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Melyik ministeriumra bízzuk az államerdők kezelését?
Divald

Adolftól.

(Folytatás).

Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az általunk már
felhozott okok, melyeknél a magánbirtok magára hagyva,
nem lehet hivatva az országot bizonyos minőségű és ele
gendő mennyiségű faanyaggal biztosan
ellátni, nem
csak
Franczia-, de valamennyi országra nézve állanak; hogy minden
iparüző országban, Angolhonban, Belgiumban, Hollandban épen
ugy mint Francziaországban, a fafogyasztás igen rohamosan
emelkedik, és hogy ezen majdnem erdőtlen országok, fát a
világ minden részeiben keresnek; oly módon, hogy természetes
következménykép a termelő országok száma ugyanazon időben
fog apadni, a melyben a kereslet a legnagyobb leend. Északi
Németország oly kevéssé kimélte gazdag erdőségeit, hogy mű
szerfát már is venni kénytelen. Ausztria a maga erdőségeit
mértéknélküli használatnak engedi á t , mely azokat nem sokára
1

elpusztítandja.

Oroszország erdőségei rohamos arányban keves-

bednek.
Európa legnagyobb része csak a scandinaviai államok ter
meivényeire

számithat, melyeket már is Amerika némely pont

jaira és egész Australiáig szállítanak.
De az éjszak e vidékein a polgárosodás
haladása

szintén

előidézni;

itt,

a belfogyasztás

valamint

roppant

és az ipar elő-

emelkedését fogják

Oroszországban is a fa pótolja a kő

szenet, a követ, sőt bizonyos esetekben a vasat is.
Másrészt az erdők ott igen lassan növekednek; az erdő
kezelést

tehát hosszabb

csekélyebbek.
„Revue

fordákra

Ha Broilliard

kell alapítani s a termések

urnák,

a műszerfák hiányáról a

des deux mondes"-ban közölt jeles értekezés szerző

jének hihetünk,

ugyanazon

területen Norvégiában „ötször ke

vesebb fa terem, mint Francziaországban",
ország

egy-egy lakosa

ott legalább

míglen

abból az

ötször többet

fogyaszt?

Ugyanazon író megjegyzi, hogy Norvégiában és Svédhonban az
erdők állapota fölött már is aggodalmakat táplálnak. Tőle tud
juk, hogy az erdőkezelés központi hatósága Norvégiában
merte, „hogy a használat a lehető termés határát már

fölis
elérte,

sőt talán már tul is haladta", és a mi Svédország erdőségeit,
illeti, egy svéd tudósra hivatkozik,

a ki az 18G7-ki kiállítás

alkalmával hivatalos okmányok alapján oda nyilatkozott,
a kivitt fa

értéke

mai nap

egyenlő

hogy

az összes többi tárgyak

értékével, melyek tizenöt év óta kivitettek; hogy

azonban te

kintve az erdők használatának módját, ezen oly tekintélyes ki
vitel ez erdők jövő létkérdésével
Ugyanezen

iró

nem

hiszi,

nincsen
hogy

többé
sokat

összhangban?
számithatnának

Amerikára. Éjszak-Amerika nem fog késni összes erdő terményeit
otthon elfogyasztani;

az Egyesült-Államok Canadában vesznek

napról napra tetemesebb famennyiségeket, és az ország faszükségletének kielégítése

már a legrégibb államokat is foglalkoz-

tatja. A mi Délamerikát illeti, csalódás lenne onnét komoly
segédforrásokat reményleni. Hatalmas erdőségei, melyek az or
szág belsejében való fekvésük és a forró égalj miatt a keres
kedelemre nézve megközelitbetetlenek, de különben sem tartal
maznak értékes anyagot, rohamosan kevesbednek, fölemésztve
égések á l t a l , melyek segítségével a kávétermelők tekintélyes
területeket tarolnak le, hogy azokat mivelhetőkké tegyék. Az
erdőpusztitás rendkívüli mértékben halad, és San-Francisco öb
lének némely tartományai már teljesen k o p á r a k ; a vasterme
lést ott fa hiányában be kellett állítani.
Az árak is évről évre növekednek. A tölgyfa ára köztu
domásúlag 30 év alatt kétszeres lett, és ha e tényleges foko
zódás meg nem állapodik, számítani lehet reá, hogy az vala
mivel több mint 50 év múlva négyszeres leend.
A műszerfa általános kevesbcdése Francziaországban és
azon tul, jelezve Thiers ur által az 18 70-ik évi januárhavi
nemzetgyűlésben megállapított tény, és fel kell ismerni egy
általunk már idézett iróval, „hogy a műszerfa termelése nem
sokára megszünend egyes államok helyi vagy különleges kér
dése lenni, s hogy napról napra érezhetőbb a szükség, hogy
az európai kérdéssé legyen.
E z európai kérdés pedig életkérdés kereskedelmünkre,
iparunkra, tenyészetünkre nézve, melyeket nem tehetünk ki a
külföld általi kielégítés esélyeinek, s a mely háború idejében
el is maradhatna. Ez ügy az egész társadalomra nézve létkér
dést képez. Lapparent ur a hajóépítés és fakezelés igazgatója
a tengerészeti ministeriumban azt már 1802-ben „elsőrendű
társadalmi kérdésnek" nyilvánította.
A
szetben
hivatva,
apadása

kőszén használata és a vasnak alkalmazása az építé
ugy látszott, néhány év előtt, megnyugtatásunkra van
és sok időn át ezt hozták fel ellenindokul az erdők
fölötti aggodalmakra. A tények ez utóbbiakat igazolták.

1*

Habár a vas az építészetben és az ipar igen számos tár
gyaiban a fát nagy részben pótolja, a fafogyasztás még sem
szűnt meg emelkedni, és az utolsó években a műszerfa bevi
tele minálunk rendkivüli arányban fokozódott.
Im bevitelünk és kivitelünk állása 15 évi korszakban :
1855

Bevitel

Kivitel

70,900.000

9,800.000

38,800.000
187,600.000
1869
Ez összehasonlításból kitűnik, hogy bevitelünk többlete,
mely 1855-ben Gl milliót tett, 18G9-beu 148 milliót haladott
meg; és ha számba vesszük a tűzifát és faszenet, melyekből
1869-ben 3 millióért hoztunk be és valamivel kevesebbet mint
egy millióért vittünk ki, a bevitelnek kivitelünk fölötti többlete
1869-ben 150 milliónyi összeget ért el.
A bevitel ez összegében a tölgyfa 1869-ben 34 millióval
szerepel kerekszámban. Kivitelünk e részt nincsen. Fontos pe
dig nem tévesztenünk szem elől, hogy a tölgyfatermelés, mint
bizonyos czélokra föltétlenül szükséges fáé, az erdőgazdagság
legbiztosabb eriteriuma.
Ha e számok nem lennének elégségesek, azok okoskodását
megezáfolni, a kik a fának bizonyos czélokra kőszénnel és vassal
való pótlásából merítik indokaikat, a kőszénválság, mely Angol
honban beállott, s a melyet Francziaországban is éreztünk,
nem figyelmeztet-e eléggé, hogy a fakérdés megoldását ez
oldalról várni módfelett oktalan lenne? Esetleges és múló
körülmények voltak kétségkívül, melyek e válság ügyét össze
bonyolították , s annak rendkívüli fontosságot kölcsönöztek;
nem kevésbé igaz azonban, hogy az országok izgatottsága és
nyugtalansága igen tekintélyes férfiak véleményéből keletkezett,
mely szerint az angol kőszénforrások kimerülése nem tartozik
a lehetetlenségek közzé.
És igen komoly tény az árnak több mint

5 0 % - k a l való

emelkedése

és a termelésben

beállott

apadás, melynek nagy

ságára nézve a hivatalos számot nem ismerjük, de a mely elég
nagy volt, arra indítani az angol kohókat, hogy kőszenet fran
czia piaczon

keressenek,

senek. Lehetetlen
fatermelés

s hogy vasat ismét faszénnel készít

ezt igen

kérdését

nagyon

számba

nem venni, ha a

oly ország szempontjából

tanulmányozzuk,

mely mint Francziaország, egy harmaddal több kőszenet fogyaszt,
mint termel és mely a külföldnek évenként 150 millióval adózik
fáért és 100 millióval kőszénért.
De

megengedvén

a

föltevén,

hogy

a már

mutatkozó javulás minden valószínűség

ellenére

odáig

fog

legyen

termelhető,

kőszénválság

menni,
mint

múlékony jellegét,

hogy

ismét

annyi

azelőtt,

mégis

világos,

és

kőszén és vas
hogy

azok

használatánál fogva a fa fogyasztása apadni nem fog. Növekedik
az és növekedni fog oly okoknál fogva, melyek sokkal gyor
sabb arányokban fokozódnak, mint a mily arányokban a fának
vas általi pótlása következhetnék be.
E

pótlás

csak az ipar- és a használat bizoiTyos nemeire

alkalmazható, lévén a fának tulajdonságai, melyeknél fogva az
egyéb

esetekben

nélkülözhetetlen

és

semminemű

más

anyag

által nem pótolható.
Bajosan

lehet

csak

megközelítőleg

is

elképzelni,

a

fa

roppant mennyiségét, melyet Francziaország évenként elfogyaszt.
Tassy főerdőfelügyelő azt 1 8 5 l-ben következőleg mutatta k i :
köbméter gömbölyű állapotban.

részét .
Hadi- és kereskedelmi tengerészet
Tüzérség és műszaki csapatok: . . .

.

160.000
45.000
360.000

Vasutak
Építészeti ipar

.

.

.

1,600.000

Dongafa

1,600.000

Szőlőkaró

2,000.000
Összesen .

. 5,765.000

Lapparent

ur e statistikai adatokat idézvén,

nem

tartalmazzák

megjegyzi,

hogy

azok

Ezek

úgymond, minimumot mutatnak k i ; először, mert a vas

a külföldről behozott fenyőfát.

utak fogyasztását igen csekély számmal tüntetik ki, és ezután,
mert

nem veszik számba a bányákban fölhasznált épületi fát;

a folyókon járó hajók építésének és föntartásának szükségletét;
a

-

komidraívelés, a kocsi és székéi , valamint

fogyasztását,

és ő nem

statisíika

tanárának

műszerfa

évi

még 30

millió stére

a

bútorgyárak

habozik

Burát urnák, a kereskedelmi

kimutatásait

elfogadni, a ki az épitő és

fogyasztását

10 millió köbméterre teszi, mihez

tűzifát és

! 5 millió stére faszenet kell

De Lapparent ur 1862-ben

írt, és mennyivel emelkedett

számitani.
azóta a fogyasztás!
Az ipar azon ágai közül, melyeknek ez emelkedés tulaj
donitható, csak kettőt emiitünk.
Boriparunk fejlődése

évenként fokozódó dongamennyiséget

vesz igénybe, melyből mindennemű
segítségével

külföldre

hordók készülnek, melyek

viszi és saját területének minden pont

jaira felosztja borait és szeszeit; és e czélra majdnem egyedül
a

tölgy

alkalmaztatik.

tölgyfában

Nemcsak,

hogy a bort biztosan csak

lehet szállítani, de a dongáknak nevezett deszkák

csak is nagy méretű fákból készülhetnek. A donga, melyet mi
állítunk elő, távolról sem elégítheti ki szükségleteinket.
előtt átlagosan

20,000.000

dongát hoztunk

1857.

be a külföldről,

14 millió frank értékkel; 1869-ben a be- és a kivitel külön
bözete több mint 50 millió dongát tett, 36 millió frank értékkel.
A

Tassy

és Lapparent által a vasutak faszükségletéről

közölt kimutatás megfelelő lehetett 1862-ben. Most az az igaz
ságon már igen is alul áll. Csak a talpfák föntartása is, melye
ken

a

sinek

feküsznek,

roppant famennyiséget vesz igénybe.

A talpfák átlagban véve ] 0 évig tarthatnak, ma már egyedül

kicserélésük összes vasutainkon közel 3 0 0 . 0 0 0 köbmétert vesz
igénybe, mely tömeg ha majd
egészen kész

leend

Francziaország vasúti hálózata

1 millió köbméterre,

emelkedni, ha majd,

a mint

feltehető,

és még többre fog

a helyi érdekű vidéki

vasutak épitése korszakunk kereskedelmi- és ipar

fejlődésének

arányában fog előhaladni.
És

e

melyekre

számokban

uj vasutak

mely alagutak,

hidak

nem

foglaltatnak

építéséhez

sem

szükség leend,

azon

talpfák,

sem azon fa,

s egyéb vasúti tárgyak, sem pedig az,

mely vasúti kocsik épitésére alkalmaztatik.
Broilliard

Károly

ur

a

„Revue

de deux

mondes"-han

kizárólag a tölgyfafogyasztást igy mutatja ki :
Dongafa

500.000

Tengerészet

200.000

Vasúti szekerészét
És

hozzáadván

köbméter,

50.000
ebez

a bányák

„

kiaknázására szükséges

fát (egyedül az éjszaki dópartement bányái felhasználnak éven
ként 5 0 0 0 köbméter legjobb minőségű tölgyfát), a tüzérség és
műszaki

csapatok,

valamint

az

ipar bizonyos ágai és a föld-

mívelés szükségletét, kitűnik, hogy legalább 1 millió köbméter
tölgyfára van szükségünk gömbölyű állapotban, a. mi

500.000

köbméter kész árunak felel meg.
Ennyi szükséglettel szemben nem kell-e aggódnunk orszá
gunk

erdőgazdaságának

apadása

fölött?

Vakon

bizzuk-e ma

gunkat annak kielégitését illetőleg, idegen országokra, a hol az
szintén kimerülő félben van ugyanoly okok befolyása miatt mint
minálunk ?
Angolországra

hivatkoznak,

melynek

igen kevés és csak

néhány ezer hektárnyi állami erdeje van. Angolország, az igaz,
a világ azon országainak egyike, melyekben legkevesebb erdő
van; de az is tudva van, még pedig igen régen, hogy az azon
országok egyike, a hol igen sok nagyon szép fa van ligetekben,

kertekben,

utakon,

s a hol azok

az

anglo-szász

faj

erköl

cseinél és ízlésénél, valamint a tulajdon szentségénél fogva fön
is t a r t a t n a k ;
ritkaságnak

miglen

minálunk a száz éves fa már igen nagy

nevezhető.

Angolország

elszórt

ültetések

utján

erdősül.
Felejtik
mára

és minden
azt

különben,

számit,
a

mely

hogy Angolhon tengerészetének hatal

az idegen áruknak az utat minden időben

körülmények

mije

hiányzik

között

az

nyitva tartani képes, és hogy

anyaországban,

bőven

föltalálhatja

nagyszerű telepitményeiben. Canadának roppant erdőségei
nak,

és India

a fafogyasztásnak

van

szintén igen nagy forrásokat

nyújthat.
Angolország
iránt

igen

ne érdekelje,

magániparra

távol áll tőle,

hogy magát

e

kérdés

a mint, azt fölteszik, és hogy kizárólag a

és a kínálat és kereslet közgazdasági törvényeire

számítson. Angolország Indiában minden birtokos nélküli erdőt
az

állam részére

bizta,

mely

ez

foglalt le, s azok kezelését külön hatóságra

erdők

kozik. Elhatározta
embereket,
szolgálat

hogy

föntartásával

Franczia-

és kihasználásával foglal

és Németországba küldeni

fiatal

ott a szakiskolákat végezvén és az erdészeti

gyakorlatával

minden

irányban

megismerkedvén,

a

megszerzett ismereteket Indiában alkalmazzák. Birmania főerdőfelügyelője, Brandis doctor, a maga részéről is beutazta Európa
erdősebb
a

országainak

törvényeket,

főbbjeit,

és a helyszínén tanulmányozta

a kihasználás és eladás módjait; és ugyanazon

időben, a mielőn Indiában behozott minden javítást, melyre az
erdőszolgálat, képes, erdőtörvényt
lett

kihirdetve.

E

hatóság

is készített, mely

1865-ben

évi jelentéseket, közöl, melyek e

szolgálat fontosságáról, és az érdekről tanúskodik, melylyel iránta
a

kormány

viseltetik,

erdőkérdés fölébreszt.
kezményei, úgymond

valamint az aggodalomról is, melyet az
„Az erdők pusztulásának szomorú követ
Cieghorn

doctor Madras

erdőfelügyelője,

máv is feltünedeznek

és párancsolólag

követelik, hogy intéz

kedjenek, miszerint mindnyája érdekében e közvagyon tisztelet
ben tartassák." Angolország példája tehát roszszul lett választva.
Ne habozzunk

megvallani,

hogy

egy elsőrendű szükség

leteink födözésére, katonai, kereskedelmi és ipar szempontokból
nélkülözhetlen

anyag termelése; oly anyagé, melyet nem nél

külözhet tengerészetünk, mely nem nélkülözhető azon áru szállitbatása tekintetéből, mely kivitelünk
képezi,

mely

nélkülözhetetlen

egyik

elsőrangú

leggazdagabb

tárgyát

kőszénbányáink

kiaknázására a közjólétet a legnagyobb mértékben érdekli.
Ha azon három nagy érdek, melyet fölemliténk, fejlődésé
ben hátráltatnék, nem volna-e országunk
megtámadva,

a nemzeti

munka

minden

tevékenysége

veszélyeztetve ? É s e kérdést

fölvetve, igen tisztelt képviselőtársunk Ducning ur összehason
lításának

igazságát

az utak

és a fák között megértjük : „Az

utak — úgymond — igen sokba kerültek, önmagukban mitsem
hoznak létre, de mindent közvetítenek. Ugyanez áll a fákról is."
Ez

szigorúan

azért van
általános

igaz. A fák mindent közvetítenek, és ime

az, hogy az erdők nagy országokban közhasznú és
érdekű

szolgálatot

teljesítenek,

a miért is azok fel

ügyeletét az államra bizzák, mint a mely egyedül képes azokat
föntartani; és e szolgálatot a síkság erdőségei ép oly jól

tel

jesitik, mint a hegységeké, azok föntartására sem lehet tehát
csekélyebb gondot fordítani.
É s egy jeles nemzetgazda, Leplay ur azt monda, hogy az
államnak

nemcsak

hegységi,

de

sík

erdőkkel is kell bírnia,

melyekben egyedül lehet nagyhasznu szálfákat növelni.
Hol

van

másrészt

azon

nagy

érdek,

mely a míiszerfa-

termelés hasznosságát ellensúlyozni képes?
A földmívelés érdeke, s a közgazdaság emelkedése,

mely

a talaj értékesítéséből és abból származnék, ha mindazt kihozuók belőle, a minek termelésére az egyáltalában képes.

De jegyezzük meg, hogy az eladások folytán, melyek egy
félszázad

óta

folytonosan

igen nagyon
900.000

megapadt,

eszközöltettek,

a sík erdők területe

és hogy azon esetre, ha a hátralevő

hektárnyi államerdőkből

leszámítjuk

azokat, melyek

irtása helyi fekvésüknél fogva úgyis tiltva van : az öreg erdők
azon gyűrűjén

kivül, mely Parist környezi, és melyet érinteni

a közvélemény felháboritása

nélkül nem lehetne, csak csekély

jelentőségű terület marad hátra, melynek más módon való mívelése ennélfogva

nem lehetne a közvagyonosodásra nézve tete

mes befolyással.
É s másrészt a talaj-e az, a mi földművelésünknek hiányzik?
De Francziaországnak

majdnem

7 millió hektárnyi míveletlen

területe van, melynek hasznosítása kétségkívül előnyösebb és
sürgősebb lenne, mint azon néhány ezer hektárnyi sík erdő irtása.
A mi hiányzik, az a tőke és a munkaerő.
A czél, melyet magunk
az, az erdők

elejébe most kitűztünk, egyedül

föntartásának társadalmi fontosságát bizonyítani.

De ha az erdők

eladásának kérdését, mely oly élénk eszme

cserékre ad alkalmat, annak különböző szempontjaiból kellene
tárgyalnunk,

kimutatnók, mily kevés értékű azon indok, melyet

az erdők csekély jövedelmeiből merítenek, és kitüntetnék, hogy
majdnem valamennyi erdőeladás az államra nézve terhes

volt,

hogy azok hasznát csak az üzérek vették, a kik siettek azokat
ismét eladni.
Nem tagadjuk különben, hogy állami erdeink gondos vizs
gálata

folytán

kitünhetik, hogy azok egyikét vagy másikát itt

vagy ott czélszerün lehet eladni és más mívelési ágaknak áten
gedni. E megállapítás az értelmes adniinistratio kötelessége. Mi
itt csak általánosságban beszélünk, és a mit visszautasítunk, az
azon állítás, hogy a sík erdők nem érintik a közérdeket, és
haszontalanul foglalják el az igen termékeny talajt.

És

ez

utóbbi

szempontra

nézve

az emberek még igen

nagy öncsalódásban is el vannak fogulva. Látván ugyanis, hogy
valamely síkság közepén vannak fák, melyek egészséges és élctvidor törzsei büszkén emelkednek az ég felé, nagy magasságig
fejlődnek,

különben

is tekintélyes méretekkel,

azok nagy termékenységgel

fölteszik, hogy

megáldott talajon nőttek, melynek

minőségét a képzelődés üvegén át tekintik, a hatalmas növény
fejlődés által tévútra vezetve. É nézetek az igazságtól gyakran
igen távol állanak.
Igen szép erdő gyakran igen középszerű, sőt rosz talajt
foglalhat

el, föltéve, hogy az mély legyen, és maga a tölgy,

hogy oly méreteket
sebb fát

elérjen,

melyeknél fogva az a legértéke

szolgáltatja, nem igényel jó minőségű talajt, de csak

olyat, melyben

az szabadon

és igen nagy mélységre terjeszt

heti ki gyökereit, koronája fejlődéséhez mért arányban.
Igen
szálerdők

csekély kivétel mellett az állam által még birtokolt
csakugyan

nem állanak termékeny

azokat eddig megmentette, az, hogy talajuk

talajon, s a mi

ellenkezőleg

hálá

datlan és mezei mívelésre kevéssé alkalmas.
A legfontosabb
kozhatunk.

E

nagy

erdők között
erdőség,

mely

homok és agyagtalajon

áll,

mezei

de teljesen

mívelés

mellett,

tésére. Ugyanazt
nyi

erdőről,

mondhatjuk

melynek

talaja

Orleans erdőségeire hivat
32.000

a milyen

hektárra

a solognei,

alkalmas

terjed,

háládatlan

a tölgy növesz

a chauxi közel 2 0 . 0 0 0 hektár
a

tölgyre

nézve

igen

előnyös,

gabonanemüeket ellenben nem szolgáltatna; és ilyen a kavicsos
és meszes talaj

is, melyen Fontainebleau, Rambouillet, Com-

piégne és Clairvaux erdőségei terjednek el.
Ez

erdők

kiirtásával,

némely esetlegesen jobb részeket

kivéve, oly csalódásoknak lehetnénk kitéve, a minők már szá
mos erdőirtással voltak összekötve, és teremthetnénk például a

Loire jobb partján uj Sologne-t,

mig a balparton a területet

kínnal és nagy költséggel újra erdősitik be.
1814-től
adva,

1872-ig

valószínűleg

358.000

azok

hektárnyi államerdő lett el

közül, melyek

mívelhetési

viszonyai

legelőnyösebbek voltak, és mégis a komoly mezőgazdák, melyek
e

birtokban

az

üzéreket

követték,

igen

gyakori

esetekben

kegyetlenül csalódtak.
Mi nem fogadjuk el azon nagyon is feketén látó állítást,
mely szerint az eladott erdők talajának 7 nyolczada ma parlagon
heverne; de el kell ismerni, hogy igen sokszor későn vették
észre, hogy a talaj föltételezett termékenysége tisztán csak az
erdőtrágyának

köszönhető. E

termékenyítő

hatalom a napnak

kitéve, néhány év alatt kimerült, a mívelés terhessé, a termés
csekélylyé

vált.

Számos

birtokosnak

újra

kellett

erdősiteni;

még többen legelőnek használták a területet; és ott, hol gazdag
erdők állottak, a szem kopár puszták fölött szomorkodik.
Végül
azok

közérdekben fekszik, hogy némely erdők, legyenek

a síkságon

vagy a hegyekben, az országnak visszaadas

sanak ; azok néha
csétlenségeink
egészen

a terület védelmére szolgálhatnak; szeren

után,

és a midőn Németország felé határaink

födetlenek, e szempontot nem szabad megvetnünk, és

nem lehet a rombolásnak átengednünk azon néhány vádpontot,
melyet a természet számunkra föntartott; főleg a mai nap leg
inkább kitett kerületekben.
Kétségkívül

fölösleges

e

tárgynál tovább időznünk.

De

engedjék meg, hogy mégis egy annál föltünőbb példára hivat
kozhassunk, miután az síksági erdőre vonatkozik, melynek fele
körülbelől 1 6 0 0 hektárnyi az értékesítésre igen előnyös viszo
nyok között azon erdők kimutatásában benfoglaltatott,
eladását

1865-ben

nevü államerdejét

ajánlották;

a Nord

kerület

melyek

Saint-Amand

értjük. Ezen 16C0 hektárt, mely hektáron

ként nem ér többet 150 franknál, el lehetett volna adni lassú

előhalaclás és igen nagy részlegezés utján (talajt és fát együtt
véve) tízezer

frankjával

16 millióért, ily előnyös eladást bár

mily egyéb állami erdőségeinkből létesíteni nem lehetne. De a
katonai törzskar

ez

erdő,

körben

a

védelmi

eladást ellenezte, hangsúlyozván, hogy ez
foglaltatván, határaink

föntartásának

biztosítására nélkülözhetetlen.
Ez
idly

idő

óta

a

poroszok

megtanítottak,

hogy az

erdők

előnyöket szolgáltatnak. Valószínű, hogy a Lorraine és a

Champagne

erdőségeinek

nagy

része

a védelem

uj

körében

fekszik, s hogy azok érintésére ép oly kevéssé szabad gondolni,
mint a saint-amandi erdőségére. De a legszebb erdőségek épen
ott vannak,

és nem számítva a Seiue parti erdőket, melyeket

művészeti érdekek és Paris közelsége véd meg, a többiek hegyes
vidékeken, terméketlen fensikokon vannak elszórva, és oly irtható
területekből állanak, melyekért alig néhány milliót lehetne elérni.
Az erdőbirtok tehát nem esik, és pedig hatalmas indokok
nál fogva

a nemzetgazdaság

bizonyos magukban véve helyes,

de reá nem alkalmazható törvényei alá. Az erdőket, a mint ezt
egy iró

mondja,

semminemű

más

birtokhoz

hasonlitani nem

lehet. „Azok sokkal többet érnek a hasznosságnál fogva, melyet
képviselnek, mint a jövedelemnél fogva, melyet
És nem lehet

szolgáltatnak".

csodálni, ha a tisztelt Ducning, értekezvén az

erdők eladása fölött, 1865-ben azon elv fölállítását bátorkodott
ajánlani,

hogy

„ha

lenne azt kölcsönre

az állam

nem

fölhatalmazni,

birna erdőkkel, szükséges
hogy

olyakat vegyen vagy

teremtsen."
Tartsuk fön tehát azokat, a melyek még birtokunkban vannak,
s helyezzük

azok administratióját oly viszonyok közé, melynél

fogva az képes legyen küldetésének ennek egész terjedelmében
ugy tenni eleget, a mint ezt az ország érdeke megkívánja.
(Foly. köv.)

A magyarországi egyetemi, tanulmányi, vaüás-alapitványi és megürült egyházi javak birtokaihoz tartozó
erdőségek ismertetése. *)

Hojf'mann Sándor,

Irta :

erdőmester.

Bevezetés.
Jelen

ismertetés

czélja,

hogy

a

kérdéses

erdőségek

fatermékeinek mennyisége és minősége a tisztelt fakereskedési,
és fát,

avagy

más erdei melléktermékeket

szükséglő

séggel lehetőleg megismertessék, miért is az
a

bennök

termő

egyes

közön

erdőtestek

termékekkel oly osztályrendben adatnak elő,

a milyen az imént emiitett czélu tekinteteknek leginkább meg
felel. A tisztelt

olvasó kevésbbé keresse tehát ezen sorokban

az erdőgazdászat módozatainak szakszerű leírását, mint inkább,
ugyszólva kizárólag, a tényleges állapotoknak
reskedelmi és fafelmunkálási

megfelelő

fake-

adatokat.
I.

Általános
A magyarországi
és megürült
szesen

leírás.

egyetemi, tanulmányi vallás-alapitványi

egyhxzi javak birtokaihoz tartozó erdőségek ösz-

101.536*2

1600

•

öles holdra

terjednek,

21.681.2 hold egyetemi, 21.849.4 hold tanulmányi,

melyből
55.080.6

hold vallás-alapítványi és 2 9 2 5 hold megürült egyházi birtokú
tulajdont képez. A most nevezett erdőségek részletes területé
nek

és helyrajzi

fekvésének

kimutatását

a következő

lapon

lévő táblázat tartalmazza.
*)

Ezen

lcirás

a

bécsi

kereskedelmi

igények

táblázatokból

helyszűke m i a t t

nemzetközi

kielégítésére

van

kiállítás

szánva.

alkalmából keletkezett,

s a

A g o n d d a l s z e r k e s z t e t t részletes

c s a k egyiket, s ezt is ö s s z e v o n v a

közölhetjük.
Szerk.

AJ

A m, kir.

egyetemi,

területének

tanulmányi

s vallásalapitványi

és fai érmésének

kimutatása.

Az uradalom,
Az e r d ő s é g
fekszik

Az uradalom
megnevezése

Évenként eladható fatermés

fél n y e r s és n y e r s
kiterjedése
kész
állapotban
tüzelőfa
a l a p í t v á n y i er
árukban
döhivatal
16(10 négy
épületfa liaszonfa
szögöles
80 köblakerületében
köblábaliban

holdakban

Bodrog-Kisfalud .
Boroszló
. . . .
Bottyán

Csata
Czegléd
Dunaföldvár . . .
Háromszlécs , . .

Kuria-Tybe
Lakocsa

.

.

Mária-Család
Mária-Kosira
Mislyc

. .
. .

Nagy-Köveres
Nyavalád
. .
Pátka-Porva .
Pilis-Maróth .
Pécsvárad
. .
Rokolány
. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .

Sellye
Somlyóvásárhely
Szegszárd
. . .
Szemlak
Szent-Benedek .
Szt.-János-Elefánt
Szentes-Dubrava

Veresmartk
Vörösberény
Zuióváralja

birtok

.
.
.
.

. . .
. . .
. . .

Mislye
Mislye
Pilis-Maróth
Pécsvárad
Buziás
Vág-Sellye
Pilis-Maróth
Pilis-Maróth
Pécsvárad
Vág-Sellye
Mislye
Vág-Sellye
Mislyc
Pécsvárad
Pécsvárad
Vág-Selyc
Pilis-Maróth
Mislye
Mislyc
Buziás
S.-Vásárhely
S.-Vásárhely
Pilis-Maróth
Pécsvárad
S.-Vásárhely
Mislye
Vág-Sellye
S.-Vásárhely
Pécsvárad
Buziás
Pécsvárad
Vág-Sellye
Mislye
Vág-Sellye
Pécsvárad
Pilis-Maróth
S.-Vasárhely
Vág-Sellye
Vág-Sellye

bas ölekb.

400
5.742
6.104

1.520
810
1.600
22.968
39.676

71
192
225
3.250
1.355

996
7.320

2.324
4.880

374
153
1.440
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B
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7
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24.300
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/
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4a
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C73

1

6

7
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4.230
10.110
12.500
1.000

12.210
29.160
12.375
2.4S0
15.500
28.350
3.440
4.317
10.320
124.860
4.780
4.470
60.000
33.750
7.170
7.560
8.460
20.220
25.000
4.000
1.000

450
148.520 18.565
14.400 2 8 . 8 0 0
5.040
6.048
10.600
5.300
8 0 . 0 0 0 100.000 120.000
420

248

2.126

433
911
1.153
2.452
817
678
215
12.500
478
447
6.845
2.231
627
220
370
885
2.656
570
237
106
235
2.552
1.250
72
1.137
3.750
100

Fekvésük szerint képeznek 3 9 % sík, róna avagy lapályos,
3 6 % mérsékelt hegyi és 2 5 % magas hegyi erdőséget,
Magyarország égalji viszonyai szerint 2 6 % meleg, 6 4 %
mérsékelt, 1 0 % hideg égalj alatt van.
Közlekedési viszonyok szerint 2 2 % vaspályák közelében,
4 % hajózható folyók, 1 3 % tutajozható folyók, 5 8 . 5 % folyók
és vaspályák mellett, 1 % ország- vagy rendes megye-utaknál,
1 . 5 % rendes közlekedési utakon kivül.
Fanemek

szerint 8 % fenyves, 3 % puha lomb és 8 9 %

kemény lombfaállabok.
Üzemmódjuk
szálerdőből

8%

szerint

szálerdő

fenyves,

48%,

1 5 % bükk,

sarjerdő

2 3 % tölgy

52%. A
és

2%

éves

for

cserfa főállabokból alakul.
Fordájuk szerint 120 éves fordáju 4 % ,
dáju

10%„

80

éves

fordáju

34%,

60

100

éves fordáju

6%,

40 éves fordáju 4 1 % , 30 éves fordáju 2 % , 25 éves fordáju
2 % , 15 éves fordáju

1%.

Fatermelésük szerint szerszámfa-termclésre 19%), épületfatermelésre 2 5 % , tüzelőfa-termelésre 5 5 - % , hársháncs-termelésre
1 % , használtatik. Megjegyzendő, miszerint a tüzelőfa termelésre
használt

55%-ból,

legújabb

időben

2%

tölgycserzőkéreg-

termelésre rendeztetett,
Gazdászati tekintetben 7 4 % , feltétlen és 2 6 % feltételes er
dőtalajon terein. Fában bővelkedő vidéken 5 8 % , fával elegcndőleg ellátott vidéken 2 5 % , faszegény vidéken 1 7 % fekszik.
A munkás néposztályt tekintve, magyar ajkú nép vidékén
2 6 % , német ajkú nép vidékén 1 2 % , oláh ajkú

nép

vidékén

2 2 % , tót ajkú nép vidékén 3 5 % , horvát ajkú nép védékén 5 %
fekszik. Túlnyomókig mezei és szőlő-gazdászattal foglalkozó nép
vidékén

62%,

kézi és igás munkakeresettel

foglalkozó nép

vidékén 3 8 % , mely arányban is a munka- és fuvarbérek
előbbeni népnél az utóbbihoz képest magosabbak.

az

Megjegyzendő- e helyütt, hogy
valamennyi

erdőség

közelében

az ismertetés

munka-

avagy

alatt

lévő

fuvarerőben

hiány nem létezik.

ír.
Erdő-osztályozás,
Ez

erdőségek,

fatermés

fatermékeik

és

melléktermékek.

kereskedelmi kelendőségét és

forgalmi képességét tekintve, bárom osztályba sorolandók :
A I. osztályúak azok, melyeknek termékei főképen kiviteli
kereskedelemre alkalmasak".
A Ií. osztályúak azok, melyeknek termékei főleg Magyaror
szág határain belül, vagyis belföldi kereskedelemre alkalmasak.
A
helyi

III.

osztályúak

érdeküek,

tehát

azok,
csak

melyeknek
is helyi

termékei leginkább

kereskedelmi

czikkeket

képeznek.
Az összes évi fatermés 6 0 . 8 4 6

szabályölet ( 1 0 0 köbláb)

teszen, melyből 2 , 4 3 4 . 3 0 8 köbláb haszonfa és 3 5 . 4 3 2 szabályöl
tűzifa; miután pedig ezen fakülönbékből 5 0 0 0 köbláb haszonfát
és 1 0 0 0 szabályöl tűzifát az uradalmak saját épületei fentar
tására, erdészeti és gazdászati tisztségének és szolgaszemélyze
tének járó failletmények, 5 0 0 0 köbláb haszonfát és 2 0 7 1 sza
bályöl tűzifát kegyurasága alatt levő egyházi és iskolai terhek,
végre a még jelenleg birtokrendezés alá nem jutott birtokokon,
fajzásra

jogosult

köbláb

haszonfát

községek
és

4000

faszükségleteinek
szabályöl tűzifát,

fedezésére

6000

összesen

tehát

saját szükségleteire 1 6 . 0 0 0 köbláb haszonfát és 7 0 7 1 szabályöl
tűzifát használ fel, marad eladásra 2 , 4 1 8 . 3 0 8 köbláb haszonfa
és 3 5 . 4 3 2 szabályöl tűzifa.
Az erdei melléktermékek
a megfelelő

árak

mellett

évenkint eladható mennyiségei

évről-évre kevés változást szenvedő

rendes árszabályok szerint adatnak el.

III.

I. osztálya,

vagyis

kiviteli

kereskedelemre

termő

alkalmas,

faezikkeket

erdőségek,

Az I. osztályú, vagyis azon erdőségek, melyeknek termé
kei külkereskedésre alkalmasak, a bennük termő fanemek sze
rint három alosztályra oszthatók, úgymint :
a) tulnyomólag fenyves fanemeket,
b) tölgyfa-nemeket,
c) tölgyfa-nemeket és bikkfát termő erdőkre.
a)

Fenyves

fanemeket

szolgáltató

erdőségek

termékei.
Fenyves fanemek a kúria tybei és zniováraljai uradalom
hoz tartozó erdőkben neveltetnek.
Kuria-tybei

uradalom.

Az ide tartozó erdőségekben háromféle, u. m. lucz, jegenye
és erdei fenyő terem, túlnyomó a lúczfenyő, mely az összes
területnek 0.7 részét foglalja el.
Az itt termő lúczfenyő fája rózsaszínű, nem igen sűrűen
egymásra következő évgyűrűi miatt könnyű, számos egyenes
bélsugarai folytán rendkívül könnyen hasad, különben kissé
gorombán szálkás, csekély fénynyel, megfelelő szurok-tartalom
mal, kéregcserzésre alkalmas. Mint haszonfa igen kedveltetik;
könnyűsége miatt szárazban használandó épületi fának használ
ható, és szép hasékonysága mellett a legszebb zsindelyt szol
gáltatja. Tartóssága száraz vagy föld fölötti használatnál a lehető
leghosszabb. Haszonfának használható részei után még fennmaradó
tüzelő fája könnyen gyulád, s élénk, pattogó lánggal ég.
A jegenyefenyő fája hasonlít a luczfenyőéhez, csakhogy
nem oly szép növésű, mint ez, miért is egyes, szebb példányai

rendesen hasított árukra szoktak felhasználtatni, mely
ép oly kedvelt, mint a luczfenyő.

alakban

Az erdei fenyő kissé elmaradt növekvése miatt leginkább
tüzelőnek vágatik fel, csak egyes példányai szoktak kutcsöveknek felhasználtatni.
Az uradalom által saját kezelésében készített zsindelyek
megrendelésre, a fennálló árszabály rendes árai mellett,
a kuria-tybei erdőgondnokságnál vásárolhatók, az épületfára
a mislyei erdőhivatalhoz ajánlatok nyújtandók be minden év
őszi hónapjaiban, honnan az ajánlattevő ajánlatának rendes
tárgyalása után legrövidebb idő alatt választ nyerhet.
A tüzelőfa, mely helyi érdekű czikket képez, a kitett
árak mellett rakhelyeken kész állapotban avagy az erdőn tövön
s döntött állapotban árusitatik el.
Zniováraljai

uradalom.

Az ide tartozó erdőségek 0.4 jegenyefenyőből, 0.2 erdei
fenyőből, 0.1 vörösfenyőből és 0.3 bükkfa-állabokból állanak;
luczfenyő kevés találtatik, és a fenti elegy-arányban a jegenye
fenyő közé számitatott.
A jegenyefenyő 1 2 0 éves fordában neveltetik, azonban
az ezen fanemü, most vágás alatt levő, állabok legtöbbnyire
130 évesek, s mint ilyenek, igen erősek. Növekvése ágment,
sudaras és vastag, fája tiszta fehér szinü, számos bélsugaraktól
áthatva, igen rendesen kifejlődött évgyűrűkkel; súlyában inkább
nehéz, mint könnyű, könnyen hasítható, kissé goromba szálkás,
különben valamivel keményebb, mint a közte növekvő lucz
fenyő, igen ruganyos. Aránylagos nehéz fajsúlya miatt nem
igen vásároltatik tutaj fának, ámbár kitűnő minőségű épületfa,
melynek tartóssága, különösen föld fölötti építkezéseknél igen
nagy. A jegenyefenyő-hozam azon része, mely ágment, egyenes
2*

növekvése miatt, szép metszett á r u k a t szolgáltat, és az ura
dalom által házilag kezelt valcsai fürészmalomban, a veres és
erdei fenyü-ramaszokkal együtt különféle méretű metszett árukká
dolgoztatik fel. Ezen utóbb emiitett fürészmalom vizműszerkezetü, melynél a fölülről hajtott vizkerék két fürészkeretet,
összesen 21 fürészlappal, egy körfűrészt és egy fürészlap
élesítőt hajt; a fűrészek metszetei egyenlők, simák és finomak.
Azon része a jegenyefenyőknek, mely nem annyira fürésztön
köknek, mint inkább épületfának alkalmas, tövén adatik el,
mig egy részéből esetleges megrendelésekre zsindelyek készít
tetnek. Az eladási módozat különben alább ecseteltetik.
Az ezen erdőségben növekvő erdei fenyő képezi egyikét
a legszebb, legkedveltebb fatermékeknek; szép, sudaras, 60
láb magasságig teljesen tiszta, ágment növekvésü, 100 éves
korában érvén vágásra átlagban, elér tövétől 4 lábnyi magas
ságban 1 8 — 2 4 hüvelyk vastagságot; a fának bele alig lát
ható, és ez is finom sejtekből alakul. Bélfoltjai nincsenek,
bélsugarai számosak, erős alkotuak, egyenes irányúak. Szurok
szervei számosak, egyenként és párosan szétszórva.
Az évgyürück igen finomak, hullámszerüek és tökéletesen
kifejlődik,
szijács-fája finom szervezetű, fényes, sárgás piros
szinü, gazdag, gyanta-tartalommal, hasonlít sok tekintetben a
veres fenyő fájához, sőt a fakereskedők nyilatkozatai szerint
számos helyütt veres fenyő gyanánt is árusittatik, különben
puha, a szokott fajsutynál kevésbé könnyű, könnyen hasitható,
SZÍVÓS és igen hajlékony^. Metszett állapotban rendkívül kedvelt
haszonfa, mint épületfa föld alatti és vizépitészethez igen kere
sett, és a lehető legtartósabb. Az ezen fanemből felmetszésre
alkalmas ramaszok szintén a valcsai műfürészmalomban dolgoz
tatnak fel; az épület és szerfa tövön árusittatik el.
Az itt tenyésző veres fenyő, ágment, sudaras, buja növésű,
mind e mellett fája finom és kevésbé szivacsos szervezetű, bele

alig van, az évgyűrűk hullámalakuak, tökéletesen

kifejlődőitek,

fényes szine biborvereses, csak szélein sárgás, gyanta-tartalmá
ban gazdag, ruganyos, szivós, a nedvességet igen nehezen veszi
fel, miért is kitűnő vizi épületfát és asztalos műszerfát képez,
természetes
fákhoz

hajlottsága

igen

meglehetősen

alkalmas.

Metszett

szabályos, tehát hidtalp-

állapotban,

valamint

nyers

állapotban is igen kedvelt fanem.
A fenyvesekkel vegyest tenyésző bikkfa rövid sudaru, sűrű
évgyűrűkből képezett, vörhenyes, nem igen finom, szivós szer
vezetű

fájával

miatt

gyárilag

vezete

miatt

leginkább

bognárárukra,

feldolgozandó
meglehetős

szerfára

dongfát

is

és nagy hajthatósága
alkalmas. Sűrű faszer-

szolgáltat,

ez

azonban

metszés által készítendő, mert ezen, itt növekvő bükkfák hasit
hatósága, a lassú
és bélsugarak

növekvés,

folytán

szabálytalanul

nem

a legjobb.

kifejlődött

tükrök

A korosabb fákból jó

minőségű padlók metszetnek.
A zniováraljai

uradalomhoz

tartozó

erdőségekben

termő

fanemekből készített metszett faáruk, melyeknek túlnyomó része
mint

kitűnő minőségű,

csekély hibás

avagy

elárusítható, minden
ajanlatu
oly

verseny

módon,

végéig

kiviteli kereskedésre igen alkalmas, és

selejtes

év augusztus—szeptember

utján,

hogy

része a belpiaczokon mindig jól

egy-egy

a jövő

elkészítendő

évre

évi január-hó

metszett

áruk

a

havában

zárt

előre szoktak eladatni,
1-től

legtöbbet

deczember-hó
ígérőnek,

az

esetről-esctre meghatározott feltételek alapján, előre eladatnak.
Ez iránybani

ajánlatok

a közalapítványi erdőhivatalhoz, Vág-

sellyén (Nyitramegyében), nyújtandók be, mely azt szabályszerű
tárgyalás

alá terjeszti.

Az épület

döntötten

árusittatik

rendes árszabály mellett 1 0 . 0 0 0 köb

lábig terjedő
aljai

tövén vagy

mennyiségben; venni szándékozóknak a zniovár

erdőgondnokság

és feltételeket;

a

és szerszámfa

szolgáltatja

10.000

köblábot

a további

felvilágosításokat

meghaladó

mennyiség

iránt

már külön

ajánlatok

adandók be a vágsellyei erdőhivatalhoz,

honnan a válasz lehető legrövidebb idő alatt vétetik.
Ezen

fanemeknek

tüzelő, fái

ölfába

feldolgozva,

helyi

rakhclyekre szállíttatnak, hol rendes árszabályok szerint kicsiny
ben és nagyban árusittatnak.
b) T ú l n y o m ó l a g
Tulnyomólag

tölgyfát
tölgyfa

szolgáltató

termesztetik

a

erdőségek.

csákovai,

lakocsai,

nagykövéresi és vaiszlói uradalmakhoz tartozó erdőségekben.
Csákovai

uradalom.

A csákovai uradalomhoz tartozó erdőségek r>9 részben
kocsános tölgyből, O.i részben vegyes kemény és puha lombfa
nemekből állanak.
Az itt tenyésző kocsános tölgy a sarj erdőkben 40 éves
fordában, a szálerdőkben 8 0 éves fordában neveltetik, kere
settebb épületi és szerszámfát természetszerűleg csak ez utóbbi
szolgáltat, noha a sarjerdőben is az itteni rendkívül jó termő
helyi viszonyok mellett jó haszonfa találtatik.
Ezen tölgy sudaras, 25 — 30 láb magasságig átment,
egészséges, gyakrabban azonban csavart növésű. Fája közepe
felé verhenyes, kifelé sárgás, hamuszínű, szijácsa, mely 8 — 1 0
évgyűrű által képeztetik, fehér; az évgyűrűk nagy tavaszi
likacsok által igen jól kivehetők, és egymásutáni sorozatukban
hullámalakuak, gyakran egy vagy más oldal felé kitérők, minek
alapján a fa külső alakjában gyakran szegletesnek tűnik fel;
bélfoltjai és bélsugarai számosak és egyenesen futók, csak
helyenként a likacsok előtt kitérők; szervezete meglehetős
unom, sok fényes tükörrel; súlya, mint az illető táblázatból
kivehető, nem igen nagy, tartóssága, ugy vizben vagy földben,
mint fedél alatti használatnál rendkívül nagy, ez utóbbi alkal
mazásban idővel még jobban megkeményedik, de figyelni kell

arra, hogy felhasználása előtt szijácsa leháraoztassék, mert ezt
igen könnyen férgek támadják meg; hasadékonysága a gyakran
kitérő bélsugarak

miatt

nem nagy, miért is előadott tulajdo

nainál fogva főképen padlónak, vasúti ászokfának és hid avagy
vizépitészethez használtatik. Tüzelő fája jó és keresett.
Az egész fatermés

tövön árusittatik el, a vételnél tehát

nemcsak a haszonfa, hanem a tűzifa is megveendő. Venni szán
dékozók

minden

ajánlatu

versenyeknél

másozott

év augusztus

havában

Buziásou

tartatni szokott, zárt

(Temesmegyében) az ott állo

csákovai kir. erdőhivatalnál érvényesithetik esetleges

kívánságaikat.
Lakocsai

uradalom.

A lakocsai uradalomhoz

tartozó

erdőségek

0,8

részben

kocsános tölgyből, 0.2 részben gyertyánból állanak.
A kocsános tölgy

80

korban

mellmagasságban

elérni;

a jelenleg,

állabok

azonban

és

éves fordában neveltetik, és ezen

1 8 — 2 4 hüvelyk vastagságot szokott
még

vagy

150—250

35

évesek,

évig vágás alá kerülő
és

mint

ilyenek

átlag

3 0 — 3 6 hüvelyk, sőt 4 8 — 58 hüvelyk vastagságúak is.
Ezen tölgy a csákovai uradalomban leirt tölgyhez hasonlít,
csakhogy
ment,
fája

növése

bélsugarai
könnyű,

tulajdonok
részeiben

15 — 20

sima,

mellett
a

szabályszerű,

egyenes, nem csavart, hibáktól

lábnyi

rendkívüli
kitűnően

legjobb

hosszban

szép,

hasad,

és legszebb

egyenes irányúak,

fényes tükrökkel,
miért

franczia

is a törzsek

avagy

törzsekből

egyes

egészséges

szép burok

ugyan,

cs szerszámfa,

alsó

dongákat, és felső

részeiben igen jó közönséges pintérfát szolgáltat,
szeiből

s ily

de

maradék r é 

hibás

kitűnő

szervezetű

padlók és viz-

épitészeti fa készítetik.
Ez

uradalomban

a

munka-

és fuvarerő

az

év minden

időszakában igen könnyen szerezhető, az utak, minthogy homo-

kosak, nedves időben is igen könnyen járhatók. Tüzelő fája jó,
s lobogós lánggal ég, s mint ilyen, gyárakban és sütőházak
ban kedvelt.
Az évi fatermés zárt ajánlatu verseny, kivételes esetekben
azonban magán alku utján és tövön szokott eladatni, mely
iránybani ajánlatok a közalapítványi erdőhhátaihoz, Pécsváradra
adandók be.
Nagy-köveresi

uradalom.

A nagy-köveresi uradalomhoz tartozó erdőségek fanemei
0.85 részben kocsános tölgy, 0.1 részben kőris és 0.5 rész
ben hárs, cser és gyertyán.
Az itt uralkodó tölgy majdnem legtöbbnyire 80 éves for
dában nevelve, tökéletesen azonos a csákovai uradalomban
termővel, csakhogy az itteni jobb termőhelyi viszonyok miatt
sudarabb s egyenesebb, szabályos növésű, fája is finomabb és
könnyen hasad, e mellett SZÍVÓS, rendkívül tartós, fényes, barnás
szinü, mint ilyen igen jó pintérfát, gyönyörű burokfát, a leg
szebb és legkedveltebb padlókat, valamint kitűnő épület- és
szerszámfát szolgáltat,
A kőris 80 éves korában mellmagasságnál 2 4 — 2 8 hü
velyknyi vastagságot szokott elérni, és gyakran GO láb magas
ságnyira is ágment, tiszta, repedezetten kérgü törzset képez.
Fája, mely barnássárga, igen finom és fényes, belében sötét
barna, finom, vékony rétegű sejtekből képeztetik, melyeknek
likacsai a tavaszi képzetnél legnagyobbak, az őszinél már
majdnem elenyészők; bélfoltjai nincsenek, bélsugarai számosak,
de a körülöttek álló farészeknél nem keményebbek. A szerve
zet alkotása kifejlődött, laza, gyakran két-két bélsugár között
kissé szivacs alakú. Az évgyűrűk a likacs nélküli őszi kör
vonalak után világosan kivehetők; fája kemény, nem igen reped,
hajlitható, azonban roszul hasad, előadott tulajdonainál fogva

kitűnő bognárárukat,

és általában

a lehetőleg legszebb szer

számfát szolgáltatja. Tüzelő fája tartós élénk lánggal ég, keve
set füstöl.
A tölgy- és kőrisfa-termés zárt ajánlatok utján azon módon
szokott elárusittatni, mint az a csákovai uradalomnál előadatott.
Az ezen uradalmi erdőkben termő
fordában
hosszú

hársállabok

kezelve, hársháncsolásra használtatnak,
szervezetű,

erős

és puha

háncsot

15

éves

mint ilyenek

szolgáltatnak, mely

évenként 1 0 0 vámmázsára tehető, és eddig mindig a helyszínén
szóbeli árverések utján adatott el, de esetleges Írásbeli ajánlatok
alapján

alku

utján

közalapitványi

is

eladatnék.

Ez

erdőgondnoksághoz,

iránybani

Jerszegre

ajánlatok

a

(Krassómegye)

adandók be.
Vaiszlói
A

vaiszlói

uradalom

uradalom.
erdőségei

0.7

kocsános

tölgyet,

0.2 kőrist, 0.1 gyertyánt termelnek.
Az itt tenyésző kocsános tölgy 80 éves fordában kezelve,
2 0 — 2 4 hüvelyknyi alsó vastagságot és 50 lábnyi magasságú,
ágment

törzsmagasságot

szokott

elérni, tulajdonait illetőleg, a

lakocsai uradalomban növekvő tölgynek felel meg.
A kőris buja növekvésü,

egyébként oly tulajdonú, mint a,

nagy-köveresi kőris.
A gyertyán gyárkerekekhez szokott felhasználtatni, s mint
ilyen igen kedvelt.
A fatermés

évenként

egészben

tövén zárt ajánlatu

ver

senyen, esetleg szóbeli árverés utján, vagy árszabályok szerint
törzsenként szokott eladatni, mely tekintetben a közalapitványi
erdőgondnokságnál Vaiszlón (Baranyamegye)
sítások nyerhetők.

bővebb

felvilágo

c)

Tölgy-

és

bikkfát

Tölgy- és bükkfa

termő

erdőségek.

a kolozsi, pilis-maróthi, pécsváradi és

szkalkai uradalmakban termeltetik.
Kolozsi

uradalom.

A kolozsi uradalomhoz tartozó erdőségek 0.6 kocsántalan
tölgy- (quercus robur), és 0.4 bükkfanemeket
A kocsántalan

tölgy részint

termelnek.

80 éves, részint 100 éves

fordában kezelt állabokban nevelve, vágatási korában
hüvelyknyi
ágment,

vastagságú,

ezentúl

növekvése

ágas, végre

átmenő, különben

gyakran

40

14—18

2 0 — 2 4 láb magasságnyira
láb magasságban

koronába

csavart, s egy oldal felé jobban,

azaz crőscbbcn kifejlődött; fája verhenyes fehér, gyakran bar
nás, egészséges, igen kemény, a törzs aljában fényes tükrökkel,
rendkívül

ruganyos

a likacsok
Ezen

és tartós, bélsugarai egyenetlen irányúak,

előtt gyakran

fanem

kitűnő

kitérők, azért

vasúti épületfákat,

fája

nem jól hasad.

nevezetesen

első- és

másodrendű ászokfát, szép burok- és a legjobb épületfát szol
gáitat.
Az itt tenyésző bükkfa 100 éves fordáju, zárt állabokban
nevelve, egyenes, gyakran

40

láb magasságig ágment, tiszta

növésű; fája rózsaszínű, nagy, kifejlődött likacsokkal, szabályos
bélsugarakkal
mely

és

tulajdonánál

évgyűrű
fogva

csoportozattal,
döntött

rendkívül

állapotában

roszul

nedvdús,
kezelve

könnyen tikkad, de épen azért a legjobb minőségű, gyári fel
dolgozásra

alkalmas szerszámfát,

nevezetesen

kitűnő

butorfát

szolgáltat; bognárárukra feldolgozva, könnyűsége és szép külszine miatt igen keresett,
lására

szintúgy száraz anyagok csomago

avagy nem szeszes folyadékok eltartására igen jó don

gafát ad.

A tüzelőfa mindkét fanemnél az aránylag lehető legjobb.
Az összes fatermés, elkülönítve tölgy- és bükkfa, s esetleg
haszon- és tüzelőfa szerint, minden év július havában zárt
ajánlatu verseny utján szokott eladatni, esetleg azonban magán
alku utján, több évekre is eladatnék, mely iránybani ajánlatok
a közalapitványi erdőhivatalhoz, Vág-Sellyére (Nyitramegye)
adandók be.
A kolozsi uradalmi tölgy- és bükkfatermékek jelenleg azért
nagyobb jelentőségűek, mert az ezen erdőktől alig l /*, mért
földnyi távolságra eső vágvölgyi vasút már épülőben van, és
mert nevezett uradalom esetleg saját birtoka területén is fafogyasztó gyárak felépítését engedélyezni hajlandó lenne.
1

Pilis -ma róthi

uradalom.

A pilis-maróthi uradalomhoz tartozó erdőségek 0 . 3 részben
bikk,

0.4

szétszórtan

kocsántalan
másnemű

tölgy,
kemény

és
és

-

0 25
0.05

főkép
kőrisfa

cser, e között
állabokat

ké

peznek.
A kocsántalan tölgy

(quercus roburj

80

éves

fordában

kezelve, a kolozsi uradalmi tölgyei azonos.
A bükk tulajdonaira nézve ugyan tökéletesen megegyez a
kolozsi

bükkel,

csakkogy

ennél

szebb, s szine tiszta fehér,

miért is lehetőleg még szebb és keresettebb szerszámfát képez,
jeles tulajdonainál

fogva

azonban

egyszersmind

nehéz (u. m.

tüzérségi társzekerek, ágyu-targonczákra) bognárárukra kitűnően
alkalmas.
A kőris mészkőzeten

nevelve, keményebb, szervezetében

sűrűbb és fényesebb, mint a vaiszlói és nagyköveresi kőris, de
egyébbként ezzel hasonnemü czélokra fordittatik.
A cser haszonfául nem szokott felhasználtatni.
A pilis-maróthi uradalom

fatermése

haszon-

szerint elkülönítve szokott eladatni; a haszonfa

és tüzelőfa

árszabályokban

meghatározott árak szerint oly módon adatik el, miszerint a
vevő a fákat levágatja, és annak megtörténtével azokat saját
czéljainak megfejelő hosszú tönkökre metszeti, melyeknek árát
köblábanként számítva fizeti. A megmaradt fa ölbe vágatik,
melynek tulajdonságai és kelendősége iránt a belkereskedelmi
kereskedésnek szánt alábbi fejezet bővebben szól.
A haszonfát venni szándékozók 10.000

köblábnyi

meny-

nyiségig a közalapítványi erdőgondnoksághoz, ezen mennyiségen
tul,

a

közalapítványi

czeglédi

kerületi

erdőhivatalhoz Pilis-

Maróthon (Esztergommegye) forduljanak, mely minden tekintet
ben kezeikre járand.
Pécsváradi

uradalom.

A pécsváradi uradalomhoz tartozó erdőségek 0.4 tölgyből,
0.4 bükkből, és 0.2 cser- és gyertyánból alakulnak. Ezen
fanemek tulajdonságukra nézve a pilis-maróthiban leírtakkal,
azonosok. A fatermés oly módon szokott elárusittatni, miszerint
az egész termés ott, hol az haszonfának alkalmas tövén árverés
utján, a többi, ölfába vágva, rendes árszabályok szerint adatik
el, ez irányban azonban oly ajánlatok is vétetnek tárgyalás
alá, melyek az egész fatermés, vagy annak egyes részeinek
megvételére tétetnek, és a közalapítványi erdőhivatalhoz, Pécs
váradra (Baranyamegye) intéztetnek.
Skalkai

uradalom.

A skalkai uradalomhoz tartozó erdőségek 0.6 részben
bükkből és 0.4 részben tölgyből állanak, mely fanemek a kolozsi
uradalomhoz előadottatokkal tökéletesen azonosak.
A
megye)

bükkfa

kihasználása

különösen Liborcsán

(Trencsén-

sikert igérő vállalatnak lenne mondható, mert az ura

dalom hajlandó

lenne esetleges vállalkozókkal

6—8 évi idő-

tartamra is szerződést kötni, és megengedni, miszerint a liborcsai, vizbő völgyben valamely gyár is felálíittatbassék.
Az évi fatermés tölgy- és bikkfa szerint elkülönítve, vagy
egyetemleg
havában

zárt

szokott

ajánlatu

verseny

elárusittatni;

utján

az

minden év augusztus

időpont

azonban ez iránybani ajánlatok, melyek
megye) közalapitványi erdőhivatalhoz

előtt

elfogadtatnak

Vág-Sellyére

(Nyitra-

intézendők.

IV.
A másod osztályú, vagyis azon erdőségek, melyeknek ter
mékeik belföldi kereskedelmi faárukat képeznek, legnagyobbrészt
ugyanazok,
ezek

melyek

faterméseiből

az első
a

osztályú

haszonfának

erdőségek,
egy

része,

a mennyiben
és az ölfának

túlnyomó része belföldi kereskedelemre alkalmas.
Az ezen osztályhoz tartozó erdőségek a csákovai, csolnoki,
kolozsi, kuria-tybei,

lakocsai,

mislyei, nagy-köveresi, pilis-ma

róthi, pécsváradi, sajoládi, szkalkai, vaiszló és zniováraljai ura
dalmakban

fekszenek.

Miután

az

itt nevezett uradalmak erdőségeinek termései

a III. fejezet alatt legnagyobbrészt már leírattak, jelen fejezet
ben

csak

zetben

azon

vagy

erdőségek

egyátalán

fognak leíratni, melyek a III. feje

nem

fordultak

elő,

vagy

melyeknek

erdőségekben

ugyanazon

fatermésük csak részben lett leirva.
Csolnoki

uradalom.

A csolnoki uradalomhoz tartozó

fanemek termeltetnek, mint a pilis-maróthi uradalomban azonban
főkép

40

éves fordában

tüzelő faképen használtatnak. A ha-

szonfa tövön, köblábanként, az ölfa tövön
árusittatik,

hogy

a vevő

a fát

a

ölenként oly módon

meghatározott

földolgoztatni köteles, és ennek megállapított árakat

méretekben
fizeti.

Az

árusítást
eszközli.

a

Csomókon

(Esztergommegye)

Mária-nostrai uradalomhoz
kocsántalan

tölgyből,

0.4

állomásozott

erdész

tartozó erdőségek 0.6 részben

részben

cserből állanak, mely

fa

nemek kevés haszonfát nyújtanak: a fatermés eladási módozata
ugyanaz, mely Pilis-Maróthon.
Mislyei
A

mislyei

uradalomhoz

uradalom.
1

tartozó erdőségek

0.6

részben

tölgynemekből, 0.2 részben bükk- és gyertyánból, 0.2

részben

fenyves nemekből állanak.
A tölgy
jó

minőségű

(vegyest kocsántalan
épület-

és

és

kocsános

szerszámfát,

és

tölgy)

keresett

igen

tüzelőfát

szolgáltat.
A bükk csakis tüzelőfára alkalmas.
A fenyves, részben jó épületfát, s részben pedig tüzelőfát
szolgáltat,
A fatermés év- s vágásonként lábon zárt ajánlatu vagy
nyilvános szóbeli verseny utján szokott eladatni; ez irányban
bővebb felvilágosítás a Mislyén (Abaujmegye) állomásozott erdő
hivatalnál nyerhető.
j'ilis-maróthi

uradalom.

A pilis-maróthi uradalomhoz tartozó

erdőségekben

termő

haszonfa tulajdonságai a III fejezetben körülményesen leírattak,
minthogy

pedig ott

a tüzelő

fatermelés

haszonfa termelés, és a tüzelő fa, jeles

lényegesebb, mint a
tulajdonságainál,

mely

főképen annak egészségében és nagy tüzerejében kifejezvék, és
annak könnyű inódoni továbbszállithatásánál
közelében

nagy jelentőségű,

szükséges,

módozata jelenleg külön előadassák.

fogva,

hogy

Buda-Pest

annak

eladási

Az összes tüzelő fatermesztés öt vágásban

nyeretik;

két

vágásnak hozama a pilis-szent-kereszti raktárban meghatározott
árak

mellett

6000

ölnyi

ölenként
termése

árusittatik, három vágásnak körülbelüli
évenként

mindig

augusztus

hóban

ajánlati verseny utján, oly módon szokott elárusittatni,
rint a vevők kötelesek vágásonként a tüzelőfát

előre

zárt

misze
kikötött

méretekben, fanemek és különbékek szerint elkülönítve, a jövő
télben

feldolgozni,

és a szabályszerüleg

feldolgozott fáért az

előre megtartott versenynél beigért árakat lefizetni.
Ez

iránybani

ajánlatok

a m. kir. vallás- és közoktatási

ministerium VIII. ügyosztályához adandók be.
Sajóládi

uradalom.

A sajóládi uradalomhoz tartozó erdőségek kocsános tölgy
ből állanak, mely 6 0 éves fordában nevelve, keresett épületfát
és jó tüzelőfát szolgáltat.
A fatermés évenként lábon árverés utján szokott eladatni,
mely tekintetben a sajóládi erdész bővebb értesítést ad.
V.
Harmad
A

osztályú,

Bodrog-Kisfalud,

Czegléd, Dunaföldvár,

vagyis

helyi érdekű

Boroszló,

erdőségek.

Bottyán,

Bozsók,

Csata,

Háromszlécs, Kajatha,

Mágócs,

Mária-

Bokolány,

Sellye,

Szent-Benedek,

Szent-

Család , Mocsár,

Nyavalád,

Somlyóvásárhely,

Szegszárd,

Patka-Porva,
Szemlak,

János-Elefánt, Szentes Dubrava, Veresmarth, Vörösberény,

Zo-

bor uradalmakban találtató erdőségek fája csakis helyi érdekű.
VI.
Erdei
Az
legtöbbet

melléktermékek.

erdei melléktermékek,
ígérőknek

szoktak

legtöbbnyire nyilvános uton a

évről- évre

eladatni, ha azonban

esetleg a közalapokra nézve egy vagy más melléktermék, avagy
erdei haszonélvezet kihasználása iránt előnyös ajánlatok tétet
nek, ezek lehetőleg figyelembe szoktak vétetni, és azok alapján
hosszabb időtartamú szerződések

is köttethetnek; ily ajánlatok

az illető uradalmi erdőhivatalhoz intézendők.

VII.
Vágatási

módozat

A mennyiben
rakhelyeken,
tatnak

hanem

az

és fakiszállitási

erdei termékek

az erdőn,

feltételek,

és áruk nem bizonyos

illetőleg a vágásokban árusit-

el, és igy a különféle fáknak kiszállítása bizonyos fel

tételekhez van kötve, következők jegyzendők meg.
A sarjerdőknél mindenütt tarvágás alkahnaztatik, azokban
tehát természetszerűleg a fatermés minden év téli időszakában
vágandó fel, és a feldolgozott fa május-hó elsejéig a

vágásból

kiszállítandó.
A szálerdőkben következő főtekintetek irányadók :
a) Általában ott, hol a haszonfa a tüzelőfától elkülönítve
adatott el, az minden év téli időszakában deczember-hó végéig
elkészítendő, hogy annakutánna a tüzelőfa feldolgozás háboritlanul eszközöltethessék.

tatott

b) Ott, hol a haszonfa

a tüzelőfával együttesen árusít-

el, az egész fatermés

minden év téli hónapjaiban fel

dolgozandó.
c) A magvágatokbői a fatermékek minden év junius-hó
végéig, a tarvágatokból minden év april-hó végéig kiszállitandók, ez utóbbi vágatoknál azonban az esetben, ha a vágat
területen már alnövényzet van, a faszállitásra a téli időszak
használandó.

d)

A h a s z o n f á t t i l o s c s ú s z t a t n i , a z t ép ugy, m i n t a tüzelő

fát t e n g e l y e n k e l l h o r d a n i .
e) Az u t a k a t a favevők s a j á t
igazítani,

és

költségeiken

tartoznak

c s a k is o l y a n o k a t h a s z n á l h a t n a k ,

dalmi e r d ő t i s z t s é g á l t a l

ki

m e l y e k az

ura

kijelöltettek.

vih:
NyersAz

összes

holdanként

alapítványi

átlag

6

frt

80 k r t i s z t a j ö v e d e l e m
Végül

és tiszta

jövedelem.

e r d ő s é g e k b e v é t e l e i és

20

k r nyers jövedelem mellett
miszerint

a

jelen

foglalt e r d ő s é g e k t e r m é k e i n e k

és á r u i n a k

közalapitványi

erdőhivatalok,

mindenkinek

készséggel

legbővebb

nagyobbszerü
tételek

a

vállalatok

magyar

felvilágosítást

frt

a

vallás-

szokott

és

ismertetésben

eladása
és

tárgyában,

bármikor

nyujtandják,

foganatosithatása

királyi

VIII. ü g y o s z t á l y á b a n

3

mutatkozik.

megjegyeztetik,

a

kiadásainál

iránt

szükséges

közoktatási

hivatalos

és

a

egész
hogy
fel

ministerium

órákban

mindennap

megtudhatók.

A lajtán-tuli államerdészet szervezése.
1. §.

Az

állam

és a n y i l v á n o s

tozó e r d ő k és m e z ő g a z d a s á g i b i r t o k o k
a) az e r d ő - és
b) az

gazdatisztek,

Erdő§.

Minden

tar

kezelése

e r d ő - és j ó s z á g i g a z g a t ó s á g o k ,

inisterium h a t á s k ö r é h e z

2.

alapok tulajdonához

és c) a

földmivelési

tartozik.

és

gazdatisztek.

e r d ő - és g a z d a t i s z t n e k

(erdész,

főerdész)

ezelésére egy k ü l ö n k e r ü l e t — g a z d a s á g i k e r ü l e t b i z a t i k — m e l y 
ek önálló ü z l e t i g o n d o z á s á t s z e m é l y e s felelősség m e l l e t t v é g z i .
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3. §.

Az erdő- es gazdatisztek

hatásköre

és

szolgálati

viszonyai, melyek általában az engedélyezett előirányzatok alap
ján

a gazdasági

szabályok

kivitelére,

az

anyagok

megfelelő

értékesítésére, az erdősités és mesterséges ujbolitásra, az üzem
berendezési munkálatoknál való közreműködésre, továbbá az erdőés vadászatra való felügyelet és ennek vezetésére vonatkoznak,
az ezeket illető szolgálati utasítások által fognak szabályoztatni.
4. §. Az erdő- és gazdatisztek működési köre rendszerint
az összes részükre kijelölt

kerületben fekvő ingatlan állami és

alapítványi birtokra kiterjed.

Ott azonban, hol a gazdasági ág

kiterjedése és jelentősége megkívánja, a tiszta gazdászati kezelés
iránt külön intézkedés tétetik.
5. §. Pénzkezeléssel az erdő- és gazdatiszt nem foglalko
zik, egyedül az anyagszámadás vezetésére szorítkozván. A pénz
kezelés és számadások vezetése az arra külön hivatott pénztári
tisztekre bizatik az e czélra kiadott utasítások értelmében.
6. §. Az erdővédelem könnyítése az üzem technikai kivi
telének

elősegítése

végett

minden

erdő-

és gazdatiszt

mellé

szükséges számú segédszemélyzet adatik (erdővéd), kik a vég
legesen alkalmazott és nyugdijképes
nak, s közvetlen az illető

tiszt

szolgák osztályába tartoz

alá rendelve, a gazdasági

kezelési ügyeknél ténylegesen részt venni kötelesek.
az erdővédek felelősek
ügyeletükre

bizott

első sorban

kerületeknek

az

Különösen

ő védelmük-

jogtalan

bántása

és

és

vagy

fel
bár

minemű megkárosításáért.
Az

erdő védek

szolgálati

kötelmei

a számukra

kiadott

utasításokban pontosan megvannak jelölve.
7. §. Különös helyi viszonyok

esetében, ha a birtok sok

részre van osztva, továbbá oly elszigetelt részleteknél,

melyek

csekély terjedelmüknél fogva egy állandó erdővéd alkalmazására
felesleges

költséget

okozna,

a

szükségesség

tartamára

nem

állandó „erdőcsőszök" vehetők fel erdővédi kötelességekkel.

8. §. A legkissebb mérvre szorítandó írásbeli teendők
ellátására, valamint az illető tisztnek bármily hivatalbeli támo
gatására minden tiszthez egy „erdészsegéd" osztatik be. Az
erdészsegédek nem állandók s csak az erdővédelemre eskettetnek fel.
Erdő9. §. A

és gazdászati

kerületek

igazgatóságok.

gazdasági

üzemének

vezetése

és fel

ügyelete, valamint az összes erdő- és gazdatisztek működésének
ellenőrzése
rendelt

végett

közvetlen

közép-hatóságok

gatóságok"

a

földmivelési

állíttatnak

ministerium

alá

fel „ E r d ő - és jószágigaz

czime alatt, „melyek élén" a főerdőmesterek álla

nak, kikhez egy vagy több erdőmester, szükséges számú erdő
mérnökök — kik közül egy építészeti szakegyén — szükség sze
rint egy jogi

ügyekben

jártas

hivatalnok

(titkár,

fogalmazó),

valamint a szükséges segédszemélyzet adatik.
10. §. Az erdőigazgatóságokhoz szolgálattétel és a kerüle
tekben való gyakorlati

alkalmazás

végett,

megfelelő

számban

erdészeti segédek és erdésznövendékek (gyakornok) osztatnak be.
Az erdésznövendékek sorába
kellékeken kivül

kimutatandó

való

még

az

felvételre
erdészeti

a szükséges
tudománynak

felsőbb tanintézetben való elvégzése, mig az erdészeti segédek so
rába az vétetik fel, ki az önálló erdőkezelésre képesítő vagy egy
azzal egyenlő minőségű felsőbb államvizsgát jó sikerrel letett.
1 1 . §. E r d ő - és jószágigazgatóságok

szerveztetnek

a) az ausztriai főherczegség E n n s alatti részében;
b)

a

sókamarai

jószágokban

(Salzkammergut)

és

vala

mennyi az ausztriai főherczegség E n n s feletti részében lévő ál
lami vagy alapítványi uradalmak s z á m á r a ;
c) a salczburgi herczegségben;
d) stíriai és karinthiai

herczegségekben;

e) a herczegitett Tirol és Voralberg

grófságban;
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f)

a krajnai

herczegsé'gben

tengerparti

tartományok

és

a dalmát királyság részére;
g) Galiczia és Lodomeria királyságban.
A cseh királyságban lévő állami és alapítványi uradalmak
csekély

kiterjedésénél fogva

itt

erdő- és

nem szerveztetnek, hanem e helyett

jószágigazgatóságok

az erdő-

és

gazdatisztek

nagyobb hatáskörrel leendnek ellátva, s közvetlenül a földmivelési
ministeriumnak

alárendeltetnek.

12, §. Az e r d ő - é s jószágigazgatóságok főfeladata az aláren
delt személyzet

hivataloskodásának

beható

gyakori ellenőrzés és az erdőüzem

vizsgálatában

áll a

menetének folytonos íigye-

lemmel való kisérése által.
Különösen a főerdőmestert

illeti meg az

összes

kezelés

vezetése és a fegyelmi ügyek az alárendelt személyzetet illető
leg az erre nézve kiadott szabályrendeletek értelmében.
Az

erdő-

és jószágigazgatóságok

ügyvitele és hatásköre

külön utasítások által szabatik meg.
A földmivelési

ministerium.

Az erdő- és gazdászati birtok kezelésének
tése a földmivelési ministerium

által

legfelső

gyakoroltatik,

veze

melynél e

czélból egy technikai szakosztály áll rendelkezésre, vezetője az
„országos főerdömcster",

kihez egy

tanácsos

és a megfelelő

számú

mélyzet

osztatik

be.

Az

főerdőtanácsos

erdészeti

erdészeti

két

szaktisztviselő

szakosztály

erdő
sze

legfontosabb

teendői közé tartozik:
Az üzemberendezés
vizsgálata.

megállapítása,

A szolgálati berendezés és az
utasítások készitése.

fentartása

erdészeti

és

felül

szolgálatot illető

Az állami és alapítványi erdők technikai üzemének
folytatólagos vezetése ős az időszaki üzemtervek és erdőter
mények árjegyzékeinek felülvizsgálása; közreműködés minden
faadományozásnál, letárolásoknál és erdőtermények értékesítésé
nél, továbbá a bérek és erdei munkások viszonyainak szabályo
zása erdőműszaki és gazdasági tekintetből.
Végre valamennyi alárendelt erdészeti közeg szakszerű
működésének vezetése és felügyelete, azok minősitvényezésének
és az erdészeti tisztek előléptetése iránt tett javaslatnak vizs
gálata, melyet a műszaki osztály főnöke egy vegyes bizottság
ban a földmivelési minister elnöklete alatt ad elő.
Számviteli
A Számviteli

és

és ellenőrzési
ellenőrzési

szolgálat.

ügyek

az erdő- és jószág

igazgatóságoknál s a földmivelési ministeriumnál fennálló szám
viteli osztályok által az ezek számára kiadandó utasítások sze
rint intéztetnek el.
Az

erdészeti

tisztviselők

kinevezése,

15. §. Az országos főerdőmestert, a főerdőtanácsost és főerdőmestert ő Felsége nevezi ki.
A földmivelési minister kinevezi, az erdőtanácsosokat, erdő
mestereket,
főmérnököket,

titkárokat, fogalmazókat,

erdő- és gazdatiszteket,

mérnököket és erdószsegédeket,

mennyi számvevőségi hivatalnokot:
mazott irodatisztek

kinevezése,

továbbá az erdészsegédek

ugyszinte

az igazgatóságoknál

az erdővódek

és növendékek

vala
alkal

s más szolgák,

felvétele, a

főerdő-

mestcrek hatáskörében áll.
Az a felett való határozat,

ha váljon a 7. §. szerint az

az erdővédelem érdekében való különös intézkedés

szükséges-

sége fenforogé, a földmivelési

ministcrf, az erdőőrnek ez alapon

való felvétele azonban a főerdőmestert illeti.
16. §. Az erdészeti tisztviselők rang és fizetési

osztálya

következő:
Országos főerdőmester

V.rangfok. fizetése 4.500 — 6.000 frtig.

Főerdőtanácsos
Főerdőmester

VI.
VI.

„
„

„
„

2.800—3.600
2.800 — 3.600

„
„

Erdőtanácsos

VII.

„

„

2.000—2.400

„

Erdőmester

VII.

„

„

2.000—2.400

„

Főerdőmérnök
VIII.
Titkár
VIII.
Főerdész és erdőmérnök IX.

„
„
„

„
„
„

1.400—1.800
1.400—1.800
1.100—1.300

„
„
„

Fogalmazó és erdész
X.
Segéderd. (Forstassistent) XI.

„
„

„
„

900 —1.000
600 — 800

„
„*)

Az erdésznövendékek segélydijat kapnak, az erdővédek
és hivatalszolgák pedig fizetést, előbbiek 4 0 0 — 6 0 0 frtig, utób
biak 300—-400 frtot. Erdészsegédek (Forstgehilfe) és csőszök
napidíj mellett vétetnek fel.

*) E fizetéseken kivül azonban a szerint a mint a IV. drágasági osztályban
sorozott városokban élnek, külön működési pótlékot kapnak és pedig:
Bécsben:

Vidéken 5 0
ezernél több
lakossal biró
városban:

1 0 — 5 0 . 0 0 0 10.000-nél kelakossal biró vesebb lakossal
városban : biró helységben :

Az V. Rangosztályban 1.000 frtot
A VI.
800 „
„ VII.
700 „
„ VIII.
600 „
»
500 „
n IX.
n

300

„

.

x.

n

400

„

240

„

„

XI.

rí

300

„

180

.,

150

6 0 0 frt

5 0 0 frt

480

„

400

„

320

420 „
360 „

350

„

280

n

300

„

240

ff

250

„

200

n

200

„

160

»

„

120

ff

4 0 0 frt

• Megjegyzendő még, hogy a magasabb fizetésbe való előlépés
rangosztályban az abban eltöltött 5 évi szolgálatra következik.

n

ugyanazon

A naszódvidéki határőrségi erdők községi birtokká
lettek.
Az Erdélyben fennállott II. román határőrezred területén
lévő állami erdőségek, melyek összes kiterjedése 9 1 . 0 0 0 catastr.
holdat tesz, melyből 6 0 . 0 0 0 hold fenyves és 3 1 . 0 0 0 bükk és
holdanként

átlagosan

melyekhez

17

lakház,

2

frt

tiszta jövedelmet

1 fürészmalom,

adható

erdő,

1 korcsma és 5 őrlő

malom tartoznak, s melyek részben a volt határőrök szolgalmi
jogával voltak terhelve, a kicstár kezéből 1 0 0 . 0 0 0
kedvezményi

árért

az illető határőrségi községek

mentek át. A következőkben az ezen
és

foganatosító

okmányokat

frtot

tulajdonába

birtokváltozást

közöljük;

tevő

megemlítvén

tárgyazó
egyúttal

még azt, hogy naszódvidék közönsége ezen erdőségek kezelése
ügyében
végett

egy
a

szabályzatot

kormányhoz

dolgozott

terjesztett

fel,

ki,

melyet

jóváhagyás

s mely jelenleg egy a

belügyi-, földmivelési- és cultusministeriumokból — utóbbi mint
az iskolai czélokra szolgálók alapítványi erdők kezelője — álló
bizottság tárgyalása alatt áll, s melynek részéről a szabályzaton,
mint halljuk, az illető erdők tartamos erdőgazdasági érdekének
megfelelő változtatások fognak tétetni.

Szerződés,
mely egyrészről a magyar királyi pénzügyminister mint a magyar állam
képviselője, másrészről Naszódvidéke 4 4 volt határőr községeinek s a
naszódvidéki központi iskola- és ösztöndijalapnak meghatalmazott kép
viselői közt a határöri intézmény megszüntetése folytán támadott birtok
és tulajdoni jogviszonyok kérdéseinek végleges elintézése tárgyában, ő
császári és királyi apostoli felségének legfelsőbb jóváhagyása határozott
feltételével, következőleg köttetett:

1. §. A magyar
hatlanul.

kincstár

átengedi

örökre

és

megmásit-

a) Naszódvidék területén fekvő azon határőri katonai épü
leteket, belsőségeket, puszta telkeket és tartozmányaikat, melyek
jelenleg még a

kincstár

birtokában

vannak:

a

naszódvidéki

központi iskolai alapnak;
b) a „Dósul pojeni rotundi" nevü havasrészt és a radnai
bányaterületet a naszódvidéki

ösztöndijalapnak;

c) minden jogát azon kaszáló-erdő-legelő

és havas birto

kokhoz, melyek ama vidék területén (különösen a borgo-pruttdi
és monori járásokban) feküsznek,
években az e végre kirendelt
rozatai által a királyi kincstár,
úrbéri birtokrendezés
azon községeknek,

és

1 8 6 4 — 1 8 6 5 . és 1 8 6 6 .

„birtokrendező-bizottság"

hatá

mint volt földesúr részére az

fentartása val vagy a nélkül kiitéltettek:

melyek ezen birtokoknak jelenleg

birtokában és használatában

tettleges

vannak;

d) a kincstár, mint volt földesúr által gyakorolt vagy gya
korolható korcsma, malom,

és bármi néven

nevezendő

kisebb

királyi haszonvételi jogot, ugy és akként, a mint azok az em
iitett birtokrendező-bizottság által megítéltettek:

hasonlókép a

nevezett központi iskolaalapnak; azon kikötéssel azonban, hogyha
e jogoknak

megváltása

elrendeltetnék,

(mithogy

vagy

megszüntetése

ez esetben

törvényhozásilag

e haszonvételek,

csak a községeknek, esetleg azok népességének
ezen miveletből az államra és annak

kincstárára

megint

esnek javára),
semmi teher

egyáltalán nem hárulhat, s az iskolai alap kárpótlása

a köz

ségek, esetleg azoknak népessége által lesz teljesítendő.
2. §. Átengedi pedig a magyar királyi kincstár e jogokat
és javadalmakat a nevezett testületeknek jótállás és szavatosság
kötelezettsége nélkül 1 0 0 . 0 0 0 , azaz: egy százezer forint tőke
összegért a következő feltételek

alatt:

a) az épületekre, belsőségekre és kertekre nézve:
mindazon épületek, belsőtelkek vagy kertbirtokok, melyek
jelenleg is állami czélokra használtatnak,

továbbra is ingyen

az állam használatában hagyatnak; s ha a többi, most vissza
adott épületek vagy telkek valamelyike állami czélokra később
szükségeltetnék, azt vagy azokat a tulajdonos iskolaalap az állam
részére használat végett ingyen bármikor átengedni köteles.
Hasonlóan köteles ingyen átengedni a „vidék" közigaz
gatási czéljaira jelenleg már használt vagy jövőben szükságlendő épületeket.
Az állam czéljaira használt épületek fentartása az állani
kötelessége leend; a község és megyehatóság által használt
épületek fe;:tartásának terheit ellenben ezek viselendik.
Állami czélokra jelenleg fentartott vagy később szük
ségessé válandó épületek átalakítása, vagy az átadott telkek
valamelyikén uj épületek emeltetése a kormánynak korlátlan
jogában áll.
Ha a most fentartott vagy később visszaveendő épületek
vagy telkek állami czélokra többé nem szükségeltetnek, azok
az iskolai alapnak visszaadandók, ily alkalommal lényeges át
alakításoknak vagy az uj építkezéseknek a valódi becsértéke az
államkincstár részére megtérítendő lesz.
b) A kaszálókra, legelőkre, erdőkre és havasokra n é z v e :
A radnai bányatelep és terület azon kiterjedésben (mint
egy 2 4 6 9 kat. hold), azon egész kiterjedésben, a mint az a
birtokrendező-bizottság által 1 8 6 4 . ápril 28-án 6 3 1 . sz. a.
hozott ítélet folytán az államkincstár részére kiitéltetett, mér
sékelt bérfizetés mellett minaddig a kincstár birtokában marad,
meddig a bányamivelés a kincstár által folytattatni fog.
E bér jelenleg 25 krajezárban szabatik meg kat. holdan
ként és csupán a földadó változásának megfelelően s avval
egyenes arányban változbatik, egyébként épen nem.
E változást illetőleg nem tesz különbséget, ha vájjon az
adó alapját tevő jövedelemben, vagy az arra alkalmazott és
alkalmazandó adólábban áll-e be változás.

Az iskolai

alapnak

vendéglőt állithason.

megengedtetik,

hogy a

bányatelepen

E czélra, valamint a valea-vinului fürdő

szépítése tekintetéből, külön-külön mindegyik czélra két-két hold
terület

fog

alkalmas

helyen

kijelöltetni;

azonban, ha valamely telepes

—

birtokában

mely

lennének,

területek
az iskolai

alap által kárpótlandók lesznek.
A bányaterület erdőségei kereskedelmi
gálhatnak, és rendszeres, a termelési

czélra nem szol

viszonyoknak

megfelelő

müvelés szerint fognak kihasználtatni.
Bányamivelés felhagyása esetében azon belsőségeket,
varhelyeket,

kerteket,

melyeken

épületek léteznek, vagy

tisztviselői

egyáltalában

hez tartoznak, a kincstár,

lakok,

ud

bányamű

a bányatelep belsőségei

a telepesek

pedig telepjeiket

hol

danként 1 6 0 0 [ ] öllel számítva 1, azaz egy forint évi örök
bérnek megfelelő tőkével
E

szerződés

megválthatják.

jogerőre

emelkedése

után

a

bányaterület

határai közegyetértéssel kiigazitandók s állandósított határjelek
kel fentartandók

lesznek.

Ha az elhatárolásra nézve egyetértés

nem jöhetne

létre

a birtokrendező-bizottság által 1 8 6 4 . április 28-án 6 3 1 . sz. a.
hozott határozat

lesz irányadó, és a bclü ryministerium

által

e végre kiküldendő biztos által politikai uton lesz eszközlendő.
c) A kisebb királyi haszonvételekre nézve:
az iskolai alap e jogokat,

a kötött szerződések érvény

ben tartása mellett, azon jogokkal és kötelezettséggekkel veszi
át, mclyyekkel azokat a kincstár birja és használja. Ezen felül
átvesz minden létező vagy felmerülhető patronatusi vagy isko
lai terheket.
d) Az ezeu jogokért és javadalmakért kötelezett 100.000 frt,
azaz: egyszáz ezer forintot s ennek esedékes 5°/ -os kamatját
0

20 egymásutáni

évi egyenlő részletekben

azaz: hétezerhatszáz huszonöt

forintnyi

évenkint

7 6 2 5 frt,

összegben a

naszód-

vidéki központi iskolai alap a magyar királyi pénzügymiuistcrium
által kijelölendő pénztárnál két egyenlő

részletben

félévenként

pontosan lefizetni köteles.
A megelőző időből származó hátralékok és követelések az
ugyanazon időbeli terhekkel együtt

a királyi

és terhelik; a leszámítás könnyebbsége

kincstárt

végett

illetik

tehát bármikor

emelkedik érvényre ezen szerződés, 1 8 7 1 . évi július 1-ső napja
tűzetik ki azon határidőül,

mely

napig jövedelmek

a kincstárt, azontúl pedig a volt határőri
a központi

iskolai

és öztöndijalapokat

és terhek

községeket, illetőleg

illeteudik:

ellenben

a

kötelezett részletfizetések és az 1 8 7 1 . évi július 1-től lesznek
számítandók, tehát az első részlet 1 8 7 2 . évi január 1-én

vált

esedékessé.
3. §. Tekintve, hogy

a feloszlatott

tartozott némely községek birtokában

II. román

ezredhez

lévő revindicált havasok

az 18G3. évi deczember 24-én kelt legfelsőbb elhatározás foly
tán a gróf és báró Kemény családnak feltételesen ki ítéltettek, a
nélkül, hogy az említett család a feltételeknek mindeddig meg
felelt volna, s e miatt ezen közigazgatási

uton hozott határo

zatok foganatosíthatók nem voltak, bekövetkezhetik

tehát azon

eset, hogy a változott viszonyok folytán nevezett család igénye
közigazgatási

uton

család követelésével

érvényesíthető

időközi mulasztott haszonvételnek
nesen a kincstárt fogja
oszlatott II. román

nem lesz,

ugy az egész
perrel

ezredhez

birtok

s ez

megtérítését

megtámadni:
tartozó

esetben

értékének,

a

mint az

illetőleg,

egye

ennélfogva a fel

községek

felhatalmazott-

'ai kötelezik az általuk képviselt községeket egyenkint és össze
sen, a gróf és báró Kemény
nyerése végett
a birtokra

támasztandó

nézve

egészben,

család

által

rendes per
az usus

ezen havasok meg
következményeit,

fructusra

—

vonatkozólag

pedig a mennyiben megítéltetni fog — viselni; s azon esetben,
ha az említett család által ezen per a magyar

kincstár

ellen

indíttatnék
—

meg,

magától

annak

értetvén,

irányában

szavazatosságot

hogy alólirott

bízói. — mint a havasok tényleges

meghatalmazottak

birtokosai,

a per

dításáról a törvényszahta idő alatt értesitendők,
tatására

a

különbeni

szavazatosságn.ik

fclszólitandók lesznek.

A védelemhez

birtokában lévő okiratok

vállalnak,
meg
megin

s a per foly

elévülése

mellett,

—

szükséges és a kincstár

a szavatosak

kívánatára

mindenkor

kiszolgáltatandók levén.
4. §. A királyi kincstár az általa átengedett jogok, java
dalmak

és birtokokra

annyiban

nézve nem szavatol,

és azon jogalapon

adja

azok a birtokrendező-bizottság

át,

által

s azokat

csupán

a mennyiben s a mint

kiitélve

lettek, a

nélkül,

hogy további érvényesittetősökre nézve felelősséget vállalna.
5. §. Alólirott
hatalmú

Porczius Flórian

meghatalmazottak

az

és Flórian

általuk

János

képviselt

telj

naszódvidéki

iskola- és ösztöndijalap, Naszódvidékének össze:; községei névszerint: Naszód, Rebrisrora, ltebra, Parvaj Nepos, Feldra, IüsIlva, Lesiu, Nagy-Ilva, Szt-József, Mogura, Ó-Kadna, UjRadna,
Maeru,

Szt.-György,

Szalva, Hordó, Teles, Romuli,

Bichigiu,

Mitetein, Mokod, Zagra, Poieni, Plain, Gaureni, Runk,

Borgó-

Prund, B.-Besztercze, B.-Tiha, B.-Maroseni, B.-Szuszeni, B.-Miszlocseni, B.-Diószeszni, B.-Ru-z, Mmror, Gleden, Kissajó, RománBudák, Ragla, Monosfalu,

Maros-Oroszfalu,

lván nevében ezen szerződést

egész

Nagyfalu és S z i 

kiterjedésében

elfogadják,

és a fentebbiek szerint részletezett javakért, jogokért és java
dalmakéit

100.000,

azaz:

ezen tőke utáni esedékes 5 ° /
szárnitandó

20

egymásutáni

egyszázezer
0

forint

tőkének

s az

kamatoknak mult évi július 1-től
év alatt évenként

hétezerhatszáz huszonöt forint összegben

7ÍÍ25,

azaz:

s félévi két egyenlő

részletben leendő pontos lefizetésére nevezett megbatalmazóikat
egyetemlegesen, s készfizetők gyanánt, egyiket a másikért ezen
nel lekötelezik; a kikötött feltételeket

elfogadják

és

pontosan

megtartják s egyúttal kellő biztosítás végett ezennel

megenge

dik, hogy a királyi kincstár ezen szerződést Naszódvidék neve
zett községeinek összes közös

oszthatatlan birtokára,

szódvidéki iskola és ösztöndijalap
további meghallgatása

nélkül,

fekvő javaira

az illető

zálogjogérvénynyel és költségeikre

azok

minden

hiteltelekkönyvekben,

bármikor

Az általános polgári törvénykönyv

s a na

bekebeleztethesse.

9 3 4 . §. által

feltéte

lezett feleérték esetébeni szerződés felniondhatása jogáról mind
két fél ezennel lemondván.
Ezen szerződés három példányban állíttatik ki, melyeknek
egyike a királyi kincstárnál marad, másika Naszódvidéke községé
nek, harmadika pedig a naszódvidéki iskolaalapnak fog kiadatni.
Ezen szerződés aláírás előtt szóról szóra felolvastatott s
egyúttal román és német nyelven is a szövegszerű

pontozatok

tartalma szabatos értelmezéssel előadatott.
Kelt Budán, 1 8 7 2 . évi márcziushó 12-ik napján.
Naszódvidéke 4 1 volt határőr
községeinek és a Nászódvidéki
Kerkapoly Károly s. k.
központi iskola és ösztöndijalap
hevében és képviseletében:
Előttünk:
Florianu Porcius s. k.
Buday Sándor s. k.

a

pénzügyministeri tanácsos.

vaskorona rendjel III. osztályú l o 
vagja, naszódvidéki alkapitány.

Molnár Károly s. k.

Florianu C. János s. k,

ni. k. osztálytanácsos mint tanuk.

naszódi kir. törvényszéki elnök.

.796. szám.
Ezen szerződés ő császári
lyó évi április

lG-án

s apostoli királyi

kelt legfelsőbb

Felségének

elhatározásával

agyatott.
Budán, 1872. évi májushó 5-én.
A magyar királyi belügyminister
Tóth Vilmos s. k.

jóvá-

Bélügyministeri

rendelet a szerződés foganatosítása

tárgyában.

A feloszlatott II. román határőrezredhez tartozott közsé
gek birtokviszonyainak

rendezése

iránt

a kormány kebelében

folytatott tárgyalások alapján, egyrészről a magyar királyi kincs
tár, másrészről
mint

a naszódvidéki volt határőri 44 község, vala

a naszódvidéki

létrejött

s Budán

iskola-

és ösztöndijalap

képviselői közt

1 8 7 2 . évi márczius-hó 12-én kelt szerző

dést ő császári és Apostoli királyi Felsége ugyanez évi april-hó
16-án kibocsátott legfelsőbb elhatározásával jóváhagyni méltóz
tatván, ezen kegyelmi tény által a szóban levő birtokviszonyok
ügye immár végérvényesen
Azon
vidék

szándéktól

vezéreltetve, hogy a szerződés, mely a

közóhajtásának

érvényesíttessék,

eldöntetett,

valósulását

hogy

czélozza,

a kincstár

mielőbb és akként

részéről

a vidéki

lakosság

érdekében tett kedvezmények üdvös eredménye biztosítva legyen,
annak végrehajtása végett (üroisz Gusztáv
kormánybiztosul

oly megbízással

ministeri

tanácsost,

küldtem ki, hogy az egyide

jűleg megkeresett magyar királyi pénzügyminister ur által kiküldendő kincstári képviselővel egyctértőleg, valamint az érdeklett
községek
jöttével
átadását

az iskolai
a kincstár

és ösztöndij-alap megbizottjainak
által

a helyszínén

átengedett javak

eszközölvén,

átvételét,

egyszersmind

közben
illetőleg

a szerződés

II. §-nak b) pontja alatt foglalt azon feltételnek, melyszerint a
radnai

bányaterület

határai

közegyetértéssel

kiigazitandók

s

állandó határjelekkel fenntartandók, érvényt szerezzen, ha pedig
eziránt az egyetértés nem jönne létre a birtokrendező bizottság
által, 1864. april-hó 28-án 6 3 1 . sz. a. hozott határozat alap
ján a bányaterület határvonalát állapítsa meg, s általán mind
azon

intézkedéseket

vegye

foganatba,

melyeket

a

szerződés

pontos végrehajtása megkíván.
Miről a vidék közönségét a vidéki községek által 1865.

évi október-hő
mányainak,

7-én

valamint

benyújtott

felség-folyamodvány

és csatol

a jóváhagyási záradékkal ellátott szerző

dés két példányának

megküldése

sítése

végett oly felhívással értesítsem, misze

rint

és miheztartás
a

kormánybiztosnak

mellett az érdeklettek érte

ebbeli

kiküldetésében

segédkezet

nyújtván, rendeleteit készséggel teljesítse.
E z alkalommal egyszersmind azon várakozásomat
ki,

hogy

a vidék közönsége kellően méltányolván azon nagy

mérvű kedvezményeket,
jesztése

fejezem

folytán

szerződés

melyekben a vidék a kormány felter

részesül, gondosan

értelme

szerint

őrködend a fölött, hogy a

a kincstár irányában elvállalt köte

lezettségek pontosan megtartassanak.
A szerződés egyik példányát a vidék közönsége saját levél
tárában őriztesse; a másodpéldányt ellenben ugyancsak megőrzés
végett a vidéki iskolai alap igazgatóságának kézbesittesse.
Budán, 1 8 7 2 . évi május-hó

5-én.
Tóth

Vilmos ,

s. k.

Pályázat erdészeti ösztöndíjra.
A selmeczi m. k. bányász- és erdész-akademia részéről egy évi
1000 frttal o. é. javadalmazott ösztöndíjra nyittatott
Ezen

ösztöndíj

az építészet,

de

élvezetével

különösen

egybekötött
a

víz-,

ut-

pályázat.

kötelezettségek :
és

híd

épí

t é s z e t b ő l , az előadásokat a z ü r i c h i műegyetemen a-f. évi
október havában kezdődő tanéven át hallgatni, az illető
gyakorlatokat a tantárgyhoz kötött
látogatni,

a

netáni

venni, s azon

gyakorlati

rajzok elkészítése

kirándulásokon

rajz

czéljából

tettleges

részt

esetre, ha a nevezett műegyetemen lévő erdé

szeti tanfolyamon az erdészeti viz- és útépítkezések tanóráinak

beosztása

megengedi,

sokat is hallgatni,

egyszersmind

az

ezeken

tartott előadá

s a megfelelő rajzokat szintén elkészíteni;

a mennyiben pedig az előbb megjelölt főbb teendők mellett az
idő megengedi, az erdészeti tárgyakból tartott más előadásokat
is hallgatni.
Az ösztöndíjjal kiküldendő egyén kötelessége leend tehát:
a T Í Z - ut-

és hid-épitészetből

bővebb kiképeztetés s tágasbb

ismeretek szerzésére törekedni, a szünidők alatt a bádeni nagyherczegségben

fekvő,

úgynevezett

Fekete

erdőben

(Schwarz-

wald) lévő összes viz-, ut- és hidépitkezési munkálatokat tanul
mányozni,

azok

tervrajzait

felvenni,

mazásban

lévő

faszáliitási

módok

kiképeztetésére
nálásáról,
terén

tett

kitűzött

elméleti-

tapasztalatairól

A kitett

ismereteit

évnek általa miként

és gyakorlati

akader.ia igazgatóságához

s átalában az ott alkal
megszerezni; a
történt

foglalkozásáról,

Írásbeli

jelentést

felhasz

s a tanügy

tenni,

s azt

az

benyújtani.

ösztöndíj összeg az utazási, tartózkodási, kirán

dulási s tanpénzi költséged-: fedezésére szolgál, és az utazási s
tanpénzi

költségek

kivételével

havi

részletekben

fog

kiszol

gáltatni.
Pályázati feltételek : valamely erdőakademiának

elvégzése

jó sikerrel, és a magyar- s német nyelv tökéletes birása.
A folyamodványok, melyekben a

fentebbi feltételeken kivül

a kor, az eddigi alkalmazás, s jelen állás hiteles okmányokkal
igazolaudók, 1873-ik évi augusztus-hó 23-ig a selmeczi m. k.
bányász- és erdész-akademiához

benyújtandók.

Selmeczbáuyán, 1 8 7 3 . évi julius-hó
A selmeczi

m. kir. bányászigazgatóság.

19-én.
és

erdész-akadémiai

A m. k. pénzüyyministerium erdészeti osztályának
ügy és személyzeti uj beosztása.
Az államerdészeti ügyek intézését

a

pénzügyministerinm-

ban a n n a k Vl-ik főosztálya végzi.
Osztályfőnök:
Wagner

Károly,

főerdőtanácsos.

Idei julius-hó 1-től kezdve a f. évi 2 6 4 8 / P . M. számú ren
delet szerint a következő ügy ős személyzeti uj beosztás lépett
életbe.
XVIl.j..

Ügyosztály

teendői.

1. A beszterczebányai, soóvári, ungvári,

marmaros-szigeti,

nagybányai, kolozsvári és ó-budai jószágigazgatóságok kezelése
alatt álló erdők gazdasági ügyei.
2. Az előbbi pontban megnevezett igazgatóságok erdőtiszt
jeinek

személyes

nyugalmazási,

soóvári, ungvári, nagybányai

valamint

ős kolozsvári

a

beszterczebányai,

joszágigazgatóságok

dologi és személyes ügyei.
3. A selmeczi erdőakademia ügyei.
4. Az összes államerdők erdőrendezési ügyei, valamint az
erdő- és mezőgazdasági ügyosztályokat illető építkezések tervei
és költségvetéseinek ( 1 0 4 9 / P . M. 1 8 7 1 ) tárgyalása.
Személyzete:
Előadó:

Főerdőmester:

endező: P a u s i n g e r
pitészeti és gépészeti
zámvizsgáló:

Dobi

Káinoki

Bedő

Albert;

József; Főerdőmester: H e r g e r J á n o s ;
mérnök:
Miklós;

Wagner

Főerdész:

Vilmos;
Rutsk a

rdőgyakornok: B á t y k a J á n o s ; Erdőgyakornok:
e r Béla.

ErdőMűszaki
Tivadar;

Greiszin-

XVII.b. Ü g y o s z t á l y
1. A

temesvár-karánsebesi,

joszágigazgatóságok

alatt

teendői.

aradi,

zombori

álló, — továbbá

országi és horvát-szlavón határőrvidéki

a

és

gödöllői

horvát-szlavon-

erdők-gazdasági ügyei.

2. Az előbbi pontban megnevezett igazgatóságok,
szlavonország és a horvát-szlavón

határőrvidék

személyes és nyugalmazási ügyei, valamint

a

horvát-

erdőtisztjeinek
temesvár-kerán-

sevesi jószágigazgatóság' dologi és személyes ügyei.
Személyzete:
Előadó: Főerdőtanácsos : S c h e r f f e 1 Samu;
Scherffel

Róbert; Főerdész:

nok : B a 1 b a c h

Szabó

Adolf;

Főerdész :

Erdőgyakor

János.

Az erdészeti bíráló bizottság a nemzetközi kiállításon.
Az

erdészet a bécsi nemzetközi kiállítás Il-ik

csoportjá

nak, a mező- és erdőgazdaságnak, 3. osztályát képezi.
A IT. csoport biráló bizottságának elnöke : Gróf P o t o c k i
Alfréd földbirtokos; alelnöke: D i v a l d Adolf

a határőrvidéki

erdőüzleti társulat igazgatója. Jelentés tevők : W a g n e r
tanár Budapestről és J u d e i c h

László

főerdőtanácsos Tharandból.

Az erdészet osztály-birálóbizottsága következő tagokból áll:
A u s z t r i a r é s z é r ő l : Scbmierger János gráczi tanár, Domes
Albert erdőigazgató Wcyerbcn; Miklicz Róbert országos főerdő
mester Bécsből és Obermaycr ácsműbely birtokos Bécsből.
Magyarország
dalmi főigazgató,
tagságról

r é s z é r ő l : Wessely József nyug. ura

(Bedő Albert

való lemondása

kir. főerdőmesternek

a jury-

folytán); Danhclovszky Antal miho-

láczi erdőmester Slavoniából.
Némethon

részéről : Judeich főerdőtanácsos Tharandból.

S c h w e i c z b ó l : Landolt zürichi tanár.
O l a s z h o n h ó i : Siemoni lovag főerdőfelügyelő.

F r a n c z i a o r s - z á g b ó l : L e Paute foerdőfelügyelő.
S p a n y o l h o n b ó l : Garcia Márton főerdőfelügyelő
Navarró erdőtiszt.
P>r a z i 1 i á b ó 1 : De Saldanha Jose császári biztos.
A n g o 1 h o n b ó 1 : Michael ezredes.
A m e r i k a r é s z é r ő l : Warda J. A. Ohio államból.

és

Az osztálybiráló bizottság elnöke Judeich főerdotanácsos
és elnöki helyettessé Landolt. Jelentést tevő Schmierger tanár.

Értesítés a folyó 1873-ik évben tartandó erdészeti
államvizsgák tárgyában.
Az erdészeti államvizsgák a folyó évben octoberhó 6-án
s körülményekhez képest folytatólag az eddigi módozatok sze
rint a következő helyeken fognak megtartatni; úgymint:
A felsőbb erdészeti államvizsga Budapesten, az alárendelt
erdészeti személyzet vizsgája pedig Pozsonyban, Kaposvárt,
Kassán, Temesvárt és Kolozsvárt.
Felhivatnak mindazok, kik az önálló felsőbb erdészeti szol
gálatra képesítő felsőbb rendű erdészeti államvizsgát letenni
szándékoznak, hogy eredeti bizonyítványaikkal felszerelt ebbeli
folyamodványaikat s az államvizsga letétele előtt megkívántató,
s egy erdészeti tárgyról szóló írásbeli értekezéseiket legfeljebb
folyó évi septemberhó 20-ig a földmivelés, ipar és kereskedelmi
m. kir. ministeriumhoz terjesszék fel, azok pedig kik az alsóbb
rendű erdészeti vizsgát letenni óhajtják, folyamodványaikkal
egyenesen az alsóbbrendű vizsgák székhelyein működő főispánok
hoz vagy pedig a főispáni székek némelyikének az emiitett
helyeken való netaláni üresedése esetében az illető törvény
hatósághoz forduljanak. — Kelt Budapesten, 1 8 7 3 . évi jul. 5-én.
A

földmivelési-,
ipar- és
kereskedelemügyi
m. kir.
ministeriumtól.

i*

Az erdők közhatósági jelen felügyeletéről.*)
Irta: Klein

Ödön.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. minister mult
évi októberhó 10-kén 1 2 . 5 8 1 . sz. alatt egy rendeletet bocsátott
ki Magyarország

valamennyi

törvényhatóságához^,

lapok 1 8 7 2 . évi Xlí-ik füzetében

mely

ezen

4 8 4 . lapon közöltetett, a t.

olvasó kényelmére azonban itt újból szó szerint idéztetik.
Magyarország valamennyi törvényhatóságainak.
Számos pa
nasz, ugy saját szemlélet utján nyert tapasztalatom folytán is
sajnosán kellett meggyőződnöm arról, hogy hazánkban az erdők,
ugy a magánosok mint különösen a községek erdőségei is az
okszerű erdőkezelés mellőzésével, részint aránytalanul nagy
mérvekben vágatnak és irtaínak, részint a minden óvintézkedés
nélkül rendetlen és szabályellenes legeltetés által tökéletes
elpusztulásnak néznek eléje, és az történik annak daczára, hogy
hazai törvényeink, névszerint az 1790—1-ik
évi 57-ik czikk
az 1807-ik évi 21-ik czikk s az 1 8 4 0 , 9-ik törvényczikk
kellően figyelemben tartva s alkalmazva eléggé alkalmasak len
nének arra, hogy az erdőségek által képviselt tekintélyes tőkevagyon, józan használat mellett csonkitatlanul megtartathassák
az utókor számára. Azon állásommal egybekötött kötelességnél
fogva, mely gondjaimat ez irányban is kiterjeszteni kötelez,
hivatva érzem magamat ismételve figyelmeztetni az ország összes
hatóságait, hogy addig is, mig az általam az országgyűlés elé
közelebb benyújtandó törvényjavaslat törvényerőre emeltetnék és
életbe lépne, a már hivatott 1 7 9 0 — 1 - i k évi 57-ik törvény
czikk értelmében a területén található erdők kezelésére fel
ügyelni, s azokat a pusztítástól az 1807-ik évi 21-ik törvény-

*) Ezen még a téli hónapokban
miatt csak most közölhetjük.

kezünkhöz küldött közleményt helyszűke
Szerk.

czikknek esetről esetre leendő szigorú alkalmazása

által

meg

védeni szoros kötelességének tartsák.
Szlávi
Az ezen körrendeletben idézett
ezen törvényczikkek

s. k

törvényczikkek t e h á t :

1 7 9 0 — 1 . évi 57-ik, az 1 8 0 7 . évi 21 -ik
Az utolsó

József

közül

és

az

1 8 4 0 . évi 9-ik.

a legismeretesebb,

mi

csak a két régibbnek visszaidézésére szorítkozunk.
Az 1 7 9 0 — 1. évi LVII-ik törvényczikk. Az erdőpusztitás
megakadályozásáról következőleg szól. *)
1 7 . 9 0 — 1 . LVII-iki törvényczikk.
akadályozásáról."
pusztitás

„Hogy a közjóra

megakadályoztassák,

„Az erdőpusztitás

meg

oly káros befolyású erdő

az ország rendéi addig i s , mig

az iránt külön törvény hozatik,

Ő Felsége

beleegyezésével el

határozták : hogy — akár pazarlás, akár a birtok kétes határés perügy alatti fekvés, akár végre a közbirtokosság rendezet
lensége okából,
megyék,

bár

ki által

vett tudomás

után

intézendő ügyészi kereset
bírói zár

erdőpusztitás

végrevitetik — a

a pusztítást — a pusztító ellen

és a körülmények szerint

alá tétele mellett — megakadályozni

a birtok

tartoznak;

a

,negye által meghatározandó mérsékelt használatnak és a jog-út
fentartásának csorbítása nélkül."
Az 1 8 0 7 . évi XXI-ik törvényczikk

az erdő-ápolás

iránt

ezeket tartalmazza :
„A XXI-ik törvényczikkben legelőször is az erdőpusztitás
fogalma határoztatik meg.

Ezen

meghatározás

szerint például

bekövetkezik a z :
a) ha a letárolás a terméssel nincsen arányban;
b) ha a letárolás oly időben és oly módon történik, hogy
a vágás utáni sarjadéknak el kell pusztulnia;
*) Ezen törvényczikk, mi igen. szembetűnő, a Schindler által kiadott „Forstund Jagdgesetzsaminlung Üsterreich-Ungarns" czimü munkában nem találtatik.
K.

c) ha a történt letárolás után az utónövét oltalmáról rend
szeresen gondoskodva nincsen; végtére
cl) ha az erdők oly helyen irtatnak ki, hol a talaj semmi
féle másnemű használatra nem alkalmas.
H a az érdekelt fél az erdőpusztitást a megyének bejelenti,
ez a vizsgálatra bizottságot küld ki és azután egy zárgond
nokot rendel. Csupán ennek áll szabadságában a fát vágatni s
azt a birtokosoknak vagy természetben kiadni, vagy —• ha az
osztási kulcs még hiányzik — eladni; a birtokosok részérőli
minden kihágás 200 pengő frttal büntettetik. A zárgondnok
kezelése az okok megszűnéséig vagy az arány-pernek befeje
zéséig tart. Az erdei szolgalom ügyében továbbá azon elv állít
tatik fel, hogy a legeltetés a letarolt erdőrészekben addig tilos,
mig az utánnövet azon magasságot és vastagságot el nem éri,
melyben a marha által meg nem rongáltathatik.
Kecskék tartását a hatóság, ha azokat károsaknak találja,
eltilthatja."
Ezen törvények, bár régiek is, képesek lennének egyál
talában az erdőbántás ellen elkövetett visszaéléseket, a mennyi
ben azok a közjó ellen vétenek, megakadályozni, különösen a
községek mint testületek irányában, melyeknek cz időszerinti
tagjai csupán élvezői az erdei tőkének, s ez utóbbit az utódok
számára csonkitatlanul fentartani kötelesek, ha tudniillik e tör
vények szakszerüleg kezeltetnének és helyesen alkalmaztatnának.
Határozott tény a z , hogy községi erdeink legnagyobb
részében, az erdőpusztitás az 1807. évi XXI-ik törvényczikk
4. poncában megjelölt esetek szerint megtörténik, s még is
egyetlen egy eset sem ismeretes, melyben a törvényhatóságok
magukat e részben közbevetették volna, s még kevésbé olyan,
melyben az idézett törvényczikk értelmében az illető erdőket
birói zárgondaokság alá helyezték volna; sőt oly helyeken sem
történt ez meg, hol a hatóságnak szemeláttára, közel j á r t utak-

hoz a föltétlen erdőtalaj, köves déli lejtőkön 3 0 — 4 0 ° lejtőség
mellett

kopáron

hagyatik

s a

kitéve, ezen felül még a rajta

végelsilányulás
lévő

veszedelmének

tőkék is gyökerestül

ki

irtatnak.
Hát egyebek-e e r d ő t ö r v é n y e i n k
nél, ha a z o k n a k
kalmaztatnak?

határozatai

és

erdő talaj

betű

sem

meg,

minden

a beerdősitést

alább igen nehezen
területek

ily esetben

S nem a k a d á l y o z t a t i k

ott, hol a föltétlen
lést k i z á r ,

a holt

más

kétessé

al
hogy

míve-

vagy

leg

kivihetővé teszi, egész erdő-

eltűnjenek.

Jelenleg azonban a ministeri körrendeletnek a legközelebb
jövőbeni teljesítése

és alkalmazásáról

akarván

szólni,

térjünk

vissza a tárgyhoz és soroljuk elő mindenek előtt az erre vonat
kozó tényeket.
Ezen czikk irója szerencsés a legerdődúsabb megyék egyi
kének bizottmányi tagja lenni. Mint ilyen a megye közgyűlésén,
a fentebbidézett körrendelet tárgyalása alkalmával azon előter
jesztést tette, „miszerint a községi erdőknek szánalomra méltó
állapota mindenek előtt azon hiánynak
kezelés feletti

őrködésben

és

tulajdonítandó,

felügyeletben

mely a

tapasztaltatott,

s

hogy az erdőnek kezelése, mely rendszerint a község vagyoná
nak legértékesebb részét képezi, nem ritkán szabókra, mészáro
sokra, csizmadiamesterekre,
erkölcsileg romlott

szóval

kézművesekre

elszegényedett
bizatik,

az

s

többnyire

ellenőrködés

és

felügyelet pedig a község elöljárójának, esküdtjeinek vagy más
tanácsosoknak, de mindig oly egyéneknek tétetik kezébe, kik a
megkívántató szakismerettel legkevésbé
az erdővédelem hanyagul
lenebb bánásmódnak

kezeltetik,

tétetik ki. Ilyen

fentebb idézett körrendelet czéljának

sem birnak.

Ezenkívül

és az erdő a legkímélet
körülmények

között,

a

és intentiójának csak oly

módon lehetne megfelelni, ha egy megyei erdőfelügyelői állomás

szcrveztetnék (ugy mint p. o. megyei mérnökök,

megyei orvo

sok stb. alkalmaztatnak.) Ezen erdőfelügyelőnek feladata volna,
egyrészt a törvényhatóságnál előforduló általános erdészeti kér
dések és ügyek megoldásában,

mint

a törvényhatóság

állandó

szakértő tagja" közreműködni, másrészt pedig a községi erdőkkel
vak) bánásmód felett őrködni, esetről esetre a gazdasági tervet
megállapítani,

az erdőtalajnak

beerdősitését

sürgetni,

a

köz

ségeknek erdőterményeik kihasználásánál s értékesítésénél szük
ség esetében tanácsadással

szolgálni, szóval, a községek

erdő

gazdaságára felügyelni, a nélkül azonban, hogy a pénzkezelésre
befolyást gyakorolna."
„Ezen

indítvány

nem

csak szükség által van indokolva,

hanem maga a törvény által is követeltetik; mert az 1 8 7 1 .
évi XVIII-ik

t. cz. 109. §-ába szórói-szóra á l l : „Addig, mig

az erdők fentartásáról egy újonnan hozandó általános törvény
rendelkeznék, a községek kötelesek

egy a községi erdők fen-

tartását biztosító kezelési módról gondoskodni. Az erre vonat
kozó alapszabályok a törvényhatóság elé, s ez által a
ministeriumnak jóváhagyás végett

belügyi

felterjesztendők."

„De ki fogja egy erdőgazdaságnak alapszabályait átvizs
gálni

és jóváhagyni ? senki más, mint egy elméletileg és gya

korlatilag kiképzett erdész! ilyen azonban a törvényhatóságok
nál teljesen

hiányzik."

S gondolják talán a tisztelt szaktársak és e lapnak olvasói,
hogy ilyen

bizonyítékok

eredményre

vezetett? Korántsem!

történt,

volt,

az

utasítással adatott

és szem előtt fekvő tények felhozása
Az egyedüli, mi e részben

hogy a többször

emiitett körrendelet azon

ki a közigazgatási szolgabiráknak, hogy az

abban idézett törvényekhez

szigorúan

ragaszkodjanak, s azok

végrehajtása, valamint az erdőgazdaság felett a felhívott szak
értők közreműködése mellett őrködjenek. Hasztalan volt minden
abbeli

bizonyíték,

hogy

míg

a

legbuzgóbh

szolgabirák

sem

lesznek

képesek

az

erdővel

való

helytelen

bánásmódot meg

akadályozni, mivel csak akkor vethetik magukat közbe,
az erdőpusztitásról mint már bevégzett

tényről

vagy a midőn

ez nekik

A

tudhatja

mi történik

mind,

feljelentetett.

midőn

meggyőződtek,

szolgabíró azt sem

a kerületében fekvő községekben,

annál kevésbé pedig lehet neki tudomása arról, mi történik az
erdőkben,

mihez

különben is neki, mint nem szakembernek

a

kellő megítélési képesség is hiányzik.
És

ki tegyen neki mindezekről jelentést? Kiknek a rosz

gazdálkodásról tudomásuk van, azok nem ritkán annak

előidé

zői, s abból jó hasznot húznak, idegenek pedig nincsenek a r r a
hivatva, hogy

más

erdejét

vizsgálják,

sőt abban egyátalában

semmi keresni valójuk sincsen, s ha az erdőpusztitásról
másuk is van,

azzal nem

sokat törődnek,

tudo

mert magukat az

ilyféle panaszokból eredő kellemetlenségekbe keverni nem akarják.
Igy vagyunk

tehát

t o t t s az e l s ő t e k i n t e t r e
nisteri

az u j a b b i i d ő b e n k i b o c s á 
„m e n t (V-n e k l á t s z ó

mi

körrendelettel!

Az pedig

a mit

leirék, történt oly municipiumban, mely

Magyarország felső részének egyik gyönyörű vidékét
melynek kerületében majd

minden

képezi, s

község egyszersmind

birtokos i s ; hol az erdőbirtok többnyire a község

erdő

vagyonának

legnagyobb részét képezi, sőt a hol nem ritkán az erdőknek jó
karbani

fenntartásától

a községnek jövendőbeli jóléte

tétetik

függővé.
Hogy
tosítása

pedig

ezen

tekintetében

körrendeletnek

más

megyék

alkalmazása és fogana

hatóságai

nagyobb sikerrel

jártak volna el, abban erősen kételkedem.
Mindenütt hiányoznak az alkalmas végrehajtási közegek s
épen e miatt az erre vonatkozó törvények határozatainak eré
lyes

alkalmazása

tudjuk',

melyik

is.

Sőt

annyira

ministeriumnak

megy

a dolog, hogy

rendelendők

nem

alá egyátalában a

községi

erdők,

vájjon

a

belügyi,

vagy

pedig a földmivelés-,

ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak?
Egy

1870.

évben megjelent ministeri kibocsátvány, mely

a községi erdőgazdaság tekintetében a fentebb emiitett körren
deletet

közvetlenül

megelőzte, a belügyi

ministeriumtól

vette

eredetét s következőleg hangzik :
1201.
szeti

Magyar

egyesület

kevesedésének
erdőgazdasági

királyi

belügyminister.

előterjesztése
egyik
elvekkel

fogva

a nevezett

értők

által

kezelt

oka

a

szerint
községi

ellenkező

egyesület

az

Az országos erdé
erdőbirtok

erdők

gondatlan,

kezelésében

azt javasolja,

folytonos

rejlik,

és az

s ennél

hogy a nem szak

községi erdők a közérdek igényeinek meg

felelő felügyelet alá helyeztessenek. Habár hinni akarom, hogy
a

közönség

fogva

a

a törvényben gyökerező jogánál és kötelességénél

községi

képező erdők
pusztítások

vagyon

okszerű

egyik jelentékeny

és becses

részét

kezelése, és azokban netalán tapasztalt

megszüntetése

iránt

már

intézkedett, mégis jónak

látom az országos egyesület fentebbi javaslatáról a közönséget
oly

felhivással

értesíteni,

hogy

azon

esetre,

ha

az emiitett

irányban kibocsátott megyei szabály a községek által meg nem
tartatott volna, az erdők és a községi vagyon
kezelését

szabályozó

kedjék : hogy
ségnek

a

községek

felülvizsgálat

kező megyei

törvények
végett

korlátain

erdőgazdasági

fenntartását

belül

és

akkép intéz

terveiket

a közön

bemutatván, az ezek fölött kelet

határozatok pontos megtartására köteleztessenek,

és e tekintetben kellőkép ellenőriztessenek.
Budán, 1 8 7 0 . évi február

3-kán.
llajner

Pál, s. k.

Ennek sem volt azonban jobb sikere mint utódjának. Mert
ha

a közönségek erdejöknek gazdasági tervét a többé-kevésbbé

kiképzett
jesztették,

szakemberek

által elkészitt.tték s azokat fel is ter

némelyek pedig

ezt mostanáig

sem

tették, kérdés

támad,

ki

fogja

azokat

a megye

bizottmányában

kicsoda azokat a belügyministeriumban jóváhagyni?
azoknak megtartása felett őrködni? midőn ezea

vizsgálni?
és kicsoda

forumok egyi

kében sem alkalmaztatik egyetlen egy szakértő sem!
Ezen
későbbi

előbb megjelent kibocsátvány tehát a b e l ü g y i ,

pedig

lemügyi

a

f ö l d m i v e l és-,

ipar-

és

a

kereskede

ministeriumtól származik, de az sehol sem lett soha

megmondva,

hogy

a

legfelsőbb

hatóság

a

községi

erdőügy

tekintetében a belügyi ministeriumtól a földmivelési ministerium
hoz

áttétetett

volna,

a hová az voltakép tartozik is. Mindaz

által bizonyos, hogy hazánknak az 1 , 0 8 9 . 8 0 0 katasztrális hol
dat

magában

foglaló

községi

erdőbirtoka

azoknak

egyikében

sincs egy szakférfi által sem képviselve.
Vájjon
összegért
kárt

meddig

tarthat

csökönősködő,

tevő

még

de

e talán

kihatásában

pár

ezer

forintnyi

százszorosan

annyi

s a közügy érdekének igaz előmozditóit méltán és

kihívóan bosszantó ferde viszony?
A magán

erdőbirtokos

saját

érdekénél fogva is, az ész

szerű és föntartó erdőbánlás felé hajlik; nem igy van ez azon
ban a községi erdőgazdasággal. Itt a közigazgatási
nem

csak

hatóságnak

akkor kellene közbevetni magát, midőn ez a közjó

és a nemzetgazdaság

érdekeivel

ellenkezőleg

kezeltetnék,

de

oly esetben is, midőn általa az erdőtőke a jövendőbeli haszon
élvezők hátrányára kizsákmányoltatik s kifosztatik.
A

mi

pedig

nézve, ugyanaz
alapítványi

áll a községi

áll egyátalában

erdőkről

erdőkre
s teljes

is, hol főpapjainkat

és azok kezelésére
mértékben

a papi s

s egyháznagyjainkat

szinte nem az erdő maga, de csak annak használata illeti meg.
Hogy ezen dologra valóban kevés figyelem fordittatik, az bizo
nyos, de figyelemre kevésbé méltatott tény.
Kötelessége

volna

tehát

a

kormánynak

hatni, hogy a törvényhatóságoknál közigazgatási

valahára

oda

erdőfelügyelők

alkalmaztassanak.*) Ámbár a megye önkormányzati jogánál fogva
saját belügyeiben önállóan rendelkezik is, mindamellett azonban
a felügyeleti jognál fogva, oly rendeletek határozott és pontos
végrehajtására is köteleztethetnék, melyek az ország közjavának
előmozdítására irányozvák. Mindenesetre azonban okvetlen szük
séges, hogy mindezeket azon intézkedés előzze meg,

miszerint

azon ministeriumnál, melynek felügyelete alá a községi erdők he
lyeztetnének, ha nem is több erdészeti szakember,
egy

önálló

erdészeti

nézve ugyan, hogy

melyik

előadó

legalább

alkalmaztassák.

ministeriumhoz,

vájjon

Arra

a belügyi,

vagy pedig a föídmivelés, ipar és kereskedelemügyihez soroztassanak-e
azon

az

erdők ? nem

erdészetileg

kiképzett

támad

nagy k é r d é s ; de igen is,

szakegyénre nézve, kit egyébiránt

a ministeriumnak az administratióban legjártasabb és az erdő
gazdaság
bizton
az ügy

és

erdészeti

mondhatjuk,

tudománynak jelen

ez időben

állapotát ismerő, s

alig néhány férfi közül kellene

élére állítani. A mi pedig az erdőknek hová leendő

beosztását illeti, ugy hisszük, ki sem kétkedik azon, hogy ezen
ügy legindokoltabban a földmivelési ministeriumhoz tartozhatik.

Erdészeti-naptár megrendelési felhívása.
Erdészeti
társaink

régen

szakközönségünk
érzik

annak

s különösen kezelő erdőtiszt

hiányát,

hogy

magyar

nyelven

„Erdészeti Naptár" nem jelenik meg.
Részünkről

is tudva

idő szerint a németnyelvű

azt,

hogy magyar

szaktársaink ez

naptárakra vannak utalva, s főleg

jól ismerve azt, hogy szakunk kezelési eljárásánál az erdőtiszt
*) A kormány
az erdőtörvényjavaslat
alatt a képviselőháznak
latban megfelelő számú

a közigénynek részéről is megfelelni óhajtván, jelenleg
elkészítésén dolgozik, s azt a jövő országgyülési-szak
előterjeszteni Ígérte. Mint biztosan tudjuk, e törvényjavas
crdőfeliigyelők alkalmazásáról gondoskodva lesz.
Szerk.

Ézakbeli jegyzeteinek megtehetése végett egy az erdészeti üzlet
igényeinek
mennyire

megfelelő beosztással biró zseb- vagy tárcza-naptár
nélkülözhetlek

elhatároztuk

egy

ily naptárnak

az

1874. évre leendő kiadását.
A kiadandó naptár szakbeli tartalmát illetőleg, csupán egyet
kívánunk szakközönségünk megnyugtatására itt megjegyezni, hogy
a

lehető

legczélszerübb

összeállításnak

eszközlésére

Bed ő

Albert főerdőmester ur számunkra szíves közreműködését ígérte,
s hogy a naptár természetszerű rendeltetéséből folyólag, abból
az annak használhatóságát biztosító segédtáblázatok, kimutatások
és tanácsok, s az évi feljegyzésekre szükséges rovatlapok biányzani nem fognak.
Jelen
létszámának
tisztelettel

vállakiunkkal
statistikai
felkérjük

a

összefüggőleg

összeállítását
magyar

a magyar

erdőtisztek

is előmozdítani óhajtván,

birodalomban

szolgáló

összes

szaktársainkat, miszerint ne terheltessenek nekünk tudomásunkra
hozni, hogy az általuk ismert és nagyságra nézve cat. holdak
ban

megjelölendő

erdőbirtokoknál

vagy

erdőtesteknél

hány

erdőtiszt, mely helységben és mily minőségben van alkalmazva,
s hogy jelenleg kik azon erdőtisztek. Ezen birtok, név cs lak
hely kimutatás naptárunknak egyik fejezetét képezendi, s meg
vagyunk győződve, hogy a szaktársakkal való könnyebb érint
kezés vagy

azok hollétének tudhatása végett naptárunk meg

rendelői annak szintén jó hasznát veendik.
A t. megrendelők részére a naptár bekötve és használatra
felszerelve

fog

az

árnak

postautánvételével

megküldetni,

egy példánynak 1 frt 80 k r ; előfizetést készpénzben

ára

nem ké

rünk, csupán a megrendelési ivet kérjük idei október-hó 15-ig
alulirtnak nevére czimezve beküldeni.
Budapest, 1 8 7 3 .
Hoffman

Sándor,

ministeri titkár és erdőügyi előadó a cultusministeriumban.

Átlagos tüzifaárak 1872. évből.
(A b u d a i m. kir . p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g
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Melléklet
Jelen kettős számú füzetnek külön adott és önálló mellékletét képezi:
„A magyar államerdők faüzleti ismertetése" czimü és nagy negyedrétben
két nyomatott ivre terjedő statistikai munka. E mű kimerítő ismertetést
szolgáltat az állami erdők terjedelméről, a fanemek arány számáról, a
munka és faárakról, s a jelenleg eladható fatömegekről. E külön röpirat
jelen füzethez csatolva, minden előfizetőnknek ingyen küldetett meg.

Pályázatok.
4383. sz. Alulírott m. kir. jószágigazgatóság kerületéhez tartozó
rékási m. kir. erdőhivatalnál a pénztár ellenőri állomásra, melylyel a XI.
rangosztály mellett 500 frt fizetés, 10 öl tűzifa, 4 hold terményfőid,
továbbá szabad lakás, vagy 2 annak hiányában 15°/ lakpénzilletmény van
összekötve, az évi fizetés /.t-v&l felérő készpénz tiszfibiztositék kötele
zettségével ezennel pályázat nyittatik.
Pályázni kívánók értesíttetnek, miszerint kérvényüket, melyben
életkoruk, nyelvismeretük, különösen a magyar nyelvnek szóban és Írás
ban való tudása, eddigi szolgálatuk, a számvitelben és pénztári kezelés
ben való jártasságuk hitelesen igazolandó, ezen igazgatósághoz folyó év
július 31-éig benyújthatják; az erdészeti akadémiát végzett és állam
vizsgát letett pályázókra különös tekintet lesz.
Temesvár, 1873. évi július 8-án.
A temesvár-karánsebesi ín. kir. jószágigazgatóság.
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5144—1654. A máramaros-szigeti m. kir. bányaigazgatóság kerü
letében betöltendő 13 erdőgyakornoki állomás. Ezek közül hét, évi
550 frt, öt, évi 450 frt, egy, évi 360 frt segélydijjal van egybekötve.
Kellékek : jó sikerrel végzett erdészeti szaktudományok, a nyelv
ismeret, és az eddigi szolgálat kimutatása.
Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket f. é. aug. hó 25-ig alantirt
'bányaigazgatósághoz benyújthatják. — Szigeten, 1873. julius-hó 20-án.
A m. kir. bányaigazgatóság.
Alulirt m. kir. jószágigazgatóság kerületéhez tartozó káránsebesi
m. kir. erdőhivatalnál egy I-tö, és előléptetés esetén egy II-sod osztályú
erdészi állomásra, melylyel a X-ik rangosztály mellett 800, esetleg 600
frt fizetés, 300 frt utazási és 10 frt irodai átalány, továbbá 150 frt lak
pénzilletmény van összekötve, ezennel pályázat nyittatik.

Pályázni kivánők értesíttetnek, miszerint kérvényüket, melyben
életkorul:, nyelvismeretük, a magyar nyelv szó- és Írásban való tudása,
valamely erdészeti academián végzett szaktudományuk, erdészeti állam
vizsga letétele, erdőkczeiésbeni jártasság, és eddigi alkalmazásuk, hite
lesen igazolandó, ezen igazgatósághoz folyó évi augusztus 30-áig be
nyújthatják.
A temesvár-karánsebesi m. kir. jószágigazgatóság.
A nagyméltóságú m. kir. pénzügyministerium folyó 23.212. szám
alatti intézménye folytán a budai m. kir. faraktári gondnoki állomásra
IX. díjosztály 900 frt fizetés, 12 öl fa, 9 hold föld, 20 frt irodai átalány,
300 frt utazási átalány és szabad lakásbeli járandóság mellett, az évi
fizetés /:;-ának biztositékképeni letételi kötelezettséggel 1873. augusztur;
20-ig pályázat iratik ki.
Felhívatnak tehát erdészeti szakképzettséggel biró és pályázni
kívánó folyamodók, miszerint a szabályszerűen felszerelendő kérvé
nyeiket, ha közszolgálatban állanak, elöljáróságuk utján, különben köz
vetlen ezen igazgatóságnál fenti batáridőig benyújtsák.
Budapesten (Ó-Budán) 1873. július 24-én.
A m. kir. jószágigazgatóság.
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2296. sz. Az alulirt kir. jószágigazgatóság kerületéhez tartozó
szcmolnoki kir. erdőhivatalnál az erdőmesteri állomás megüresedvén,
annak betöltése végett ezennel pályázat nyittatik.
Ezen állomással a Vlll-ik napidijosztály, 1000, azaz egy ezer frt
évi fizetés, szabad lakás, vagy ennek hiányában a fizetés 15°/ ka mint
lakpénz, 15 öl tűzifa, 10 hold kaszáló, 500 frt, azaz ötszáz frt ló- és
kocsistartási, 300 frt, azaz háromszáz frt utazási, 200 frt, azaz
kétszáz frt szolgatartási és 100 frt, azaz egyszáz frt irodai átalány élvevezete, és az évi fizetés / - madával felérő készpénzbeli tisztibiztositék
lefizetésének kötelezettsége van összekötve.
Pályázni kívánói-: felhivatnak, hogy kellőleg felszerelt folyamodvá
nyukat az alulirt igazgatóságnál legfölebb f. évi július 31-ig nyújtsák be.
Az ezen állomásnál megkívántató minősitvény a következő : az
erdőacademián végzett szaktudományok, erdészeti államvizsga, a magyar,
német és tót, de különösen a magyar hivatalos nyelvbeni jártasság,
a fogalmazásban, számvitelben, az erdőkezelés és gazdaság minden ágá
ban és az erdőhivatal vezetéséhez megkívántató képesség és képzettség.
Soóvárt, 1873. július 14-én.
A in. kir. jószágigazgatóság.
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