
a medve bocsokat egyenkint a legközelebbi ,szinereká"-hoz 
(fenyőfa) hajgálta — s a még gyenge állatkák kimúltak. A 
medve nem hallva többé fiait, elment; de ezzel a comédiának 
még nem volt vége, mert éjjel, — midőn éppen egy ember 
vizeit akart menni — visszajött, ez hirtelen visszaugorva, fel
lármázza társait, kik aztán tüzes kanóczókkal kergették el a 
fiaiért bánkódó szegény medvét. — Csakhamar ismét visszatért 
és kezdte a kalibát szétszedni, — ismét elkergették; ekkor 
gondolva, hogy nyugvásuk egész éjjel ugy sem lesz, elhagyták 
a kalibát és útnak indultak hazafelé; a medve mindenütt nyo
mukban, egész a völgyig elkísérte őket ; innen aztán végre 
visszatért, panaszos mormogást hallatva piczi fiaiért, melyek 
oly nagy állathoz valóban kicsinyek, a kutya kölykeinél talán 
semmivel se nagyobbak." 

A szives tudósitás. mely február 25-éről kelt, az időről 
szólva ezeket mondja: „Jelenleg nálunk roppant hózivatar és 
hóesés van, már az előbbi hóval átlagosan, miután az első 3 ' 
hó meleg esőzések következtében összerogyott, 4 ' magas és 
igy a rőtvad rosz kitelelésnek néz eléje." Puskás Pál. 

Az aschaffenburgi erdészeti-tanintézet létkérdése. 
(cB.) Tisztelt olvasóink bizonyára emlékeznek még a 

Németországban megindult, és lapunkban is jelezve volt azon 
mozgalomról, mely az erdőakadémiáknak az egyetemekkel való 
egyesítését czélozza, s melyet a német erdészek nagyobb 
része szükségesnek ismer. E mozgalommal kapcsolatban lett 
hozva az aschaffenburgi erdőakadémiának újjászervezése, vagy a 
müncheni egyetemre való áttételének kérdése is, és a németor
szági szakkörökben kiváló érdekeltséggel várták a határozatot, 
melyet a bajor tartományi gyűlés a budget tárgyalása alkalmá
val kimond, s melynek a felett kellett dönteni, hogy megmarad-e 



az aschaffenburgi intézet ott helyben, s ezen eset folytán 
megszavaztatik-e az újjászervezésére szükséges 120 .000 márka 
költség, vagy egyesittetik a müncheni egyetemmel, s igy a 
költségek fele része meg lesz gazdálkodva. A bajor kormány, 
s illetőleg az ottani pénzügyministerium ez ügyben való állás
pontjának ismerete után sokan hitték, s még részünkről is 
gondoltuk, hogy a 120 .000 márka költség aként fog hatni a 
bajor törvényhozásra, hogy az inkább egyesíteni fogja az aka
démiát az egyetemmel, mintsem ez összeget megszavazza. Az 
eredmény azonban más le t t , mert a kamara ultramontán 
tagjai, támogatva 3 szabadelvű képviselő által is, csekély több
séggel ugyan, de azon határozatot hozta, hogy az aschaffen
burgi erdészeti tanintézet továbbra is fenntartandó, s újra
szervezésére a szükséges költség megadatik. A bajor kamara 
e határozata , azon német erdőgazdáknál, kik az erdőaka
démiáknak az egyetemekkel való egyesítését kívánják, nagy 
megütközést keltett, s hogy ott a kérdést nem is oly alá
rendeltnek tekintik, mutatja az is, hogy B e r r bajor pénz
ügyminister a kormány által javasolt egyesítés elvetése foly
tán tárczájáról való lemondását nyújtotta b e , kijelentette 
azonban a kamarában, hogy az erdőakadémia szervezésének 
kérdése, tehát a müncheni eg} etemmel való egyesítése is a 
korona jogaihoz tartozik, s igy az nem fogja magát a tar-
tománygyülés határozata által kötöttnek ismerni, minek alapján 
szakkörökben teljesen megvannak győződve arról, hogy az 
akadémia az egyetemmel mégis cgyesittetni fog. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , 1877. ápril-hó 10-én. 

A faanyagok keresleténél határozott javulás mutatkozik, 
s mig a mult hónapban főleg a tölgyfa volt kedvelten tnda-



költ, addig most bel- és külföldi fogyasztásra a fenyőféléket 
is keresik. Ugy látszik, hogy a párisi St. Gairmain boulo-
vardon, a dalszinház uton és a Mars mezőn foganatosítandó 
nágyobbszerü építkezések szálai hozzánk is elhatnak, noha 
másfelől arról is tudósítanak, miszerint Paris építkezéseihez 
Oroszhonból szintén nagy mennyiségű anyagokat vásároltak. 
Eőbb piaczainkon az ujon szállított fris anyagból még aránylag 
kevés készlet van, miután folyó vizeink áradó magasabb állása 
a szállításra nem volt kedvező. 

Ez évre daczára a pénz- és hitelhiánynak több uj épít
kezés teljesítését várják, s tettleg magában a fővárosban is 
több uj építésre adatott engedély. 

Ha a még mindig rettegett , s a legutóbbi napokban épen 
előtérbe lépett háború elmarad, a fakereskedők, s velők osz
tozva mi is ez évben kedvező faüzletet remélünk, mind a mel
lett is, hogy a magyar faanyagoknak nehéz küzdelmet kell 
megállani, egyfelől a vasutakkal, másfelől pedig a tudatlan
sággal és rágalommal szemben, mely azok jóságát vonja két
ségbe, s melyre nézve fájdalom, a meggyalázás épen azon 
pontjáig jutottunk, hogy a budapesti dalszínházhoz szállítandó 
faanyagokra kiirt ajánlati tárgyalásnál a magyar fa szállítha
tósága egyenesen ki lett zárva. Határozottan elmondjuk, hogy 
azok, a kik ezt tették, legszelídebben szólva, nem tudták mit 
cselekcsznek, s intézkedéseiket nem bebizonyítás által szerzett 
tudásra alapították, hanem felületes állításra, vagy puszta 
mende-mondára. Van-e erről a t. földmivelési- és kereskedelmi 
ministeriumnak tudomása ? s ha van, csak annyit kérünk, 
kényszerítse azokat, kik a magyar épületfának a versenyből 
való kizárását tudományuk és lelkiismeretük meggyőződése 
szerint teljesitendőnek vélték, hogy bizonyítékaikat nyilvá
nosságra hozzák, és pedig azért, mert itt országos érdekről 
van- szó, s az megkívánja, hogy az ügy a maga valóságában 



ídderitessék', mert a kérdés sokkal fbntosabb, hogy sem hall
gatással mellőzhető lenne, hiszen Magyarország legbiztosabb 
jövedelmét a fa adja, s az már még is csak sok, hogy épen 
mi adjunk a külföld kezébe fegyvert arra, hogy azzal anya
gunk jóságának hitelét megrontsa. Avagy megengedheti az 
állam azt, hogy azon anyag hitele, melynek jövedelmét elég 
nagy adóval róvja meg, tudatlanságból csak ugy kurtán-furcsán 
és könyelmüen tönkre tétessék ? 

Faanyagaink értékesítésének másik tényezője a vasutak 
által alkalmazott szállítási dijak észszerű megállapítása. E 
részben ugyan a múlthoz képest történt valami kevés javulás, 
de még mind nem reducáltatott a szállítási dij azon fokig, 
melyet a vasutak üzleti érdeke megengedne, a faszén szállítási 
dijai viszonyítva a kőszénhez, épen magasak, az ezüst árkelet 
pótlék beszedése pedig, mely több vaspályánál alkalmaztatik, 
egészen igazságtalannak mondható azzal szemben, hogy ezen 
pótléknak szedése a gabonánál és őrleményeknél a kivitel emelése 
végett 5° / 0 - ra szállitatott, mig a szállítást sokkal nehezebben 
elviselhető és nagyrészben szintén kivitelre utalt faanyagoknál 
változatlan áll. De van ennek még azon más oldala is, hogy 
azon erdőtermények, melyek oly vasutakra vannak utalva, hol 
az ezüst árkelet pótlékot szedik, nem versenyezhetnek azokkal, 
melyek szállításánál ily pótlékot nem kell fizetni, s hogy ez, 
az ezüst árpótlékot szedő vasutakra is hátrányos, mert azok 
szállítási anyagát kevesiti. Következik tehát, hogy az ezüst 
árpótlék szedése a faanyagoknál is leszállítandó, vagy az egy
szerű bankjegy díjtételek kivétel nélkül alkalmazandók, mi 
aztán nem csak a kereskedőket hozza azon helyzetbe, hogy 
biztosabban s igy több esetben köthetnek vásárokat, hanem ez 
által a vasutaknak is több szállítandó anyagot ad. Minderre 
pedig fakereskedelmünk érdekeinek megvédése végett annyival 
inkább kell gondolnunk, mert máshelyt megtesznek mindent, 



mi által anyagainkat leszoríthatják; igy például Austriában is 
a Dunának Dévényig való szabályozását tervezik és sürgetik, 
indokolván ezt azzal is, hogy igy könnyebb lesz faanyagukat 
hozzánk leszállítani. 

A tűzifa készletek általában megapadtak, s ez anyag 
kereslete is élénk. 

Vasutak számára a különféle talpfa és épitő anyagok 
mellett kiváló jó áron értékesíthetők a dörzsféknek váló nyárfák, 
mire a vizmenti erdők tulajdonosainak figyelni, nem lehet 
hálátlan munka. 

A lucz- és cserkéreg keresettsége folyton nő s előnyös 
értékesítésére még annyival kedvezőbb a kilátás, mert a vas
utak is hajlandók ez anyagra nagyobbmérvü szállítási díjked
vezményeket adni. 

Hazai piaczainkról ez úttal ártételeket nem közlünk, 
hanem utalunk azokra, melyeket ez évi eddigi füzeteinkben 
feljegyeztünk, csupán az oderbergi piaczról óhajtván még meg
említeni azt, hogy ott a rendes méretű vasúti talpfák ára 
darabonként 1 frt 80 k r — 2 frt, s hogy Francziaország számára 
a tölgyfa anyagot élénken keresik. 'Bedő oAlbert. 

K ü l ö n f é l é k . 
F i u m e és L i v e r p o o l k ö z ö t t egyenes hajózási ösz-

szeköttetés jött létre. Ez úton kivitelre számitható erdészeii 
termékek Angliába a donga és cserkéreg; Palermo, Bari, 
Ancona és Messinába pedig mindennemű faanyagok. 

C s e m e t e e l a d á s P o r o s z o r s z á g b a n . A porosz 
államerdészet részéről oly erdőbirtokosoknak, kiknek nincs 
alkalmuk vagy módjuk a számukra szükséges csemetéket ne
velni, a mult évben a termelési költségek megtérítése mellett, 
következő csemete mennyiség szolgáltatott k i : 2 , 8 0 9 . 7 0 0 
lombfa és 53 ,790 .500 fenyőfa, összesen tehát 50 ,600 ,200 
csemete. Ezzel aztán jó darab földterületet lehetett bcerdősiteni. 


