetni a tökéletes házi kezelést és azután ehhez kell szabni
az adminisztrációt, mert nem szabad formaságokkal meg
nehezíteni, esetleg lehetetlenné tenni az olyan gazdálkokodási módot, amely egyébként legsikeresebben szolgálja
úgy az erdőgazdaság érdekeit, valamint az egységes magyar
állameszmét.
Ami a fenyőházai m. kir. erdőgondnokság rövid ismer
tetését illeti, azt következőkben adom elő:

a) Területi és éghajlati viszonyok.
Jelen erdőgondnokság a liptóujvári m. kir. főerdőhiva
talhoz tartozik, Liptó és részben Turócz vármegyében fek
szik s főleg a Vág folyó bal partján a Lubochna patak
vizkörnyékén terül el; és csak egy kis része hajlik a Vág
jobb partjára. Tengerszint feletti magassága 4 5 0 m—1570 m
között van. Az altalaj legnagyobb részben mészkő, helyen
ként gránit. A felső talaj túlnyomó részben sekély, köves
agyagos talaj, mely helyenként mélyebb, televényesebb
talajjal váltakozik.
Az éghajlat általában enyhébb magas hegységi jelleggel
bir. Az évi csapadékmennyiség átlag 7 5 0 mm, mely főleg

a téli és tavaszi hónapokban, továbbá a nyár első felében
esik le.
Az erdőgondnokság egész területe: 12.636 3 ha, mely
mivelési ágak szerint a következőképen oszlik
meg:
szántóföld 2 4 4 ha, kert 1 5 4 ha, rét 1 6 1 5 ha, legelő
842-5 ha, erdő 11.428-5 ha és terméketlen 163-4 ha.

b)

fanemek.

Uralkodó fanem a luczfenyő, mely az összes terület
mintegy 45%-át foglalja el. A jegenyefenyő 3 0 % , a bükk 2 2 %
és végül a vörös- és erdeifenyő 3 % arányban van kép
viselve. Szórványosan előfordul a szil, kőris, juhar, berkenye,
nyár és éger. Ezen uralkodó fanemek közül a lucz 1 4 0 0 m
tengerszint feletti magasságig megy fel, amely felett a
henyefenyő zárja be a fatenyészetet.

c) Erdősítések.
A tenyésztés tárgyát lucz-, jegenye-, veres-, erdei- és
havasifenyő képezik, melyeknek csemetéi az erdőgondnok
ság állandó csemetekertjeiben neveltetnek. Előző években
vándor csemetekertjeink voltak, de az ujabb időben áttér
tünk az állandó csemetekertekre, melyeket mármarosi minta
szerint rendeztünk be.
Az ültetések, a vágást követő év tavaszán történnek.
Az őszi ültetések a korai fagyok miatt többnyire hiányo
san sikerülnek. Egy hektár vágásterület beültetése átlag
3 0 koronába kerül. Az ültetések általában jól szoktak sike
rülni, de a mészköves silány déli oldalokon a szárazság
sok kárt okoz.

d) Üzemmód, kihasználás, értékesítés.
Az erdőgondnokság

„A", „B", „C" és »D"

összesen 4 üzemosztályra van felosztva.

vagyis

„A" üzemosztályba tartoznak a tarvágásos üzemben kezelt
erdők, „ B " üzemosztályba a nyaralótelep körül elterülő és
szálaló üzemben kezelt véderdők, »C" üzemosztályba a
tisztán gazdálkodási szempontból kihasított és szálaló üzem
ben kezelt véderdők és végül „D" üzemosztályba tartoz
nak azok a területek, melyek az úrbéri elkülönítés után
Sztankován községnek fognak kiosztatni.
A kezelés alatt álló „A", „B" és «C", üzemosztályra
nézve a fordulótartam 1 0 0 év.
A fő- és előhasználati fatömegek házilagosan termeltet
nek ki és szintén házilagosan szállíttatnak be az erdei
vasúton a fenyőházai raktárakba, ahol a műfa 5 évre terjedő
szerződés alapján adatott el Felner és Fehér fakereskedő
czégnek, a lágy tűzifa egy évi szerződés alapján a nagybitsei gyufagyárnak, mig a kemény tűzifa egyenesen fogyasz
tóknak adatik el, részben a fenyőházai, részben a liptószentmiklósi bizományos kincstári faraktár utján.
A mű- és tűzifának a tőtől az erdei vasútig való
kitermelési munkái egységárak ellenében adatnak ki, közvetlen
az erdőgondnokság vezetése alatt álló munkáscsoportoknak,
vagy egyes munkásvállalkozóknak.

Az évi hozam ezidőszerint:
3

«) műfa 2 0 . 5 0 0 m ;
P) lágy tűzifa 6 2 0 0
r) kemény tűzifa 12.800

3

ürm ;
ürm .
3

Eladási árak:
3

m -ként 1 6 2 K;
ürmeként 6 8 0 K ;
ürm -ként 7 5 0

a) műfának
P) lágy tűzifánál
r) kemény tűzifánál

-

3

-

K;

Általános termelési

költségek az erdei vasutakig:

B

műfánál #z -ként 3'12 K;
3

P) lágy tűzifa iirm -kén\ 2*37 K;
r) kemény tűzifa «>/7z -ként 3 1 6 K.
3

Erdei vasút.
Az erdei vasutak mentén egységárak ellenében kitermelt
faanyagok a szintén házi kezelésben levő villamos üzemű
erdei vasúton szállíttatnak le a fenyőházai raktárakba.
A

műfának fel és leterhelését

A tűzifát szintén

napszámban

napszámban

rakatjuk

végezzük.

a pályakocsikra,

de a leterhelést és sarángokba való felállítást egységárak
ellenében foganatosítjuk. Az ekként felmerülő szállítási és
raktározási költségek a következők:
3

a) 1 m

műfának az erdei vasúti kocsikra való fel- és

leterhelése a raktárban való bemáglyázással együtt l>90 K ;
6

b) 1 iirm' kemény vagy lágy tűzifának fel- és leterhelése,
sarángokba való felállítással O 4 0 K;
c) a vasút

üzemi

és

fentartási

költségeiből

3

1

m

faanyagra esik 0-61 K. (Az erdei vasút részletesebb ismer
tetését a mai napon külön kiosztott füzet*) tartalmazza.)

Fürész.
A műfaanyagok értékesítésének kiegészítő részét képezi
a villamos üzemű fürész, mely a szokásos szerződési fel
tételeken

kivül

azon különleges

hogy a fürészgépek
munkáit,

melyek az itteni

szerelési műhelyben

kikötéssel

adatott bérbe,

üzembentartását és mindazon javítási
kovács-, lakatos- és

villamos

végezhetők, a kincstár végzi átalány

összeg ellenében. Ha pedig olyan öntvények szükségeltet
nének a javításokhoz, melyek az itteni műhelyekben
*) L. alább 866. old.

nem

készíthetők, akkor azokat a favásárló köteles fizetni az
átalányösszegen felül.
Fürészbér fejében fizet a favásárló 8 0 0 0 K-át, javítási
átalány fejében 3 0 0 0 K-át, a fürészelésre felhasznált áramért
átalányképen 4 0 0 0 K-át, a fürészárunak a Ksod. vasútig
való szállításáért átalánykép 2 0 0 0 K-át, megjegyezvén, hogy
az anyagnak a pályakocsikra való fel- és leterhelését a fa
vásárló végzi.
A fürészben van : 3 drb. keretfürész; 1 drb. hasitófürész;
1 drb. gyalupad, melyeket egy 1 6 0 lóerejü, háromfázisú vál
takozó áramú motor tart üzemben tranzmisszió közvetítésé
vel. A fürészhelyiségben levő 2 drb. körfürészt, valamint
a választékoló színben elhelyezett 1 drb. tüzifaapritót, 1 drb.
körfürészt és 1 drb. ingafürészt külön-külön motor hajtja,
előbbit 8 lóerejü, utóbbiakat 5 — 5 lóerejü, melyek szintén
háromfázisú váltakozó áramuak.
A fürészhez van építve a kovács- és lakatosműhely,
melyben a fürész, vasút és áramfejlesztő központ javítási
munkái végeztetnek.
A kovács- és lakatosműhelyben lévő szerszámgépeket
szintén villamos erő hajtja. Úgy a fürész-, valamint az egyéb
műhelyek és rakodók villamosvilágitásra vannak berendezve.
A fürészelendő faanyagoknak könnyebben való ide-oda
szállítása végett a fürészrakodó és fürészhelyiség megfelelő
vasúthálózattal van ellátva.
Ezen fürészen az évi műfahozamnak mintegy /a része
fürészeltetik fel. A műfahozam 7a részét pedig gömbölyű
állapotban adja tovább a favásárló. A három keretfürészen
éjjel-nappali üzem mellett naponta 1 1 0 ni gömbölyű fa
fürészelhető fel. Az ezután keletkező széldeszka anyagot
a rendelkezésre álló 3 drb. körfürész és 1 drb. ingafürész
nem képes feldolgozni, ugy hogy teljes fürészelési üzem
2

6

mellett a hulladékanyag folyton torlódik. A mai belterjes
anyagkihasználás mellett minden keretfürészhez 2 drb.
körfürész kellene, amely mennyiségben az alágyujtófát
készítő körfűrészek már bentfoglaltatnak.
3

Egy m tiszta fürészárunak az előállítása a következő
költségbe kerül:
3

3

a) 1 m fürészáruhoz átlag 1 7 m gömbölyű faanyag
szükséges. A fürészrönköknek a rakodón levő szálfákból
való kivágása 1*7 #z -ként O 5 0 K.
3

3

b) 1 7 m már kihosztolt gömbölyű fának szortírozása
és a keretekhez való közelítése 0 5 0 K.
3

c) 1 7 m gömbölyű faanyagnak a kereteken való felfürészelése a reá eső pengeélesitéssel együtt 1"20 K.
3

d) 1 m fürészárunak a keretektől a fürészrakhely deszka
osztályozó részére való szállítása, osztályozása és szabályos
rakatokba való berakása 0'40 K.
3

e) 1 m fürészárunak az iparvasuton a Ksod. vasútra
való szállítása és feladása 0'60 K.
f) a fürész összes üzemi költségeiből (bér, biztosítás,
tisztviselők fizetése, elhasznált anyagok, javítási költségek)
1 m fürészárura esik 3'00 K.
3

3

Ezek szerint 1 m fürészárunak előállítási és a Ksod.
vasútra való feladási költsége 6*20 K.
A fürészüzem erőszükségleteit illetőleg az Erdészeti
Lapok 1 9 0 5 . év május havi füzetében megjelent czikkemre
hivatkozom.
Ez alkalommal röviden felemlítem, hogy egy teljesen
felszerelt, de üresen (metszés nélkül) járó keret hajtására
szükséges lóerők számát kapjuk, ha a keret hüvelykszámát
osztjuk hattal, tehát a 3 0 " keret üres hajtására 5 lóerő, mig
2 4 " keret üres hajtására 4 lóerő szükséges.
Magára a fürészelésre szükséges erő attól függ,

hogy

milyen nagy felületet fürészelnek egyszerre a beakasztott
pengék és hogy a pengék élesek-e vagy már tompák?!
A megejtett kísérletek szerint 1 lóerő egy másodpercz
alatt 0 0 0 1 , 6 9 m felületet metsz lucz- és jegenyefenyőből,
ha a pengék élesek. Eszerint, ha egy 2 0 pengével metsző
keretfürész 2 9 cm vastag u. n. prizmából deszkát vág a
rendes fordulatonkénti 4 mm előtolás és perczenkénti
160 fordulat mellett, akkor 1" alatt:
-

2

(20 X 0-29 X ^

X 0-004 = ) 0-058,7 m területet metsz, mely
2

hez ( 0 - 0 5 8 7 : 0 - 0 0 1 6 9 ) = 34'7 lóerő szükséges, ha a pengék
egészen élesek. Ha a pengék előzőleg az utolsó élesítéstől
-

számítva már 3 órán át dolgoztak, akkor l 2-szer, mig
6 órai munka után

1'62-szer emelkedik az erőszükséglet.

A körfűrészek perczenként 1400-szor fordulnak és ren
des üzemükhöz 4 lóerő szükséges.

A gyalugép és tűzifa:

apritó 8 — 8 lóerőt igényelnek.

Vizierő és áramfejlesztő központ.
A Lubochna patak vizkörnyéke kereken 13.000 hektár.
Évi 7 5 0 mm csapadék mellett ezen területre 97'5 millió in
csapadék esik le. Ennek egy részét elpárologtatja, más
részét saját testének felépítésére fordítja a területet borító
erdő és egyéb növényzet. A Lubochna patak torkolata előtt
eszközölt vízmérések szerint ezen patakon évente és kereken
8 0 millió m viz folyik le.
3

3

A másodperczenként lefolyó vízmennyiség igen változó.
A

maximum

május
3

1" alatt 17 m

10-e

körül

szokott lenni, amidőn

viz folyik, mig a minimum október elején
3

és február hónapokban van, másodperczenként 12 m víz
mennyiséggel.

A másodperczenként elfolyó vízmennyiség nagy válto
zására való tekintettel kétségtelen, hogy a vizierőt általában
kétféle módon használhatjuk ki. Ugyanis vagy akként, hogy
a minimális vízmennyiségekre alapítjuk a berendezendő
gépeinket, vagy pedig völgyzárógátakkal tároljuk a tavaszi
bőséges vizeket és az átlagosan nyerhető vízmennyiségre
számítva rendezzük be a viz energiájának átalakítását.
A

Ha a Lubochna patakon lefolyó 8 0 millió m évi víz
mennyiséget völgyzáró gátakkal tárolnánk és 2 5 0 éjjel
nappali (24 órás) munkanapra számítva egyenletesen lead
nánk, egy másodperezre 3 7 m viz jutna. A patak nagy
esését tekintve, könnyű lenne ezen felhasználandó viznek
5 0 m hasznos esést adni, mely esetben másodperczenkint
( 3 7 0 0 X 5 0 = ) 1 8 5 0 0 0 méter kilogram vagyis 2 4 6 6 lóerőt
fejtene ki elméletileg.
3

Ha a viznek ezen enegiáját turbinával használnók ki
és a turbina által leadott erőt villamossággá alakitanók,
akkor az átalakításnál fellépő mindennemű
veszteséget
leszámítva, kereken 1 7 0 0 lóerő állna rendelkezésünkre
elektromos áram alakjában.
Ha ezen áramot 2 5 0 napon át, a lóerőt naponként csak
5 0 fillérrel értékesitenők, akkor azért évenként 2 1 2 , 5 0 0 K
nyers bevételünk lenne.
Igaz, hogy ennek megvalósítására egy megfelelő völgy
zárógát és áramfejlesztő központ lenne szükséges, amely
a hozzávetőleges számítás szerint körülbelül másfél millió
K-ba kerülne.
Tekintve az áramfejlesztő központ és völgyzárógát
csekély fentartási és üzemi költségét, kétségleten, hogy az
erdőgondnokság területére leeső és onnan lefolyó vizmenynyiség, csak 5 0 m eséssel felhasználva, majdnem akkora
értéket képvisel, mint az ugyanazon területen lévő fatömeg.

Pedig egész joggal azt is mondhatjuk ám, hogy ezen vizierőt nemcsak egy 5 0 m-es eséssel, de akár két vagy három
5 0 m-es eséssel is ki lehetne használni, mely esetben vizierőnk értéke már nagyon meghaladná a fahozam értékét.
Ugyebár meglepő állítás, de semmi lehetetlen nincs
benne, mert a jelzett vizerő tényleg megvan, ennek elek
tromos árammá való átalakithatása és tetszés szerinti helyre
való áttehetése közismert dolog. Az energia felhasználása
is lehető lenne a rózsahegyi gyártelepen. Az egész csak a
pénz és vállalkozó szellem kérdése.
A Lubochna patak vizerejének általunk való felhasz
nálása a minimális vízállásra alapíttatott, tehát az egész
vizerőnek csak egy kis részét használjuk ki, amely az
áramfejlesztő központnál kereken 12 m eséssel érvényesül.
A viznek ezen energiája Francis-rendszerü turbinán
alakittatik át forgató erővé.
A turbinával közös tengelyre van szerelve az áramot
fejlesztő generátor, mely 2 5 0 perczenkénti fordulat mel
lett 3 0 0 0 K-t feszültségű, háromfázisú váltakozó áramot
termel.
A turbinának és generátornak teljes terhelése mellett
3 0 0 lóerőnek megfelelő áramot képes a gép leadni. Az
áramfejlesztő központban két drb. turbina és hozzátartozó
generátor készíttetett, melyek közül az egyik csak mint
tartalék szerepel.
Szükség esetén és feltéve, hogy van elég viz, lehetne
a generátorokat parallel is kapcsolni és ekkor együttesen
6 0 0 lóerőnyi áramot lennének képesek leadni.
A generátorokban keletkezett áram a szouferrén helyi
ségen keresztül a kapcsoló táblába vezettetik, ahonnan
kellő kapcsolással irányitható a fürész, vasút vagy világítás
vezetékébe.

Megjegyezzük, hogy a világítás czéljaira szolgáló áram
100 V-i feszültségre letranszformáltatik, mig az erdei vasút
czéljaira szükséges áram 5 0 0 V feszéltségü egyenárammá
alakittatik át (a generátorok, motorok és transzformátorok
részletesebb leírása az 1905. évi Erdészeti Lapok május havi
füzetében található).
Az áramfejlesztő központ és tartozékainak építési és
berendezési költsége 2 9 2 . 5 2 7 K-t tett ki, mig az évi összes
üzemi és fentartási költség kereken 6 0 0 0 K.
A fürész, erdei vasút és világításra évenként és kere
ken 5 0 . 0 0 0 lóerőnap használtatik fel.
Ha a centrálé berendezési költségeit 3 % mellett 3 0 évi
amortizáczióra számítjuk, akkor ennek évi törlesztési öszszege 14.925 K.
Ebből egy lóerőnapra 3 0 fillér, mig az évi 6 0 0 0 K
üzemi költségből 12 fillér esik. Ezek szerint 1 lóerőnapnak
összes kerüköltsége 4 2 fillér.
Ha a rendelkezésre álló összes erőt fel tudnók hasz
nálni, akkor egy lóerőnapnak az előállitási költsége mint
egy 2 5 fillérre szállna le.
Befejezésül arra kérem a tisztelt kartársaimat, hogyha
majd visszatérnek a megszokott kedves otthonaikba és
elgyönyörködnek pisztrángdús patakjaik vizében, jusson
eszükbe, hogy azokban a zuhogva továbbsiető habokban
oly nagyértékü energia rejlik, melylyel jnem versenyez
hetnek sem a világ leggazdagabb aranybányái, sem leg
híresebb gyémántmezői. Igyekezzenek ezt a természetadta
energiát mielőbb kihasználni és elsősorban az erdőgazda
ság, másodsorban az ipar szolgálatába állítani.
e£t
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A fenyöházai erdei vasút.
Irta: Szabó

Ferencz m. kir. főerdőmérnök.

létfenntartás ösztöne és a tudásvágy soha sem hagy békét
J-\
az emberiségnek, hanem azt állandó munkára és örökös
küzdelemre kényszeríti.
Ezen állandó munkának és küzdelemnek szükségszerű követ
kezménye a folytonos fejlődés, mely mindent megváltoztat, mely
egyrészről folytonosan épit, másrészről folytonosan rombol.
Az egykor bevált és jónak tartott elvek idővel korukat múlják
és

megdűlnek.
A fejlődésnek ezen általános érvényű törvényei az erdő
gazdaságra nézve is állanak. Hiszen csak rövid idővel ezelőtt az
osztatlan meggyőződés az volt, hogy a fahozamoknak az erdők
ből való kiszállítására legalkalmasabbak a viziutak.
A mai erdőgazdaság, fakereskedelem és a fogyasztók érdekeit
azonban már ki nem elégíti a vizén való szállítás.
Habár egyelőre még tartózkodva, de napról-napra határo
zottabban követelik az érdekelt körök, hogy a fahozamoknak vízen
való kiszállítása helyett szárazföldi szállító eszközökkel s ezek
közül főként az erdei vasutakkal való kiszállításra térjenek át az
erdőbirtokosok.
A kívánalmak eme megnyilvánulásában tapasztalható némi
tartózkodást kétségtelenül az okozza, hogy az érdekeltek nagy
része a megfelelő tapasztalati adatok hiánya miatt még nincsen
tisztában azzal, hogy a vasúton való kiszállítással járó előnyök
tényleg kellő arányban
állanak-e azokkal a beruházásokkal,
melyeket az erdei vasutak épitése igényel.
Ezen nagyfontosságú kérdés tisztázásához kívánok hozzájárulni
a jelen értekezésemmel, melyben a Fenyőházán 1903/1904. évek
ben épült villamos üzemű erdei vasutat, valamint az ennek ki
egészítő részét képező oldalvölgyi lóvonatu vasutakat ismertetem
és azoknak költségeit a viziszállitás költségeivel összehasonlitom
Ezen vasút eredetileg tisztán az erdei termékek szállítási
czéljaira épült, de a gyógyfürdő és nyaralótelep közönségének
óhajára a f. évben korlátolt személyforgalomra is berendeztetett.

I, Az erdei v a s ú t leírása és épitési költség-ei.
A) Villamos

üzemű,

rész.

A fenyőházai m. kir. erdőgondnokság kezelése alá tartozó erdő
terület zöme a Lubochna patak vizkörnyékére terjed ki.
Az erdőgondnokságnak
határvonalai legnagyobbrészt víz
választók is. Ezen 21.000 kat. hold erdőterületnek nagyjában a
közepén halad végig a Lubochna patak és mellette mindenütt
a villamos üzemű erdei vasút.
Utóbbi a Vág folyó jobb partján a kassa-oderbergi vasút
fenyőházai állomásához csatlakozik. Az erdei vasút mentén lévő,
szintén villamos üzemre berendezett fürész, a nyaralótelep felett,
a Ksod. vasúttól 2 km távolságra fekszik. Az erdei vasútnak a
Vág folyóhoz is van egy leágazása azon célra, hogy a tutajfát,
valamint a tutajokon felteherképen rakandó fürészárut oda lehes
sen száljitani.
A Ksod.-hoz való csatlakozás akként képeztetett ki, hogy az
erdei vasúti kocsik rakodó szintje a Ksod.-vasúti kocsik rakodó
szintjénél 20 cm-rel magassabbra jöjjön, hogy azáltal az anyag
átrakás megkönnyittessék.
Ezen erdei vasút 760 mm nyomtávolban készült és a fenyő
házai csatlakozó állomástól kezdve a régi felsőtói erdőőri lakig
villamos üzemre rendeztetett be. Ezen villamos üzemű vasút
hossza 19 50 km.
-

A csatlakozó állomás, fürészkitérő és rakodó vágányokon
kivül az egész vonalon hét kitérő van, melyeknek együttes hossza
2'39 km. Ezek szerint a villamos üzemű vasút összes hossza
21-89 km.
A kitérők lehetőleg egyenletesen elosztva azon helyek köze
lében létesittettek, hol a fővölgyre nagyobb oldalvölgyek torkollanak és melyekben nagyobb fakitermelések vannak folyamatban,
esetleg ilyenek lesznek a jövőben.
A Vág folyó és Lubochna patak mentén lévő szántók és
rétek legnagyobb részben egyes községi lakosok magántulajdonai,
miért is a csatlakozó állomás, a fürész és vasút alá szükségelt föld
területek legnagyobb részét az épités előtt meg kellett szerezni.
Ezen időben az erdei vasutak építéséhez szükséges területekre

kisajátítási

törvény

m é g nem

tulajdont képező területeket

volt,

miért is a szükséges

idegen

barátságos uton kellett megszerezni.

Ez volt a vasút- és fürészépitésnek

legnehezebb része, mely nem

annyira sok pénzbe, mint inkább rendkivül sok fáradságba

került.

A szükséges idegen földek részben csere utján, részben pénzért
szereztettek m e g .
1. A pénzért

vett földterületek

2200

D - ö l e t tesznek

ki és

összesen 4332 K-ba kerültek.
A

195 km

hosszú

villamos üzemű

vasútnak

kezdő

vagyis

a Ksod.-hoz való csatlakozó állomása 447-9 m, m i g a felsőtó alatti
végállomása 763 m tengerszint feletti magasságban van.

Eszerint

-

a kezdő és v é g p o n t közötti szintkülönbség 763*0—447 9 = 315T m,
-

» vagyis az átlagos lejtő kilométerenként, 315T : 1 9 5 = 16 1 m.
A vonalon

ellenesés sehol sincs.

L e g k i s e b b lejtben
-

a kitérők, hol a lejt 4 promille. L e g n a g y o b b lejt van a 15 0
hol 200

m

hosszban

29-9°/oo, továbbá a 0-8

km-nél,

hol

épültek

km-nél,
132 m

hosszban 28%o a lejtő.
A z egész vonalon csak e g y kanyar van, mely a kedvezőtlen
terepviszonyok

miatt 50 m sugarú

ivben építtetett, m i g a többi

kanyar kevésbbé éles. Ezen 50 m sugarú kanyaron is leszállíthatok
28 m hosszú szálfák, de ezeket u g y kell a pályakocsikra felrakni,
h o g y 4—5 m hosszú v é g g e l kiálljanak a hátsó kocsi mögött.
A terepviszonyok a vasútépítés

szempontjából kedvezőknek

mondhatók. N a g y o b b mérvű bevágások v a g y feltöltések csak e g y 
két helyen fordultak elő.
A r á n y l a g a legtöbbe kerültek a Lubochna patak áradásai ellen
v a l ó védekezések, melyek tetemes hosszban partburkolatok és k ő 
falak építését tették szükségessé.

a) Alépítmény:
A villamos üzemű vasút szabványos keresztmetszete egyenes
-

v o n a l ú és koronaszélessége 2 06 m. A b e v á g á s o k : 1 : l-hez, m i g a fel
töltések l : L 5 - h e z arányló lejtekkel készültek. A z o n helyeken, hol
a talaj mocsaras v a g y tőzeges volt,
képességü

anyag

elhordatott

és

ott

a

helyébe

megbízhatatlan
a

hord-

közelben található

kavicsos v a g y legalább is megbízhatóbb hordképességü tiszta föld
.töltetett.

Az egész vonalon van: 1 drb 70 m hosszú hid a Vágón
keresztül és 2 drb 6 m hosszú hid a Lubochna patakon át.
Ezeken kivül van összesen 83 drb. kisebb hid és áteresz.
A hidfők és átereszek falai legnagyobbrészt fenyőházai gránitból
készültek.
Az alépítmény kincstári közegeknek állandó ellenőrzése és

Alépítmény bevágásban.

vezetése mellett vállalat útján, szerződéses egységárak ellenében
épült. Mint lényegesebb egységárakat a következőket említem meg:
a) Föld és kavicsos anyag termelése és 50 m-ig való szállí
0-88 K.

3

tása m -ként

3

Ezen egységárba tartozott a mozgatott földből 45.000 m .
p) Föld és erősebben köves anyagtermelés és 50 m-ig való
szállítása m -ként 1-50 K.
Ezen egységárba tartozott kereken 4500
3

y) Szállítási költség

3

m.

3

m -kéni:

0-— K
0 — 50 m-ig
0-15 „
5 0 — 75
0-17 „
75—100
0-27 , stb.
100—150
8) Mohába rakott és jól kiékelt száraz kőfal m -ként 7-30 K.
e) Terméskőfal mészhabarcsba m -ként 1 L — K.
ot) Terméskőfal portlandczémentbe /ra -ként 17*— K.
X) 1 darab Lubochnahid alépítménye, átalány 2050'— K.
u.) 1 darab nyitott áteresz alépítménye, átalány 3 8 0 — K.
rj) Alépítmény az áthelyezett kocsiutakhoz, 0-15 m vastag tört
kőből, m -ként 6 7 0 K.
3

3

3

-

3

2. A fennebb jelzett egységárakkal számított és egyéb összes
alépítményi munkák, a vonatkozó utáthelyezési, kitűzési és le
számolási munkákkal, irodaszerekkel, napidijakkal stb, összesen:
211.291-11 K-ba került, vagy fm-kétú 10-11 K-ba.
Megjegyzem, hogy ezen összegben a vághid alépítménye
nem foglaltatik bent, mert ezen hid a fürdőtelep érdekében már
előzőleg kiépíttetett. Ez alkalommal a hidnak csak vastartókkal való
megerősítése vált szükségessé, mely a felépítményi részben tár
gyaltatik.
b)

Felépítmény.

A vasút felépítményében a kavicságy koronaszélessége 1 6 6 m
és vastagsága 0 20 m.
Ezen kavicságy legnagyobb részben tört kőből és kisebb
részben patakkavicsból készült.
-
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Felépítmény.

Az egész pálya, valamint a kitérők és állomásterek kavicsolásához 7373 m kavics használtatott fel, á 2 K 30 f-rel, mig
a 31 drb váltóbeágyazás, á 36 K-val számítva, kitesz összesen
18.073-90 K-át.
s

Talpfák.
A használt talpfák a nedvkeringés szünetelése idején döntött
tölgyfákból (ezer kivételével) készültek és hosszúságuk 1*30 m,
61*

vastagságuk 0 T 3 m, alsó lapjuk legkevesebb 0'18 m, mig felső
lapjuk legkevesebb 0 T 4 m. Ezen négyoldalra bárdolt tölgy
talpfák szállítással együtt drb-ként F 3 0 K-ba kerültek.
A pálya kisebb forgalmú szakaszán csak kétoldalt bárdolt
tölgytalpfák használtatnak, melyeknek ára drb-ként Fenyőházára
szállítva 0 94 K volt. A váltók és keresztezések alatt lévő talpfák,
valamint a kisebb hídgerendák a kellő hosszban derékszögű
négyszög keresztmetszettel birnak. Ezen tölgyszögletfák /w -ként
56-00 K-ba kerültek szállítással együtt.
-
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A szükségelt talpfák és szegletfák szállítására szerződés köt
tetett és azok legnagyobb részben Losoncz környékéről szállít
tattak ide.
4. A fenti egységárakkal számított tölgytalpfák, valamint a
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Mérték
kisebb hidak, átereszek és váltók alatt alkalmazott tölgyszeglet
fák összesen 38605-18 K-ba kerültek.
-

A talpfák egymástól (középtől középig mérve) 0 66 m-re
vannak a kavicságyban elhelyezve. A talpfabeosztást illetőleg
irányadó az alkalmazott sinek hordképessége és azon maximális
terhelés, melyet a síneknek el kell birniok.
A talpfák a fektetés előtt Vio lejt szerint kapacsoltattak és a
kapacsolás helye és közvetlen környéke bekátrányoztatott. A sinek
tehát nem állanak a talpfák felső lapján merőlegesen, hanem a
kapacsolásnak megfelelőleg kissé befelé hajolnak. Ezen lejtős
kapacsolás és ennek folytán a síneknek kissé befelé való hajlása
a következő okból szükséges: a pályaépítésnél elkerülhetlenek
a kisebb-nagyobb kanyarok; már pedig a kanyarban a külső
sinnek megfelelő iv hosszabb, mint a belső s i n i v j e .

A jármüvek a külső és belső sinszálon futó kerekei a közös
tengely miatt ugyanazon idő alatt, egyenlő számú fordulatot
tehetnek meg és mégis ki kell egyenliteniök a belső és külső iv
közötti hosszkülönbözetet, mi csak azáltal lehetséges, hogy a jár
müvek keréktalpai nem hengert, de a középvonalra merőlegesen
metszett kúprészietet képeznek.
A kanyarokban haladó kerékpár akként helyezkedik el, hogy
a hosszabb külső iven a keréktalpnak a perem melletti, nagyobb
sugarú része szalad, mig a rövidebb belső iven a keréktalp kisebb
sugarú külső része.
Helyes egyensúly biztosítása végett a keréktalp alátámasztását
képező sínnek merőlegesen kell állani a kúpos alakú keréktalpra,
mi csak akkor lehetséges, ha a sint a talpfa kellő kapacsolása
által kissé befelé hajló ferde állásba hozzuk.
Sinek.
-

A pálya első 2 km hosszú szakaszán 10 Q kg., mig a többi
részein 1 0 3 kg-os Martin-aczélsinek alkalmaztattak, melyek a diós
győri vasgyárban készültek.
Minden sinnek a két végén 3—3 lyuk van, melyek
közül 2 — 2 a sinheveder megerősítő csavarjainak befogadására mig
1—1 lyuk az áramvisszavezető rézrudak bekapcsolására szolgál.
A síneknek egymásután való folytatólagos kapcsolása lebegő
ütközéssel történt, mely abban áll, hogy az egymáshoz érintkező
két sinvég két talpfa közé esik és a jármüvek áthaladása alkal
mával szabadon lebeghet.
A sinek hordképessége a méretein és anyagán kivül a talp
fák elosztásától függ.
A két-két szomszédos talpfa által alátámasztott sinszakaszok
két végén alátámasztott és csakis hajlitásra igénybevett tartóknak
tekinthetők, melyek terhelésére nézve szintén érvényes a követ
kező képlet:
I
vagyis a terhelés alkalmával a tartóban fellépő feszültség (s),
annyi mint a maximális hajlitónyomaték (M), megszorozva a leg
inkább igénybe vett pontoknak távolával a közömbös tengelyektől

(e) és osztva a szelvény azon tehetetlenségi nyomatékával, mely
a súlyponton átmenő tengely körül van.
Megjegyezzük, hogy a fellépő huzási feszültségnek (s) c/« -ként
1200 kg-ní\ nagyobbnak lenni nem szabad.
A maximális terhelés (/Vf) akkor lép fel, midőn a jármű
kereke éppen a talpfák közötti távolság felében nehezedik a sinre.
Ha tehát a jármű teljes súlya Q, mely négy kerékre nehezedik
és a talpfák egymástól való távolsága h, akkor a maximális nyo
maték :
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A feszültség fennebbi képletében előforduló e és I értékét
rendesen megadják a sint szállító gyárak, amennyiben pedig ezek
nek értéke nem állana rendelkezésünkre, azok könnyen kiszámít
hatók, ha a sin keresztszelvényét ismerjük. A súlypont meg
határozására: y \ T \ —• \ yT \ , mig a tehetetlenségi nyomaték
meghatározására : / = j > dt képlet szolgál.
A dolog megvilágítása végett lássunk egy példát:
s

2

Legyen:

Q = 5000 kg
s = 1200 „
-

£ = 4 0 cm
1 = 80
h = ?
vagyis

a fenti adatok mellett mekkora lehet a talpfák egymástól

való távolsága?
A fenti képletek szerint:
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Mint már fennebb is emiitettük, a kanyarokban a külső iv
hosszabb, mint a belső. Ezen körülményre ügyelni kell a sinrendelésnél és előre kell kiszámítanunk, hogy az egész pályán hány
és mily mértékben rövidített sinre lesz szükségünk?

Ha pl. az iv 50 m sugarú és a teljes, külső sin 8 m hosszú,
akkor mily hosszúnak kell lenni a hozzátartozó belső sinnek?
R = 50-00 m
R külső = 50-38 nt
R belső = 49-62 m
Ikü\ső =
RkXv
I belső =
RbX<?
ezen két egyenletből:

I b : / k = RbX<t'RkX<t
/^X/?ö_8X49-62_
ATÁ
- ^ 3 8 ~-
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8
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A kanyarokba fektetendő síneket az ivnek megfelelőleg gör
bíteni kell, azonkívül a rendes nyomtávolt szélesíteni azon czélból,
hogy a járművek kúpos talpazattal biró kerekei képesek legyenek
ugy elhelyezkedni, hogy az külső és belső iv hosszkülönbözeteit
forgásközben kiegyenlíthessék.
Ezen sinbővités 50 tn sugarú ivekben 19 mm; 6 0 — 8 0 m
sugaruaknál 15 mm; 100 m sugarúnál 6 mm.
A kanyarokban a röperő ellen is kell védekezni, mi azáltal
történik, hogy a külső sinszált magasabbra emeljük, mint a
belsőt.
Ezen u. n. tulemelés által azt érjük el, hogy a járművek
súlypontjai a belső iv felé forgató hatást fejtenek ki, amely ellen
súlyozza a kanyarokban keletkező és a külső iv felé ható rögzítő
erőt. A sinek a hőmérsékletnek megfelelőleg hosszváltozást szen
vednek. Ezen hosszváltozásra a sinek fektetésekor ügyelni kell.
Ha a fektetés idején 0° körül van hőmérsék, akkor a 8 m sinek
között 8 mm hézag hagyandó; 10° körüli hőmérséknél 6 mm:
20° körül 4 mm.
A sinek és tartozékaik Fenyőházára való szállítással a követ
kező összegbe kerültek:
a) 10-9 és 10-3 kg Martini-aczélsinek 100 kg-ként
18-80 K.
P) Hevederek és alátétlemezek 100 A^-ként 26-50 K.
Y) Sinszegek 100 kg-ként 39-00 K.
S) Hevedercsavarok a 1 0 3 kg-os sínekhez 100 darabonként
6-85 K.

s) Hevedercsavarok a 1 0 9 kg-os sinekhez 100 darabonként
8-85 K.
(x) Teljes csúcsíves váltószerkezet a 10 3 kg-os sinekhez dara
bonként 308-50 K.
>]) Teljes csúcsíves váltószerkezet a 10-Q kg-os sinekhez, dara
bonként 317-50 K.
A sinek és tartozékaiknak az erdei vasút mentére való szállí
tása és fektetése folyóméterenkint 0-90 K-ba került, azon meg
jegyzéssel, hogy egy darab teljes váltó felállítására pótlékképen
külön 20-— K fizettetett.
-

5. A fennebbi egységárakkal számított
fektetéssel 1 3 7 . 0 9 5 — K-ba kerültek.

sinek és tartozékaik

Vághidmegeró'sités.
Ezen felépítményi részbe tartozik a Vághid megerősítése is,
mely abból állott, hogy a már meglévő kőhidfőkre és vörösfenyőpilotákra 80 cm. magas kettős T-alaku szögecselt vastartó helyez
tetett az erdei vasút sínjei alá. Ezen vastartók és egyéb hídgeren
dák hordképességének meghatározására alkalmazható a fennebb
jelzett
M.e

képlet azon megjegyzéssel, hogy tölgyfaanyagoknál a megenged
hető huzási feszültség köbcentiméterenként 60 kg, mig fenyő
féléknél 50 kg.
Ezen vastartókon feküsznek a hid boritó gerendái, melyekbe
bemélyesztettek a sinek és ennek folytán a kocsi- és gyalogköz
lekedést nem zavarják. Ezen hidon eleinte vájt síneket alkalmaz
tunk, de ezek nem voltak czélszerüek, mert a bejutó kavics és
szemét miatt a pályakocsik többször kisiklottak. Ezen vájt sinek
helyett csavarokkal összeerősitettünk közönséges síneket és az oldal
hézagokat aszfalttal kiöntöttük. Ez a czélnak teljesen megfelelt és
sokkal olcsóbb, mint a vájt sin.
6. A Vághidnak ilyetén való megerősítése leszámolás szerint
14.771-90 K-ba került.

Pályajelzés.
7. A pályajelzés és beosztási munkák (intőtáblák, lejtmutatók,
kilométerkövek, hektométeroszlopok tölgyfából) leszámolás szerint
4057-— K-ba kerültek.
Csonkavágány.
8. A Ksod.-hoz való kellő csatlakozás czéljából nevezett vasút
társasággal behuzattunk egy csonkavágányt a rakhelyünkre, mely
czélból egy kettős vasúti őrház áthelyezése is szükségessé vált.
Ezen munkák a Ksod. elszámolása szerint 18.000'00 K-ba kerültek.
A fennebbi 1—8 tételek szerint az erdei vasútnak al- és fel
építménye, a Vághíd megerősit'-s és Ksod.-hoz való csatlakozás
sal, de a villamosvezeték nélkül összesen 446.226 15 K-ba, vagyis
fm-Véxú 20-38 K-ba került.
-

Felsővezeték.
A vasút felépítményi részéhez tartozik az áramvezetés czéljá
ból szolgáló u. n. felsővezeték berendezése is. A vezetékeket tartó
oszlopok hitelhiány miatt lucz- és részben jegenyefenyőből készültek,
és annak daczára, hogy a földbe ásott végük kátrányoztatott, az
élettartamuk átlag csak 5 év. Ezen vezetéktartó oszlopok 8 5 m hoszszuak és felső végükön 16—22 cm átmérővel birnak. Az egye
nesben egymástól 4 0 m-re, a pálya mindkét szélén tehát kettősen
állanak és az ezekre alkalmazott feszitősodronyokra szigetelten
függesztetik fel az áramot hozó munkavezeték, mely 50 mm
keresztmetszetű keményre húzott vörösrézhuzal.
%

Kanyarokban a szükséghez mérten sűrűbben állanak a vezeték
oszlopok és a kettős oszlopot vaskarral ellátott egy oszlop helyet
tesíti. A kettősen álló lucz- és jegenyefenyő-oszlopokról fokoza
tosan áttérünk a csak egyoldalon álló és rudvasból készült karral
ellátott veresfenyőoszlopokra, melyek sokkal gazdaságosabbak. A
munkavezetéket akként kell felfüggeszteni, hogy vízszintes vetülete
a sinek közül ki ne essék, mert különben megszűnik a motor
áramszedőjével (lyra) való érintkezhetés.
A vezetékoszlopok külső szélén van elhelyezve az u. n. táp
vezeték, mely porczellánszigetelőkön nyugszik.
2

Ezen tápvezeték áll: egy db 75 mm

keresztmetszetű vörösréz-

huzalból, mely az áramfejlesztő központtól a végállomásig 19/5 km-ig
vezet; ezenkívül egy 50 mm keresztmetszetű vörösrézhuzalból, mely
10 km-ig vezet. Előbbi 49 db 1-8 mm átmérőjű huzalokból van fonva.
A munkavezeték háromszorosan szigeteltetett el a földtől; még
pedig az első szigetelést a vezeték felfüggesztésénél levő aetnaszigeteiés képezi, másodikat a tartósodronyok kötését képező
porcellánszigetelők, harmadikat a faoszlopok, melyek különösen
száraz időben szintén jó szigetelők.
2

Ezen áramvezető részhez tartozik 11 db szarvas-villámháritó,
és 9 db szakaszkikapcsoló. A villámhárítóknak az lenne a feladatuk,
hogy a vezetékbe jutó légköri kisüléseket levezessék a földbe
és megakadályozzák azoknak az áramfejlesztő központi gépekbe
vagy a pályán haladó motorokba való bejutását.
Ezen rendeltetésnek azonban nem felelnek meg, mert min
den évben különösen június hónapokban 5—6 légköri kisülés
bejut az áramfejlesztő központba, hol rendesen semmi kárt sem
tesz, de néha elégeti a vasúti áramot fejlesztő gép szige
telését.
Az áramnak visszavezetése a síneken át történik akként, hogy
a sinvégek fémes vezető összeköttetését egy-egy 50 cm hosszú
vörösrézhuzal teszi lehetővé, melyek végei a síneken lévő harmadik
harmadik lyukba erősíttetnek be, akként, hogy ott a fémes vezető
összeköttetés állandóan biztosittassék.
A vasúti üzem czéljaira szükséges villamos erő a fürésztelep
közelében lévő áramfejlesztő központban állíttatik elő. Az áramot
termelő gépek hajtására a Lubochna patak vizi ereje használtatik
fel, amely Francis-rendszerü turbinák segélyével két darab, egyen
ként 300 lóerejü dinamógépben 3000 K feszültségű háromfázisú vál
takozó áramot termel (az áramfejlesztés és felhasználás részletesebb
leírását 1. az Erd. Lapok 1905. évi V. sz. füzetében » Keretfürészek
erőszükséglete" czim alatt).
Ezen 3000 V feszültségű váltakozó áram egy része hajtja az
egyenáramú mótordinamót, mely 550 V feszültségű és 100 ampere
mennyiségű egyenáramot termel az erdei vasút czéljaira.
Ezen
vagyis a

mótordinamó
vontatógépek

rövid időre 50" o túlterhelést kibir,
indítására 1—2 perezre együttvéve

150 ampert felvehetnek anélkül, hogy az áramtermelő gépnek
baja esnék. Ez a maximális terhelés azonban még véletlenségből
sem fordulhat elő.
Ezen egyenáramot termelő gép compound'.ekercselésü, vagyis
ezen gépnél a mágnessarkok körül kétféle szigetelt sodrony van
tekerve. Az egyik szigetelt sodrony a gép sarkaiból indul ki és
akként futja körül a mágnessarkokat, hogy az egyéb adott viszo
nyok mellett 550 V kapocs feszültségű áramot termel a gép akkor,
ha a külső vezetékben semmi vagy csakis csekély áram fogyasztatik. Ha pedig a külső áramkörben nagyobb mennyiségű áramra
van szükség, akkor ezen fogyasztott áramnak egy része szintén
körülfut a mágnessarkok körül és azokat erősebben mágne
sezve a rendes 550 K-nál nagyobb feszültségű áram termelésére
kényszeríti a gépet.
Ezen egyenáramú gép által termelt villamosság a kapcsoló
tábla segélyével bevezethető a vonalvezetékbe, mely akkor egész
hosszában 550 V feszültségű árammal telik meg az esetben, ha a
vonalon sehol sem fogyasztatik áram.
Ha tehát a vonalvezeték legtávolabbi pontján ( 1 9 5 km)
feszültségmérővel megmérjük a vezetékben lévő áramot akkor,
midőn közbül nem dolgoznak a vontatógépek, akkor ezen ponton
ugyanakkorra (550 V) feszültséget találunk, mint a központban
lévő mótordinamó sarkain.
Ha pedig a vontatómotorok közbül fogyasztanak áramot,
akkor a vezetékben lévő áram feszültsége csökken. Ezen feszültség
esést átalában a következő képlet fejezi ki:
i_X2l

v=

vagyis a voltokban kifejezett feszültségesés annyi, mint a fogyasz
tott áram (/) amperekben mérve, szorozva a méterekben kifejezett
távolság (/) kétszeresével, osztva a fajlagos vezetőképességgel (c) és
a mm -ben
kifejezett vezeték keresztmetszetével (ej).
Ezen képletből tehát látható, hogy a feszültségesés (V) annál
nagyobb, minél több ampert (i) fogyasztanak a vontató motorok
és minél távolabb dolgoznak az áramfejlesztő központtól (centrále). Viszont a képlet nevezőjének figyelembevételével a feszült2

ségesés (V) kisebb, ha a nevező nagy, vagyis minél nagyobb a
fajlagos vezetőképesség és minél nagyobb a vezető sodrony kereszt
metszete. Megjegyzendő, hogy a képletben azért szerepel 2 X h
mert az áram által megtett ut kétszeres, miután a fejlesztő gép
egyik sarkából kiindulva, a vonalvezetéken eljut a vontató motorba,
itt létesiti a szükséges mechanikai forgatóerőt és innét a sineken
visszajön a centráléba, a termelő gép másik sarkába. Ha pontosan
akarunk számolni, akkor a fenti képletet két részre kell osztanunk,
melyeknek egyik része vonatkozik az áramnak odavezetésére a réz
huzalokban, másik része a visszavezetésre az acélsínekben, vagyis:
v

=

i X l | ' X '
cq
d q'

Lássunk erre egy példát. Tegyük fel, hogy a cenírálétól
mért 15 km távolban vontat egyik motor és 40 ampert fogyaszt.
Mi lesz a feszültségesés a fentebb jelzett keresztmetszettel biró veze
tékek és sinek mellett?
/ = 4 0 ampere.
/ = 1 5 . 0 0 0 méter.
c — 60 (rézre vonatkozó fajlagos vezetőképesség kerekszámban).
c ' = 10 vasra vonatkozó fajlagos vezetőképesség.
<7' = 1200 mm a 10'3 kg sin keresztmetszete megközelítőleg.
q = 75 -4- 50 -\- 50 = 175 mm
a munka- és tápvezetékek
keresztmetszete.
V = ? feszültségesés voltokban.
2

2

40 X 15000
60 X 175

4 0 X 15000
10 X 1200

Az esetben tehát, ha a czentráléban a kapocsfeszültség csak
550 V lenne, akkor a 15 km távolban vontató motor már csak
5 5 0 — 1 0 7 = 443 V feszültségű áramot kapna.
Ha pedig közbül a másik vontató motor is dolgozik, akkor
ez is fogyaszt áramot és a feszültségesés a fenti képlet szerint
ismét nagyobb lesz.
Ez a nagy feszültségesés tönkretehetné a vontató gépeket, ha
a czentráléban nem működne a fennebb emiitett compound
tekercselés, mely az erős fogyasztások idején kényszeríti az áram-

fejlesztőgépet magasabb feszültségű áram termelésére, ugy hogy
a tetemes fogyasztás dacára a vontató motor majdnem állandóan
550 V feszültségű áramot kap, illetve ha ennél kevesebbet is, de
nem oly lényegesen, hogy rendes üzem mellett a motor elégésé
től kellene tartanunk. Hogy miért égne el nagy feszültségesés
idején a motor, azt az elektromos, munka képlete és hő egyen
értékképlete magyarázza meg.
Ugyanis a munka képlete: W= V"Xi, vagyis a wattokban
kifejezett elektromos munka (W) annyi, mint a voltokban mért
feszültség (V) szorozva az amperekben mért árammennyiséggel (I).
Megjegyezvén, hogy 7 3 6 W— 1 lóerővel = 75
mikg-ma\.
Ha tehát a mi gépeink 550
60 ampert fogyasztanak, akkor:

V feszültségű

áramból

pl.

W= 5 5 0 X 60 = 33.000 W, vagyis kereken 45 lóerőt fogyasz
tanak. Persze ennyit nem adnak le, mert az áram 10°/o elvész a
motorban az áramnak mechanikai erővé való átalakításakor, másik
10°,o elvész a fogaskerekek és egyéb súrlódások folytán.
Ha pedig ezen 33.000 wattot, vagyis 45 lóerőt nem 550 V,
hanem csak 400 V feszültségű áramnál kellene kifejtenie, akkor ezt
csak azáltal tehetné, ha több ampert venne fel, vagyis ez esetben:
33000 = 4 0 0 X i
1

Mivel
zetével áll
melegítené
elekromos

•

=

33000
,
= 82 ampere.
400
Q O

n n

1

pedig az elektromos hőhatás az ampérszámok négy
egyenes arányban, tehát ily nagy ampéreszám annyira
a motort, hogy annak szigetelése meggyuladna. Az
hő hatásképlete ugyanis:
M

=

2

i r,

mely szerint a kifejtett hő annyi, mint a fogyasztott amperek
négyzete, megszorozva a vezeték, illetve a gép armatúra ellen
állásával.
Vontató

gépek.

Az szállítás lebenyolitására két drb elektromos vontató gép
szereztetett be, melyek mindegyikében két-két drb, egyenként huszlóerejű egyenáramú motor van.

Egy vontató gép tehát 40 lóerejü. A vonató gépekben lévő
motorok lassúbb menetnél egymásután vannak kapcsolva, vagyis
a vezetékből jövő áram keresztülmegy előbb az egyik motoron,
innét a másik motorba s végül a gép kerekein a sínekbe jut.
Ezen soros kapcsolásnál a haladási sebesség kicsiny, de a
vonóerő nagy. A sebesebb haladás esetére a gépben lévő mind
két motor parallel kapcsoltatik, vagyis a felső vezetékből jövő
áram egyenesen megy mindkét motorba.
Ezen parallel kapcsolásnál növekszik a sebesség, de aránylag
csökken a vonóerő. Ezen vontató gépek 550 V feszültségű áram
mellett 12 km átlagos sebességgel tudnak fölfelé vontatni 7—8 pár
kocsit. A vontató gépek súlya kereken 5000 kg. Hogy az indítá
soknál nagy lökések ne keletkezzenek a gépekben, azért a veze
tékből a motorokba jövő áram fokozatosan csökkenő ellent
állásokon keresztül vezettetik be.
A köralakban forgatható bekapcsoló (kontroller) első fokoza
tán a legnagyobb ellentálláson megy át a bejövő áram, tehát a
feszültsége alacsony lesz, miáltal igen lassú forgást és ennek
folytán lassú haladást idéz elő.
Midőn már a gép mozgásban van, akkor a bekapcsoló a
második fokozatra csavartatik, ahol az ellenállás már kisebb, tehát
a gép haladási sebessége nagyobbodik stb.
A vontató gépek mindegyikébe egy-egy ampére-mérő és
egy-egy önműködő kikapcsoló szereltetett be azon czélra, hogy a
gépvezető útközben láthassa, hogy mennyi áramot fogyaszt, illetve,
hogy a megengedhető maximális fogyasztásnál a gép önműködőlég
megszakítsa az áramkört.
9. A fennebbiekben körülirt és tisztán a vasút czéljaira szol
gáló elektromos berendezések, u. m. a központban levő egyen
áramú gép, összes vezetékek és oszlopok, valamint a két darab von
tató gép és ezek tartalékrészei összesen 145.758 K 67 fillérbe kerültek.
Egyéb
jármüvek.
A faanyagok leszállításának czéljaira összesen 32 pár teljesen
vasszerkezetű pályakocsi szereztetett be. Ezen kocsik közül 44 drb
erős orsós fékkel van ellátva és 20 drb féknélküli. Egy ilyen pálya
kocsi súlya 700 kg és 2500 kg. hordképességü. A faanyagok fel
rakásánál két-két kocsi képez egy rakodó trükköt.

A kocsik forgózsámolylyal vannak ellátva, minélfogva a
hosszabb szálfák is lehozhatok a kanyarokban. Mivel a pálya
mindenütt lejtős, tehát a megrakott kocsiknak leeresztéséhez nem
kell vonóerő, sőt rendes körülmények között fékezni kell azokat.
Ezen fékezés mérve attól függ, hogy mily arányban áll a
lejtőn való lefelé hajtó erő a gördülő súrlódással.
Tudjuk, hogy a lejtős pályán levő testek Q sin a. erővel
igyekeznek lecsúszni. Amely képletben Q a test súlya, a pedig a
lejtszög. Ugyanezen képlet szerint igyekeznek a lejtős sinen levő
pályakocsik is lefelé, de ebben akadályozza őket a súrlódás, mely
részint a csapágyakban, részint a keréktalp és sinek között kelet
kezik.
Ezen súrlódás meglehetősen tág határok között váltakozik.
Nyáron, midőn a sinek tiszták, fényesen látszanak, tehát nem
is rozsdásak, akkor a lefelé hajtó erő (Q sin a) mai 5°/oo (öt
promill) lejtnél egyensúlyban van a súrlódással és ennél nagyobb
lejtnél már megindulnak lefelé a kocsik önsúlyuknál fogva.
Télen midőn a sinek kissé havasak, zuzmarások, sőt a kerék
karimája részben vágja az alatta összenyomott havat, akkor a
20°/oo lejtőn áll be a lefelé hajtó erő és súrlódás egyensúlya.
Tehát ilyen időben lefelé is géppel kell vontatni a megrakott kocsikat.
A lefelé hajtó erő és súrlódás közötti egyensúlyt nem akként
kell érteni, hogy a kocsik 5"/oo, illetve télen 2 0 % lejtnél meg
indulnak, hanem akként, hogy pl. nyáron a V sebességgel
haladó kocsi 5%o lejten haladva, állandóan megtartja azon V sebes
séget, melylyel ezen lejtő kezdetére érkezett. Nagyobb lejtnél
állandóan gyorsul a mozgás.
Ezen lefelé hajtó erőnek és súrlódásnak lényeges szerepe van
a vontató gép erősségének megállapitásánál.
A vontató gépnek ugyanis le kell győznie a (3 s//z a erőt és
a súrlódást, melyek után egy bizonyos megkívánt sebességgel
kell fölfelé vontatnia annyi kocsit, amennyit az anyagszállítási
viszonyok megkövetelnek.
A lejtős pályán levő testek súrlódással való egyensúlyozását
a következő képlet fejezi ki:
0

P=
melyben

P

az egyensúlyban

Qsinx-\-5
tartó erő, Q a lecsúszni akaró

test súlya és § a súrlódás. Másrészt tudjuk, hogy a munka annyi,
mint a működő erő P szorozva a megtett úttal, vagyis:

L=

PXs

ha ezen képletbe P erő fentebbi értékét behelyettesítjük és az
s utat másodperczekre vonatkoztatjuk, akkor megkapjuk a szük
séges vonó erőt méterkilogrammban. Tegyük fel, hogy órán
kénti 12 km sebességgel akarunk felfelé haladni. Ezek után:
L = (Qsin«

+

8)^ .
öö

A mechanikából tudjuk, hogy a súrlódás annyi, mint a derék
nyomás szorozva a súrlódás tényezőjével, vagyis:
S=

Qcos«Xf

f pedig egyenlő azon szög tángensével, melynek számbeli
értéke a súrlódás tényezőjét adja. Mint fentebb látjuk, a súrlódás
tényezője nyáron át 5°/oo, míg télen át 20°/oo lejtnek felel meg.
Tehát a legkedvezőtlenebb esetben / annyi mint tángense a
2 0 promille lejtőjű szögnek, vagyis

Ezen értékek visszahelyezése után kapjuk, hogy:
f
20 \
s
A vasútnak a lejtszöge semmiesetre sem lehet nagy érték,
miért is azt mondhatjuk, h o g y :
sin a. = ígac
és

cos x = 1
Ezeket figyelembe véve, a vonóerő képlete a következő lesz:

Lássunk egy példát.
Tegyük fel, hogy az üzem érdekében óránkénti 12 km sebes
séggel kell felvontatnunk max 30°/oo lejten 20 drb pályakocsit,
melyeknek egyenkénti súlya 700 kg. A vontatógép súlya kereken
5000 kg. Itt tehát a

Q = 5000 + 20 X 700 = 19000 kg.
1=19000 r j L
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Z. = 3166 m kg, vagyis lóerőkben (75-el osztva).
Z. = 42 lóerő.
Nyáron át ugyanezen célra:
L=

19000
iyuuu ^f J ° - +
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L = 2216 /n/Á^, vagyis 2 9 J ó e r e j ü gép szükségeltetnék.
A gép vonóerejének megállapításán kivül fontos a gép súlya
is. Mert hiszen az általa kifejthető erőből csak annyit tud vonta
tásra forditani, mint amennyit a keréktalp és sinek közötti kapaszkodási képesség érvényre juttat.
Ha a kerék és sinek közötti kapaszkodási képesség kicsiny,
akkor a gép kerekei helyben forognak és nem képesek előre
forogni.
Ezen kapaszkodási képesség egyrészt a gép súlyától és más
részt a sinek állapotától függ.
Ugyanazon gépsuly mellett legnagyobb a kapaszkodási képes
ség, ha a sinek erős zápor következtében finom homokszemecskékkel vannak borítva.
Az esőtől vizes, vagy egészen száraz sínen is jól kapaszkod
nak a keréktalpak. Fagyos és havas sinen, valamint ködös időben,
midőn a síneken nyálkásszerü nedvesség keletkezik, akkor a
kapaszkodási képesség a minimumra száll le.
A tapasztalat azt mutatja, hogy rendes
a vonógépek saját súlyuknak -=

körülmények mellett

jjj- részét tudják érvényre jut

tatni a kapaszkodásnál. Tehát az 5000 kg gép legalább 5 0 0 0 : 7 =
= 7 1 4 kg tud kapaszkodásképen érvényesíteni.
Ezen kapaszkodási képességnek legalább is akkorának kell
lenni, mint a lejtős pályán lévő testek lecsúszási ereje és az indí
tásnál megnyilvánuló súrlódás. Mint már láttuk:

P — Q sin

a+ 8

Mely képletet már kellőleg átalakítottunk a vonóerőnél és így
Erdészeti Lapok

vegyük e helyett a vonóerő képletét, melyből egyszerűen hagyjuk

P =

19000

Fentebb láttuk, hogy az 5030 kg. vontató gépnek minimális
kapaszkodási képessége: 714 kg, mig a legkedvezőtlenebb viszo
nyok mellett az egyensúlyozó erő (mely 30%o lejten és havas,
fagyos pályán szükségeltetik) 950 kg Ebből az következik, hogy
30%o lejten és fagyos pályán az 5000 kg sulyu gép már nem
képes felfelé vontatni, mert a kerekei helyben forognak.
Ha a sinek fagyosak és jegesek vagy havasak, akkor a gép
kapaszkodási képessége annyira leszállhat, hogy még teher nélkül
sem tud felfelé indulni a 30%o pályán.
Ez azonban már oly szélsőség, melyet általános szempontok
nál figyelembe venni nem lehet. A gyengébb mérvű homokozással
elő lehet segíteni a gép kapaszkodási képességét, de a villamos
vontatásnál nem szabad erősen homokozni mert megszakad a
fémes érintkezés a keréktalp és sin között és ezzel együtt az
áram körfolyamata is.
A szerzett tapasztalatok alapján arra is kívánok felvilágosítást
adni, hogy hogyan állapítsuk meg a vontató gépek és pályakocslk
számát.
Hasonló viszonyok mellett legczélszerübb két vontató gép
pel dolgozni. Egygyel azért bajos, ha bármily erős is, mert ha
valami baja történik, akkor az egész üzem fennakad.
Három vagy több géppel azért lenne bajos dolgozni, mert
ekkor csakis megállapított menetrend szerint lehetne közlekedni,
mely hasonló viszonyok mellett sok bajjal járna.
Igy azonban két gépvezető könnyen megbeszélheti esetről
esetre a találkozást, hogy melyik kitérőn fogják egymást bevárni
és kikerülni.
Ugy a géperősségek, valamint a pályakocsik száma a szállí
tandó anyagok mennyiségétől és a szállítási távolságtól függ.
Tegyük fel, hogy évente 35.000 m faanyagot 15 km átlagos
távolságról kell leszállítani. Feltéve, hogy két géppel dolgo3

zunk, hány lóerejüek legyenek azok és hány db 700 kg sulyu
2500 kg hordképességü pályakocsira lesz szükségünk.
Az évi ünnepeket, aratási időt és a nagyobb hózivatarok
okozta közlekedési akadályokat leszámítva, évente 200 munkanapot
számithatunk.
Tehát munkanaponként

a

le kell hoznunk: ^^=175

m

faanyagot.
Egy pár pályakocsira átlag 6 m faanyagot számítva:
175
— = 30, vagyis naponta 30 megrakott kocsit kell lehoznunk.
Az óránként 12 km sebességgel járó gépek a 15 km átlagos
távolságról naponta háromszor fordulnak, mert maga a menetidő
kitesz:
3 X 1 '25 X 2 = 6*7 órát, a fel- és lerakó állomásokon való ideoda tolatás, várakozás a le- vagy felterhelése szintén kitesz
minden fordulatnál átlag 1—1 órát.
3

Tehát a gépeknek átlag 5 pár kocsit kell egyszerre fel
vontatniuk.
Ezek folytán 10 pár kocsi folyton útban van (lefelé 5 pár és
felfelé haladva ismét 5 pár).
A legtöbb esetben bajos egy erdei rakodón naponta 30 pár
kocsit megrakni, mert ehhez igazán hosszú kitérők kellenének és
a sok munkás egymást akadályozza, hanem czélszerübb a rako
dást egyszerre két helyen végezni fél-fél erővel.
A fel- és lerakóknál is kell készenlétben lenni egy szállítmány,
vagyis 5—5 pár kocsinak, vagyis összesen 15 párnak. Eszerint
elméletileg számítva, 25 pár kocsival le lehetne szállítani a jelzett
anyagot. A gyakorlatban azonban ugy áll a dolog, hogy a kocsik
közül néhány darab mindig javítás alatt áll, azonkívül a fel- és
lerakást sem lehet mathematikai pontossággal beosztani, ha csak
fölös erőpazarlást (tulsok napszámot) nem alkalmazunk, miért is
a minimális kocsiszámot a fentebb kiszámított kocsiszám másfél
szeresében ajánlom megalapítani, vagyis a felvett példa esetén 33
párban.
Ezen utóbbi példában azt láttuk, hogy a gépeknek átlag 5 pár
kocsit kell felvontatniuk. Ez azonban nem zárja ám ki, hogy időn62*

ként 7—8 párt is kell vontatniok. Ennélfogva a vontató gépeket
akként kell méretezni, hogy a fentebbiek szerint kiszámított átlagos
kocsiszámnak (5 párnak) kétszeresét birják.
Ha a gömbölyű faanyagok leszállításán kivül a fürészüzem
czéljaira is kell pályakocsi, akkor azok számát a fenti módon
külön kell kiszámítani. A fürészüzem czéljaira külön szállító gép
nem kell, mert a fűrészek úgyis közel szoktak lenni a vasúti
állomásokhoz és tutajfelrakodó partokhoz, hová az erdei fordula
tok közben elszállíthatják a kész fűrészárut, illetve az ott lévő
üres kocsikat visszavontathatják a fürészhez. Az itteni viszonyok
mellett 8 pár pályakocsi teljesen elégséges a fűrészüzemhez.
10. A fenyőházai üzem czéljaira beszerzett 32 pár vaskocsi
21.875-— K-ba került.
Az 1—10 tételek szerint a 2 1 8 9 km hosszú villamos üzemű
vasút teljes fölszereléssel együtt 613.859-15 K-ba, vagyis //ra-ként
28-04 K-ba került.
-

B) Lóvontatásra

berendezett

oldalvölgyi

vasutak.

Egyelőre négy nagyobb oldalvölgyben épült lóvonatu vasút,
melyeknek összes hossza 8'74 km.
Mivel ezen vasutak csak addig maradnak egy-egy oldal
völgyben, ameddig az ott lévő vágások tartanak, ezek ke
vésbbé szilárdan készültek. Önként értetik, hogy a vasúthálózat
kiépítése esetén az üzemtervek is megfelelőleg változtatandók,
mert ahol a kiszállítás csak a havas vontató utakra szorítkozik,
ott igen lényeges elv az, hogy egy völgyben ne legyen nagyobb
vágás, mint amennyi onnan egy rendes tél folyama alatt kifuva
rozható. Ez a körülmény aránylag kis évi vágásterületeket enge
dett meg.
Az erdei vasút ezen elvet teljesen megfordítja, mert itt meg
az volna a legjobb, ha az erdőgondnokság összes évi vágása
2—3 helyre lenne összpontosítható, mert igy a vasúthálózat fentartása kevesebbe kerülne, de ez ellen sok más erdőgazdasági
érdek szól. Az oldalvölgyi lóvonatu vasutak nyomtávolsága szintén
760 mm.
A sinek folyóméterenként 6 5 kg súlyúak. A talpfák lucz- és
jegenyefenyőből készültek, 125 cm hosszúak és átlag 13 cm vas-

tagok, melyek részben két oldalt bárdoltattak, részben gömbölyű
állapotban hagyattak.
Rendes kavicságy itt nem készíttetett, de a talpfák köze a lehe
tőségig kavicsos anyaggal töltetett ki.
Ezen lóvonatu vasutakon a legélesebb kanyar 40 m sugarú
ívnek felel meg. A lejt átlag 60 oo; ellenesések nincsenek. Leg
nagyobb lejt 120°/oo.
ft

Ezen 120° oo lejt már olyan nagy, hogy ezen a közlekedés
veszélyes és csak olyan időben lehetséges, midőn a sinek szá
zadik, vagyis midőn a keréktalp és sinek közötti súrlódás elég nagy.
Másrészt a nagy lejtő annyira igénybe veszi a vontató lovakat,
hogy ilyen napszámra a fuvarosok nem szeretnek vállalkozni.
Azonkívül a nagy lefelé hajtó erő miatt nem is lehet kellőleg
terhelni a kocsikat. Ezen körülményeket egybevetve, azon vég
eredmény jön ki, hogy 100° oo-nél nagyobb lejtőjű völgyekben
nem czélszerü a lóvonatu vasút építése, annál is inkább, mert ily
nagylejtőjü völgyekben megfelelő vontató utakon, havas pályán,
egy pár ló 4—5 m fát képes levontatni a közönséges szánokon.
Ha a sinek fagyosak vagy ködös időben nyálkásak, akkor
már a 6 0 — 7 0 ° oo lejteknél megszaladnak a pályakocsik, annak
daczára, hogy a szállító trükk mindkét kocsija be van fékezve.
Ennek megakadályozására homokszórókat csináltunk az oldal
völgyben dolgozó pályakocsikra, melyek lehetségessé tették, hogy
a 100%o-nél kisebb lejtésű pályákon a ködös és fagyos időkben
is veszélytelenül lehet leereszteni a megrakott kocsikat. Ügyelni
kell a homokszóróknál arra, hogy egyszerre csak annyi homok
helyeztessék a ládákba, amennyi egy lejövetnél kifolyik, mert a
homok hosszabb rázkódás folytán összetömörül és szükség esetén
nem folyik ki.
3

11. Ezen 8'74 km hosszú oldalvölgyi vasút összes anyaggal
együtt 76.266-90 K-ba került, vagyis //ra-ként 8-50 K-ba.
Távbeszélő.
A vasútnak kiegészítő részét képezi a 9 állomással biró táv
beszélő hálózat, mely az erdőgondnokság irodájával köti össze
a fővölgyben lévő erdőőri lakokat, a fürészt, centrálét és Vágrakhelyet.
Ezen távbeszélő oda és vissza vezető sodronyokkal bir, melyek
2L vasúti vezetékoszlopokra szereltettek.

Mivel egyrészt a vasúti vezetékben keringő 550 V feszültségű
áram erős indukcziós hatásokat gyakorol a vele párhuzamosan
futó telefonsodronyokra, másrészt mert a szél által kidöntött fák
gyakran összekötésbe hozzák a telefonvezetéket a vasúti vezetékkel,
czélszerübb lett volna a telefonsodronyokat a vasúttól kellő távol
ban külön oszlopokra szerelni.
12. A telefonberendezés 2997-95 K-ba került.
A villamos üzemű erdei vasút kapcsolatos a czentráléval, mert
hiszen a vasúti egyenáramú

dinamót

a czentrálé gépei tartják

üzemben.
Ez a czentrálé látja el a vasúton kivül hajtóerővel a fürészt
és árammal a világítást.
A czentrálé által termelt áramból a tényleges felhasználás
szerint esik:
a) az erdei vasútra . . .
___ . . .
20%
P) a fürészüzemre
. . . — . . . ___
70%
y)
gyógyfürdőtelepvilágitásra
...
10%
összesen... . . . 1 0 0 %
a

Az áramfejlesztő központ összes építési és berendezési költ
sége csatornákkal együtt 292.527-— K.
13. A felhasznált erő arányában ebből az erdei vasútra esik
2 0 % , vagyis 58.505-— K.
Az 1/1—13 tételek szerint a vasút és tartozékainak összes
beruházási költsége a reá eső központi részszel együtt 751.629'— K,
vagyis ///z-ként 34 33 K-ba kerül.
-

II. Az erdei v a s u t a k üzemi és szállítási költségei.
1. Az áramfejlesztő központ évi üzemi és fentartási költségei
a következők:
Ö ) üzemvezető, két segédgépész és két olajozó
gyerek fizetése . . . . . . . . . .
... ...
b) tisztító- és kenőszerek, szigetelő- és egyéb
anyagok
... ... ... ...
c) az épület és csatornák javítása ___ . . .
d) egyes géprészek esetleges ujbólitása . . . . . .
összesen . . . . . .

4300'— K
500—
600'—
600 —
6000.—
-

,
,
,
'(

A fentebbiek szerint a czentrálé költségeiből 2 0 % esik
erdei vasútra, vagyis: 6000 X 0'2 = 1200 — K.
2. Az erdei vasút évi üzemköltségei a következők:
á) 2 mótorvezető, 4 fékező, 1 pályafelügyelő
és 1 kovács évi bére ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6600"—
b) a pályának egész éven át való rendbentartása
a szükséges hótakaritással, talpfa- és kavicspótlásokkal,
vezetékoszlopok kicserélésével, valamint oldalvölgyi
pályák időnkénti áthelyezésével
...
...
5500'—
c) olaj, szén, vas, fék, tuskók, alumínium lyrák
és egyéb szükséges anyagok... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3500-—
d) az oldalvölgyi pályákon átlag évenként 10.000
m faanyag szállíttatik ki, melyhez a szükséges fuvar
erő és fékezők költségei (rakodás nélkül) . . . . . . . . .
5000 —

az

K

»
K

3

-

K

összesen 20600-— K
3. Az erdei vasutakig való átlagos kitermelési költségek:
a) műfának /ra -ként . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 12 K
b) lágy tűzifa »
3-29 »
c) kemény tt
tt
4-52
mely összegekben a hosztolási és az erdei rakodó
helyeken való bemáglyázási illetve sarangokba állítási
költségek is bentfoglaltatnak.
3

-

3

4. Egy m műfának a vasúti kocsikra való felterhelése, a
fenyőházai rakodókon való leterheléssel és bemáglyázással 0 9 0 K5. Egy m tűzifának a vasúti kocsikra való felrakása, Fenyő
házán lerakása és sarangokba való felállítása « m - k é n t 0'40 K,
illetve töm \éx\\
0'56 K.
-

3

3

3

III. Az erdei vasút jövedelmezősége a vizi szállítással
szemben.
Ezt akként mutatjuk ki, ha kiszámítjuk az erdőgondnokság
fahozamainak tőértékét először a vízen való szállítás, másodszor a
vasúton való szállítás esetére. Ezen két eredménynek egymáshoz
való viszonya fogja mutatni a viszonylagos jövedelmezőséget.
Ugy a vizén, valamint a vasúton való szállítás esetére téte
lezzük fel a mai állapotnak megfelelő körülményeket, melyek
szerint a fő- és előhasználatokból kitermelünk:

3

a) épületi és műfát
20500 m
b) lágy tűzifát és műhasábfát . . . 4 5 0 0
c) kemény I!

ft

t!

...

összesen

9000

... ... 34000

ó

m

Megjegyezzük, hogy a vasút kapcsán létesült belterjesebb
gazdálkodás folytán évről-évre tetemesen emelkednek a fahozamok.
A hat évvel ezelőtt megszűnt vizi szállítás utolsó tízévi átlaga
szerint leszállittatott:
a) épületi- és műfa
12880 m
b) kemény és lágy tűzifa . . . . . .
7478 „
3

összesen

... ...

20358

3

m

tehát 6 év alatt az évi hozam 5 9 " o-kal emelkedett. Igaz, hogy
ezen többlet létesítésében a házi kezelésnek is nagy része van.
A) Vasúton való szállítás
eredményei.
Ez idő szerint a fahozamok házilag termeltetnek ki, házilag
szállíttatnak le a vasúton a fenyőházai rakhelyekre, hol a műfa és lágy
hasáb tűzifa szerződéses vevőnek adatik át, a kemény tűzifa pedig
közvetlen a fogyasztóknak adatik el. Az ekként befolyó nyers bevétel:
a)
b)
c)

20500
4500
9000

3

műfa

átlag

á

16-20 K

=

332100-— K

3

lágy

tűzifa

á

9"44 .

=

42480-— „

10-71 »

=

96390-— „

m
m

m

3

kemény tűzifa á

d) favásárló által fizetett átalányösszeg a fürész
árunak a Ksod. állomására való szállításáért (fel- és
lerakást a szállító végzi) . . . . . . ___ . . . . . .
2000 — „
e) a fahozamok kitermelésére, erdősítések stb.-re
kereken évenként 1 5 0 . 0 0 0 K szükséges. Vizi szállítás
idején a munkások gyalogosan mentek a munka
színhelyére és átlag hétfőn
délben kezdették
meg a munkát és ugyancsak a távoli ottho
nukra való tekintettel szombat délben már haza
kellett őket bocsátani. Mióta vasút van, a munkások
korábban érkeznekamunkaszinhelyére és csak szombat
este bocsátatnak el, mert a pályakocsikon gyorsan
beérkeznek. Ezen vasúton való szállítás révén 8 %
napszámbért takarítunk meg, vagyis 1 5 0 . 0 0 0 X 0 ' 0 8 1200Q-— K
-

Összesen

484270 — K

Ezen nyers jövedelmet a következő kiadások terhelik:
Az 1/1. tétel szerint a vásárolt földek értékének 3 % kamatai:
4 3 3 2 K X 0-03 = 130-— K.
Az I 2. tétel alatt kimutatott alépítményre 80 évi használható
ságát feltételezve 3 % mellett, az évi törlesztési összeg:
TXl-0p"

= r
1 -Q3

S0

211291 X 1-03 = / " X
összeg:

képlet szerint:
00 p
i

80

öm

'

m

e

l

v

b

ő

1

a z

é v i

törlesztendő

/- = 6996 K.
3. Az 1/3. alatt kimutatott kavicsolási költség törlesztését szintén
80 évre számítva a fenti képlet szerint:
1

.no

80

18073 X V03 --=rX

s 0

i

^

, melyből

az

évi

törlesztendő

összeg:

r= 598 K.
4. Az 1/4. alatt kimutatott tölgytalpfák és gerendák élettarta
mát 12 évre számítva, a fenti képlet szerint:
38605 X l ' 0 3

12

= r X —

—

melyből az évi törlesztési összeg:

/- = 3877 K.
5. Az 1/5. alatt kimutatott sinek és vastartozékaik élettartamát
4 0 évre tehetjük, mert az igénybevétel igen kicsiny.
A fenti képlet szerint az évente törlesztendő összeg:
4

137095 X l ' 0 3 ° = r

X

^

-

r = 5 9 3 1 K.
6. Az 1/6. alatt kimutatott Vághid megerősítésének életartamát 40 évre számítva, mert az igénybevétel kicsiny.
A fenti képlet szerint az évi törlesztési összeg:
.n-40
1-03
—1
0-03
1

14772 X 1-03

r = 639 K.

4U

7. Az 1/7. szerint a Ksod. vasut-társaságnak fizetett összeg 3%-ka.
1 8 0 0 0 X 0 - 0 3 = 540 K.
8. Az 1 8 . alatt kimutatott pályajelzés és beosztási munkák
átlagos élettartamát 25 évre számítva, mert ezen tárgyak leg
nagyobb része kő és vas és csak kis részük faanyag.
A fenti képlet szerint az évenként törlesztendő összeg:
1 .AQ

4057X

1

2 5

2

1-03 WX-^ 3-

1

Ö

r = 233 K.
9. Az 1/9. pont alatt tárgyalt villamos berendezések élet
tartamát 30 évre becsülve, az évenként törlesztendő összeg a
következő:
.,,.30
T03 -1
145759 X l ' 0 3 = r
003
J Ü

l30
30

f = 7436 K.
10. Az I 10. alatt tárgyalt pályakocsik élettartamát 20 évre
téve, az évi törlesztési összeg a következő:
21875Xl-03
melyből:

2 0

1

1

= /- " ° ^ ° ~ ,

r= 1470 K.

11. Az 1/11. alatt kimutatott oldalvölgyi vasutak átlagos élet
tartamát 50 évre tehetjük, mert ezen költségben a földmunka is
bentfoglaltatik, mely ellensúlyozza a puhafatalpfák romlékonyságát, másrészt a sinek és egyéb vasalkatrészek igénybevétele csekély.
Ezek szerint az évi törlesztendő összeg:
i5CI

„ 1l•n'
-03 -l
76277 X l - 0 3 = /-- 0-03
w

5 0
50

r = 2964 K.
12. Az I 12. alatt ismertetett telefon berendezés élettartamára
25 évet számítva, az évi törlesztendő összeg következő:
25

25

2998 X 1-03 = A-.
r=\12

1-03 — 1
003

k.

13. Az 1/13. alatt kimutatott czentrálénak a vasutat terhelő
részére 30 évi élettartamot véve alapul:
30

58505 X 1'03 = r * ° Q , ~ *
0 3

r = 2985 K.
A III/1—13. alatt kimutatott összes beruházások évi törlesztési
összege: 33971 •— K, melyből 1 m faanyagra kereken 1 K esik.
14. A I I / l . alatt kimutatott központi költségekből a vasutat
terheli évenként 1200 K.
15. A II/2. alatt kimutatott évi vasúti üzem és szállítási költ
ségek: 20600 K.
A 111/14—15. alatt kimutatott évi üzemköltségek összege:
21800 K, melyből 1 m faanyagra 0-61 K esik.
16. A II/3. alatti átlagos kitermelési egységárakkal számított
évi hozam után a termelési költség a vasútig:
3

3

a) műfa
b) lágy tűzifa
c) kemény tűzifa

...

20500 X 3-12 = 63960-— K
4 5 0 0 X 3 - 2 9 = 14805-— ,
9 0 0 0 X 4 - 5 2 = 40680-— „
119445 — K
-

összesen

17. A II/4. és II/5. alatt jelzett egységárakkal számítva a fa
anyagoknak vasútra való fel- és lerakása, bemáglyázás, illetve a
tűzifának sarangokba való állításával:
a) műfa:
20500X0-90 =
b) lucz- és kemény tűzifa: 1 3 5 0 0 X 0 - 5 6 =

18450 K — f
7560 K — f

összesen: 26010 K — f.
A III 1—17. alatt kimutatott évi törlesztési üzemi és szállítási
költségek összege 201226-— K, melyből 1 m faanyagra esik
5 K 92 fillér.
3

Ha a felvett faanyagok utáni évi bevételekből levonjuk az
összes évi amortizációt és egyéb kiadást, megkapjuk az évi fahozam tőértékét:
484970 K — f
201226 K — f
Tőérték: 283744 K — f, mely a vasúton való szál
lítás esetére vonatkozik.

B) Vizén való szállítás

eredménye.

A vizén való szállítás idejében szerzett tapasztalatok szerint
évente 20000 m faanyagot lehetett Ieusztatni és tutajozni, ha az
évi csapadék rendes volt. Szárazabb évek esetén, mely az usztatás
utolsó 10 évében háromszor előfordult, már a jelzett famennyiséget
nem lehetett leszállítani.
3

Ha ennek daczára a mai fahozammennyiséget termelnék,
akkor ebből mintegy 14.000 m -t fuvarerővel kellene leszállítani.
3

Önként értetik, hogy vizén való szállítás esetén fenn kellett
volna tartani az alsó és felső vizfogót, a szükséges partvédő
müveket, gerebeket, csatornákat és a fővölgyi utat.
A vizén való szállítás idején a külföldi vevők mindig kikö
tötték, hogy az általuk itt vásárolt faanyagot nem szabad úsztatni
vagy tutajozni. Ezen faanyagokat mindig tengelyen szállították le
az azon időbeli szerződéses vevőink.
Az úsztatott és tengelyen szállított tűzifa között a mi környék
beli fogyasztóink is nagy különbséget tesznek.
A fakereskedők és fogyasztók véleményének figyelembevéte
lével megállapíthatjuk, hogy az erdei vasúton szállított faanyagjaink
mai egységárai átlag 8%-kal többet érnek, mintha azokat vizén
szállítottunk volna le. Hogy a vizén való szállítás eredményét a
vasúton való szállítással összehasonlíthassuk, szükséges a régi
usztatási berendezések azon időbeli költségét 50° n-kal emelni,
mert ezek építése ideje óta ugy a faanyagok, mint a napszám
bérek 50%-kal emelkedtek (sőt többel is).
Ezek szerint, vizén való szállítás esetén a nyers bevételek:
a) műfa .__ . . . ..
b) lágy tűzifa __
c) kemény tűzifa

3

20500 m X 14-90 = 305450 K.
4500 m >< 8 6 8 = 39060 „
9000 m? X 8-85 = 88650 „
s

összesen

433160 K.

Ezen nyers jövedelmet vizén való szállítás esetén a követ
kező kiadások terhelnék:
18. A felsőtói földgát, melynek hozzávetőleges épitési költ
sége 22.500 K. Ha ezen gát élettartamára 60 évet veszünk, 3°/o-os

kamat mellett az évi törlesztési összeg a már hivatkozott képlet
szerint:
1 •n'í
1
60

22500 l - 0 3

ö 0

X

melyből:

=

r ^

ö

5

- i

r = 813 K.

19. Az alsó tó kőszekrényes lucz- és jegenyefenyőből épült,
melynek építési költségei anyagértékkel együtt 91000 K.
Ezen gátaknak átlagos élettartama 2 0 év. Ezek szerint az évi
törlesztendő összeg:
1-03

91000 X l - 0 3
melyből:

20

= r.

2

0

1

^

\

r = 6 1 1 6 K.

20. Fenyőházán volt gerebek-, zsilipek-, bukógátak építési
költsége anyaggal együtt 11.200 K. Ezeknek élettartamát 20 évre
téve, az évi törlesztendő összeg lesz:
11200 X 1-03" = ^ ^ ^ 3
melyből:

,

r = 725 K.

21. Úsztató csatornák és gerebudvarok
16.700 K.

előállítási

költsége

Ezeknek élettartamát 60 évre téve, az évi törlesztési összeg lesz
i -rn

16700 X F 0 3

6 0

50

i

= r. 1 ^ - 3 - - ,
l

melyből:
r = 6 0 3 K.
22. A fő- és mellékvölgyi utak építési költsége 94.000 K.
Ezt 80 évi törlesztésre számítva:
94000 X F 0 3
melyből:

8 0

= r.

^

,

r = 3 1 1 3 K.

A III/1S — 22. tételek szerint a vizén és részben kocsiúton
való szállítás beruházásainak évi törlesztési összege: 11.397 K,
melyből 1 m faanyagra esik:
%

1 1 5 9 7 : 3 4 0 0 0 = 0-34 K.
23. Az alsó és felső tó évi fentartási költsége, iszaptakaritás,
usztatás idején a gátőrök fizetése, zsilipek, vízfalak javítása anyag
értékkel együtt: 1600 K.

24. Partvédművek, gerebek, bukógátak javítása anyaggal, és
mederszabályozások évenként 6500 K.
25. A fővölgyi ut (20 km) évi fentartása az esetben; ha azon
évenként 14.000 m fanyag szállíttatnék: 3500 K.
A III 2 3 — 2 5 . tételek szerint a vizi szállítási berendezések évi
fentartási költsége 11.600 K, melyből 1 m faanyagra esik: 0'34 K.
26. A faanyagoknak tőtől az úsztató patakig való kitermelése
ugyanaz lenne, mint a 111/16. tétel alatt, azzal a különbséggel,
hogy a 4 oldalvölgyi vasúton évenként kiszállított átlag 10.000 m
fát is fuvarerővel kellene az úsztató patakig szállítani, ami m l i K
többköltséget okozna. Eszerint a fahozamok termelési és az
úsztató patakig való szállítási költsége:
1 1 9 4 4 5 + 1 1 0 0 0 = 130445 K.
27. Mű- és tűzifa szállítási költségek azon feltevéssel, hogy a
vizi uton csak 20.000 m fát szállíthatunk a távolabbi vágásokból,
mig 14.000 m fát a közelebbi vágásokból tengelyen:
a) Egy m szálfának tutajba fúrása, betutajozása Fenyőházára,
itt kipartolása és bemáglyázása F 5 0 K. Rönkfának leusztatása,
kipartolása, bemáglyázása /« -ként 0 9 0 K. Átlagosan F 2 0 K usztatási és tutajozási költséget véve alapul, 10.000 m után 12.000 K.
b) Egy m kemény vagy lágy tűzifának leusztatása és Fenyő
házán kipartolása, felállítása, 0-9 K 10.000 m után 9000 K.
c) 2 % tutajozási és usztatási apadék (a befurások, felszerelési
anyag és tényleges veszteség) 10.000 m műfa után 16'20 K átla
gos eladási ár mellett:
162000 K X 0-02 = 3200 K.
3

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

3

3

3

d) 10500 m

műfának

átlag 10 km-rő\

való lefuvarozása és

bemáglyázása á 3 K = 31500 K.
e) 3500 m kemény vagy lágy tűzifának átlag 10 km-rő\ való
szállítása és sarangokba állítása á 2 70 K, vagyis összesen 9450 K.
f) A felfűrészelt anyagot ismét tengelyen kellett volna a
fürésztől a vasútra szállítani. Tegyük fel, hogy 20.500 m faanyag
nak 3 része fürészeltetik fel, melyből az alágyujtó hulladékanyaggal együtt 7 0 % kihozatal remélhető. Tisztán fuvarozási költ
ség m -ként F 0 K lesz, tehát:
20500 X / 3 X 0-7 X FŐ = 9633 K.
g) A vizén leusztatott és a gerebudvar körül felállított
3
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10.000 m kemény és lágy tűzifát ismét fuvarerővel kellett volna
a Ksod. vasútra szállítani, /re -ként 0 6 0 K, összesen: 6000 K
a—g) tétel alattiak összege: 80.783 K
28. Vasúton való szállítás esetén már a döntés évének szep
tember hónapjában megkezdődik a szállítás és ezzel kapcsolatban
az értékesítés. A vizén való szállításnál az értékesítés csak a dön
tést követő év április második felében kezdődik. Itt tehát a vas
úton való szállítással szemben az összes anyagértéknek 8 havi
kamatvesztesége szerepel, mely mint forgótőke 5 " o-kal számítandó:
470970 X 0-05 X 3 = 15699 K
A III 18—28. tételek alatt felsorolt kiadások terhelik a vízen
való szállítást, melyeknek összege 249.924 K.
Ha ezen kiadást a nyert bevételekből levonjuk;
433160 K
249924 ,,
Marad: 183236 K, mint a vízen és részben
fuvarerővel való szállítás esetén elérhető tőérték.
A III/A és III/B alatt kiszámított tőértékeket egymásból kivonva,
azt látjuk, h o g y : 283.744—183.236 = 100.508 K-val nagyobb tőárt
érünk el évenként vasúton való szállítás esetén, mintha a fahozamainkat vizén és kénytelenségből részben fuvarerővel szállítottuk
volna.
3
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Az 1/1—13 tételek szerint a vasút és tartozékainak összes
beruházási költségei 751.629 K.
Számítsuk ki, hogy hány év alatt amortizálódik ezen beru
házás a vizi szállítással szemben elért jövedelemtöbblet által.
A vonatkozó képlet:

mely kifejezésben:

7 ~ = 751.630 K.
r = 100.508 „
P = 3%.

n = ?
Rendezzük mindenekelőtt a képletet n szerint:
TXO'Op X 1-0/7" = /- 1-0 p" —r:
„ 1 0 / / " kiemelve:
n
l 0 p (TX
0-0/7—/-) = —r egyszerűség kedvéért helyette
sítsük be az értékeket 1-03" (751630 X 0 0 3 - 1 0 0 5 0 8 ) = - 1 0 0 5 0 8
-

1-03" ( - 7 7 9 5 9 ) = —100508 a jelek megváltoztatása és az osztás
után 1-03" = 1-289.
Az egyenletet
log 1-289
, ,
log 1-03
vagyis a fennebbi adatok szerint a villamos üzemű erdei vasút és
tartozékaira fordított beruházások a vizén való szállítással szem
ben 8 év és 7 hónap alatt már teljesen amortizálódnak.
Ezen aránylag nagyon is kedvező eredmény azért éretett el,,
mert az itteni viszonyok mellett 20.000 m faanyagnál többet nem
lehetett volna a vizén leszállítani és a fuvarerővel feltételezett
szállítás költséges, azonkívül mert az áramfejlesztő központ beruhá
zási költségeiből csak 20° o esik az erdei vasút terhére.
a
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Ámde jogosan azt mondhatjuk, hogy a czentrálé beruházási
költségeinek a fürészüzem terhére számított 70%-kot a villamosüzemü fűrészelés nem fogja törleszteni, mert a villamos és gőz
üzemű fürész között nincs lényeges különbség, miután a gőzfej
lesztésre használt fürészpor értéktelen. Már pedig a centrálé teljes
kerüköltségének vissza kell térülni. Ha tehát a fennebbi számitá
sok szerint a centrálé összes beruházási és üzemi költségeit a
vasút terhére irjuk, akkor a már részletezett kiadások szerint az
összes beruházási költség 985.652 K leend: Az évi kiadások pedig
a czentrálé építésére fordított összes tőkék amortizácziós részével
és a czentrálé teljes üzem költségeivel emelkednek, vagyis az évi
nyereségtöbblet 100.508 kor helyett kereken csak 80.783 K leend.
A fennebbi képlet tehát a következőképen alakul:
1-03" (985652 X 0"03 — 80783) = — 80783 ebből:
n= ^ \
= 15 vagyis ez esetben kereken 15 év alatt törleszlog 1 -03
tődnek az összes beruházás, a vizén való szállítással szemben.
Egyben megjegyzem, hogy a német mérnök-és épitész-egyesület
pár évvel alacsonyabb élettartamot állapit meg a villamos beren
dezésekre, mint aminőket a fennebbi számításokban alapul vettem.
Ezen valamivel magasabb élettartamot azért tételeztem fel, mert
egyrészt ezen berendezések igénybevétele aránylag csekély, más
részt mert ezen berendezések élettartamát arányba kellett hoznom
&

7

a gátak és gerebeknek az erdészeti tapasztalati adatok
megállapított élettartamával.

alapján

Ezekkel szemben az erdei vasút előnyére megjegyzem, hogy
a fennebbi számokban még nincs kifejezve a vasútnak minden
előnye, mert általa az egyéb itt fel nem számított erdei mellék
haszonvételek értéke is emelkedett, sőt előreláthatólag olyan mellék
használatok is értékesíthetők lesznek; melyeknek hasznosítására
vasút nélkül gondolni sem lehetett volna.
Kezelési és erdővédelmi szempontokból is nagy előnyei
vannak az erdei vasutaknak.
Habár nagy területet kezel az erdőgondnok, de a vasúton
mégis mindenüvé könnyen eljut, tehát mindent lát, mindent
vezethet és ellenőrizhet.
Erdőtüzek esetén a telefon és vasút segélyével gyorsan lehet
intézkedni és éppen ezáltal lehet megakadályozni a néha oly
nagy károkat okozó erdőtüzeket.
Végeredményben akként összegezhetjük az elmondottakat,
hogy az indokolt körülmények mellett létesített erdei vasutak
általában nagyon emelik az erdők jövedelmét és a rájuk fordított
beruházási költségek aránylag rövid idő alatt visszatérülnek.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
Titkári jelentés.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1909. évi közgyűlésén előadta Bund Károly titkár.

Tisztelt közgyűlés!
A mult év deczember havában Budapesten tartott legutóbbi
egyesületi közgyűlés alkalmával előadott titkári jelentésben még
nem volt módomban összefoglalni azokat az eredményeket,
amelyeket egyesülelünknek az adóreform terén elérni sikerült.
Amidőn tehát ezúttal ismét szerencsém van számot adni a t. köz
gyűlés szine előtt az igazgató-választmány működéséről és általá
ban egyesületi életünk fontosabb mozzanatairól, első sorban az a
kötelesség hárul reám, hogy mielőtt a legutóbbi közgyűlési év
Erdészeti Lapok
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eseményeiről szólanék, röviden visszatérjek az adóreform kérdé
sére, amely az előző közgyűlési év egyik legkimagaslóbb tárgya volt.
Erre vonatkozólag tisztelettel jelenthetem, hogy teljesült abbeli,
a mezőgazdaság érdekképviseletével közös kívánságunk, hogy
földadó czimén ujabb teher ne származzék az erdőbirtokra. Igaz
ugyan, hogy a földtehermentesitési járulékból eredő s eddigi
törvényeink értelmében tulajdonképpen fokozatosan apadó és
1958-ban teljesen megszűnő tehert az uj földadótörvény állandó
sította, mégis miután ez a járulék már évek hosszú sora óta mint
ilyen nem szerepel az állami költségvetésben, hanem a földadóval
együtt, mint annak immár állandónak tekintett és államháztartási
okokból nem is nélkülözhető tartozéka van kimutatva, joggal
állithatjuk, hogy a földadónak az eddigi 74 millió K-val való
kontingentálása által sikerült elérni azt a czélt, hogy az elavult
jövedéki adók jövőre legalább az eddigieknél nagyobb terhet ne
rójjanak a földbirtokra. Az erdők nagyobb mérvű megadóztatá
sától annál kevésbbé van okunk — egyes esetektől talán eltekintve —
tartani, mert a mezőgazdasági földekben beállott művelési ág
beli változások keresztülvitele következtében úgyis tetemes terü
letek kerülnek magasabb adóosztályba.
A földadóval kapcsolatosan kérte volt az Országos Erdészeti
Egyesület az elemi csapások esetén nyújtott adókedvezmények
újból való szabályozását. Örömmel jelenthetem, hogy a közadók
kezeléséről
szóló törvényjavaslat teljes mértékben eleget tesz az
egyesület óhajának, amennyiben az erdőkárosodások sorozatát,
amelyek esetén adóelengedésnek helye lehet, lényegesen kibővíti
s ebben a tekintetben az idevágó osztrák törvényektől előnyösen
különbözik.
Mig jelenleg csupán tűzkár esetén van helye adóengedmény
nek, ezentúl ez kérelmezhető ezenkívül tartós szárazság esetén,
rovarkárok, jelesül az apáezalepke, gyapjas pille, sárgafaru pille,
a fenyőszú stb. fellépte esetén; hótörés (jégtörés), hó- és jéggör
geteg, végül szélvihar károsításainál.
A közszolgáltatások
egyesitett kezeléséről szóló törvényjavas
lat megszünteti a rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt
erdők községi pótadókedvezményét, amelyet az erdőtörvény 16. §-a
biztosított. Az Országos Erdészeti Egyesület felterjesztésében kény-

telén volt elismerni, hogy e kedvezménynek a községek rovására
való fenntartása nem igazságos és nem méltányos, ehelyett tehát
a rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdőbirtoknak a
földadó terén kivánt volna kedvezményt biztosítani, tekintettel
azokra a kötelezettségekre és az egyéni érdek azon korlátozásaira,
melyeket az erdőtörvény elrendel.
Sajnos, e kívánságot a törvényhozás nem teljesítette. Egyéb
ként nem is szabad az eddigi kedvezménynek túlságos jelentő
séget tulajdonítani, amennyiben sok rendszeres gazdasági üzemterv
szerint kezelt birtok azt igénybe sem vette, a kedvezménynek
oly hatása pedig, hogy az erdőtörvény 17. szakasza alá nem
tartozó birtokosokat rendszeres gazdasági üzemterv készítésére
serkentse, aligha mutatható ki.
A jövedelemadóra
nézve némi mértékben teljesedésbe ment
az a másfelől is hangsúlyozott kívánság, hogy az adókulcs lassabban
•és egyenletesebben emelkedjék és nevezetesen a közepes jövedel
meket több kíméletben részesítse.
Az erdőgazdaság érdekeinek általában megfelelő átszövegezésben részesült továbbá ezen törvényjavaslat 16.§-a,amely megállapítja,
hogy mi tekintendő a mező- és erdőgazdasági üzem adó alá eső tiszta
jövedelmének. Ellenben arra nézve, hogy a rendkívüli fahasználatok, valamint a szünetelő üzem és némely kivételes eladási mód
kumulált használatai, illetőleg jövedelmei mily elbírálás alá esnek,
ennek megítélésében egyelőre a pénzügyminiszter urnák a kép
viselőházban tett meglehetősen homályos, mindazonáltal legalább
részben kielégítő értelmezést megengedő kijelentéseire vagyunk
utalva. Eszerint nagyobbmérvü rendkívüli fahasználatokból folyó
jövedelmek a porosz adótörvény végrehajtási utasításának mintá
jára nem esnének jövedelemadó alá. Mi ezt csupán az elemi
csapásokból folyó rendkívüli fahasználatoknál kértük; a kérdés
tágabb keretben való megoldása ugyanis viszonyaink között,
amidőn úgyis oly nagy a hajlandóság arra, hogy a birtokosok
rendkívüli fahasználatok utján az erdőtörvénynek intézkedései alól
magukat és birtokukat kivonják, határozottan veszélyes, mert
mintegy prémiumot tüz ki a rendkívüli fahasználatokra.
Helyesnek fogadhatjuk el ellenben a pénzügyminiszter szavai
ból kivehető azt a felfogását, hogy kumulált jövedelem esetén az

adókulcs az egy évi vágásterület jövedelme alapján állapítandó
meg, ha az illető erdő üzemtervszerü kezelésben részesül.
A kereseti adóra vonatkozólag tudvalevően a törvény szöve
gében nem kívántunk változást, csupán megnyugvást arra nézve,
hogy az erdei termelés némely ágai, mint a donga és talpfa
termelés, szenités stb. nem fognak a jövőben ezen adó alá vonatni,
amire nézve a törvényjavaslat indokolása aggodalmat keltett.
Jellemzőnek tartjuk viszonyainkra, hogy erre nézve csakis a
főrendiház pénzügyi bizottságában sikerült a pénzügyminiszter
oly irányú nyilatkozatát provokálni, hogy ebben a tekintetben a
jelen állapot fog fentartatni, a fürészüzem tehát kereseti adó alá
esik, ellenben az erdőben készített donga, talpfa, faszén stb. után
kereseti adó nem fizetendő.
A házadóról
szóló javaslatban az erdőmunkásoknak átenge
dett házak adómentessége az Országos Erdészeti Egyesület kíván
sága értelmében megállapittatott.
Egészben véve tehát az adóreform körül felmerült erdőgazda
sági kívánságok közül némelyik már a törvényben figyelemben
részesült, mindazonáltal még maradtak fenn oly lényegesebb
részletkérdések, amelyek a végrehajtási utasításokban várnak kielé
gítő és szabatosan szövegezett megoldásra.
A legutóbbi közgyűlés óta eltelt 8 hó alatt- legfőképen a
telepítésről, ingatlanfeldarabolásról és egyéb birtokpolitikai intéz
kedésekről szóló törvényjavaslat foglalkoztatta egyesületünk igaz
gató-választmányát. Ez a törvényjavaslat csak akkor jutott nyilvá
nosságra, amidőn a törvényhozás asztalára került. Teljes méltánylást
érdemelnek annak magyar nemzeti és mezőgazdasági tekintetben
messze kiható javaslatai, sajnos azonban, hogy erdőgazdasági
részleteiben ez a törvényjavaslat teljesen előkészítetlenül jutott a
törvényhozás elé, amennyiben nem csupán egyesületünknek nem
nyújtatott mód arra, hogy ahhoz a helyes erdőgazdasági birtok
politika követelményeinek érvényesítése és a javaslatnak ily irány
ban való további kiépítése végett hozzászólhasson s ezzel hozzá
járuljon ahhoz, hogy a javaslat összhangzatosan terjedjen ki a
mező- és erdőgazdasági érdekkörökre egyaránt, egyiket sem része
sítvén előnyben a másik rovására, amint ezt közgazdasági életünk
összességének harmonikus fejlődése érdekében kívánnunk kell,

hanem egyáltalában kizártnak kell tartanunk, hogy ahhoz erdészeti
szakember előzetesen hozzászólott volna.
Ez a sajnálatos tény arra indította igazgató-választmányunkat,
hogy a törvényjavaslatnak nyilvánosságra jutása után lehetőleg
gyorsan felvilágosítsa a földmivelésügyi kormányt, hogy javaslata
erdőgazdasági tekintetben nemcsak hézagos, hanem egyes ren
delkezéseiben határozottan káros.
Terjedelmes és közlönyünkben úgyis ismertetett észrevételeink
közül a t. közgyűlés engedelmével csak a leglényegesebbeket
emelem ki.
Igy gondoskodni kell arról, hogy véderők és u. n. feltétlen
erdőtalajon álló erdők csakis az erdőtörvény 17. §-ának hatálya
alá helyezett erdőkként csatoltassanak a telepekhez, egyébként
azonban telepítési czélokra fel ne használtassanak. Sőt az ily tele
pes erdők a többnyire fahiányban szenvedő telepek prosperálását
lényegesen előmozdíthatván, azok általában az ingyenes állami
kezelés kedvezményében részesítendők, sőt az állami telepítés kere
tében ily erdők létesítése egyéb kedvezmények utján való elő
segítését is javaslatba hoztuk.
Tiltakoznunk kellett az állami erdőbirtoknak telepítési czélokra
való túlságos apasztása ellen, mert régebbi kincstári erdők helyén
már ma is több sikertelen telepítést látunk, amelyek mezőgazda
sági mivelésre kevésbbé alkalmas egykori erdőtalajon létesültek s
mert a talajminőségen kívül még más szempontok is tekintetbe
veendők, amidőn arról van szó, hogy valamely állami erdőbirtok
kiirtassák, igy pl. a környék faszükségletének ellátása, az erdő
jövedelmezősége, közegészségi és egyéb közérdekek. Éppen az állam
nak kell a legkörültekintőbben eljárni, amikor erdőbirtokát apasztja,
legyen bár emellett ezélja a különben helyes szándékú telepítés.
Hasonló okokból a legerélyesebben tiltakoztunk a javaslat
336. §-a ellen, amely az úgynevezett Beksics-féle eszmét oly módon
kívánta életbeléptetni, amely szinte beláthatlan veszedelmet jelen
tene a magyar erdőgazdaságra s nevezetesen az állami erdő
birtokra, amennyiben bélyeg- és illetékmentesség alakjában pré
miumot tüz ki arra, hogy az állam, a törvényhatóságok, városok
községek vagy közbirtokosságok erdei telepítésre alkalmas terü
letekkel elcseréltessenek.

Ez eddigi helyes és legalább ebben a tekintetben bizonyos
megállapodott nyomokon haladó erdőgazdasági birtokpolitikánk
nak teljes irányváltozását jelentené, mert a kötött erdőbirtoknak,
főként azonban az állami erdőbirtoknak jelentékeny részét szabad
rendelkezésű birtokká alakítaná át s oly ujabb birtoküzérkedésre
adna alkalmat, amelynek előmozdítása legkevésbbé a birtok
politikai törvényjavaslatnak lehetne a czélja.
Szükségtelennek tartom, hogy a t. közgyűlés tagjai előtt,
akiket a hazai erdőgazdaság szeretete és nagy közgazdasági
jelentőségének tudata hozott ide, ismételjem az érveknek azt a
hosszú sorozatát, amelylyel a kötött erdőbirtok elmorzsolódásából
és az állami erdőbirtok állományának éppen legjobb részeiben
való megtámadásából eredő káros közgazdasági következményeket
bizonyítani törekedtünk. Csupán annak felemlitésére szorítkozom
tehát, hogy oly törvényszöveget ajánlottunk, amely elkerüli azt,
hogy az állam, mig az alföldön vagy akár az dobegységben
is telepítés utján nem mindig maradandónak bizonyuló pozicziót
szerez, sok esetben ezt annak árán tegye, hogy erdős hegyvidé
ken birt földtulajdonát s ezzel ottani gazdasági és politikai befolyá
sának egyik lényeges alapját elveszítse.
Méltán hivatkozhattunk emellett arra, hogy a mezőgazdasági
telepítési politikának nincs is szüksége arra, hogy az erdőgazdaság
rovására ily szélsőséges eszközök segítségével érvényesüljön, mert
az alföld mezőgazdasági latifundiumát olyképen is fel lehet sza
badítani a telepítés és parczellázás czéljaira, ha azok birtokosai a
magánkézen lévő, még jókarban lévő erdőbirtokot veszik meg
bélyeg- és illetékmentesség mellett, tehát azt a birtokkategóriát,
amelyet most a külföldi tőke vásárol előszeretettel vadászati czé
lokra. Miért tereljük a magyar birtokosokat az állami erdő
birtok kicserélésére, mig a pusztulás veszélyének kitett magán
tulajdonú erdeinket továbbra is a külföldi tőke
prédájára
bocsátjuk, holott a jelzett módon sokszor kötött erdőbirtokká
változtathatnék á t ?
Kértük továbbá az ingatlanfeldarabolás szabályozására vonat
kozó szakasznak erdőgazdasági tekintetben való hatásossá tételét,
amennyiben az eredeti szöveg ebben a tekintetben nem kielégítő
s a telekspekulácziónak az erdők felaprózására irányuló sajnálatos

és felette káros túlkapásai e téren messzebbmenő intézkedéseket
tesznek szükségessé.
Végül kértük, hogy az állam elővételi joga, amelyet a javas
lat csupán a kötött birtokokra nézve állapit meg, akkor, ha erdő
területről van szó, bármily tulajdonjogi természetű birtoknál
érvényesülhessen és bizonyos korlátozással a községekre is kiterjesz
tessék.
Ezek voltak főbb kívánságaink. Magának a törvényjavaslat
nak ügye a törvényhozásnál tudvalevően megfeneklett; ez a kése
delem annál inkább remélnünk engedi, hogy azok a jóhiszemű,
de súlyos tévedések, amelyeket az eredeti javaslat az erdőgazda
sági politika szempontjából tartalmaz, jóvátétetnek. Egyébként
igazgató-választmányunk sem tekinti végleg befejezettnek e kér
dés tárgyalását. Vannak az erdőgazdasági birtokpolitika terén még
kérdések, amelyek alapos megfontolást igényelnek. Ezekkel a jövőben
kivan az igazgató-választmány foglalkozni, annál is inkább, mert
erre az Arad-Temesvár-vidéki erdészeti egyesület részéről a tele
pítési törvényjavaslat ügyében vett átirat is alkalmat nyújt.
Egyik további, még végre nem hajtott határozata az igaz
gató-választmánynak az, hogy tekintettel arra, hogy a Székely
földön ismét ujabb legelőterületek kihasitása van folyamatban az
erdők rovására, hogy továbbá a rendkívüli fahasználatok mérve
és száma aggasztóan emelkedik, tiltakozó felterjesztéssel fordul
ez ügyben a földmivelésügyi miniszterhez.
Erre nézve még az adatok gyűjtése van folyamatban.
A kereskedelemügyi miniszter véleményadás végett leküldötte egyesületünknek a közutakról és vámokról szóló törvény
tervezetet. Erre vonatkozólag a több község határán átvonuló,
de a községeket közvetlenül nem érintő községi közutak ügyének
rendezésén kivül főként a következő kívánságokat tolmácsoltuk
válaszunkban:
A közutaknak sajáthasználatu vasutakra való igénybevétele
csak akkor legyen megtagadható, ha azok a közforgalmat veszé
lyeztetik.
A 79. § 1. pontjában foglalt az a rendelkezés, hogy minden
közút mindkét oldalán 1 0 — 1 0 méteres szabad tér hagyandó,
mellőzendő, vagy legalább is oda módosítandó, hogy ily pászták

csupán az állami és törvényhatósági közutaknál kívántassanak
meg, ellenben a járási és községi közutaknál nem. Azonban az
állami és törvényhatósági közutaknál is engedtessék meg, hogy
e pászták oly módon hasznosittassanak, mely az utak kiszáradását
nem gátolja (alacsony fordulóju sarjerdő, karácsonyfatermelés slb.)
s azonfelül idős erdőkben ez utmenti pászták csak a felújítással
kapcsolatosan létesíttessenek, nehogy a fák kivágása által a szél
döntésnek, héjaszásnak és közvetve rovarkároknak ut nyíljon.
Engedtessék meg kivételesen, hogy ott, ahol a helyi viszo
nyok azt elkerülhetlenné teszik, a közutak széle erdei termékek
ideiglenes lerakására felhasználtassanak.
Foglalkoztatta egyesületünket az államvasuti teherárudijszabás
tervezett emelése is. A vasúti tarifáknak a jelenlegi kedvezőtlen
kereskedelmi viszonyok között való emelése legkevésbbé sem
időszerű, mégis az az aránytalanság, amely az államvasutak
bevételei, illetőleg tiszta jövedelme és a vasúti hálózatunkban rejlő
tőke között mutatkozik, ugy látszik a kormány megmásithatlan
elhatározásává tette az árutarifa bizonyos mérvű felemelését,
amelylyel immár számolni kell. Egyesületünk már két év előtt
tett felterjesztésében élénken tiltakozott a helyi díjszabás felemelése
ellen, sajnos, eredmény nélkül.
Fel kell végül egy régebbi felterjesztésünk kapcsán említeni
a természeti emlékek ügyét. Mult évi beszámolómban volt szeren
csém felemlíteni, hogy megkerestük a földmivelésügyi miniszter
urat, hogy egykori őserdeinknek nagyon gyérülő maradványaiból
egyes kiválóan szép részleteket mindenkorra őrizzen meg. Öröm
mel jelenthetem, hogy a miniszter ur e kérelmünket szélesebb
kereteken belül teljesíteni hajlandó, amennyiben intézkedett az
iránt, hogy az ország összes természeti emlékei s ezek között ter
mészetesen az őserdőmaradványok is számonvétessenek s azután
a megőrzésükre vonatkozó törvényhozási és egyéb intézkedések
megtörténhessenek. Ezzel a nemes czélu s részünkről melegen
üdvözölt akczióval hazánk csatlakozott ahhoz a nemzetközi mozga
lomhoz, amely ily irányban az utolsó évtized folyamán megindult.
Áttérve ezek után egyesületünk belső életére, mindenek előtt
őszinte sajnálattal kell megemlékeznem arról a veszteségről, amely
gazgatóválasztmányunkat Vadászfy Jenő m. k. közalap, erdőtaná-

csos elhunytával érte, aki hosszú éveken át nagy buzgalommal
látta el választmányi tisztségét.
Lemondás következtében évközben még két hely üresedett
meg a választmányban; Qarlathy Kálmán és Rónay Antal régi
választmányi tagok mondtak le a választmányban eddig évek
hosszú során át betöltött helyükről.
Az egyesület tisztikarában is történt változás a legutóbbi köz
gyűlés óta. Cserny Győző volt egyesületi pénztáros, majd segéd
titkár ugyanis elköltözvén a fővárosból, 1900 óta nagy 1 uzgalommal betöltött állásáról lemondott. Helyét az igazgató-választmány
Czillinger János kir. alerdőfelügyelő úrral töltötte be.
Végül ide tartozóan még meg kell említenem, hogy Tuba
András volt egyesületi szolga f. évi márczius hó 15-én elhunyt.
Az igazgató-választmány özvegyének 360 K kegydijat engedélyezett.
Alapjaink ügyére vonatkozólag bátorkodom jelenteni, hogy a
Bedő-Albert-alapitvány mindkét ösztöndija megüresedvén, azokat
az igazgató-választmány tegnapi ülésében Földes Tibor és Schlachta
Lászlónak adományozta.
Segélyalapjainkból a mult év végével 58 erdőtiszti és altiszti
özvegynek 2394 K, 24 erdőtiszti árvának 1146 K és 17 erdőtiszt
nek és 7 erdészeti altisztnek 2020 K segélyt nyújtottunk.
Egyesületünk vagyona a mult év végével 916.611 K 75 f volt,
amely összegből 388.330 K 52 f esik a székház leltári értékére.
A részletes adatokra nézve utalok a t. tagok kezei között lévő
m. évi zárszámadásra s csupán a f. évi kezelésre nézve emlitem
fel, hogy bevételeink bezárólag f. hó 23-áig 79031 K 32 f, kiadá
saink 49.823 K 46 f-t tettek ki.
Egyesületi tagjaink létszáma ezidőszerint 859 alapitó és 1117
rendes tag, összesen 1976, ami a mult év végével szemben 4 ala
pitó és 14 rendes tagból álló növekedést jelent.
Tagjaink közül a legutóbbi közgyűlés óta elhunytak:
Alapitó tagok: Kabina János, horgosi Kárász Imre, Mjazovszky
Károly, peremartoni Nagy György, Stummer Ágoston br., Tavassy
Gyula, Vadászfy Jenő, Zárka Miklós.
Rendes tagok: Brodszky Gyula, Firtos Dénes, Ganovszky
Gusztáv, Grenyik István, Hedbawny József, Hegedűs Béla, Lux
Vilmos, Müosevics György, Rausz István, Rádes Dávid, Schön-

herr Sándor, Skorpil Ede, Tarnay Dezső, Voigt Hermann, Vranay
István, Zsivanovics Zsiva.
Méltóztassék
elhunytuk felett részvétének
a jegyzőkönyvben
kifejezést
adni.
Wagner Károly néhai nagynevű alelnökünk sirját az elmúlt
évben is kegyeletes gondozásban részesítettük.
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Jegyzőkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának
1 9 0 9 . évi augusztus hó 25-én, Fenyőházán tartott rendes
üléséről.
Jelen voltak: Bánffy
Dezső báró elnök, Bedő Albert dr.
alelnök, Almássy Andor, Csik Imre, Csupor István, Muzsnay Oéza,
Scholcz
Ottó és Tomcsányi
Gyula választmányi tagok és Bund
Károly egyesületi titkár.
Távolmaradásukat kimentették: Horváth Sándor alelnök,
Havas József, Hoffmann Antal, Máday Izidor, Osztroluczky Oéza,
Sóltz Gyula, Téglás Károly és Török Gábor választmányi tagok.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Bedő Albert dr. alelnököt és Tomcsányi Gyula választmányi
tagot kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti e l ő :
a bevétel f. évi január l-jétől f. évi augusztus hó 23-ig 7Q031-32 K
a kiadás ugyanazon idő alatt
. . . . . . 49823'46 „
Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak be:
Kötvényekben tett alapítványok törlesztésére 2205 K, a WagnerKároly-alapitvány javára 52'08 K.
Eddigi 200 K-ás alapitványaikat 100—100 K-val egészítet
ték k i : az egri főkáptalan, Igló és Szatmárnémeti városok.
Jelenti továbbá a titkár, hogy a székesfehérvári ismeretlen
alapítvány tulajdonát képező 100 frtos névértékű 16349/9. számú,
1860. évi államsorsjegy kisorsoltatván, az érte befolyt 23P27 K
további intézkedésig az alap készpénzkészletéhez csatoltatott.
Tudomásul vétetik.

