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Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület 
f. é. április 23-kán tartott igazg. választmányi ülésének 

jegyzökönyvéből. 

Kedves kötelességünknek tartjuk a következőket olvasóink ör
vendetes tudomásán! a „Gazdasági Lapok6-ból átvenni: 

„VI. Fölolvastatott a nm. m. kir. Helytartó Tanács f. c. mart. 
27-én 6099 sz. a. kelt következő leirata:" 

„Midőn ezen királyi Helytartó Tanács, azon meleg óhajtástól 
indíttatva, hogy a hazai erdészetnek sok részben észrevett hanyatlása 
megovattasék, s czélszerü ápolás által az ország közgazdászati fontos 
érdekeinek megfelelő emelkedést nyerjen, — az erre vezető módok közt, 
az e hazában született, ennek birtok viszonyait, népszokásait s nyelvét 
alaposan ismerő erdészeti szakértő egyének számának gyarapítását, kü
lönös figyelemre méltónak találta; nem késett ez okból erre nézve az 
erdészeti vizsgák életbeléptetése által oly kinézessél alkalmat nyújtani 
hogy az álladalom, közalapitványok s magánosok nagy erdőtesteiben levő 
erdésztiszti állomásokra alkalmas és szakavatott egyéneket teljes biztos
sággal lehessen választani. 

Ezen erdészeti államvizsgára vonatkozó szabályok a magyar gaz
dasági és erdész Egyesület kihallgatása mellet elkészíttetvén, legfelsőbb 
királyi megerősítés végett fölterjesztettek, s ehhez képest alaposan re-
ménylhető, hogy ezen vizsgák határnapjai nem sokára ki fognak tüzet-
tetni. 

Miután azonban e hazában eddig magyar erdészeti tanodák nem 
léte miatt az e szakban való elméleti kiképezés főleg a magán utón tanul
mányozás által lenne megszerezhető, ennek mellőzhetlen segédeszközét 
pedig az illetők csak alaposon kidolgozott s a hazai erdészeti viszonyok
hoz alkalmazott erdészeti tan- és kézikönyvekben találhatják, nem ke
vés megnyugvással értesült ezen királyi Helytartó Tanács az Egyesület 
felterjesztéséből, hogy az ezen könyvekre kitűzött pályadijak következté
ben beküldött munkákból mielőbb alkalmas és czélnak megfelelő kiadások 
fogják az illetők képezését elősegélleni. Mivel azonban az erdészeti ál
lamvizsgák reménylhetőleg nem sokára leendő bekövetkezése miatt, e 
munkák becsét a mielöbbbi megjelenés ketszerezendi, hazafi bizalommal, 
kivja fel ezen királyi Heltartó Tanács az Egyesületet, hogy á többször 
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érdeklett munkák minélclőbb leendő közzétételét a lehetőségig siettetni, s ez 
által a közös fontos czélt nemes hivatásához képest, a honi gazda.ázat 
terén oly kitünőleg tanúsított buzgalmával e részben is elősegíteni szites-
kedjék. 

Többiben — mivel a magyar erdészet érdekei a tudomány szem
pontjából, ugy éppen mint a gyakorlati eljárások s ügyvitel tekintetében, 
egy magyar erdészeti szótárt nélkülözhetlenné teszik, *J ezen királyi 
Helytartó Tanács bizalma az Egyesület hazafias közremunkálásához oly 
biztos reményben fordul, hogy egyetértve a magyar tudós társasággal, 
s az annyi erdészeti szakavatott, s ügybuzgó férfiakból alakult magyar 
erdész egylettel — teljes buzgalommal oda fog törekedni, miszerint ezen 
annyira sürgető szükségü erdészeti szótár mielőbb a legkielégitőbb mo
dorban elkészíttetvén — a közönség s különösen a magyar erdész tizs-
gát letenni óhajtó ifjak használatára átadattathassék. 

Nem kerülé ki azonban ezen királyi Helytartó Tanács figyelmét, 
hogy az Egyesület szellemi buzgalma ezen munkák szerkesztésével s kia
dásával járó anyagi nehézségeket nem oly könnyen győzheti le, — mert a 
kellő alap hiánya a leghűbb ügyekezet elébe is akadályokat gördíthet. 
Erre való tekintetből elhatározá ezen kir. Helytartó Tanács, az érdeklett 
erdészeti munkák, különösen azonban a szótár kiadásának clöscgéUésére, 
főleg azon nézetből is, hogy a lehetőségig jutányosán megszerezhetők le
gyenek, az országos alapból egyezer forintot o. é. az Egyesület rendel
kezésére felajánlani, s azt, mihelyt a kiadás czélba vétele felöl az Egye
sület jelentéséből értesülend — folyóvá tenni, bizton reményivé, hogy e 
hazai áldozatnak a honi erdészet érdekeire hasznos és felemelő hatása 
leend. 

Egyébiránt, hogy az Egyesület előtt az említeti erdészeti munkák 
korszerűséginek s becsének fotossága annál jelentékenyebb legyen, meg-
emlilendőnek vélte ezen kir. helytartó tanács, mikép áthatva azon meg
győződéstől, hogy jól rendezett erdészeti tanoda lehet az e részbeni kápe-
zésnek legbiztosabb eszköze, 0 császári s apostoli királyi Felségéhez 

*) Hogy az erdöszeti műszótár ügyében eddig mennyire mentünk, arról t. 
olvasóinkat e lapok elöbbeni füzeteiben értesítettük. Most már nem marad egyéb bá
tra, mint kijelentenünk, hogy mihelyt annak végleges összeállításával elkészülünk,- azt 
a t. Gazdasági Egyesület igazgató választmányának felajánlani s rendelkezése alá fog
juk bocsátani, hogy általa — e g y e t é r t v e a m a g y a r t u d ó s t á r s a s á g g a l o szótár 
mogbirálása illetőleg kijavítása kiegészítése és végleges elkészíttetése eszközöltessék. 

Szork. 
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azon legalázatosabb kérelemmel járult, hogy a selmeczi bányász és er
dészeti akadémiában az erdészeti tanfolyamra nézve magyar tanszékek 
felállítását legkegyelmesebben engedményezni, s ez által a magyar erdé
szeti szak képezését elősegíteni méltóztassék. Kelt Budán sío." 

„Az igazg. választmány hazánk Főkormányszékének ezen egya
ránt bölcsen gondoskodó és hasán* érzésű intézkedését a honi erdészet 
ügyében a legmelegebb elismeréssel és köszönettel fogadta, s kedves 
kötelességének ismerendi, hogy az Egyesület a magyar irodalomban az 
erdöszetre nézve oly érezhető hiányt, a magas felhíváshoz képest al
kalmas erdészeti tankönyv és szótár kiadása által mielőbb pótolhassa; 
nem mellözhelvén egyszersmind őszinte örömét a felett is kifejezni, hogy 
a nm. m. kir. Helytartó Tanács legfelsőbb helyen a selmeczi bányász 
és erdészeti akadémiában magyar tanszékek engendményezését szorgal
mazni kegyeskedett, mely hathatos közbenjárásnak sikert az Egyesület 
annál is inkább óhajt és reményi, mivelhogy a selmeczi akadémiában 
jelenleg tanuló ifjak nagyobb része magyar levén, hasonlithatlanul 
nagyobb része pedig, nevezetesen 56 közül 55 annyira birván a magyar 
nyelvet, hogy azon akadálytalanul tanulhat is, e részben a magyar tan
székek felállítása ellen legalább méltányos kifogást tenni nem lehet. 

Ezen főkormányszéki leirattal kapcsolatban: 
VII. A titoknok jelenté, hogy az erdösaeti pályamunkák meg-

birálására felkért három egyesületi tag közül kettő, nevezetesen Erkövy 
Adolf és Gönczy Pál urak véleményüket, cség pedig együttesen és 
egyetérlöleg beadták." 

E bírálatból kitűnt, hogy a beérkezett három pályamű közül a 
méltányos igényeknek egyik sem felelt raeg s igy a kitűzött jutalomra 
méltónak egyik sem találtatott. 

„A lombosak szerül szolgálnak az ember magasztalására és mega
lázására" jeligés pályamunka különben egészen tudományos rendszerrel 
készített erdöszettannak mondalik, melynek föhiánya az, hogy szerzője 
azt a lehető legrosszabb magyarsággal készítette és hogy egészen sza
bálytalan könyvszerkezettel bír. 

„Minthogy azonban erdöszeli irodalmunk annyira parlag, hogy 
egyetlen miivünk sínesen, mely az erdőszeli tudományt egész átalános-
ságában tárgyalná; szerzővel — kii valami kitüntetés, s talán némi ju
talomban való részelletés által meglehetne ismerni, — méltányos fel
tétel alatt meglehetne egyezni az iránt, hogy tárgyilag különben jeles, 
de rósz magyarsággal'irolt müvét engedje ál, melyet ha a magyar 
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gazdasági Egyesület megszereahelne, ahhoz értő szakemberekkel átdol
goztathatna s igy a pályakérdésnek megfelelő erdöszeti magyar tan
könyvet juttathatna az olvasó közönség kezébe. 

Az igazg. választmány e bírálati jelentés alapján, miután az két 
bírónak a három közül együttes véleménye, nem tartá többé szüksé
gesnek a harmadik bíró nyilatkozatát bevárni, hanem a minden oldalról 
kivánt erdészeti tankönyv mielőbbi megjelenhetésének siettetése végett 
határozott a pályamunkák felelt, s a bírálati véleményt elfogadva, az 
Elnökséget megbízta, hogy tegye magát érintkezésbe „A lombosak 
szerül szolgálnak az ember magasztalására és megalázására11 jeligés 
pályamunka szerzőjével, „e müvének az Egyesület részére méltányos 
föltételek alatti átengedése iránt, s aztán ügyekezzék szakembereink 
közül, nevezetesen az „Erdöszeti Lapok" derék szerkesztőit, Divald 
Adolf és Vágner Károly urakat, kik a magyar erdöszeti irodalom terén 
már is teljes elismerést érdemlő munkásságot fejtettek ki, az átdolgo
zásra — megfelelő díjazás mellett — megnyerni, s a mennyiben az 
erdöszeti műszavak megállapítása kívánatossá tenné, a kész munkának 
revisiójára az Egyesület és a magyar Akadémia kebléből néhány tagot 
felkérni." 

„VIII. Ugyancsak az erdőszet ügyében érkezett az Egyesület
hez a nm. m. kir. Helytartó Tanácstól még a következő leirat is:" 

„Sajnos tapasztalások sürgetöleg hívják fel ezen országos kor
mányszék figyelmét az ország több részein a fa naponként növekedő 
szükségénél fogva oly intézkedésekre, melyek által nemcsak az erdők 
hanyatlása lehetőleg megóva, de kivált az oly igen fátlan magyar al
földön, s annak ebbeli jellegét fájdalom, magokra mindinkább öltögető 
más országrészeken is, a helybeli talajhoz képesti fatermelés országo
san előmozdítva legyen; mirenézve az Eggesület ügybuzgá közbenjárá
sára bizalomteljesen számítván, — miután a közelebbi időkben több" 
rendbeli czélirányos intézkedések valának a gazdászat ezen agának ér
dekében közhatósági utón téve — az Egyesületet felhivandónak találta, 
hogy a vidéki gazdasági egyesületeknek, mint a hazai gazdászat elő
mozdító s képviselő közlegeinek kihallgatása mellet — mielőbb tüzetes 
előterjesztést tenni szíveskedjék az iránt, hogy: 

O Az ország különböző vidékein mily kiterjedést nyertek, mily 
hatást és eredményt tüntettek fel a faültetések, s a gazdasági egyletek 
ez iránybani működései által hol és mily mérvben létesültek ezeknél 
fogva pagonyok? 
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2) Minő módok alkalmazása által, s mily vidékeken vélné leg
inkább az Egyesület a pagonyok alapithatását minél nagyobb mérvben 
ezsközölhetőnek? és ez üdvös czél minél erélyesb gyámölitáfára mily 
irányban gondolná legszükségesebbeknek a közhatósági intézkedéseket? 
— különös tekintettel az erdő-pusztitások fékezésének módjaira. 

3} Miután a különben oly dús termő erővel megáldott magyar 
Alföld számos pontjai, a talaj sajátságánál fogva nem birnak kellő 
fa termelő képességgel, holott éppen ezeken nemcsak a fa naponként emel
kedő drágasága, de közegészségi s baromtenyésztési tekintetek is kívá
natossá tennék, hogy az oltani fatermelést hátráltató helyi nehézségek 
lehetőleg legyőzeltethessenek, az Egyesület e kérdés tüzetes tárgyalására, 
a; okok szakavatott elemzésére, és ezek alapján egy lehetőleg biztos 
eredményre vezető gyakorlati javaslatnak az erdész-egyasület közbe-
jöltéccl leendő előterjesztésére bizalomteljesen felhivatik, melyben a ta
lajok különbségeihez képest legbiztosabban meghonosítható fanemek, s 
azok tenyésztésére legbiztosabban vezető gyakorlati módok, — melyek 
közé a községek s birtokosok által tartandó faiskolák méltán sorozan-
dók lennének — tüzetesen előadatnának; valamint azon befolyás mérve 
és módja is érintetnék, melyet e fontos czél minél biztosabb és köny-
nyebb elérésére a vidéki gazdasági egyletek hazafias buzgalma magokra 
vállalni hajlandó lenne, — melyek szerint ezen országos kormányszék 
ez irányban leendő gyámolító intézkedéseinek biztos sikerét és ered
ményét alaposan reményleni lehessen. Kelt Budán, a magyar király. 
Helytartó Tanácstól, 1862-dik évi martius hó 27-én stb. stb. 

„A hazai erdőgazdaság emelését czélzó főkormányszéki leirat ér-
di! os eszmecserére nyújtott alkalmat, kiemeltetvén fő vonásokban egy
részről, hogy az erdők keletkezésére mulhallanul szükséges az uj ül-
U Henyéknek, kivált a különben egyébre alig használható tereken, a 
fák természetéhez mért idejű adómentesítése, s az erdömivelés serken
tése tekintetéből a vállalkozók számára törlesztés melletti kölcsönfor-
nisok nyitása; más részről pedig az erdők fentartása és gyarapítása 
érdekében kifejeztetett azon meggyőződés, miszerint bármily intézkedés 
történnék is ez irányban, annak kivánt mértékben sikere nem lehet ad
dig, miar czélszerü mezei rendőrségi törvények által kérlelhetlen szi
gorúsággal gondoskodva nem leend az erdei kártételek erélyes vissza-
torlásáról, s a tulajdoni jog megvédéséről. Mindezeknél fogva az igazg. 
választmány örömest megragadta a nm. m. kir. Helytarló Tanács által 
nyújtott alkalmat arra, hogy a tárgy közgazdasági fontosságához képest 
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kimerítő felterjesztést tehessen, s e czélból a főkormányszéki leirat köz
lése melleit fel fogja kérni a megyei gazd. egyesületeket, s hazánk 
egyes jelesebb szakembereit; hogy a körükben létező erdei viszonyok
ról, átalában az erdömivelés terjesztésére s a fenforgó akadályok el
hárítására vonatkozó észrevételeiket a Egyesülettel közölni szívesked
jenek." 

Különfélék. 
A vágási idő befolyásáról a fák tartósságára nézve 

a vestphaliai és lippei gazdasági lapok következő érdekes adatokat kö
zölnek: négy tökéletesen egyenlő, egymás mellett nőtt luezfenyő Dc-
czember, Január, Február és Martius végén egyenkint levágatott, és 
mindegyike 95 mét. hosszú 158 edm. széles 132 edm. vastag geren
dává bárdoltatott. Az ezekkel véghez vitt kísérletek tanúsították, hogy 
a Január, Február, Marcziusban vágott törzsek illetőleg 12, 20, 38 %-al 
bírtak csekélyebb hajlítási visszonyos- szilárdsággal mint a Deczember-
ben vágottak. Továbbá a Marczius végével, tehát a nedvkeringés ide
jében vágott luezfenyürudak, melyek jól kiszárítva czölöpökül használ
tattak, már 3—4 év múlva kitörtek, mig a tökéletesen egyenlő hanem 
December végén vágott rudak 16 év múltával is szilárdon állottak. Két, 
egészen hasonló luezfenyöböl készített és nedves földbe ásott tönk kö
zül az egyik, mely Dec. végén vágatolt 16 év múlva is egészen ép 
vala, mig a másik melynek vágási ideje Febr. végére esett: már 8 év 
multával korhadolt. Bikkfa keréktalpak, melyek Dec. és Febr. végén 
vágott fatörzsekből készültek illetőleg 6 és 2 évig szolgáltak. 158 edm. 
mélységű edények, melyeknek fenekeit 105 edm. vastagságú, Jan., Febr. 
és Marcz. vágott tölgy deszkadarabok képezek: a beléjök töltött 2 pint 
vizet nem egyenlő időig tartalmazták, minthogy a Januariusi fa 48 óra 
múlva átázva csöppegni kezdett, a februariusi ez idő alatt, a marcziusi 
pedig már V/i óra múlva egészen kiürült. F. 




