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Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem tagjai, 
16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát alapítottak, 
ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet alapítottak, az illető 
alapítványi kamat beküldése mellett ára 6 kor. Rendes tagoknak a 16 kor. 

évdij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

A lapnak legkésőbb minden hónap végéig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők 
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 

B U D A P E S T , 1 9 0 0. 
.PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 

O L L Ő I - Ó T 25. sz. ( K Ő Z T E L E K ) . 



Tájékozásul. 
Munkatársaink s azokká lenni kívánó ügybarátaink tájékozására a kö

vetkezőket jegyezzük ide: 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövőre is 

megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazdaság összes ágainak 
müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük az 
erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati 
ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő írói díjban 
részesittetnek és pedig: 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel . . . . . . . . . . . . 40—48 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24—32 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi oly fordításért, mely a szerkesztő
ség részéről átdolgozást igényel . . . . . . . . . . . . 16 K.-ban. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kívánnak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
és gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes félivekre, s ilyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban írják. A ki czikkét 
ugy kívánja közöltetni, hogy azon változtatás ne tétessék: ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papíron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni, 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 10. szám". 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá
mosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdé
sekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, 
habár ezek az illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is lát
szanának, lapunknak gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. 

, A szerkesztő. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 
nyomdai költségek megtérítése esetén hülönlcnyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

30 példány: 16 oldalas ivenkint 7 K. — fill.; 8 old. ív, 4 K. 40 fill. 
50 „ 16 „ „ 8 „ — „ 8 „ „ 4 „ 80 „ 

100 „ 16 „ „ 10 „ — „ 8 „ „ 6 „ 60 „ 
Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 

3 K. 60 fill., 50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 



ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

K Ö Z L Ö N Y E . 

Kiadó : Szerkesztő: 

Az Országos Erdészeti Egyesület. Bund Károly. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 2 8 . - á n . 

Harminczkilenczedik évf. I V . füzet. 1900. április hónap. 
előfizetési dij egy évre 16 kor. Az Országos Erdészeti Egyesület oly alapító 
tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 
16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alap. tagok, kik 300 kor.-nál 

kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesstó'ség és kiadóhivatal Budapesten, Lipótváros, Alkotmany-ítc:a, 10. szám. n. emelet. — 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

A középerdö. valamint az egyes föfakorosztályok 
pénzügyi érettségének megállapítása.) 
Irta : Fekete Lajos, m. k. főerdőtanácsos és akad. tanár. 

I. A középerdő vágási érettségének megállapítása a mutatószázalék 
segélyével. 

A középerdő mutatószázalékának képlete semmiben 
sem különbözik az egykorú erdőétől. Mindazáltal értelmezése 
némi magyarázatra szorul. 

A mutatószázalék ( « ) alatt itt is azt a százalékot 
értjük, melylyel az állab eladási értéke annak bizonyos 
életszakában x év alatt kamatozik. 

Csakhogy itt az állab eladási értékének növekedése 
más lefolyású, mint az egykorú állabé; mert a középerdő 

*) Mutatvány Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnak „Erdészeti Nyere-
segszámitástan" czimü uj müvéből, melyet közelebbről bővebben fogunk 
ismertetni. Szerk. 
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állabja aljfából és különböző korú (és nemű) fő fából van 
összetéve. 

Épugy az aljfa, valamint minden egyes fő fakorosztály 
értéknövekedése, külön-külön, hasonló szabályok szerint 
történik, mint az egykorú állaboké. Itt azonban az állab 
különböző korfokokból lévén összetéve, egészben az érték
gyarapodás összetettebb, bonyolódottabb, mint amott. 
Mindazáltal egészben véve biztosan állithatjuk, hogy az 
aljfa 0 éves korától az Összes középerdő állab értéke 
egész f év alatt növekedik, de folyton sülyedő százalékkal. 

Ennek következtében tehát a mutatószázaléknak is 
sülyedni kell, mig eléri az u. n. erdőgazdasági százalékot. 
Ez az idő jelzi a legczélszerübb vágáskort. Ha a mutató
százalék a gazdasági százalék alá sülyedett, akkor az állab 
már túllépte pénzügyi érettségének időpontját. 

Ha az átlab jelen kora k és eladási értéke VA, to
vábbá x év múlva lesz az összes állab eladási értéke 
Vk | x és ez idő alatt még bejő az aljfa /-dik évében Bt 

előhasználat; az erdőgazdasági százalék p a talaj értéke T 

f , u \ 

és az évi kiadás u, végre \T-f- qTq^I összeg helyett #betüt 
irunk; akkor az alapképlet, melyből ki kell indulnunk, 
ime e z : 

V,(VO^— í)A-[j(VOpl — 1 ) = Vi+».— f*-t-BiVOp* + *-': 
A képlet bal oldalán látjuk a /»• éves állab értékének 

a keresett w százalékkal számított kamatait, illetőleg sza
porodókat, valamint a talaj járadéknak és évi kiadásoknak 
végértékét, mely utóbbiakat a másutt kifejtett okokból 
következetesen csakis a gazdasági százalékkal (p) szá
mithatjuk. 

A tőkék kamatozásának eredménye másfelől, az 
egyenlet jobb oldalán az állab értékének x évi tényleges 

file:///T-f-


gyarapodása Vk+-'x—V, és az előhasználat utóértéke 
Btl-Op***-'. 

Ha a képletet tovább fejlesztjük, rájövünk először a 
kamatszámitási táblával már megoldható következő egyen
letre : 

1 -o &* = ^ + J + ^ l , 0 / ^ - / - . « ( 1 0 r - l ) ! 
Vk ' 

ebből végre lesz: 

mely utóbbi egyenlet csak logarithmuskönyv segélyével 
oldható meg. 

Egyszerűség okáért B{ VQp*+Jr~l ki is hagyható, mint
hogy egyfelől előhasználat ily kis időközben úgyis alig 
foganatosittatik és másfelől a véghasználatba beolvasztható. 

Legyen : 
/• = 22 
x = 10 

V22 az 1. fej. 3. czime szerint megállapítva 389-77 korona; 
F 3 2 » 1. » 4. » » » 617*20 » 
továbbá 

p = 3°/o 
T= 120 korona 
u -= 3 „ 

Előhasználat nem vétetik számításba. 
.Mer/oldás: 

, Í io 617-20 — (120 + 100) (1-03 1 0 — 1) 
1 u to l u = 

l - 0 t 0 1 0 : 

389-77 
61720 —220 X 03439 

389-77 
f O t o 1 6 — 1-390 

w = 3-32(l/o 



Tehát az erdő 10 év múlva még nem érné el a 
vágási érettséget. 

Ha a gazdasági százalékot 3'5-re teszszük, lesz 

1 - 0 ( 0 1 , 1 = 1-306 

w = 3-17% 

Ez utolsó esetben tehát, ha t. i. 3*5° 9 kamatlábat 
kívánunk az erdó'gazdaságban működő tőkéktől, az állab 
a következő 10 év lefolyása alatt már át fogja lépni 
pénzügyi érettségének időpontját. 

megállapításánál azt kell tekintetbe vennünk, hogy a leg
öregebb főfáknak mily műszaki czélokra kell alkalmato
saknak lenniök és hogy mely korig tarthatók fenn a nélkül, 
hogy épségükben hiányt szenvednének; mindazáltal ismer
nünk kell a megállapításnak kamatos-kamatszámításra 
alapított módját is. 

Alább két ily módot ismertetünk. 

Nevezett szerző szerint először meg kell állapítani az 
aljfa vágásfordulóját. Ez esetben aztán csak arról lehet 
szó, hogy vájjon fentarthatunk-e pénzügyi haszonnal 
valamely fajú főfát 2, 3, 4 s i. t. fordulóig? 

E czélból tapasztalati uton ki kell puhatolni, hogy 
mily vastagok a föfák az 1., 2., 3. s igy tovább forduló 

l -Ow 1 0 

1-0 w 1 0 

389-77 
617 20 —205-71 X 0 ' 4 1 0 6 

389-77 

2. A f ö f a pénzügyi érettségének megállapítása. 

Ámbár az egyes fafajok vágáskora maximumának 

a) Broillard módszere/') 

* ) Ch. Broillard, le traitement des bois en Francé, 1804. 



végén; mekkora ez időpontokon eladási értékük, mekkora 
területet ernyőznek be és mennyire tehető az aljfa érté
kében ez által beálló veszteség. 

Ez utóbbit ugy kapjuk meg, hogy egy a vágási érett
ség korában levő hasonló termőhelyen álló és hasonló 
fanemü sarj erdő értékét egy négyzetméterre kipuhatoljuk 
•s e számot a beernyőzött terület négyzetméterei számával 
megszorozzuk. 

Ha pl. egy jó termőhelyen álló sarjerdőben a 30 éves 
állab fatömege a termelési apadék levonásával lenne 
110 m\ ebből 

83 m3 dorongfa 4 koronával = 332 korona 
2 í » » 2 » = 54 » 

Összes érték 1 holuon = 386 korona. 

Ebből esik m2-re 

896 : 5755 = 0'0671 korona, 

A tölgyföfa viszonyait kimutató tábla. 
(Egy konkrét esetben.) 
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A főfa 
által egy 
fordulón 
át átla

gosan be
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terület 

év cm. m. cm. m 3 K. | K. m. m 2 m 2 

30 
60 
90 

120 

13 
3 0 
45 
8 0 

5 
7 
9 

10 

10 
25 
38 
4 9 

0 - 0 3 9 
0 - 3 4 4 
1 - 0 2 1 
1 - 8 8 6 

(i 
10 
14 
20 

1 

0-23 
3 4 4 

14-29 
37-72 

2 - 6 
6 - 0 

; 9 - 0 
1 2 - 0 

5-3 
28-0 
64-0 

1 0 8 Ö 

1 7 - 0 0 
4 6 - 0 0 
8 6 - 0 0 

*) Megjegyzés. A műfa értéke a föfánál teljesen számításba vétetett, 
ellenben az ágfa a számításból kihagyatott, tekintettel azon elkerülhetetlen 
veszteségekre, melyek egyes föfák elértéktelenedése folytán beállanak. 



Broillard további eljárása a vállalkozói nyereség ki
számításában áll, mely ugy történik, hogy valamely kor-* 
fokú, vagyis az 1, 2, 3 stb. fordulós főfának további egy 
fordulón át való meghagyásából eredő értéknövekedést 
kiszámítjuk, ebből levonjuk a főfa kezdetleges értékének 
(melylyel t. i. birt az illető fordulóidő elején) kamatos
kamatait [Va ( l ' j / / 1 - — 1 ) ] és ezen kívül még az aljfa be-
árnyékolása folytán származó veszteséget. Ha az igy nyert 
különbözet positív ( + ) , akkor a fentartás előnyös, ha 
negatív ( — ) , akkor kamatszániitási szempontból hátrányos. 

Az eljárást felderíti a következő kimutatás: 

.4 tölgyföfa pénzügyi érettsége megállapítását féltüntető tábla. 
/ ' = 3 0 j ; = ? % l-u:J30 — 1 = 1-4273. 
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é V kprona K. k o r o n a korona 

30 60 0-23 3-44 321 0-33 1-14 1-74 

(>0 90 3-44 14-29 10-85 4-90 3-09 2-86 — 
yo 120 1429 37 72 23-43 20-40 5 * 77 — 2-74 

A tölgyföfa tehát még 90 éven tul is fentartható 

volna, talán a 110. évig; de már a 120. évig való fen-

tartásában kamatos-kamatszán ütásí szempontból veszteség 

volna, ha a gazdasági kamatlábat 3%-ban állapítjuk meg. 

Mindazáltal ez csak az átlagos viszonyokra illik, úgyhogy 

igen jó növésben levő 90 éves 'fő fák még ezen számítás 
daczára is behozhatják a 3° "-ot. 



Hasonlóan kell megállapítani a többi fanemekre nézve 
is a legmagasabb vágási kort, például a kőrisre, juharra, 
szilra, nyírfára stb. 

A főfa pénzügyi érettségének ily megállapítása egész
ben véve megegyezik ugyan a nyereségszámítás elveivel, 
de még sem elég szabatos. 

Az, hogy a talajjáradék helyett az aljfában okozott 
veszteséget veszi számításba, gyakorlati szempontból nem 
kifogásolható, mert körülbelül annyi, mintha a sarjerdö 
gazdasági talajjáradékát és az évi kiadásokat számította 
volna fel, melyek végértékének összege a forduló végén, 
ha az előhasználalot mellőzzük, a sarjerdő véghasználati 
értékének felel meg. 

Mindazáltal helyesebb és szabatosabb eszköze a pénz
ügyi vágási érettség megállapításának a mutatószázalék, 
melyet az egyes főfákra is alkalmazhatunk. 

V) A főfa. pénzügyi vágási érettségének megállapítása a 
m u tatószázalékkal. 

E czélra a mutatószázalék ép oly alkalmas, mint az 
egykorú állab pénzügyi érettségének megállapítására vala
mely konkrét esetben. 

A II . szakasz V. fejezetében kifejtett okoknál fogva 
leghelyesebbnek tartjuk az emiitelt fejezet 2 . czimében 
leszármaztatott mutatószázalékot, melynek egyenletei, az 
itt úgyis tárgytalan előhasználat mellőzésével: 



Az 1. egyenlet megoldható a könyv végén található 
kamatszámitási táblák, a 2. pedig logarithmus táblák 
segélyével. 

A dolog természete szerint itt Vk alatt értjük a főfa 
értékét annak k éves korában, Vk + Je alatt a főfa értékét, 
annak (k + x) éves korában, x rendesen 10—15 évet 
jelent, mert a föfa vastagodását és értékgyarapodását 
valamely konkrét esetben rövidebb időre kikutatni erdő
becslési nehézségek miatt nem lehet; de ha grafikus uton 
közbesitett és kiegyenlitett törzsérléktáblával rendelkezünk, 
akkor az abban található korfoki különbségeknek meg
felelően választjuk et. A p betű az erdőgazdasági 
százalékot jelenti, melylyel a talaj járadék és az évi kiadások 
kamatait számítjuk fel. 

u 
Tudomás szerint q = T+77-77- csakhogy itt T és u nem 

J 0*0 p ö 3 

egy holdra értetnek, hanem a főfa által a számítási idő
szak (x) alatt átlagosan beernyőzött területre. Ki kell 
kutatni tehát a főfa beernyőzési területét annak k és 
k + x éves korában és a kettőnek számtani átlagát kell 
a g megállapításánál alapul venni. 

Ha pl. egy holdon T= 150 korona, n = 3 korona, 

p = 3" 0, akkor a g — 150 + t j t ^ = 250 koronával. 

Ha továbbá a főfa beernyőzési területe a 90 éves 
korban 62'22 m2; a 100 éves korban 75*43 m 2, akkor a 
90 és 100 éves korfokok közt átlagosan 08\S2 m~. Már 
most a g mennyiséget ezen területre vonatkozólag meg
kapjuk, ha az egy holdra vonatkozó mennyiséget (250 
korona) elosztjuk az egy holdban foglalt négyzetméterek 
számával (5755) és a hányadost szorozzuk a föfa be
ernyőzési területével. E szerint a fennebbi példában lesz 



Ha már most a 90 éves főfa értéke 

T / , = 14-30 

a 100 évesé 

V* + Je = 21-00 

akkor a képletbe helyettesítve lesz: 

i n „ 21-00 — 2 - 9 9 ( l - 0 3 l ü — 1 ) 
10 tár* = -

14-30 

és a számítást végrehajtva: 

= 3-40ü/ü. 

Ha a főfára vonatkozó értéktáblával és beernyőzési 
táblával bírunk, akkor a mutatószázalékoknak egész sorát 
számithatjuk ki, melynek azután a kor emelkedésével 
beálló változásaival is megismerkedhetünk. Az igy kiszá
mított sor szemléletéből azon meggyőződést fogjuk merilni, 
hogy a mutatószázalék változása a korral hasonló ahhoz, 
melylyel az egykorú állabok viszonyai tárgyalásánál már 
találkoztunk. 

A III. szakasz I . fejezetében példaként bemutatott 
táblák adataiból, továbbá 150 korona holdankinti talaj
érték, 3 korona évi kiadás és 3% mellett van kiszámítva 
a fennebbiek felderítése végett a következő tábla: 



A tölgyföfa mviatószázaléhánaTc táblája. 
(Jó termőhely.) 

A f ő f a A mutatószázalék képletéhez tartozó 
mennyiségek 

kora 
( * ) 

2 :? 
— -3 

ő s 

I , s 
&>'>,— 
SS ~ :3 

a -
9 

H 
o 1 

.—i 
"ti 

Vk 1 -0(0 •'• 0) 
Jegyzet 

év cm. m 2 i k o r o n a — o/o 

30 

40 

50 

00 

70 

80 

00 

100 

110 

j 120 

13 

19 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

54 

58 

9-36 

10-10 

23-95 

33-37 

44-37 

56-23 

68-82 

78-81 

91-70 

0 85 

2-00 

3-44 

5-60 

8-76 

14-30 

21-00 

28-20 

3772 

0-41 

0-70 

1 -04 

1 -45 

1-93 

2-44 

2-99 

3-42 

3-96 

0-14 

0-24 

0-36 

0-50 

0-66 

0-84 

1-03 

1/18 

1*38 

0-24 

0-85 

2-00 

3-44 

5'60 

8-76 

14 30 

21-00 

28-20 

2-958 

2 071 

1 -540 

1 -483 

1-446 

1-537 

1-397 

1-286 

1-289 

11-45 

7-55 

4-41 

4-02 

3-76' 

440 

3-40 

2/5.4 

257 

Ebből a táblából láthatjuk, hogy a mit a mulató
százaléknak a korral való változásáról a I I . szakasz V. 
fejezetében általánosságban mondottunk, az a főfa mutató-
százalékáról is áll. 

A tábla utolsó rovatában foglalt mutatószázalékok 
azt mutatják, hogy ezen konkrét és csak példaképen fel
hozott esetben a mutatószázalék épen a 100 éves kor 
táján lesz egyenlő a gazdasági százalékkal, mert 90 és 
100 évek közt még nagyobb, 100 és 110 évek közt már 
kisebb a 3-nál. 

A tölgyföfa pénzügyi érettségét tehát a felvett viszo
nyok közt a 100. évben éri e l ; de a mulatószázalék még 
a 120-ik évéig mindig meghaladja a 2'5%-ot és feltehető, 
hogy az átlagosnál jobb növésű fák meghozzák még a 



3°/a-ot is. Azért pl. 30 éves vágásforduló mellett a jó növésű 
tölgylöfák meghagyandők lennének 4 vágásforduló tarta
mára, annyival is inkább, mert a jelen viszonyok közt 
bizton lehet drágulási növedékre is számítani, a mi a fel
vett példában számításba véve nem volt. 

Magyar nemzeti földbirtukpo! tikánk és erdő
gazdaságunk. 

Irta: Arató Gyula, m. k. erdőmestér. 

« A földbirtokviszonyok összhangbahozatala nemzeti 
érdekünkkel nagyszabású akcziót követel. A birtoktestek 
aránybahozatalát, óriási ellentétek megszüntetését s mint 
számtalanszor kifejtettük, a kötött birtokoknak, névszerint 
a hitbizományi latifundiumoknak, áthelyezését az erdő
gazdaságra, ekkép főleg Erdélyben és Felső-Magyar
országon.» 

Ez az idézet, a melyet Beksics Gusztávnak: Á magyar 
•politika uj alapjai cz. munkájából * ) vettem, nemcsak azt 
jelzi, hogy erdőgazdaságunk minő réven s mily kapcso
latba jutott a magyar nemzeti földbirtokpolitika kialakí
tásának eszméjével, hanem világosan jelzi a kapcsolatnak 
nagy jelentőségét is. Úgyannyira, hogy ez az idézet egy
magában elegendő lehet arra, hogy a legnagyobb érdek
lődést keltse föl mindannyiunkban, a kiknek az erdő
gazdaságot ilyen közelről érintő és ilyen nagy kérdésekről 
már hivatásunkból kifolyólag is mulhatlanul tudomást kell 
vennünk. 

Ámde ezúttal az egyszerű tndomásvétel, avagy az 

* ) A magyar politika uj alapjai, kapcsolatban a magyar faj terjeszkedő 
képességével és a földbirtok-viszonyokkal. Irta: Beksics Gusztáv. — Budapest, 
1899. Athenaeum. 



olvasottakon és hallottakon való mozdulatlan töprenkedés 
elég nem lehet. 

Ehez járul, hogy nemcsak a kérdés nagy, melylyel 
erdőgazdaságunk kapcsolatba jutott, hanem a szerep is, 
melyet az erdőgazdaságnak a magyar nemzeti földbirtok^ 
politika kialakulása s gyakorlati megvalósulása folyamán 
betölteni kellene. Erre vall a következő idézet, mely 
Beksics Gusztávnak e hő elején megjelent röpiratából 
v a l ó : « A z erdő mostoha gyermeke volt Magyarországnak. 
És most, a nemrég még mostoha gyermek van hivatva 
családfentartó szerepre. Sőt az erdő leend nemzeti kon-
•szolidácziónk főeszköze.» * ) 

A harmadik körülmény pedig, mely a felvetett nagy 
eszmékkel való foglalkozást szinte ránk parancsolja, az, 
hogy a mit Beksics hirdet, széles körben visszhangra talált. 
Közéletünk kiválóbbjai részéről sok szó hangzott el mel
lette, kevesebb ellene. Előbb « a telepítés s az azzal 
kapcsolatos kérdések ügyében» Darányi Ignácz földmivelés
ügyi minister elnöklete alatt tartott szakértekezleten, utóbb 
a képviselőházban a földmivelésügyi ministerium költség
vetésének tárgyalása alatt. Tehát nem pusztában elhangzó 
szó, a mit Beksics Gusztáv meggyőződésének erejével 
hirdet. Nagy kár is lenne a szép és nagy eszmékért, ha mind 
veszendőbe mennének. Hogy mind megvalósulnak-e valaha, 
nagy kérdés; annyi bizonyos, hogy végezetjük megvaló
sulását csak óhajtani lehet. 

Ilyen körülmények között — nézetem szerint — 
nekünk sem lehet kitérnünk az elől a kérdés elől, hogy 
vájjon a kapcsolat, melybe erdőgazdaságunk a jelzett nagy 
czélok felé törekvő mozgalommal jutott, mennyire logikus 

* ) Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján. I r ta : 

Beksics Gusztáv. — Bpest, 1900. Alhenaeum. 



és hogy azt a szerepet, melynek betöltésére hivatottnak 
mondatott, erdőgazdaságunk tényleg mennyire és miként 
vállalhatja magára, vagy kell magára vállalnia? 

Foglalkoznunk kell először általánosabb nemzetgazda
sági érdekből; mert ha hibás vagy hiányos az alap, 
melyen a magyar nemzeti földbirtokpolitikát Beksics szerint 
— legalább részben — fölépíteni kellene, s ez késó)i 
vevődnek észre, kárát vallaná ennek az egész konstrukcziő, 
ha még oly szilárdan s jól megalkotott lenne is önmagá
ban. De foglalkoznunk kell másodszor s talán még inkább 
tisztán magának az erdőgazdaságnak közvetlen érdekéből 
is, mert ha az alap hibás vagy hiányos, az ebből támad
ható veszedelem a konstrukcziónak mindegyik alkatrészét, 
oszlopát fenyegeti. Erdőgazdaságunknak pedig veszíteni 
valója ma még egy mákszemnyi sincs. Maga Beksics 
mondja, hogy eddig « . . . az erdő mostoha gyermeke volt 
Magyarországnak.» 

Ugyancsak az ő röpiratából idézem a következő 
sorokat, melyek a helyzetet igen találóan jellemzik ekként: 
«Épp ugy bántunk az erdővel gazdaságilag, mint irodal
milag. A legelő és a szántóföld volt mindig nálunk a fő. 
Ez utóbbin fejlődött ki a nemzet jólléte és gazdasága. 
A sík rónán történt a nemzet megtelepedése, valamint 
kibontakozása. A földdel összenőtt népünk lelke. Az erdő 
s általában a fa szinte lenézés tárgyát képezte. Ez a tény, 
nemzeti géniuszunknak ezen szinte averziója képezi indokát, 
hogy agrikulturánk mellett az erdőgazdaság nem fejlődött 
ki. Az agrikultura állami és nemzeti gazdálkodásunk döntő 
tényezője, az erdőgazdaság pedig még mindig csak lényeg
telen faktor.» 

Mindaz, a mit Beksics Gusztáv itt mond, majdnem 
az utolsó szóig s valósággal: az utolsó mondatig — 



sajnos — ugy van, már t. i. magasabb közgazdasági 
szempontból tekintve; a mi pedig az utolsó mondatban 
foglalt állitást illeti, arra nézve meg az a sajnos, hogy 
bizony sokan az erdőgazdaságot még mindig csak lényeg
telen faktornak — tekintik. Ámde nem az. íme, most 
nemzeti konszolidácziónk főeszközévé, a magyar nemzeti 
földbirtokpolilika egyik főoszlopává készülünk fölavatni. 
De akkor előbb meg kell korrigálnunk a közfelfogást, 
mely félreismeri vagy nem ismeri, érdeme szerint tehát 
nem is mérlegelheti az erdőgazdaság akczióképességét és 
foghatósságát. Meg kell hóditani a közvéleményt annak 
belátására, hogy az erdőgazdaság akczióba vonásának 
kétségbevonhatlanul biztos, reális alapja van, melyre 
tényleg rá lehet építeni módjával «a második földbirtok-
reformé egyik főfőoszlopát. Mert ha a közvéleményt mind
ezekről meggyőzni nem sikerülne, vagy — a mi körül a 
kérdés tulajdonképen fordul — ha a fölvetett eszme meg
valósításának szilárd reális alapját tényleg nem lehelne 
megjelölni, akkor maga az eszmének fölvelése hiábavaló 
lenne, vagy pedig azt, mint kivihetetlenf, utólag vissza 
kellene vonni. 

Ha azonban igaz, hogy az erdőgazdaságot és a köz
gazdasági élet többi tényezőit összekapcsoló vonatkozások
nak vizsgálatával az arra hivatottak mindezideig nem 
foglalkoztak eléggé és ha igaz, hogy ezt a mulasztást 
spontán helyrehozni és kipótolni nem lehet, akkor bizo
nyára nekünk is lehet szavunk a kérdéshez, a kik az 
erdőgazdaság erőkifejtésének problémáival állandóan fog
lalkozni hivatásunk szerint kénytelenek voltunk. 

Magam — legalább a jelen alkalommal — nem vál
lalkozom többre, csak arra, hogy a nagy kérdés fölveté
sének körül menyeit, egyes részleteit s ezek vonatkozásait, 



megismertetni, az egyes momentumokat kapcsolatba hozni 
megkíséreljem. 

Az igazi munkát még csak majd ezután kell e lvégezni! 

A telepítés ügyével a kormány már régebb idők óta 
foglalkozik, de a gyakorlati megvalósítás eddigelé megle
hetősen szerény keretek között történt. Ujabban a tele
pítési akcziónak gazdasági és szoczialis jelentősége erő
sebben kidomborodott, úgyannyira, hogy a kormány 
elérkezettnek találta az időt egy szélesebb alapokra helye
zett telepítési törvény alkotására. Ezzel függ össze annak 
a szakértekezletnek tartása, melyről fentebb megemlé
keztem. 

A telepítési értekezlet elé terjesztett kérdések és a 
Beksics Gusztáv munkájában foglalt fej legelések közölt 
több érintkezési pont található, a mi alapot nyújtott arra, 
hogy a szakértekezlet egyes tagjai ezen érintkezési pontok 
körül csoportosítsák nézeteiket. Jellemző azonban, hogy 
búr a kérdőpontok között a 14. egyenesen fölhívta a 
figyelmet arra az eszmére: vájjon kivánatos-e annak (a 
telepítési törvényben való) kimondása, hogy a telepítési 
czélra nem alkalmas állami birtokok bizonyos része magán
birtokosoknak e szélra alkalmas ingatlanaival, szabad 
egyezkedés utján elcserélhető? — és bár e kérdéssel 
Beksics Gusztáv nemzeti földbirtokpolilikájának az a 
sarkalatos tétele, hogy a kötött birtokokat az Alföld
ről és a Dunánlulról lassankint ki kellene cserélni Felső-
Magyarország és Erdély erdőségeivel, magvában szinlén 
érintkezik: — ez az erdőgazdaságot illető érintkezési pont 
a vitából majdnem egészen kiesett, ugy értve, hogy 
számosan pár szóval átsiklottak rajta s csak egyesek 



vélték közelebbről szemügyre. Az egyik, ilyen részletesebb 
nyilatkozatra vissza kell ínég térnünk. 

A költségvetési vita igen természetesen sokkal s z é l e 
sebb mederben folyt le, a mennyiben aboz az anyagot a 
földmivelésügyi tárcza a maga egész terjedelmében szol
gáltatta. Mindazonáltal határozottan konstatálni lehet, hogy 
viszont a költségvetési vitának irányára a telepítés ügyé
ben tartott szakértekezletnek, valamint a Beksics Gusztáv 
könyvében hirdetett eszméknek ugy külön-külön, mint 
egymásba kapcsolódva, észrevehető hatása volt. 

E kettő különben a vita folyamán ujabb érintkezési 
pontokra is tett szert. Ezek között legfontosabb a kormány 
részéről elhangzott ama kijelentés, hogy ujabb hitbizomá-
nyok alakitását a felségnek legfeljebb csak erdőségekre 
fogja ajánlani, különösen oly vidékeken, a hol idegen 
ajkú lakosság között a magyar állameszme erősítése kívá
natossá teszi. 

Tény, hogy ez nem egyértelmű azzal, a mit Beksics 
Gusztáv A magyar politika uj alapjai cz. munkájában 
kivan, hogy t. i. a már meglévő hitbizományok költöz
ködjenek —• ha már is nem erdőségekből alkottattak — 
az erdős vidékekre. De nem lehet tagadni, hogy a kettő 
lényegében analóg, csakhogy Beksics Gusztáv eszméje a 
másiknak úgyszólván superlativusa. Mind a két tétel azon 
az alapon, mondjuk egyelőre: feltevésen épül föl, hogy 
az u. n. nemzetiségi vidékeken — melyek erdőgazdasága 
ez idő szerint a kevésbé fejlettek közé sorozható — hit-
bizományt erdőre alapítani érdemes, vagy rossz magyar
sággal mondva: kiűzeti magát. A terrénum pedig e két 
tételnél, valamint a főfő szempont teljesen fedi egymást. 



A superlativushöz különben Beksics Gusztáv a föl
vezető lépcsőfokokat is lei-akta munkájában, gyenge kény
szerítő eszköz gyanánt törvénybe foglaltatni óhajtván azt 
a határozmányt, mely ugy hangzanék, hogy a sik földön 
a Idtbizomány után progresszív örökösödési illeték fizetendő, 
az alapitótól számított távolság szerint. Ha ellenben a hit-
lázomány erdőgazdaságon van, akkor a progresszió elmarad. 

Itt megjegyezhetem, hogy a birtokkicserélésnek, a 
kötött birtokok átköltözköclésének eszméjét a költségvetési 
vita alatt gr. Tisza István határozott állásfoglalással ma
cáévá tette; az előbb emiitett progresszió eszméjét pedig, 
rokon eszmékkel megbővitve, br. Feilitzsch Arthur fejlesz
tette tovább. 

Említésre méltó ezekkel szemben, hogy Magyarország 
jövője cz. röpiratában maga Beksics Gusztáv fokozza le a 
nála eredetileg superlattvusban jelentkező tételt a hitbizo-
mányok szerepét illetőleg, a midőn lehetségesnek jelzi az 
áthelyezkedést és a síkföldi parczellázeíst még arra az esetre 
is, ha egy régi hitbizomány sem mozdul ki helyéből. Ezt t. i. 
ugy kell érteni, hogy azok a hitbizományra igényt támas/l-
ható mágnások, a kiknek síkföldi latifundiumai vannak 
birtokukban, ezt a még hitbizományt nem képező lati
fundiumot cseréljék át felvidéki vagy erdélyrészi erdősé
gekkel s ezeket alakítsák hitbizományokká. 

Vájjon feladott-e ezzel a látszólag nagy fordulattal 
— mely a kormány álláspontjához egészen közelre hozza — 
valami lényegeset Beksics Gusztáv a maga nemzeti föld-
birtokpolitikájából? Nem. Csak a némelyek által szemére 
vetett optimizmus magaslaláról szállott pár lépcsőfokkal 
lejebb a megközelithetőbb, megfoghatóbb realitás, avagy 
legalább is nagyobb valószínűség fokára az eszme gya
korlati megvalósulása szempontjából. Kétségtelen, hogy 
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ebben a kissé lefokozott alakban érfékkieserélési tétele 
kevesebb ellenmondásra találhat, — pedig a fokozat 
itt mintha nagyobb különbséget nem is tenne! Ha — a 
mit a kormány álláspontja konczedál — egyátalán fel
tehető, hogy az emiitett erdős vidékeken uj hitbizományok 
létesüljenek, ez nem képzelhető másként, csak ugy, ha 
ezek a hitbizományok elegendő jövedelmezést is tudnak 
majd nyújtani. 

Hallatszott olyan ellenvetés, hogy a meglévő hitbizo
mányok helycseréjét a megszokás vagy a kényelem is 
akadályozni fogja. Ugy látszik azonban, hogy Beksics 
Gusztávot nem ez az ugyan föltételezhető, ám bizonyos 
tekintetben kicsinyes szempont birla arra, hogy érték
kicserélési tételével a kormánynak kétségtelenül a leg
reálisabb álláspontjához közeledjék; hanem az a magasabb 
szempont, hogy a hitbizományoknak ma még jelenlegi 
helyükön is megvan a maguk nemzeti szerepe s viszont 
a nagy kiterjedésű latifundiumok a hitbizományoknak 
megbolygatása nélkül is elegendőképen szolgálhatnák néhány 
évtizedig az ő nemzeti földbirtokpolitikáját az értékkicse
rélés tétele szerint. 

Mert nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk 
arról, hogy ezt a nemzeti földbirtokpolitikát nem lehetne — 
s hirdetője sem akarja •— máról holnapra nyélbe ütni. 
Csak megindítani kellene mihamar. 

De mi érdekelhet e szemlélődésből minket? Az, ami 
az emiitett tétel különféle változataiban, mint mag, érin
tetlenül megmaradt, t. i. „erdőségek hitbizománynyá alakí
tásának eszméje'1. A fogalmak vonatkozását szándékosan 
je lzem igy szárazon, mert ez az eszme még ily mezíte
lenül is másként jelentkezik itt és ott: mint engedmény 
és mint követelmény. Előttünk pedig ugy kell a gondolat-



nak megjelennie, hogy vizsgálatánál semmi mellékes vagy 
járulékos szempont ne befolyásolja Ítéletünket arra nézve, 
hogy tisztán erdőgazdasági szempontból miként szólhatunk 
hozzá s nevezetesen, hogy az erdőgazdaság erőkifejtése 
szempontjából nézve : mily szerepet lehet jósolni az erdő
ségekre alapítandó hitbizományoknak a nemzetiségi vi
dékeken. 

Ami a költségvetési vitát illeti, az — már az eddig 
mondottak szerint is — erőteljes lökést adott a nemzeti 
földbirtokpolitika és az erdőgazdaság közt lévő vonatko
zásnak világosabb kialakulására. Messze eltérítene s azért 
nem is volna itt helyén, ha a vitának még olyan részle
teiről is megemlékezni akarnék, a melyek az erdőgazda
ságnak más kérdései körül mozogtak. Ellenben nagyon is 
idetartozik annak megemlítése, hogy amiként maga Beksics 
Gusztáv igen vázlatosan bánt el értékkicserélési tételének 
erdőgazdasági szempontból való tárgyalásánál s e hiányt 
újabb röpiratában sem pótolhatta ki egészen, ép ugy siklott 
át ezen a költségvetési vita is, mely alatt a kérdéshez, 

* ily szempontból, csak egyetlen érdemleges hozzászólás 
történt. 

Könnyen érthető, de egyszersmind jellemző, hogy ez 
:a hozzászólás szakunkhoz tartozó képviselőtől eredt, 
akinek nevét már emiitettem, felszólalását pedig ismer
tetni szintén szükségesnek tartom. 

* 
Szükségét érzem azonban mindenekelőtt annak, hogy a 

lehető legrövidebben, de megfelelő hűséggel vázoljam azt az 
•eszmemenetet, amint Beksics Gusztáv az ő nemzeti föld
birtokpolitikájának megkapó elveit egymáshoz kapcsolgatva, 
•a minket közelről érintő értékkicserélési tételhez eljut. 
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Mert nézetem szerint á helyes megítélés szempont
jából szükségünk van ugyan arra, hogy a tételnek erdő
gazdasági részét egészen kihámozzuk az eszmekörből,, 
melybe szerves összefüggéssel beleolvadt s igy vévén 
szemügyre előbb, csak azután térjünk át magának az 
alaptételnek és az alaptételre felépített következtetéseknek 
vizsgálatára; másrészt azonban nagy hibát s nagy igaz
ságtalanságot is követnénk el akkor, ha figyelmen kivül 
hagynók az egész képet, melynek egy részlete csak, ami 
minket közvetlenül érint; ha kivonnók magunkat az egész 
képnek összbenyomása alól, csupán egyetlen részletét 
szakítva ki, hogy vizsgálatunk tárgyává tegyük. 

Igaz, hogy Beksics Gusztáv fejtegetéseit elejétől végig 
a magyar nemzeti eszme zománcza vonja be s teszi 
csillogóvá s azért méltán lehet tartani attól, hogy nemzeti 
érzésünk révén e zománcznak csillogása, fénye olyan 
gondolatok iránt is engedékenyebbé teszi ítéletünket, 
melyekkel különben szigoruabban s ridegebben foglal
koznánk ; de ez az aggodalom teljes ellensúlyozásra talál 
abban, hogy viszont nemzeti érzésünk felszított tüze egy
szersmind még inkább felmelegíti érdeklődésünket s még 
inkább buzdít a nagy problémának mennél behatóbb s 
lelkiismeretesebb tanulmányozására. 

Lássuk tehát a magyar nemzeti földbirtokpolitika 
eszmekörének kibontakozását. 

Magyarország a szlávság és germánság ütköző vona
lába esik; meg kell tehát erősödnie, hogy a fajok eset
leges harcza el ne tiporja. 

Nagy czéljaínk megvalósítására meglévő nemzeti lét
alapunk nem elég. Politikai konszolidácziónk csak akkor 



adhatna megnyugtató garancziát, ha nemzetileg egységes 
nép volnánk. Felső-Magyarországon és Erdélyben kultúrai 
és faji korreklivuinra van szükség, hogy a .magyarság 
uralma biztosítva legyen. 

A magyarságot a legterhesebb időszakokban a nép 
és a birtokos középosztály tartotta fönn. A magyar közép
osztály azonban válságba jutott. A középnemesség jórészt 
szétforgácsolódott; tönkre ment, vagy önként hagyta el 
helyét s adta föl régi függetlenségét, hivatalnoki pályára, 
a közigazgatás szolgálatába lépvén. Eredeti nemzetfönlartó 
ereje igy meggyengült. S leggyengébb a földbirtokososztály 
olt, ahol nemzetföntartó erejére legnagyobb szükség lenne. 
Tehát rekonstruálni kell. A veszteséget az arisztokraczia 
ujabb aralomra jutása nem pótolhatná. Egyrészt, mert 
a demagógia túlkapásaihoz vezetne; másrészt, mert a 
téves irányzat: inkább tudományos pályáknak a keresése 
s elfordulás az ipar és kereskedelmi foglalkozástól, nála 
szintén s ma is még erősen jelentkezik. Az angolok pél
dája kevéssé hat. 

Egyetlen elem, mely függetlenségét megőrizte, a 
magyar parasztság Dunántúl és az Alföldön. Ez birja az 
őserőt. Ezt kell legelsősorban a legkiterjedtebben kifej
leszteni gazdasági és értelmi emeléssel. 

Az uj nemzeti alapot tehát a magyar faj terjeszkedő 
képességében kell keresnünk; abban a nagy szaporodási 
erőben, melyet a magyarság kedvező gazdasági viszonyok 
közt felmulat. Ez az expanzív képesség, egyesítve a kisebb 
mértékű asszimiláczióval, van hivatva meghódítani az 
ország összes területét s nagygyá tenni a nemzetet. Ámde 
a szaporodásnak gátat vet a föld hiánya s ezért a föld
birtokpolitikát a magyar faj terjeszkedő képességének 
érdekeivel egyezően kell megállapítani. 



Jelenleg a faji expanzivitás érdekeire a földbirtok
viszonyok nem kedvezőek. A szántóföldnek több mint 
63° o-a kötött birtok. Statisztikai adatok kezdik pedig már 
teljesen bizonyítani, hogy mennél nagyobb valamely 
vidéken a kötött föld százaléka, annál kisebb a szüle
tések százaléka. Tért kell tehát engedni az expanzi-
vitásnak a kötött birtok felszabadításával, latifundiumok 
parczellázásával, természetesen a tulajdonjog minden 
sérelme nélkül. 

Földre és pedig sok földre van szükség. Nem egy
szerre mindre, de folyton fokozódó mértékben többre és 
többre. Az akcziőba tehát bele kell vonni a hitbizomá
nyok kötött mezőgazdasági földjeit is, még pedig a hit
bizományok átköltöztetésével, értékkicserélés utján. Az 
alföldi és dunántúli mezőgazdaságra alapított hitbizomá
nyok adják át parczellázásra kötött mezőföldjüket és Felső-
Magyarországon, Erdélyben vásárolt erdős területeken 
alakíttassanak ahelyett újból. Az ilyen hitbizományok tehát 
helyezkedjenek át erdő- és hanyagazdaságra. Hasonló 
értékkicserélés alá veendők a kincstári és községi, mint 
szintén kötött birtokok, ahol e czélra alkalmasak és szük
ségesek. 

A hitbizomány úgyis inkább erdőre való, viszont az 
erdőgazdaság épugy a legalkalmasabb birtoklási formának 
vallhatja magára nézve a hitbizományi birtoklást. De az 
áthelyezkedésre módot kell nyújtani; az értékkicserélést 
elő kell mozdítani. Ahova menni kivan, át kell adni a 
hitbizománynak a községi s lehetőleg a közbirtokossági 
erdőket, másodsorban a kincstáriakat i s ; ezekből alakul
janak újra a hitbizományok, természetesen a közbeeső 
szántókat s egyéb földekel szintén magukhoz váltva. 

Ehez az értékkicseréléshez pedig kellene: 50 évre 



téve az első kibontakozás korszakát, ugy 1 millió holdnyi 
föld s körülbelül félmilliárdra menő pénz, ami a pénz
intézeti betétek adataiból következtetve rendelkezésre áll. 
Akadálya e tekintetben tehát az értékkicserélésnek nem volna. 

Viszont minden szempont az értékkicserélés mellett 
szól. A hitbizomány mozgó tőkéhez jutna, ami iparos 
czélokra lenne fordítható. Nyerne abban, hogy szántó
földjét drágán adná — az erdőt olcsón venné. Uj elhe
lyezkedésével nagy szolgálatot tenne a nemzeti ügynek: 
közvetlenül, ahova költözik; közvetve azáltal, hogy ahonnan 
költözik, tért nyitna a magyar faj expanzivilásának. 

Ezekben kíséreltem meg —• elismerem, nagyon váz
latosan, másrészt azonban a lehető legteljesebb hűségre 
törekedve — jelezni azt a bőséges eszmeáramlatot, melyből 
Beksics Gusztáv magyar nemzeti földbirtokpolitikájának 
egyik főfeltétele: az értékkicserélés kialakult. Csak jelezni 
igyekeztem s csak annyira, amennyire az előrebocsátot-
takban említett szempontból szükségesnek véltem, számítva 
arra, hogy aki a szóban forgó kérdések iránt bensőbb 
érdeklődést érez, magát a müvet veszi tanulmányozás alá. 
Abból azután felvilágosítást nyer arról is, milyen fontos
ságot lehet és kell tulajdonítani Beksics Gusztáv szerint 
ennek a földbirtokpolitikának; s attól milyen hatást, 
milyen eredményeket lehet várni; s viszont a helyes 
irányú akcziónak elmulasztása vagy csak halogatása milyen 
bajoknak, sőt veszedelmeknek bekövetkezésével fenyeget. 
Ezekre kiterjeszkedni itt már nem lehet. 

Térjünk át inkább azoknak a kérdéseknek egyenkint 
való vizsgálatára, melyek az erdőgazdaságot közvetlenül 
érintik. 



Az első, ami szembe ötlik s ami ugyhiszem mind
annyiunk előtt egyformán jelentkeznék, a Magyar politika 
uj alapjai-nak átolvasásakor az: hogy a kapcsolat, mely 
erdőgazdaságunkat a földbirtokpolitika tételeinek lánczola-
tába belevonja, inkább külső, mint belső, inkább kényszer
helyzetből eredő, s kevésbé önként kínálkozó — már 
t. L, ahogyan ez a kapcsolat az említett miiben kialakul 
és kidomborodik. 

A magyar faj expanzivitásának kifejtéséhez sok föld 
kell, még pedig m e z ő ; kell a hitbizományok s más lati
fundiumok mezőföldje; ezeknek a sikföldről (Dunántúl, 
Alföld) el kell távozniok, hogy tért nyissanak; valahova 
menniök kell, ámde nem mehetnek máshova, mint a 
hegyvidékekre. Az ut igy nem vezethet máshova, hanem 
kényszeritőleg oda vezet — az erdőségekre. 

Így értem a külső s inkább kényszerhelyzetből eredő 
kapcsolatot, Erre nem kicsinyeskedésből és akadékosko
dásból utalok, hanem az akczió érdekében is megszivle-
lésre méltó okból. S éppen ezért nem látom annak az 
általánosságban vallott közgazdaságtudományi elvnek fel-
emlitését sem elégnek, mely különben már részben 
belsővé alakítja át a kapcsolatot, hogy t. i. nagybirtoknak 
s éppen hitbizománynak erdő a legalkalmasabb. 

A belső és önként kínálkozó, tetszetős és igy haté
kony kapcsolatot az teremtené meg, ha Beksics Gusztáv 
akkor, amikor a sikföldről kiszoruló nagybirtokos számára 
földet keresvén, akarva nem akarva az erdőségeket jelöli 
meg uj otthonul, meggyőző erővel bizonyítaná, hogy ez 
a csere még akkor is kívánatos és keresendő volna a 
nagybirtokosainkra nézve, ha azt nem a nemzeti föld
birtokpolitika kívánná; s másrészt, ami ezzel bizonyos 
tekintetben egyértelmű, hogy az erdőgazdaság már mutat-



kozó, vagy még szunnyadó, de kifejthető erőinek meg
felelhet-e valóban — nem annak az általános vonatko
zású tételnek, mely szerint „az erdőgazdaság leghivatottabb 
letéteményese a liithizományli — hanem annak a feladatnak, 
ami a fenforgó konkrét kérdésből, t. i. a síkföldi, mező
gazdasági területekből álló nagybirtokok értékkicserélésének 
kérdéséből alakul ki a számára. 

A kettő között nagy különbséget látok. Abban az 
általános vonatkozású tételben inkább a közgazdasági 
szempontok, emebben a kérdésben pedig a magánérdekek 
konczentrálódnak és illetőleg dominálnak. Az erdőgazdaság 
azért van legjobb kézben, ha hitbizomány bírja, mert az 
erdőgazdaságnak föltéllen követelménye, a tartamosság 
által megkövetelt konzervatizmus, a hitbizományi birlalás 
jellegével egészen összevág; s mivel emellett jóval több 
mód van a nagyobb mozgékonyságra a gazdálkodás s 
főként az értékesítés tekintetében, ez a körülmény előny
számba mehet a kincstárral szemben is; viszont mivel 
mód van a gazdálkodásnak magasabb nivóra való eme
lésére, ellenben nincs mód annyi a gazdasági visszaélé
sekre, ezek viszont előnyszámba mehetnek a közös birtok
lással szemben. Az értékkicseréléskérdésénél ellenben a jöve-
delmezés mértékének kérdésébe ütközünk legelőbb; vagyis 
arra kell megfelelnünk, hogy akiszemelt vidékeken kellőképen 
gyümölcsöző vagy gyümölcsözővé tehető (s miként tehető?) 
hilbizományt erdőségekből alakítani egyáltalán lehet-e? 

Ez a kérdés megvilágítást nem nyert. Annyira nem, 
hogy a telepítési szakértekezleten benyújtott egyik írásos 
vélemény, a másik szélsőségbe esve, igazán könnyű szerrel 
mutathatta be képtelenségnek az értékkicserélési tételt. 
Yancsó Gyula különben, aki ezt a véleményt a szakérte
kezleten előterjesztette, nem bánik el tárgyilagosan Beksics 



Gusztáv értékkicserélési tételével, amennyiben e tételnek 
már emiitett hiányos felépítése miatt ellenvetéseinek meg-
válogatása tekintetében kötve nem lévén, nemcsak hogy 
a legkedvezőtlenebb feltevésekből indul ki, hanem figyelmen 
kívül nem hagyható szempontokat is mellőz. 

Szerinte az erdő vételárát holdanként 20—30 frtra 
téve, egy síkföldi hitbizomány 6000 holdját 60—90 ezer 
holdnyi erdővel kellene kicserélni. A jövedelmezés katasz-
íe i adatai szerint az eredmény körülbelül ugyanez lenne. 
Igy számítva azután oda jut, hogy ha 6000 holdon 240 
telepes család fér el, akkor 2400-nak 600—900 ezer, 
24,000 telepesnek 6—9 millió hold kellene cserébe, ugy, 
hogy az összes 13 millió holdnyi erdőnek ily czélra való 
cseréje is csak 50—60 ezer telepes családnak nyitna tért. 

Hát ez a 2 X 2 szerint helyes okoskodás, de érde
mében ép olyan helytelen, mint a mennyire hiányos 
Beksics Gusztávé. Felszínen mozog mind a kettő; egyik 
sem nyul le addig, a hol az igazság rejtekezik. 

Vancsó különben annak a véleményének kedveért, 
mely szerint az értékkicserélési tétel nem ér semmit s nem 
is szükséges, erdőgazdaságunkat féltő aggodalmában kissé 
ferde helyzetbe jut. Attól tart, hogy a tömeges földbirtok-
mozgósítás az erdőknek rohamos pusztulását vonná maga 
után, « a v a g y » — ú g y m o n d — «ezen elcserélt erdők keze
lését is állami felügyelet alá vennők és a megélhetés lét
feltételét az állam gondnoksága alá helyeznők-e azoknál 
is, akik erre nem szorultak r á?» 

Merőben erőszakos és össze nem férő gondolatok 
ezek ! Hiszen az erdőkből hitbizományok alakulnának, me
lyek az 1879: X X X I . t.-cz. alapján föltétlenül állami föl
ügyelet alá esnének, sőt az 1898: X I X . t.-cz. alapján 
esetleg állami kezelés alá is vétethetnének; s vájjon más-



részt az a birtokos, akinek kezén az ő feltevése szerint 
rohamosan pusztulnának az erdők, nem szorulna szerinte 
a törvények által már is szabályozott gondnokságra? 

De merőben tulhajtoltnak tartom Vancsó Gyulának 
ama következtetését is, melyet a fentebb emiitett adatok 
egyszerű multiplikálásával fejleszt ki. Szomorú lenne, ha 
igazat kellene neki adni. De nem számol azzal, hogy az 
értékkicserélés folyamatának csak az első fázisa öt év
tizedre van tervezve, az alatt pedig ugy az általános, vala
mint a helyi erdőgazdasági viszonyokban olyan alakulások
nak kell bekövetkezniük, melyeket már ma sem hagyhatunk 
íigyelmen kívül-, sőt melyekre vállalkozást alapítani nagyobb 
koczkáztatás nélkül is lehet. Egyszerűen ad absurdum 
akarta vezetni az értékkicserélési tételt; másképp nem 
vehette volna egyre-másra 20—30 frttal s a kataszter által 
régen megállapított 57 kr. tiszta jövedelemmel összes erdő
ségeinket, melyek pedig jócskán tartalmaznak mái' is hit
bizományi kézben lévő erdőségeket, olyanokat, melyek 
értékre is, jövedelemre is messze meghaladják az általa föl
vett összegeket. 

Ilyen tárgyalásmódért, még ha mellettünk kíván is 
állást foglalni, hálásak nem igen lehetünk, mert sokkalta 
jelentéktelenebbnek tünteti föl az erdőgazdaságnak akczió-
képességét, minő az valóban; s mert oly sivárnak festi 
ugy a jelennek, mint a jövőnek képét, hogy azt, aki nem 
eléggé tájékozott, bizalomgerjesztőnek egyáltalán nem talál
hatja. Pedig az erdőgazdaságnak ma még a bizalom tekin
tetében sincs semmi veszteni valója. 

Egészen más megítélés alá eshetik az a nyilatkozat, 
amelyet az értékkicserélési tételre vonatkozólag br. Feilitzsch 
Arthur képviselő tett a költségvetési vita folyamán mon
dott beszédében. ( ) a hitbizományi s általában a kötött 



birtokok ellen ma, amikor azoknak a földbirtokos közép
osztály meggyengülése miatt nemzeti missziót is kell tel-
jesiteniök és amig azok helyettesítéséről gondoskodás nem 
történt, állást nem foglalna. Viszont a hitbizományok mai 
elhelyezkedése a magvai' nemzeti érdeknek szerinte sem 
megfelelő. A baj gyökerét tehát a megoszlás aránytalan
ságában látja. Azonban Beksics Gusztáv értékkicserélési 
tételétől a kérdés gyökeres megoldását és a baj állandó 
orvoslását nem reményli; söt ismerve hazánk erdőgazda
sági és erdőértékesitési viszonyait — bár ugy közgazda
sági, mint erdőkezelési szempontból előnyösnek tartja, hogy 
mentől több erdőbirtok váljék kötött birtokká — Beksics 
Gusztáv tervét részben kivihetetlennek, részben veszedel
mesnek is kell kijelentenie. 

« A felvidéki és erdélyrészi vármegyékben lévő erdő
birtokok meglehetős nagy része — mondta ezek után —• 
értékesíthetien bükkös és nagy kiterjedésben még a feny
ves is a közlekedési eszközök rosszasága és hiánya és az 
értékesítési piaczoktól való távoliékvése, a kihozatali viszo
nyok óriási nehézsége folytán igen alacsony értéket kép
visel, sőt tisztán pénzügyi szempontból tekintve inkább 
teherrel, mint jövedelemmel járó birtoktesteket képez. Már 
pedig a hitbizományt élvezők is első sorban és természet
szerűleg az okszerű gazdálkodás melleit is a jövedelemre 
fektetik a fősúlyt. Olyan nagy áldozatkészség pedig nem 
tételezhető föl, de nem is követelhető, hogy jövedelmező 
birtokát egy, talán kiterjedésben tízszerte nagyobb, de ugy 
a kezelés, mint a használat tekintetében is szigorúan kor
látozott, és mindenesetre jövedelmet sokkal csekélyebb 
mértékben nyújtó birtoktesttel cserélje fel.» 

«Ezt törvényhozási uton kötelezővé lenni — mondta 
tovább — igénytelen véleményein szerint nemcsak nem 



lehet, de végzetes hiba is volna, mert a ma nem épen 
minden körülmények között megbízható nemzetiségek tulaj
donát képező és legnagyobb részben értéktelen erdőbirto
koknak árát aránytalanul felszöktetné és igy a drága magyar 
földért adott ár épen ellenségeink anyagi helyzetét javí
taná, akik azután, ha talán aránytalanul drágán is, de 
tekintetlel az erdők eladásával elért magas árakra, még 
mindig arányos árban épen a mezőgazdasági birtokokat 
ragadnák magukhoz és igy mint az értékesebb, tehát az 
érvényesülés szempontjából is sokkal hatalmasabb mező
gazdasági földbirtok tulajdonosai, nemzeti törekvéseikben 
és czéljok elérésében még nagyobb erőre kapnának. De 
az állami, az u. n. kincstári erdőbirtokok sem használhatók 
fel erre a czélra, mert ez épen nemzeti szempontból lenne 
visszaesés, amennyiben a hitbizományi birtokos első sor
ban a jövedelemre fekteti a fősúlyt. Az állam pedig egy
részt nincsen erre ráutalva, másrészt az állam az, a melytől 
mint erdőbirtokostól is joggal meg lehet követelni, hogy a 
nemzeti érdekeknek áldozatot hozzon és a birtoknyujtotta 
hatalmát a pénzügyi tekintetek mellőzésével is fejtse k i .» 

Ezek után annak a véleményének adott kifejezést, 
hogy a kérdést csak hosszú időn át, tervszerű átmenettel 
véli megoldhatónak, azzal a végczéllal, hogy a hitbizo
mányi mezőgazdasági birtokok az egész országban arányos 
megosztást nyerjenek. E részből meg kellene állapítani 
lehetőleg vármegyénkint, mekkora lehet az a maximalis 
mezőgazdasági terület, mely hitbizományilag leköthető s 
ujak létesítését ehez a megállapított arányhoz kellene mérni; 
másrészt meg kellene szorítani a hitbizományi jelleg fön-
tarthatóságának időtartamát, ami a viszonyok átalakulását 
és a helyes megoszlás elérését elősegítené. Igy volna sze
rinte legjobb eredménynyel elérhető a hitbizományi birlo-



koknak az egész országban való arányos megoszlása és 
egyúttal egészséges alapokon át helyezkedése az erdőbirtokra. 

Ez az állásfoglalás messze meghaladja Vancsó Gyuláét; 
mert a mellett, hogy az értékkicserélési tételnek legna
gyobb gyöngéjére, 1. i. a kötött birtokok uj elhelyezkedése 
és az erdőgazdaság érdekeltsége közt lévő kapcsolat 
bensőségének hiányosságara — ámbár szintén csupán a 
jelenlegi állapotok megítélése alapján — sokkalta elfogad
hatóbb érveléssel tapint rá, egyszersmind életrevaló javas
latot tesz az ekként meggyengített értékkicserélési tételnek 
helyettesítésére, a midőn az ennek szánt szerepet a kötött 
birtokok helyesebb arányú megosztásának törvényes uton 
való szabályozására legalább is jórészt átruházza, még 
pedig akként, hogy az egyúttal a hitbizományoknak az 
erdőgazdaságra egészséges alapokon történő áthelyezke-
dését is magával hozza. 

Ugy vélem azonban, hogy az erdőgazdaság akczió-
képességét szintén kelleténél szigorúbban Ítélte meg s 
legalább is nagyobb általánossággal vonatkoztatta ítéletét 
az erdőgazdaságra, mint a mennyire csak a jelenlegi 
állapotok is megengedik. Másrészt helyes lett volna a 
jelenlegi állapotoknak ily szigorú megítélésénél a jövő 
képét is szemügyre venni, melyet biztatóbbnak nem látni 
egyértelmű gazdasági fejlődésünkben való bizakodásunknak 
s egyszersmind erre irányuló törekvéseink realitásának 
föladásával. 

Arra tehát, hogy a kötött birtokok elhelyezkedése és 
az erdőgazdaság érdekeltsége között lévő kapcsolat az 
értékkicserélési tételben nélkülözi a közvetlenséget és 
bensőséget, mind a két állásfoglalás csak épen rátapintott, 
de a kérdést teljesen meg nem világította, sőt jórészt 
téves alapon, t. i. csupán a jelenlegi fejletlen állapotokra 



helyezkedve vette megítélés alá, figyelmen kívül hagyván 
az erdőgazdaság fejlődésképességét, az erdőgazdaság szuny-
nyadó erőinek mérlegelését s azok kifejtésének módozatait 
és lehetőségét. Az a hatásuk mindazonáltal megvolt, hogy 
Beksics Gusztávot érlékkicserélési tételének gyöngéire s a 
tétel kialakításának hiányosságára figyelmessé tették. 

A Magyarország jövője cz. röpirat azután jórészt ki
pótolja ezeket a gyöngéket és hiányosságokat. Igen helye
sen mutat rá arra a körülményre, hogy a mezőgazdasági 
müvelés, kivált a latifundiumokon, nagyobbára elérte a 
jövedelmezőség maximumát; s a szántóföldek ára szintén 
oly magasra emelkedett, hogy további emelkedésre alig 
van kilátás. Ellenben az erdőbirtokok nálunk jövedelme
zőség szempontjából ma még kezdetleges állapotban van
nak, melyek jövedelmezősége tehát csak emelkedhetik és 
szükségképen kell, hogy emelkedjék: tisztán a természetes 
fejlődésből folyólag; mig a közlekedési és főleg az ipar
politika bizonyára meg fogja azt hatványozni. 

Kétségtelenül helyes és megszívlelésre méltó szem
pontok ezek mind, melyeket figyelmen kívül hagyni annál 
kevésbé szabad, mert az értékkicserélési tétel nem a ma, 
hanem jórészt a holnap számára készült s fokozatos 
megvalósításra való. Ámde ha mégugy csábítanak is a 
porosz erdőgazdaság irigylesre méltó, magas tisztajövedel
mének adatai, melyre a röpirat példaképen rámutat; ha 
még annyira vonzó is Morvaország és Szilézia ama 
vidékeinek példája, melyeken a röpirat szerint az ipar 
kiszámithatlan mértékig expanzívvá tette az erdőgazda
ságot: okvetlenül számolni kell a mi meglévő állapotainkkal 
is, t. i. azzal, hogy az uj elhelyezkedés terrénumán 
mennyire fejletlenek az erdőgazdasági s főként a közlekedési 
viszonyok; s mennyire kedvezőtlenek az értékesítés egyéb 



fellételei, melyekre a költségvetési vita folyamán hivat
kozás történt. 

Sőt számolni kell még egyébbel is. Azzal, a miről 
— hogy még nincs meg — maga Beksics Gusztáv szintén 
panaszkodik a munkájában, midőn követendő, de még 
mindig nem követett példaként Angliára hivatkozik, a hol 
az arisztokráczia nemcsak törődik, hanem foglalkozik is 
ipari és kereskedelmi vállalkozással. Mert bár föltétlenül 
igaz, a mit Beksics Gusztáv erdőgazdaságunkról általában 
véve állit s a mi főként az értékkicserélési tétel által 
érintett vidékekre nézve áll, hogy t. i. ott a jövedelme
zőség csak emelkedhetik és szükségképen is emelkedni fog s 
az emelkedés, a jelenlegi jövedelmezés alacsony foka miatt, 
sok lépcsőfokot fog meghaladni: viszont tagadhatatlan az 
is, hogy ha ezt az emelkedést összetett kézzel, csupán 
az ipari és kereskedelmi s egyátalán közgazdasági viszo
nyaink általános fejlődésének kihatásától várjuk, akkor 
azokon a jórészt messze félreeső s nagyobbára elszigetelt 
vidékeken, a hova a kultúra éltető levegője csak görbe 
utakon, csigaléptekkel juthat el, későre fognak a kedve
zőbb állapotok bekövetkezni. 

Arra van tehát okvetlenül szükség, hogy az erdő
birtokos maga erélyesen hozzálásson a jövedelemfokozás 
utjának egyengetéséhez, módjainak tanulmányozásához és 
eszközeinek alkalmazásához. Át kell térnie a lehető leg-
beltérjesebb gazdálkodásra, mennél magasabb mértékig 
kell fokoznia termelt nyers anyagának földolgozását, mennél 
inkább törekednie kell, hogy közvetítők kirekesztésével 
saját maga juttassa terményeit piaczra vagy egészen a 
fogyasztóhoz — s egyátalán törekednie kell arra, hogy ne 
csupán az alacsony, kezdetleges földjövedékkel, vagy 
másként kifejezve a rosz közlekedési és lanyha kereseti 



viszonyok által lenyomott tőárak jövedelmével kelljen be
érnie, de mennél többet megmentsen magának a vállal
kozói nyereségeknek egész sorozatából, a mit a termelés
nél, a szállítási berendezéseknél, a fürészáru és félgyárt
mányok előállításánál, a termények kereskedelmi kezelé
sénél mind más-más rak zsebre az erdőgazdaság révén, 
holott magának egy tenyérnyi erdeje nincs. 

Szépeknek szépek s kétségtelenül biztatók lehetnek a 
külföldi eredmények, de példáknak rendszerint csak félig-
meddig jók; ám rosszak is lehetnek, mert megítélésünket 
félrevezethetik. Hajlandó vagyok azt hinni, hogy a szász
országi vagy bajorországi magas erdőjövedelmezés talán 
harmadában sem az erdőgazdaság önönerőkifejtésének, 
hanem túlnyomó részt a kulturális, a közgazdasági viszo
nyok általánosan magas fokra emelkedettségének szükség
szerű folyománya. Ott élő s munkálkodó érdemes szak
társaink és boldog erdőgazdáink, ha kölcsön kérné valaki 
őket erdőgazdaságunk föllenditése czéljából, aligha boldo
gulnának tisztán a maguk szaktudományával s bizonyára 
idesóhajtanák hónuknak magas közgazdasági nívóját. 

Ámha e nélkül kellene munkához látniok, bizonyára 
abban az irányban indulnának meg, a mit jeleztem; a 
minek részleteit tehát mi épen olyan alaposan ki tudnók 
munkálni, akárcsak ők, a kiket a kedvező viszonyok kissé 
talán el is kényeztettek. 

Hanem az irány maga nem elegendő. Kettő kellene 
még hozzá, miből ma kielégítő mértékben egyik sincs 
meg erdőgazdáink, világosabban szólva erdőbirtokosaink 
nagy részénél — s főként a félreeső vidékeken: t. i. a 
vállalkozói szellem és a szabad pénzbeli tőke, melyet az 
erdőgazdaság fejlesztése érdekében egyidőre lekötniök 
lehetne. 
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Azért nem tudok idegenkedni Beksics Gusztáv érték
kicserélési tételétől, daczára annak a sok nehézségnek, 
amire — kivált az erdőgazdaság erőkifejtésének felszines 
mérlegelése s csupán a jelenlegi állapotok kevéssé tetsze
tős képének szemlélete mellett — a tétel gyakorlati 
alkalmazásának útját vizsgálva rábukkanunk?! E tételnek 
alkalmazása ugyanis az emiitett kellékek egyikét bizton 
kilátásba helyezi ; a gazdaságfejlesztés czéljaira szükséges 
szabad pénzbeli tőkét, ha t. i. az átköltözködő latifundium 
eladási ára csak részben fordíttatnék földvásárlásra, részben 
pedig az erdőgazdaság és általában az egész birtok jöve-
delmezésének emelését czélzó befektetések és vállalkozások 
financzirozására köttetnék le. 

Sajnos, hogy a legfőbb követelmény: magának az 
erdőbirtokosnak közvetlen érdeklődése és hajlandósága a 
föltétlenül szoros kapcsolatba forrasztandó gazdasági, keres
kedelmi és ipari vállalkozás iránt — még mindig kérdé
sesnek marad. E nélkül béna lábakkal haladhatna csak 
Beksics Gusztáv magasröptű nemzeti földbirtokpolitikája, 
az értékkicserélési tétel által megjelölt irányban, meg-
kapóan szép és nagy nemzeti czélja felé; ellenben arisz-
tokracziánk közvetlen részvétele a reális munkásságban, 
a kultúra alacsony fokán veszteglő erdős vidékeinket, 
lépésről-lépésre s nem csupán a magyar nemzeti érdekek 
számára, hanem egyszersmind az ország közgazdasági 
erőinek gyarapítására bizton meghódíthatja. Meghódíthatja 
pedig egyrészt az erdőgazdaságnak ma még mély álomban 
és káros lehetetlenségben szunyadó s veszteglő erőinek 
kifejtése révén, másrészt a gazdasági, kereskedelmi és 
ipari vonatkozásokat egy közösségbe forrasztó, fokozottan 
belterjes gazdálkodásnak megteremtése révén. 

Nem máról holnapra és nem az egész vonalon egy-



szerre megkezdve, ami nemcsak hogy szükségleien, hanem 
magának az akcziónak érdekében mellőzendő, mert vesze
delmes lenne, vagy lehetetlenség volna. Lassú, gondosan 
előkészített, következetes egymásutánban, amint a magyar 
nemzeti földbirtokpolitika legfőbb sarktételét képező faji 
terjeszkedés is csak lassan kívánna tért a saját számára. 

Erről a szempontról megfeledkezni, az értékkicseré
lési tétel és az erdőgazdaság egymásközti kapcsolatát vizs
gálva, egy pillanatra sem szabad. 

Meglehet, hogy megítélésem s ebből folyó véleményem 
az erdőgazdaságnak akczióképességéről, akár az említett, 
akár más szempontból tekintve, minden tévedéstől, vagy 
legalább is minden optimizmustól teljesen nem ment. Ha 
nem hinnék benne, bizonyára nem juttatom kifejezésre; 
másrészt azonban semmi mást nem kívántam, különben 
is vázlatos kifejtésével elérni, csak azt, hogy megjelöljem 
a szempontokat, amelyekből nekünk az értékkicserélési 
tétel erdőgazdasági vonatkozásának vizsgálatánál nézetem 
szerint ki kell indulnunk. Hogy ki mily következtetésekhez 
jut, az más kérdés. 

Néhány rövid megjegyzést kell még tennem. Az első, 
mely mindjárt magyarázatát is adja a megjegyzések szük
ségének az, hogy Beksics Gusztáv munkáiban több olyan, 
az erdészetet szintén közelről érintő, gondolatra akad
hatunk, melyekről a főkérdésnek ezektől elkülönített tár
gyalásánál meg sem emlékeztem, de melyek eléggé tartal
masak és fontosak arra nézve, hogy róluk tanakodni 
érdemes legyen. Van olyan is, amelyre hamar készen 
lehetünk a véleményünkkel. 

Ilyen például a vadászati gazdaság kultiválásának 
gondolata. 



Könnyen meg tudom érteni és magyarázni, hogy 
Beksics Gusztáv annak a gondolatának bizonyos, nem 
jelentéktelen súlyt tulajdonit, pl. ebben a tételben: „ A 
világon a legjobb és legszebb erdőgazdaság Csehországban 
van s az egész hitbizományi erdőgazdaság, kapcsolatban 
a páratlanul fejlődött vadászati gazdasággal-', — vagy 
amikor mintegy panaszképen mondja: , ,A legtöbb vadász
terület s vadtenyésztés a sikföldön és ennek pagonyaiban 
van. Egész Erdély alig ismeri a rendes vadászati kezelést." 
A magyarázatot az adja meg, hogy főuraink, akiket az 
értékkicserélési tétel érint, tényleg nagy érdeklődést mu
tatnak a vadászat iránt. 

Hát erről sokat lehetne beszélni. De ezt a sokat 
most talán elegendőképen helyettesithetem csupán annak 
a végkövetkeztetésnek följegyzésével, melyhez a magam 
részéről eljutnék, hogy t. i. igazi, értékes és szép vadá
szati gazdaságot csak magasra fejlett erdőgazdaság mellett 
tudok elképzelni, különben egyik a másik terhére van. 
Egyébként elsőbbrangu az erdőgazdaság fejlődésének érdeke. 
S az értékkicserélési tétel erdőgazdasági vonatkozásának 
nézőpontjáról tekintve, különösen erre kell helyezni a súlyt. 

A másik, amiről röviden meg kell még emlékeznem, 
a kincstári erdők bevonása a hitbizományok s általában 
a kötött birtokok helycseréjébe. 

E tekintetben Beksics Gusztáv igy nyilatkozik: „Ami 
ez erdőket illeti, ezek nem első sorban adandók át hit-
bizományba. Legsürgősebb a községi erdők átadása . . . " 

E tétel fölött, hogy t. i. a kincstári erdők is bevonas
sanak az akczióba, igen érdekes eszmecsere indulhatna 
meg. A költségvetési vita alatt erős megítélésre és ellen
vetésre talált. Jó volt ez a bírálat; mert a tétel szintén 
hiányosan, tehát félreérthető módon volt először fölvetve. 



A röpirat már ezt a hiányosságot is pótolni igyekezik s 
eléggé megnyugtató módon. A kincstári erdők és illetőleg 
a kincstári erdőgazdaság szerepét jórészt előnyös közve
títésre mérsékli. 

A jobb karban, jobb gazdasági viszonyok közt lévő 
kincstári erdők adassanak időről-időre hitbizományba. Az 
eladási árt fordítsa a kincstár rossz karban lévő, vagy 
elhanyagolt erdők vásárlására és rekonstruálására. így az 
állam állandóan megmarad legnagyobb erdőbirtokosnak s 
amellett gazdasági tekintetben nagyszabású átalakulásokat 
még pedig kedvező átalakulásokat hoznak létre. 

Ez az eszmemenet a kincstári gazdálkodás részéről 
minden esetre minden önzéstől ment s magasabb köz
gazdasági nézőpontból való megítélést kíván. Másrészt 
azonban az értékkicserélési tétel alkalmazása tekintetében 
is bizonyos, helyénvaló mérséklést jelent, amennyiben igy 
a kincstári erdők tömege, az elhelyezkedés tekintetében 
való változáson kívül, egyébként érintve nem volna. 

* 
Elégedetlen vagyok magammal, hogy a föladatot, a 

mibe fogtam, jól elvégezni nem tudtam. Átnézetes és lehe
tőleg teljes képét szerettem volna adni annak az eléggé 
mozgalmas áramlatnak, mely a magyar nemzeti földbirtok
politika eszmekörében nagyon fontos, igen nagy horderejű 
erdőgazdasági kérdéseket is magához rántott. De ez az 
áramlat már is oly széles mederben mozog előre, s ma
guk az erdőgazdaságot illető vonatkozások is annyi válto
zatban jelentkeznek, hogy mindent felölelni, mindenre ki
terjeszkedni alig lehetett volna. Viszont azt hiszem, a 
hézagos ismertetéssel is eleget tettem arra nézve, hogy az 
erdőgazdaságunkat közelről s erősen érintő eszmeharcz és 
akczió iránt az érdeklődést körünkben felkölthessem. 



A faértékesités különféle módjai erdészeti és köz
gazdasági szempontbál. 

-__ Irta: Szabó Ferencz m. k. erdész. — 

A kezelőerdészi teendők közölt nincs egy sem, mely 
annyi körültekintést és oly sok utánjárást igényelne, mint 
a kihasználás. A kihasználási költség nagy átlagban és 
középviszonyok mellett a műfa értékének egy negyedét, a 
tűzifa értékének pedig két harmadát teszi ki s ezért nagy 
befolyással van az erdőgazdaság jövedelmezőségére. 

Figyelembe véve másrészt azt, hogy a fahozamok 
kihasználásánál mily sok munkás nyer alkalmazást, hogy 
egyes vidékek lakosainak ugyszólva ez a kizárólagos ke
reseti forrása: a munkaadónak módjában áll nagy erkölcsi 
és politikai hatást gi/akorolni az erdőbirtok környékén lakó 
m unkás-néposztályra. 

Ezek a szempontok teljesen indokolttá, sőt szükségessé 
teszik, hogy ezzel a kérdéssel behatóan és sokat foglal
kozzunk. 

A fahozamok, vagy jobban mondva a vágások ki
használása és értékesítése leginkább a következő módokon 
történik: 

1. A vágások tövön adatnak el, mely esetben a vevő 
maga, vagy alvállalat utján használja ki azokat. 

2. A vágások fahozamai a fűrészek illetőleg az úsztató 
patakok rakhelyein adatnak el, mely esetben az eladó esz
közli a kihasználást házi kezelésben vagy vállalat utján. 

3. Ritkábban előfordul még az az eset is, hogy a 
vágások fahozamát maga az erdőbirtokos dolgozza fel fü
részárura és a kész fürészárut adja el. 

Ez esetben is a kihasználást ismét vagy házi kezelés
ben vagy vállalat utján végzi. 



Ezen különféle kihasználási és értékesítési módozatok 
előnyeinek és hátrányainak leírásánál különös tekintettel 
vagyok a hegyvidéki erdőkre, mint a melyek legnagyobb 
kiterjedésüek és igy leginkább irányadók. 

Az eladóra nézve legkényelmesebb a terület szerinti 
tövön való eladás, mert ezáltal megszabadul a kitermelési 
munkákkal járó sok fáradtságtól és elejét veszi annak a 
kellemetlen súrlódásnak, mely a kitermelt faanyagoknak a 
favásárló részére való átadásakor majdnem mindenütt elő
fordul. Különösen rosszabb faüzleti években igyekszik a 
vevő minden szál és rönkfát selejtesnek minősíteni és vagy 
egyáltalán át nem veszi vagy csak árleengedés mellett. 

Pénzügyi tekintetben már nem a legelőnyösebb a 
tövön való eladás, mert az adás-vétel a vágások becsült 
fatömegén alapszik s mint minden becslés többé-kevésbbé 
bizonytalan. Ezen bizonytalanságot a vevők nagyon is be
tudják a saját előnyükre! Azonkívül a kitermelési költsé
gekkel is számot vetnek, a melyeket biztonság okáért rendesen 
magasabbra irányoznak elő, mint amennyibe kerülnek. 

Sok aggodalmat okoz a tövön vásárló kereskedőnek 
az is, hogy a vett faanyag igen hosszú ideig van az ő 
birtokában, mert a döntéstől az eladásig rendesen másfél, 
sőt két év is eltelik és ezen idő alatt a vett faanyagban 
történthető bármiféle kár őt terheli. 

Hátránya a tövön való eladásnak az is, hogy ezen 
üzletbe a vevőnek aránytalanul nagyobb összegeket kell 
befektetni, mintha ugyanazt a fatömeget kitermelt állapotban 
vásárolná. 

Szokásos ugyan a tövön való eladásnál a vásárlón 
az által segíteni, hogy a vételárt nem a döntés, de az erre 
következő, vagyis az elszállítás évében kell befizetnie. De 
a vevő kinem kerülheti a kitermelési költségeket, holott a 



faanyagot a döntéstől számítva körülbelül másfél év múlva 
kezdi eladni, akkor sem kap a faanyagért készpénzt, hanem 
hat hónapra szóló váltót. Ezek folytán a tövön vásárlásra 
— főleg nagyobb uradalomnál — csak olyan fakereske-
dők vállalkozhatnak, akik aránylag nagy tőkével rendel
keznek, miért is a versenyképes ajánlattevők száma sokkal 
kevesebb, mintha ugyanaz a faanyag kitermelt állapotban 
kerülne eladásra. 

Ezen körülmények összejátszása okozza azt, hogy a 
terület szerint tövön eladott vágásokért legtöbb esetben kisebb 
összeget érnek el, mint amennyit az tényleg megér. 

Az erdőgazdának ezen kárán kívül még az a nemzet
gazdasági hátrány is fennforog, hogy a nagy töké
vel szemben a kisebb tőke versenyképtelen marad és a 
közvagyonnak aránytalan elosztódása továbbra is fokozódik. 

Erdőgazdasági szempontból is vannak a tövön való 
eladásnak hátrányai. Előfordulhatnak ugyanis időközben 
olyan előre nem látott elemi csapások, különösen széltö
rések, melyek szükségessé teszik egyes oly területeknek 
a haladéktalanul való kihasználását, melyek üzemtervileg 
előírva nem voltak; ez esetben a hozamok egyenlőségének 
szempontjából a rendes vágások részben vagy egészben 
állva hagyandók lennének, de ebbe a szerződéses vevő 
nem fog bele egyezni, vagy legalább is csak az erdőgazda 
kárára. 

A tövön vásárló kereskedők elvállalják ugyan azt a 
kötelezettséget, hogy az előforduló széltöréseket kitermelik és 
köbméter szerint átveszik a birtokostól, de ennek a faanyag
nak elkülönitett kitermelése és számonvétele a rendesen 
szük erdei völgyekben és rakodókon rendkivül nehéz, mert 
rossz szándék nélkül is igen könnyen belekeveredik egyik
másik darab a tövön vett faanyag közé. 



Belterjesebb üzemnél, mely felé minden erdőgazdaság 
kell hogy törekedjék, a fohásználatokon kivül igen lénye
ges az áterdőlés utján nyerhető elóhasználati fatömeg kihasz
nálása és értékesítése is. 

Mivel az elóhasználati fatömeg egészen más jellegű 
és egészen más ipari czélokra alkalmas mint a tűhaszná
latok faanyaga, a rendes vágások vevője az elóhasználati 
faanyagot a legtöbb esetben nem veszi meg. De ha meg is 
venné, az elóhasználati faanyagot tövön eladni a birtokos 
szempontjából nem czélszerü. 

Az áterdőlés rendkívül kényes természetű dolog és az 
erdőgazdaságnak csak ugy válik előnyére, ha tényleg azok 
a faegyedek használtatnak ki, melyek fölöslegesek és ha a 
kihasználása lehető legnagyobb elővigyázattal akként történik, 
hogy az állva hagyandó fák törzsei vagy gyökerei meg ne 
sérüljenek. Ezt pedig tövön való eladásnál keresztül vinni 
szinte lehetetlen. 

Ha pedig az elóhasználati fatömeget a főhasználattal 
elkülönítve akarnók értékesíteni és házi kezelésben kiter
melni, az esetben sok súrlódás támad abból a körülmény
ből, hogy a kiszállításra alkalmas vontató és vizi utak 
közösek. Azonkívül mindkét kitermelő félnek sok baja akad 
egymással, a munkások között keletkezett versengésből. 
Szóval lépten-nyomon beigazolódik, hogy két dudás egy 
csárdában meg nem fér. 

Hátránya a tövön való eladásnak még az is, hogy a 
birtokos kénytelen az eladás tárgyát képező vágásokat 
pontosan megbecsültetni, rendesen törzsenként kiolvastatni, 
ami pedig egy nagyobb uradalomnál tetemes költséget okoz; 
és mindennek daczára fennforog a bizonytalanság érzete — 
különösen a vevő részéről, — holott, ha az eladás nem 



tövön történik, minden tekintetben elégségesek a már 
meglévő üzemtervi becslések adatai. 

A faanyagok értékesítésének fennebb emiitett másik 
módja az, midőn a szál- és rönkfaképen kitermelt faanya
got a fürész vagy a tutajozásra alkalmas folyó, esetleg a 
vasúti állomás rakhelyein adjuk el köbméter szerint. — 
Elvileg ez már sokkal helyesebb értékesítés, mert ugy az 
eladó, mint a vevő biztos tudatában van annak, hogy mit 
ad el, illetőleg, hogy mit vesz. Egyik fél sem aggódik a 
becslés bizonytalansága és a kitermelési viszonyok eshető
ségei miatt. 

De ennek meg az a rosz oldala van, hogy a fenn
álló szokások szerint előtérbe lép a faanyag minősítése. 

Az ilyen adás-vételi szerződésekben rendesen az áll, 
hogy a vevő köteles átvenni «minden ipari és kereske
delmi czélokra alkalmas fát.« Ez a pár szó teljesen elég 
arra, hogy a gyengébb faüzleti évek idején az átadó és 
átvevő között minden napos czivóclás, sőt néha költséges 
perek keletkezzenek. 

Mert ki tudná határozottan és mindenki előtt kétséget 
kizárólag megjelölni azt a halárt a hol a fának jó vagy 
selejtes volta végződik, illetőleg kezdődik. Az átadó szem
pontjából akár minden fa jó , mig az átvevőéből akár 
mind rosz. 

Pedig a minősítésből származó ez a hátrány vajmi 
kétes természetű. Mert ha a favásárlók meg merik venni 
tövön terület szerint a vágásokat, miért ne vehetnék meg 
a kitermelt faanyagot minősítés kizárásával egyszerűen 
köb-egység szerint? Hiszen itt sokkal kevesebbet koczkáz-
tatnak mint a tövön való vételnél, ott pedig nincs szó a 
fa minőségéről. 

Különben is a vétel iránt érdeklődő és arra versenyző 



fakeréskedők mind ismerik az illető uradalom fájának mi
nőségét és csakis azért mernek a tövön való terület sze
rinti vételre vállalkozni. 

Kétségkívüli dolog, hogy a tövön való vételnél a ve
vők olyan silányabb minőségű faanyagokat is műfára szánt 
rönkké dolgoznak fel, melyeket a rakhelyeken való átadás 
esetén mint mfífát át nem vennének és erre nem is kény-
szerithetné őket senki. Mert abból az elvből indulnak ki, 
hogy ha már ugy is meg kellett fizetni az egészet tövön, 
legalább csinál belőle Ill-ad osztályú deszkát, mely még 
mindig jövedelmezőbb mint a tűzifa. Holott ha a tulajdo
nos termelte volna ki a vágást, akkor ezt a silányabb fa
anyagot csakis tűzifára dolgozta volna fel. 

Különben is nagyon kétséges az, vájjon előnyös-e ezen 
silányabb minőségű faanyagnak műfára való felhasználása? 
Ha szem előtt tartjuk, hogy a műfának aránylag sokkal 
költségesebb a kitermelése, mint a tűzifáé, másrészt, hogy 
az ily silány faanyagnak mint műfának forgalomba hozatala 
mily sokat árt az illető uradalom jő Jiiriujvének, bizony na
gyon csekélyre kell szorítanunk azon faanyag mennyiségét, 
mely a tövön való eladásnál még czélszerüen műfára hasz
nálható, inig a rakhelyeken való eladás esetén abból csak 
tűzifa készíthető. 

Az itt mutatkozó és különben is lényegtelen érték
különbséget a birtokos bőven ellensúlyozhatja a kiterme
lés czélszerübb foganatosításával, melyet később fogok 
tárgyalni. 

A fahozamok értékesítésének harmadik módj a az, 
midőn a tulajdonos maga dolgozza fel fürészárura az anya
got s mint ilyet értékesili. 

Ennél az értékesítési módnál az eladónak mindig a 
pillanat hatása alatt kell állania. Itt a vevők jelentke-



zésére azonnal, gyakran távirati uton kell végérvényes al
kut kötni, még pedig ugy, a hogy a körülményekhez képest 
lehet. Ennél az eladási módnál legczélszerübb az anyag 
árával a folyton változó napi árfolyamhoz alkalmazkodni. 
Előre megállapitott évi árjegyzékek itt meg nem felelők. Sőt 
egy és ugyanazon anyagot kénytelen az eladó külön
böző árakon eladni, pl. gyakran akad egynéhány vasúti 
kocsi fürészárura olyan vevő, aki 15—20%-kal is többet 
fizet, mint a rendes eladási ár. Bonyolitja ezen értékesí
tési módot még az is, hogy a fürészárut a vásárló fa-
kereskedők, vagy épitési vállalkozók csak igen ritkán fize
tik készpénzzel, hanem rendesen 6 hónapra szóló váltókkal. 

Ezen körülményeknél fogva ez az értékesítési mód 
csakis azoknál a kisebb birtokosoknál czélszerü, kik maguk 
vezetik a gazdaságot. Nagyobb birtokosnál különösen a 
kincstárnál, hol a kezelőtiszt föltétlen rendelkezéssel nem 
bir, ezen értékesítési mód nem czélszerü, mert a kezelő 
tiszt korlátolt jogai megbénítják az üzlet rugékonyságát, 
miáltal a néha csak pillanatokig tartó kedvező helyzet 
ügyes és hasznos kihasználása lehetetlenné válik. 

Azonkívül nagyon kényes dolog a tisztviselőre nézve 
a más vagyonát képező faanyagot váltókra eladni, mert 
esetleg megtörténhetik, hogy a váltó esedékessége előtt a 
vevő csődöt mond.*) 

Nem tartom lehetetlennek, hogy a közállapotokra eset
leg káros kihatása lenne annak, ha a kincstár az összes 
uradalmaiban házilag értékesítené fürészáruképen a fa-
hozamát. Mert az általa forgalomba hozható rengeteg 

* ) Tudomásunk szerint külföldön, nevezetesen Németországban a favá-
sárlók az állami erdők részéről is élveznek hitelt, pedig ott az eladást teljesen 
az erdőgondnokok bonyolitják le. Igaz, hogy ott sem a fürészáru képezi az 
eladás tárgyát. Szerk. 



anyag egyöntetű eladása által annyira uralná a fürészáru
kereskedést, hogy a kereslet és kínálat természetes viszo
nyát esetleg megzavarná és egyes kisebb uradalmakat és 
fakereskedőket akaratán kivűl talán versenyképtelenné is 
tenne az által, hogy a nagyközönség egyszerűen nem 
venné tudomásul ezeknek a létezését és minden ebbeli 
szükségletét a leghatalmasabbtól, egyszersmind a legmeg-
bizhatóbbíól — a kincstártól szerezné be. 

A faanyagoknak a tőtől egészen a fűrészekig, illető
leg a rakpartokig való kihozatalánál előforduló minden 
munka a gazdasági munkajellegével bír, míg a fűrészek
től illetőleg rakpartoktól tovább előforduló értékesítés a ke
reskedői teendő jellegével bir, ami arra utal, hogy előbbit 
a gazda, utóbbit a kereskedő végezze. 

Ezek után áttérek a vágások kihasználásának azon 
előnyeire és hátrányaira, melyek a házi kezelésben és a 
vállalat utján való foganatosításnál tapasztalhatók. Lássuk 
ezeket előbb gazdasági szempontból. 

A fakitermelési munkák helyes keresztül vezetéséhez 
okvetlenül kellő szakismeret szükséges, melyhez a tech
nikai ismereteket is számítom, — továbbá a munkák 
színhelyén való állandó felügyelet és ellenőrzés. Ezt a 
munkavezelést és állandó felügyeletet csakis az erdőbir
tokos szolgáltathatja, kinek a megfelelő személyzet rendel
kezésére áll. Mert a gazdaságot vezető erdész mint az erre 
legilletékesebb egyén minden egyes vágásra nézve megálla
píthatja a legmegfelelőbb kihasználási módot, számot vethet 
azzal, hogy hol lesz czélszerübb a faanyagot vontatni vagy 
csusztatókon, esetleg más berendezések utján közelíteni és 
ha egyik vagy másik módot czélszerünek tartja, bir a kellő 
technikai ismerettel, hogy azt berendezze. A rendelkezé
sére álló altiszti személyzet felhasználásával módjában áll 



az erdésznek a munkákat az általa megállapított elvek 
szerint keresztül is vezetni és ugyszólva minden egyes 
fejszecsapást ellenőriztetni és irányítani. Az állandó fel
ügyelet és munkavezetés nélkül a kihasználásra vonatkozó 
legczélszerübb elvek sem érnek sokat, mert a munkás 
azokat be nem tartja. 

A favásárló vagy a kitermelési vállalkozó ilyen sze
mélyzettel nem rendelkezik részint azért, mert az reá nézve 
ki nem fizetődnék, másrészt azért, mert a folyton más és 
más viszonyok között élő kereskedő vagy kitermelési vál
lalkozó ilyen személyzetet a legnagyobb pénzáldozatok 
árán sem kapna. 

A favásárlók valamint a kitermelési vállalkozók az erdei 
munkák végzésére vonatkozólag rendesen a környéken lakó leg
közelebbi korcsmárossal szövetkeznek, sőt sok esetben ezeket a 
munkákat nekik teljesen átadják. 

Nem azért mintha ezek értenének a kihasználási 
munkákhoz, de mert ezek leginkább ismerősek a néppel 
és a szükséges munkaerőt könnyebben megszerezhetik. 
Ezáltal a munkásnép — kétszeres tisztelet a kivételnek — 
gyakran a legveszedelmesebb kezekbe kerül. 

Ezek azután ugyfoganatositják akitermelési munkákat, 
hogy a döntés idején beküldik a vágásokba a belátásuk
hoz képest szükséges munkaerőt, kik minden további fel
ügyelet és vezetés nélkül vágnak derüre-borura. Ha elér
kezik a leeregetés ideje, ezt is elvégzik a munkások minden 
felügyelet nélkül. 

Az igy végzett munkának az a következménye, hogy 
a munkások gyakran csinálnak egy dologból kettőt, miáltal 
a munka drágul, másrészt ott, hol ügyes vezetéssel a munka 
10—15°/o termelési apadékkal lett volna végezhető, nem ritkán 
30--40°/o apadék keletkezik. 



Ezt a nagy apadékot természetesen nem hagyja a 
vállalkozó, vagy tövön vásárló magán száradni és nem 
önön magát hibáztatja, hanem okolja az erdőrendezőséget, 
hogy roszul becsült. 

Pedig a kelleténél nagyobb apadék nemcsak azért 
káros, mert ezáltal a fatömeg kevesebbedéit, hanem azért 
is, mert ily alkalmakkor a nagyobbméretü és értékesebb 
szálfa kisebb darabokká törik, melyeknek egységára ala
csonyabb. 

A döntött faanyagok közelitése, — mely alatt egészen 
az úsztató patakokig való szállítást értem — a legtöbb 
erdőbirtokban kizárólag kézi- és fuvarerő felhasználásával 
történik. Nagyon sok erdőgazdaság van, a hol még a leg
egyszerűbb csusztatót sem ismerik a kitermelők. 

Ezen körülménynek tulajdonítandó, hogy különösen 
gyengébb tél idején nem birják a kitermelők az összes 
faanyagot kiszállítani, mert a környéknek nincs annyi fuvar 
ereje, mely a néhány hétig tartó havas utakon képes lenne 
az összes fatermést kiszállítani. Nagyon sok erdőgazdaság
nál már megszokott dolog, hogy a tűzifa a döntést követő 
télen fuvarerő hiányában nem fog kiszállíttatni. Pedig a 
vágásokban visszamaradt fa kettős veszteséget okoz, először, mert 
kamat nélkül heverő töke, másodszor és főleg, mert a faanyag 
minőségben sokat vészit. 

Ha ezek a kitermelési munkák hosszabb idő óta a 
kellő szakismerettel biró egyén kezében lettek volna, tel
jesen kizártnak tartom, hogy az a különben is nagyon 
költséges és az időjárás miatt bizonytalan kifuvarozásokat 
a megfelelő helyeken alkalmasabb kiszállító berendezések
kel ne pótolta volna. Nem akarom ezzel azt állítani, 
hogyha egy erdész veszi kezébe a kitermelési munkákat, 
az talán egy csapásra berendezi a gazdaságot czélszerü 



kiszállítási eszközökkel, de lépésről-lépésre haladva czél-
szerüen fejleszteni fogja azt. E téren még sok kísérletezés 
számba menő dolog van hátra, melynek megtételét szer
ződéses vásárlótól, vagy kitermelési vállalkozótól várni nem 
lehet, már csak azért sem, mert az ő vállalatuk az illető 
uradalomnál nagyon is rövid időre van biztosítva s igy 
nekik nem áll érdekükben kísérleteket végezni, sem pedig 
befektetéseket eszközölni. 

Másrészt az is lehetetlen, hogy a kitermelési munkák 
czélszerü fejlesztése szempontjából hosszabb időre terjedő 
faüzleteket kössünk, mert a faanyagok értékváltozása né
hány év alatt is nagy. 

Ha az erdei munkának keresztül vitelét általánosság
ban összehasonlítjuk más gazdaság és az ipar rokonjellegű 
munkáival, azt látjuk, hogy minden téren czélszerü beren
dezések segítik végezni azon durvább munkát, melyet mi 
még kizárólag kézi- és fuvarerővel végzünk. Én ugy hiszem, 
hogy mi e téren elmaradtunk a kortól, melyet utolérni 
csak az esetben fogunk, ha ezen munkák végzését oly 
alapokra fektetjük, amelyen az habár lassan — de bizto
san és helyesen fejlődhetik. Ez pedig csak ugy lesz lehet
séges, ha a birtokosok házi kezelésben végzik az összes erdei 
munkákat, melyeknek mintegy 90%-kát a kitermelési munka 
képezi. 

Megjegyzem, hogy a kitermelési munka házilag való 
keresztülvitelét nem ugy értem, hogy talán napszámbér
fizetés mellett végezzük azokat, hanem minden egyes mun
kát adjuk ki egy-egy munkás-csapatnak alku utján és a 
saját embereinkkel vezettessük és felügyeltessük azt. Hogy 
pedig az alkumunkáknál sok emberrel ne legyen dolgunk, 
válasszon minden csapat kebeléből egyet, ki őket a bir
tokossal és ennek közegeivel szemben képviseli vagy pe-



dig a tekintélyesebb és ügyesebb előmunkások szerezzenek 
a munkához társakat, — de hassunk oda, hogy az egész 
munkáscsapat egyformán osztozzék a keresményben, ki
véve az őket képviselő előmunkást, — ki a reá eső részen 
kivül még kárpótoltassék társai által azért, hogy ő vállalja 
a munkát és hogy a közös érdeket ő képviseli a munka
adóval szemben, esetleg mert a társakat ő szerzi. 

Nagyjelentőségű ez a kérdés politikai szempontból is. 
Hazánk erdőségeinek zöme azokon a vidékeken terül 

el, ahol nyelvben nem magyar a nép, érzésre nézve sok 
esetben idegen, sőt néhol ennél is több, —• ellenséges! 

Ha igaz, hogy »akié a föld, azé az ország,« akkor 
az is igaz, hogy az az ur, aki a mindennapi kenyeret adja! 
A kincstár és többi erdőbirtokosaink az erdei munkák kap
csán kezükben tarthatnák ezt a mindennapi kenyéradást 
az idegen ajkú és idegen érzésű népek nagy részével szem
ben. Módjukban lenne lassanként megértetni ezzel a néppel, 
hogy a magyar állameszme nem zsarnok elnyomójuk, -— 
mint azt egyesek hirdetik — de atyai jóakarójuk, kinek 
az a törekvése, hogy ez a nép szellemileg és anyagilag 
gyarapodjék és mindezekért nem követel tőle egyebet 
csak azt, hogy politikai helyzetét fogja fel helyesen. 

Ha a kitermelési munkák vállalat idján végeztetnek, 
ebben az esetben teljesen elveszti agy a kincstár, mint bár
mely más erdőbirtokos azt a politikai és társadalmi befolyást, 
melyet nagy birtoka révén a népre ggakorolhatna. Másrészt a 
mnukásnépet kiszolgáltatják olyan embereknek, kik ezen mun
kákat kizárólag üzleti szempontból fogják fel s kiket az 
önérdeken kivül semmi egyéb nemesebb eszme nem vezet. 

Továbbá a kitermelési munkáknál elérhető vállalkozói 
nyereséget ez esetben egy ember élvezi, pedig az egész 
munkából egyebet sem végzett, minthogy aláirta a válla-



lati vagy vételi szerződést és az üzletet busás nyereség 
reményében pénzzel látta el, holott a munkáknak házi 
kezelésben való végzése esetén a vállalkozói nyereség egy 
része bizonynyal az erdőbirtokosé maradna, másrésze pe
dig egész községeket boldogíthatna. 

Ezen munkák kapcsán lehetne a kivándorlást is mérsé
kelni. Ha mindenütt házi kezelésben vezetnők az erdei 
munkát, ha az egyes munkákat a közvetlen vezetésünk 
mellett dolgozó munkáscsapatoknak vagy a munkáscsapat 
élén álló előmunkásnak adnók ki vállalatba, ezáltal hosz-
szabb idő alatt az ügyesebb és szorgalmasabb előmunká-
sok bizonyára egy kis vagyont szerezhetnének; és ezen
kívül, a néppel való méltányosabb bánásmód bizonyára elő. 
nyösen változtatna az otthona iránti felfogásán, bizonyára 
jobban ragaszkodnék hazájához s nem lenne olyan könnyen 
útra készen. 

Nézetem szerint nem az a kivándorlás oka, hogy ná
lunk a nép nem tudná a mindennapi kenyerét megsze
rezni, hanem az, hogy tőkét akar gyűjteni és mert a haza
szeretet nem köti őt ahhoz, hogy ezt a czélját itthon 
dolgozva érje el. Épen ez az oka, hogy a népnek mindig 
a törekvőbb, munkabíróbb része vándorol ki. 

Ha ellenben csak néhány egyén lenne egy-egy faluban, 
aki itthon jutott egy kis vagyonhoz, bizonyára megtörne a 
mesés Amerika vonzó ereje, mert a nép azt látná, hogy 
akarattal és kitartó szorgalommal itthon is elérheti czélját. 
Hiszen a kivándorlottak sem gazdagodnak meg valameny-
nyien, de tagadhatatlan, hogy egyik-másik vagyont szerez 
és éppen ez csábítja a többit, mig ellenben az itthon ma
radottak közül egyik sem viszi tovább a mindennapi ke
nyér — vagy jobban mondva a mindennapi krumpli — 
megszerzésénél. 



Ezeken kivül más társadalmi szempontokból is kívá
natos, hogy foglalkozzunk az idegen ajkú néppel és irá
nyítsuk helyesen társadalmi és politikai felfogásaikat. Igy 
kívánatos, hogy legyen a népnek egyrésze jobb módú, 
mert ezáltal természetes átmenet képeztetik a földhöz ra
gadt szegénysorsuak és a vagyonos osztály között, a miáltal 
magában a népben kellőleg egyensulyoztatnak az esetleg 
felmerülhető socziálista eszmék. 

Ismételten hangsúlyozom, miszerint nem képzelem én 
azt, hogy az erdei munka kapcsán egy csapásra lehetne 
kedvezőbb társadalmi és politikai helyzetet létesíteni, de 
hosszabb időn keresztül kitartással e tekintetben is nagy 
eredményt lehetne elérni anélkül, hogy az anyagi áldoza
tokba kerülne. 

Söt mint a fennebb mondottakból kitűnik, a kiszállí
tási módok tökéletesítése és ezáltal, a gazdaság belterjesebb 
kezelésének lehetővé tétele á'.tal idővel fokoztatnának az 
erdőgazdaság jövedelmei. 

Teljes tudatában vagyok annak, hogy a kihasználási 
munkák házi kezelésben való foganatosítása által mily nagy 
és nehéz feladat vár a kezelő erdőtiszti személyzetre, főleg 
az első években, vagy mondjuk helyesebben az első év
tizedekben, vagyis mindaddig mig az a nagyon is lassan 
gondolkodó nép jóindulatú akaratunkat megértette és en
nek kapcsán teljes bizalmát megnyertük. 

De utóvégre is a kezdet nehézségeit le kell győzni 
még az esetben is, ha ez a fáradtságon kivül eleinte anyagi 
áldozatokba kerülne, mert ezt fontos gazdasági érdekek 
és még fontosabb politikai és társadalmi szempontok meg
követelik. 



A Hasselmann Fr. műépítész által feltalált és sza
badalmazott uj fatelitési módról. 

Irta: Kaán Károly, m. kir. erdész. 

Nagy Károly m. kir. főerdész az «Erdészeti Lapok» 
f. é. I II . füzetének «Irodalmi szemle» rovatában ilyen czi-
men ismertette Hasselmann érdekes uj találmányát egy 
külföldi szaklap nyomán. 

Nagy Károly e szives fáradozásával bizonyára leköte
lezte az olvasó közönséget, az én lelkiismeretem nyugal
mában pedig akaratlanul zavart okozott, mert egy tarto
zásomra emlékeztetett. 

Külföldi tanulmányutamon ugyanis alkalmam nyilt a 
kirchseeoni telitő telepet megszemlélnem. Megismertem 
Bleibinhaus J. mérnököt, a bajor királyi államvasutak 
kirchseeoni telitő telepének főnökét, s megkaptam a mün
cheni polytechnikai egyletben tartott azon felolvasásának 
nyomatott kiadását, melyre éppen a Nagy által ismertetett 
czikk irója is hivatkozik. Hallottam különben Bleibinhaus 
szóbeli véleményét ez uj telitő eljárásról; ép igy Mayr 
dr.-ét, aki a müncheni egyetem erdőhasználattani tanszéké
ben Gayer utóda. Mayr dr. tette lehetővé, hogy a telepet 
behatóan megszemlélhessem. 

Éppen az alatt a pár nap alatt, melyet Münchenben 
töltöttem, tervezett az egyetem erdőgazdasági fakultásának 
tanári kara hallgatóival egy kirándulást az apácza-lepke 
pusztításairól híressé vált ebersbergi parkba s a kirch
seeoni telitő telepre. Mayr dr., aki feledhetetlen szíves
ségével ottlétemet kellemessé és tanulságossá tette, meg
hívott e kirándulásra. 

Áz ebersbergi parkról e helyütt csak azt jegyzem fel, 
hogy a kilenczvenes évek elején az apácza-gyaponcz és a 
helyi orkánok által elpusztított ezen 9000 ha. térfogatú 



terület a «park» nevet mint az uralkodó régensherczeg 
olyan vadászterülete nyerhette, melynek jó részét a vad 
ápolása érdekében elkerítették. Vagy talán azért nevezték 
el parknak, mert a majdnem elegyetlen luczos fái már 
elöregedtek, s kihasználásuk mégis késett a vadtenyésztés 
érdekében. Én, megvallom, nem a parkszerüségnek, de egy 
jobb kocsiutnak sem találtam nyomát benne. 

Sok érdekeset láttam és hallottam e kiránduláson. E 
helyütt azonban csak arról s azzal kapcsolatosat kívánok 
írni, amit e napnak Kirchseeonban töltölt része nyújtott. 

A régi kyanizáló eljárást, a czinkchloriddal nagyban 
űzött impregnálást, majd meg a Hasselmann-féle telítő 
eljárást tekintetlük meg. 

Az első kettőről ujat nem irhatok. A Hasselmann-
féléről azonban, kiegészítésül a Nagy részéről közlőitekhez, 
leírok a szíves olvasónak egyetmást. 

Hasselmann műépítész részt vett az egyptomi ásatá
sokban. Az itt felszínre kerülő faanyagok épsége felköltvén 
figyelmét, kutatta tudományos alapon az okokat, melyek 
a fa tartósságára befolytak s kereste a módot, melylyel a 
tartósságot ilyenképpen mesterséges uton biztosítani lehetne. 
Kísérletei — szerinte — teljes eredményre vezették. 

Eljárásával ugyanis nemcsak a fa edényei töltetnek 
meg, de a vegyszerek a fa szövetével chemiailag is egyesül
nek, a fát anyagában megváltoztatják s annak egyéb tulaj
donságokat is biztosítanak. 

Hasselmann azt állítja, hogy telitő módjával a bükkfa 
álgeszljét, «vörös belét» (rother Kern) is képes impreg
nálni. Eljárásának ez az egy előnye, ha beigazolható lesz, 
mint nagy fontosságú vívmány nem egyedül erdészeti, de 
közgazdasági tekintetekben is éreztetni fogja kiváló előnyeit. 

Tudjuk ugyanis, hogy a bükkfának állabápoló és fenn-



tartó szerepe az értékesebb fanemek elegyében, s ép igy 
talajjavító tulajdonsága is manapság már oly kétségbevon-
hatlan, hogy annak megosztott arányú elterjedettsége a jövő 
erdőgazdaságában is mindenkor jogosult lesz. 

Elég lehangoló ezzel szemben, hogy a bükkfa hasz
nálhatóságának kérdése a dolog megkívánt arányában még 
ma sincs megoldva. 

A bükk müszerfa megtalálja ugyan fogyasztóját ma
napság már, mégis kelendősége, áregysége még nem áll 
arányban azzal a fontos szereppel, mely az erdőgazdaság 
háztartásában éppen e fanemnek jutott. 

A bükkfának vasúti talpfák czéljaira való felhaszná
lása lendített ugyan a kérdésen, de éppen a bükk impreg-
nálásánál jelentkező akadályok nehezítették meg a dolog
nak kívánatos mértékben való fejlődését. 

A bükkfa impregnálásában egyik leküzdhetetlen aka
dály volt annak álgesztje, mely immúnis maradt az eddig 
ismert leggyökeresebb impregnáló eljárásokkal szemben is. 

Az 1895. évi londoni nemzetközi vasúti kongresszus 
megállapította, hogy a bükktalpfánakj kátrány olajjal való 
telítése az addig ismert impregnáló eljárások között tar
tósság és költség tekintetében a legelőnyösebb, s igy ma
napság a legtökéletesebb, de ennél a telítési módnál is, 
melynél a bükktalpfa darabonként 30 kg. kátrányolajat 
fogad magába, az álgeszt érintetlen marad, 

Elzász-Lotharingiában megtekintettem a Zabern mel
letti Steinburgban fennálló s a «Wilhelm Ottó Waldthausen 
W. Sohn» czég tulajdonát képező azt a telitő telepet, mely 
nagyban foglalkozik a kátrány olajjal való impregnáló el
járással. Meggyőző példákkal igazolták itt be nekem, hogy az 
álgeszt ellentáll e gyökeres eljárásnak is, mely különben 
a bükk talpfát minden izében telíteni képes. Schneit né-



met vasúti üzemi igazgató (Betriebs-Director) 1896. és 
1897-ben közzétett czikkeiben ajánlja, hogy a vasutak leg
alább korlátolt mértékben (20° oj fogadjanak el olyan bükk
talpfákat is, melyekben az álgeszt 4 cm. átmérőt meg nem 
halad. Ajánlja ezt az erdőjövedelem gyarapítása érdekében 
s indokolja azzal, hogy ha az álgeszt ki is korhad a talpfa 
még mindig 0.16/0 -26 cm. méretekkel bir, a korhadás pedig 
az egészséges fára nem megy át. Megvédi ugyanis a kát
rányolajjal való telítettsége, meg az áthatlan kátrányolaj 
réteg, mely az álgeszttől elválasztja. Steinburgban 1898 
ban én már ugy hallottam, hogy 7 cm. volna az álgeszt 
átmérőjének az a maximalis határa, melynél a német 
államvasutak ilyen talpfát is átvesznek mérsékeltebb arány
számban. 

Aki foglalkozott a bükkös erdők gazdaságával, az tud
hatja, hogy az álgeszt mily gyakori jelensége a vágásra 
érett bükkfaanyagnak. Hogy ez a körülmény, mely az 
élőiának külső jelenségeiben meg nem állapitható, mennyire 
megnehezíti s igy meg is drágítja a talpfa termelést, két
ségessé téve az erdőből várt jövedelmet, az részletes bizo
nyításra nem szorul. 

Az álgeszt, amilyen hátrányos, annyira különleges 
jelensége a bükkfának. 

A német erdőgazdák Münchenben tartott közös ülésén 
Hartig dr. a bükkhaszonfa kérdésének vitájában e tár
gyat illetőleg igy nyilatkozott: 

« A bükk álgesztje pathologiai eredetű és ág vagy 
gyökérsérülésből ered. Ezeken a külvilágból levegő és víz 
kerül a fatestébe, hol gomba képződmények keletkeznek. 
Ily körülményekből kifolyólag dugulnak el a sejtüregek 
akként, hogy azokba telitő anyag nem juthat. Kizártnak 
tekintendő tehát, hogy az álgesztes bükkfát vasúti talpfa 



czéljaira használhassuk, mert e rész telitő anyagot nem 
fogad magába.» Hartig dr. véleményét nem oly értelem
ben állítottam ide, mint a mely ezt a kérdést már végleg 
elintézi, de felemiitettem, mint a tudomány egyik első
rendű tekintélyének illetékes nyilatkozatát és azért, mert 
Ohnacker, aki Hartig feltevéseivel ellentétes állást foglal 
el, Hartig idézett véleményének ötletéből, az Alig. Forst 
u. Jg. Zg. 1889. évfolyamában irt egy czikkében érdekes 
esetet közöl. 

Hartigéhoz hasonló nézetben lehettek -— úgymond — 
a franczia északi vasút mérnökei, akik az « I . Himmelsbach 
zu Freiburg im Breisgau» czég eichelsdorfi telepéről került 
vasúti talpfaszállilmány átvételénél vissza utasították mind
azokat a példányokat, melyeken az álgesztnek legkisebb 
nyoma volt észlelhető. Hogy ez a szigorú eljárás mily 
terhes volt, azt világossá teszi az a körülmény, hogy az 
érdekelt kincst. főerdészségek feljegyzései szerint az álgeszt 
nélküli anyag a bükkfatermésnek csak 26°/o-át tette ki. 

Áz erdőbirtokos hesseni kormány, mely a szállító czég-
gel a talpfákhoz szükséges anyag szolgáltatására nézve 
szerződéses viszonyban állott, a szigorú eljárás folytán kelle
metlen helyzetbe jutott. Talpfa-anyag szállítására ugyanis 
szerződést azért kötött, hogy bükk tüzifatermését apaszsza. 
Szerződésének nem várt következményei folytán azonban 
az álgesztnélküli anyag kutatásában^ annyi bükkfát volt 
kénytelen döntetni, hogy a tűzifa mennyiségnek alászállitása 
helyett azt alig értékesíthető nagy mennyiségben kellett 
termelnie. 

Nem bocsátkozhatom e helyütt a bükk álgesztjéről irt 
s a szaklapok hasábjain napvilágot látott azon számos 
nézetnek taglalásába, melyek bár érdekesek, de a kérdés 
eredő okát s annak minden körülményeit a maga való-



ságában ugy sem világítják meg. Maga Mayr dr. ugy nyi
latkozott előttem, hogy az álgesztre s annak eredetére 
vonatkozó feltevésekből nem látja még akként tisztázva a 
dolgot, hogy azt megoldottnak tekinthetné. 

Bármint is legyen, tény az, hogy nagy akadálya a 
bükkfatermés értékesítésének s igy nagy hátránya az 
erdőgazdaságnak, mely a bükköt nehezen nélkülözheti. 

Hasselmann eljárása, mely olcsóbb a kátrányolajjal 
való telitő módnál, a feltaláló szerint orvosolja a bajt, 
mert impregnálja az álgesztet is. Azok az álgesztes rész
letek, melyeket Kirchseeonban kezembe adtak, a szabad 
szem vizsgálódása alapján ezt hinnem engedik. 

Nem igényel bővebb indokolást a dolog erdőgazda
sági fontossága az esetre, ha ez az állítás tudományos ala
pon beigazolást nyer, s ha e mellett a már megkezdett 
kísérletek megerősítik a Hasselmann módja szerint impreg
nált fának megfelelő tartósságát is. 

Hasselmann eljárásától sokat kell várnunk, mert 
tényleg bámulatba ejtők azok az eredmények, melyeket 
telitő rendszerével már eddig is elért. A korhadástól szövet
rendszerében megbontott fadarab egy letört részét impregnált 
állapotban, másikát a maga bomladozó állapotában adták 
a kezembe. Az egyező töréslapok igazolták, hogy a rész
letek egy darabból valók. 

A telitett darabból elég bajosan levágva egy részlete^ 
az vágás lapján sima fényes felületet mutatott. Tanúsága 
keménységének. A nem telitett korhadt darabot a késem 
könnyű szerrel szelte. E rész metszőlapja szivacsos felü
letével amattól teljesen elütött. 

Természetes, hogy a korhadtan telitett fa nem nyerte 
vissza azt a rugalmasságát és szívósságát, melylyel az 



egészséges anyag bir, de merev kemény testté vált, tanú
ságául az impregnálás kiváló eredményének. 

Ez a körülmény vezette Hasselmannt arra is, hogy 
kísérletet tegyen a tőzeg impregnálásával. A telitett tőzeg, 
mint meggyőződtem, kemény, összefüggő téglát alkot, mely 
Hasselmann erős meggyőződése szerint, olcsó szerrel 
száraz és meleg lakások építéséhez lesz használható. 

A lucz és jegenyefenyő, de a tűlevelűek fája egyál
talán telítés után könnyen fényezhető s igy bútor vagy 
hasonló egyéb gyártására annál inkább alkalmassá tehető, 
mert ekként nagyobb keménységet nyer. Nem érdek
telen a felemlitésre, hogy nem sokkal ottlétem előtt indí
tottak kísérletképpen útnak egy rakomány vasúti talpfát 
Dél-Afrikába. 

A termiták, ezek a hangyaóriások ugyanis a délafrikai 
vasutak fenntartását nagyon költségessé teszik a talpfák 
gyors elpusztításával. A Hasselmann módszere szerint 
impregnált anyag ezen, mint egyéb rovar falasának is a 
feltaláló szerint ellentáll. 

Eljárásának egyik erdőgazdaságilag fontos további 
előnye, hogy a telítést a fának ugy nedves, mint száraz 
állapotában megejthetjük, söt hogy a fának nedves álla
pota a fa telítésének sikerét még jobban biztosítja s hogy 
a döntés ideje a telítés sikerét nem befolyásolja. 

Polifka János máv. felügyelő « A fa és telítése» czi-
men 1899. évi márczius 16-án felolvasást tartott a «Magyar 
Mérnök és Építészeti Egylet» egyetemes szakülésén. 

Polifka e felolvasásával alkalomadtán bővebben óhaj
tok ugyan foglalkozni, de felemlítem itt azért, mert ő is 
érintette a Hasselmann-féle impregnáló eljárást, mint leg
újabb találmányt a telítés terén. 



Feltaláló szerint — úgymond — az eljárása alapján 
telitett fának következő jó tulajdonságai vannak: 

1. Feltétlenül és hosszú időn át ellentáll minden 
korhadásnak. 

2. A fa megkeményedése következtében teherbí
róbb lesz. 

3. Nehezebben gyulád, lánggal nem ég, hanem csak 
szenesedik. 

4. Rugalmasságát a fa megtartja. 
5 . Szú- és rovarrágásoknak ellentáll. 
6. A döntési idő közömbös. 
7. Nedvdús fák elősegitik a telitést. 
8. A már megtámadott fák megóvhatok és a baj foly

tatása meggátolható. 
9. Tűzoltáshoz a telitőszer előnynyel felhasználható 

szivattyúkban. 
10. A telítés után visszamaradt folyadék czement-

betonhoz a legjobb kötőszernek bizonyult. 
A telitő eljárás e pontozatokba összegyűjtött előnyeit 

kevés kivétellel hallottam a helyszínén is. Dicsérték nem
csak a feltaláló és az érdekeltek, de mindazok, akik e 
telitő mód eredményeit eddig gyakorlatilag is megismer
hették. Indokolja ez a körülmény, hogy akkor, midőn én 
1898. év tavaszán arra jártam, Hasselmann találmányát 
már nagy összegért értékesítette. Részvénytársaság alakult, 
melybe a feltalálót is bevonták. 

Hasselmanntól hallottam különben, hogy a budapesti 
Gregersen és fiai czég érdeklődik az eljárás iránt s 
kísérletet tett már az ekként impregnált anyag tartós
ságára. 

Sajnos, hogy a telitett fa tartósságának kipróbálása 
hosszú időt vesz igénybe. Pár év fog eltelni — ugy mondta 



nekem Gregersen Nils i i r — mig pozitív eredményeink 
lesznek ez eljárásról. 

Reméljük, hogy lapunk is értesül annak idején az 
erdőgazdaságot oly közvetlenül érdeklő dolog fejleményeiről. 

Enyhe telek a délkeleti Kárpátok vidékén. 
Irta Hajdú János m. kir. főerdész. 

Rendes időjárás mellett a délkeleti Kárpátok környékén meg
lehetősen hosszu, zord és kemény telek szoktak volt beköszönteni. 
Hat év óta azonban mintha közelebb csúszott volna ez a vidék az 
egyenlitőhöz vagy mintha a hegyek apadtak volna meg, olyan 
enyhék a telek. Az alacsonyabb hegyeken, dombos vidékeken és a 
síkságon sokszor egész télen át alig lehet igazában havat látni, 
sőt akárhányszor a magas hegységeknek is csak az északi oldalain 
mutatkozik egyes foltokban a fehérség. Szánkázni avagy korcso
lyázni már évek óta alig-alig lehetett. Valamennyi tél között azonban 
alkalmasint az 1898/99.-i volt a legenyhébb ebben az emberöltőben. 
Azt mondják legalább is azok a „legöregebb emberek", a kik becsü
letben már réges-régen megőszültek ugyan, de még olyan gyenge 
telet nem értek, mint a tavalyi. És az alábbiak elolvasása után el 
is lehet nekik azt hinni. 

Többek között ugyanis az utóbbi években az enyhe téli idő
járási mozzanatok megfigyelése kapcsán néhány erdészeti vonat
kozású adatot is feljegyeztem, a melyet az időjárási jelenségekkel 
együttesen az alábbiakban bocsátok közre. 

I. 

Gyönyörű szép novemberi időjárás után 1898. évi deczember 
hó 4.-én a holbáki iskola erdejének kihasitása alkalmával a törcsvári 
járási főszolgabíróval egy 800 m. tengerszint felletti magasságban 
fekvő tisztáson nyárias szép időben a szabadban vettük fel a 
jegyzőkönyvet s ez alatt a községi bizalmi férfiak javában hor
koltak körülöttünk a zöld gyepen. 

Téglás Károly akkori brassói kir. alerdőfelügyelővel deczember 
hó 7—11.-én a holbáki, ohábai, sarkaiczai, reusori és bucsumi 



rendszeres erdőgazdasági üzemterveket az 500—1100 m. tenger
szintfeletti magasságban fekvő erdőkben teljesen hó nélküli, verő
fényes meleg időben vizsgálhattuk felül s a próbaméréseket is min
den akadály nélkül eszközölhettük. Ugyanebben az időtájban meg
figyeltem volt, hogy Ohábán, Sarkaiczán, Búcsúmban, Griden, Ó- és 
Uj-Sinkán a 600—900 m. tengerszintfeletti magasságban fekvő 
erdőrészekben a bükk- és mogyorófa rügyei a felsőbb ágakon 
bomladozni kezdettek. Ezek később alkalmasint elfagytak ugyan, 
de azért az enyhe télnek ugyancsak jó bizonyságául szolgáltak. 

Hasonló dolgokat találunk feljegyezve az „Erdészeti Lapok" 
mult évi I I . füzetében 1898. évi november hó 16—17.-ről a mok-
ránkai völgyből a veres bodza rügyeiről is, s ott egyúttal ezzel 
kapcsolatban az is fel van említve, hogy az 1898. évi szokatlan 
öszi időjáráskor ugyancsak a mokránkai völgyben nov. 17.-én a 
farkas-boroszlán virágzott. 

Töcsváron az árvácska egész deczemberben nyilt. 
Meleg idő járt egészen deczember 21.-ig, akkor aztán egy 

kevés hó hullott, a mi jóllehet nemsokára ismét elment, de 1899. 
évi január hó 4.-ig a levegőt kissé ősziesre mégis lehűtötte volt. 

Az 1899. év január havának 5.-től kezdve végig aztán egész 
hónapban megint olyan meleg volt Törcsváron és vidéken, hogy 
még a 2518 m. magas Bucsecsen és a 2241 m. magas Királykőn, 
úgyszintén a brassói és feketehalmi hegyeken som volt másutt hó, 
mint egyes sziklarepedésekben vagy északi fekvésű mélyedésekben. 

Kertemben egy csipkerózsa egész télen által, február hó 22.-ig 
folyton zöldült és fejlődött. 

Előző őszön a lakásom előtti fenyves megritkittatván, a sűrű
ségből felszabadult luczfenyöfákon friss hajtások keletkeztek s 
azok fejlődését csakis a később beállott havazás akadályozta meg, 
ugy hogy ezek a luczfenyők egy év alatt két évgyűrűt fejlesztettek; 
igaz ugyan, hogy a második évgyűrű rendkivül keskeny volt. 

A napilapokból olvastam ugyanekkor, hogy egyes vidékeken 
a cserebogarak szórványosan már januárban kibújtak volt a földből. 

Február 8.-án és 12.-én a Bucsecs alatti Simon községi Pelása 
nevü erdőben tett hivatalos kirándulásom alkalmával feljegyeztem, 
hogy még az 1000—1800 m. tengerszin feletti magasságban fekvő 
fenyvesekben sem volt hó s csak az országos határszél felől fehér-



lettek a magas hegységi havasi legelők északi oldalainak felsőbb 
részei. 

Apáczán — miként a „Brassói Lapok" irták volt — Bohus 
Pál ottani lelkész kertjében egy körtefa február hó elején zöldülni 
kezdett és 5.-én ki is virágzott; a fogarasi határon pedig február 
első napjaiban déli irányból észak felé egy óriási nagycsapat vad
galamb vonult végig, a mi Erdélyben, főképen február első felében, 
igen szokatlan dolog s csakis oly enyhe télen fordulhatott elő mint 
a minő a tavalyi volt. 

Kapcsolatban ezzel meg kell említenem, hogy láttam és fel 
is jegyeztem azt, hogy 1899. évi február hó 13.-án este 6 órakor 
Törcsváron északnyugat felől derült időben villámlott, a mi tél 
derekán bizony szintén elég sajátságos jelenség. 

Február 17.-én este 9 órakor Törcsváron és vidékén havas 
eső kezdett esni, 18.-án reggelre pedig vékony hóréteg borította a 
tájat, 19.-én azonban a havazás elállott, a hőmérséklet emelkedett 
s ekkor a teljesen kinyílt hóvirág és százszorszép mellett a ki
dagadt ibolyabimbók is megjelentek, 21.-én este gyenge havazás 
állott be, a mely kisebb-nagyobb megszakítással márezius 2.-ig 
tartott. Rendes téli idő volt ezalatt —10—18° hideggel. 

Márezius 3.-án ismét melegebb idő lett a délkeleti Kárpátok 
környékén s a szél is elállott a havazással együtt. Márezius 4.-én 
déli 12 órakor Törcsváron a hőmérő árnyékban m á r - ( - l l ü C-t, 
napon + 25° C-t mutatott. A hó erősen olvadott. Azonban 5.-én 
ismét borongott s mar 6.-án megint havazni kezdett, 7.-én pedig 
újból tél lett s meglehetősen hideg idő járt 12.-ig, a mikor a z t á n 
újra tavasziasra fordult az időjárás s ugy tartott 20.-ig. 

Tavaly, márezius hónap 14.-én Törcsvárról Budapestre utaz-
tamban személyesen megfigyelhettem, hogy ezen hosszú útvonal 
mentén mindenütt szép tavaszias időjárás volt s havat sehol sem 
lehetett látni. Budapesten is meglehetősen enyhe idő járt márezius 
19.-ig. 

Ugyanekkor márezius 20.-án Erzsébetváros táján több szak
társammal együtt a gyorsvonatról egy nagy csapat gólyát láttunk, 
a, mint egy réten a frissen hullott hóban pihenőt tartottak. Törcs
váron szemtanuk állítása szerint márezius hó 18.-án vonult végig 
az első gólyacsapat, a fecskék első csapata pedig, saját megfigye-



lésem szerint, máczius 24.-én vonult keresztül; márczius 29.-én 
a daruk és egy ujabb csapat gólya érkezett, a melyeket a télies 
idő lepett meg e vidéken. 

* * 

Márczius 20.-án tulajdonképen már vége volna a télnek s a 
naptár szerint 21.-én kezdődnék a tavasz. De miként az elmondot
takból látjuk, épen addig volt enyhe az időjárás s jóformán csak 
azután állott be a nagyobb havazásokkal együtt a mintegy két 
hétig tartó keményebb hideg és rendetlen télies időjárás. Később 
kifejtendő némi következtetések levonása miatt azért az elmúlt év 
többi évszakából még tovább is feljegyeztem egyes időjárási 
mozzanatokat. 

Törcsvár vidékén márczius 23.-án nagy szélvihar dühöngött, 
mely sok kárt okozott, különösen pedig Brassó város Bucsecs alatti 
Zenoga nevü erdejében egy megritkított vágásban, a hol fokozatos 
felújító vágások beállításával folyt a gazdálkodás, több mint 2000 
(mintegy 1500 ?n3) luczfenyőtörzsét döntött ki. Ez a körülmény az 
itteni vidék magashegységi luczfenyveseiben a fokozatos felújító 
vágások alkalmazásának hátrányos volta mellett bizonyít. 

A kemény tél folytatódott egész márcziusban, sőt áthúzódott 
a következő hónapba is. 

Uj-Tohánban április 9.-én a fehér nyár és füzek virágoztak. 
Brassóban április 17.— 19.-én általában zöldült minden fa, Egész 
nyárias meleg volt 22.-ig, a mikor Fogarasban 21°-ot mutatott a 
hőmérő. Április 23.-án azonban kezdett hullani az eső, a mely 
éjjelre havazásra'csapott át s másnap virradóra a Fogarasi és Brassói 
havasok környéke 600 m. felül majdnem az Olt folyóig mindenütt 
friss hóval volt borítva s ennek megfelelően a hőmérséklet Foga-
rason is 21°-ról 5°-ra szállott alá. Ez a megkésett havazás azonban 
nem tartott sokáig s az alsóbb részekről már 24.-én délelőtt el
olvadt a hó s pár nap alatt a magas hegyeken sem igen maradt 
nyoma. Április utolsó felében aztán derült napok mellett rendes 
időjárás volt. 

Tavaly, május 1.-én dörgött először Törcsváron s ekkor szi
várvány is mutatkozott s esős idő volt 3 napig. Május 3.-án este
felé aztán kiderült s a Bucsecs magas ormain újra friss hó tünt 



elő a Klintsa felett. Ezután eső nélküli, rendes szép idő járt egész 
május havában. 

Június 1. és 2.-án a 2000 m. felüli részeken újra havazott 
a Bucsecsen, 11. és 12.-én pedig nemcsak a Bucsecsen, de a 
Királykön, sőt a Magurán is, ugy hogy 12.-én reggelre a Zenoga 
nevü erdő alsó határánál is lejebb egészen a 800—900 m. tenger
szint feletti magasságban fekvő Porta községig jött le a havazás 
s a Királykö és Magura hegységek aljától is fel a tetőkig mindenütt 
hó lepte az erdőket. A sötétzöld luczfenyvesek fehéres szinüekké 
váltak s az ekkorra már teljesen kizöldült bükkfák övét is mindenütt 
vékony hólepel borította. A Klintsa, Noagye, Pleása tisztásai töké
letesén fehérek voltak s ezeken tul az ormok mindenütt. Az 1457 
m. magas Guczánban a vámnál térdig erő hó hullott s a hőmérő 
ekkor június 12.-én délben lent Törcsváron csak 8° meleget 
mutatott. 

Június 14.— 16.-án a Zernest és Marginén községek határán 
fekvő erdőségek egynémelyikében véderdöhelyesbitések czéljából 
egy bizottsággal a helyszínre kiszállva, feltűnt, hogy a legtöbb 
lombfa leveleinek vége el volt száradva, amit abükknél később valami 
rovarkárositás is követett. Ezt az elszáradást később a környékbeli 
többi bükkösben is mindenütt láttam s a száraz levélhegyekből a 
lombfakadás idejében bekövetkezett késői havazásokban az okot 
minden nagyobb fejtörés nélkül könnyen kitalálhattam. 

Június közepétől a hónap végéig meglehetősen rendes idő járt. 
Júniusban esett az eső. 
Augusztus elején 4.-éig szép derült napok voltak, de 5.-től 

15.-ig szakadatlanul esett az eső, 16.-tól 20.-ig aztán megint szép, 
meleg idő volt, azontúl azonban ismét esős, hűvös idő járt. A Bu
csecsen 23.—25.-ig a fatenyészeti határ fölölt havazott. 

Augusztus 15.-én d. e. 9 óra tájban vonult a költöző gólyák 
első csapata Ö-Tohán felöl déli irányban a határhegységen át. 
23.-án reggel 7 órakor az Ó-Tohán és Rozsnyó között katonai gya
korló térségen láttam egy 200 darabból álló második gólyacsapatot, 
a mely ott a hideg, havas-esős időjárás miatt több, mint fél napi 
pihenőt tartott s csak ezen, az itteni vidéken szokatlan megál
lapodás után kerekedett ismét fel és vonult tovább a Bucsecs 
fölött téli hazájába. 



Szeptember elején rendes volt az időjárás, 14.— 16.-án azonban 
beborult és a Bucsecsen havazott. A fecskék 15.-én d. u. 5 órakor 
szállottak tömegesebben a törcsvári szoros fölött déli hazájuk felé, 
16.-án d. u. 4—5 óra között az első vonuló csapatot egy második 
követte. Azután a mult évben nem láttam több fecskét e vidéken. 
Szeptember második felében szép, derült őszies időjárás volt s ez 
igy tartott október 8.-ig. 

Október 8.-án beborult az ég s délután esővel elegyesen 
havazni kezdett. Éjjel havazott mindenfelé e vidéken s másnap 
reggelre a 700 m.-ren felüli részek egész Fogarasmegyében min
denütt hóval voltak borítva. 

Október 18.—19-én a hegyeken ismétlődött a havazás. 

Az októberi korai tél után aztán október 28.-tól egészen 
november hó 13.-ig gyönyörű szép őszi napok jártak e vidéken s 
a hőmérséklet ekkor másutt is normális volt. 

November 13.-án azonban az enyhe időjárás hidegre fordult 
s délután Törcsvár és Uj-Sinka környékén esővel kezdődő havazás 
állott be, mely másnapra egész Fogaras, Szeben, Brassó és Három
szék vármegyékre s az ezekkel szomszédos részekre is, tehát az 
egész Délkeleti-Kárpátokra kiterjedve, kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal egy hétig tartott. November 20.-án aztán kiderült az ég s 
a hó az alacsonyabb fekvésű helyeken és a verőfényes hegyolda
lakon olvadni kezdett ugyan, de a magasabb fekvésű helyeken 
tovább is megmaradt. Igy pl. november 23.-án hivatalos ügyben 
Magura községnek 1000—1100 m. tengerszintfeletti magasságban 
fekvő Valea-Lunga nevü erdejét Várnai Sándor m. kir. erdőmes
terrel térdig érő hóban kellett bejárnunk. 

November 24.-től kezdve deczember 4.-ig Törcsvár környékén 
ismét szép, meleg őszi idő járt, mely a magas hegységek északi 
oldalainak és az árnyékosabb völgyszakadókoknak a kivételével a 
havat mindenünnen elolvasztotta. . . 

Most, miután egy kerek esztendő időjárását nagyjában vá
zoltam, közleményemet már be is fejezhetném ugyan, minthogy 
azonban az idei a télnek legalább is egyrésze szintén az enyhe 
telekhez tartozik, azért összehasonlítás czéljából röviden ezt is 
vázolni fogom. 



Az 1899. év deczemberében meglehetősen változatos idő
járás uralkodott. A három napig tartó szép időt ugyanis már 
4.-én gyenge havazás váltotta fel, a melyet 5.-től 7.-ig megint 
szép, derült napok követtek, 8.—13.-a között szintén havazott 
ugyan, de 14.-től 17.-ig megint enyhe idő járt. 18.-tól kezdve egy 
hétig olyan nagy hidegek voltak Törcsvár környékén, hogy a hő
mérő olykor-olykor — 20°-ra is leszállott. Karácsony után kiderült 
az ég s enyhébb időjárás mellett olvadás állott be s deczember 
végén már csak a hegyeken maradt meg a hó. 

Az idéni jamiárius a délkeleti Kárpátok környékén szép, derült 
idővel köszöntött be ugy, hogy a síkságokon 8.-ig nem is lehetett 
havat látni, 8.-án egy kevés hó hullott, a mely a 12.-ig tartó 
meglehetős enyhe időjárás mellett nemsokára ismét el olvadott, 
12.-től 20.-ig kevés hóval megint téliesebb lett az idő, 20.-tól 
25.-ig azonban már újra enyhébbre fordult s a fogarasi síkságon 
és a Barczaságon egyáltalában nem is lehetett havat látni. 

Újév napján kinyílt árvácskát láttam Törcsváron. Predeal 
községben már január 15.-én, Alsó-Moecsen pedig január 31.-én 
virágoztak a kötőfüzek s Ü-Tohánban a Tussilago Farfara is 
megjelent. 

Hogyha az idei télnek a délkeleti Kárpátok vidékén már a 
deczember és január havi időjárás meg nem adta volna enyhe 
jellegét, ugy egyedül a február havi szerfölött meleg napok után 
is méltán enyhének kellene neveznünk ezt a telet. A lágyfanemek 
rügyei már-már kibomlottak s a barkások jó része virágzott, az 
éneklő madarak csicseregtek, néhány lepke s a legyek is mutat
koztak már. Egészen tavaszias időjárás volt. 

Február 6.-án Almásmezőn, Uj-Tohánban és Törcsváron láttam, 
hogy a hamvas éger, fehér nyár és közönséges mogyoró virágzott. 
7.-én kissé derült, szeles időben d. e. 11 órakor napon 17°, ár
nyékában 13° meleg volt. 

Február 8.-án délben Törcsváron a hőmérő árnyékában 
-(-13°-ot, a napon pedig-f-26°-ot mutatott. Egész délutáni 2 óráig 
olyan csendes, teljesen derült nyárias nap volt, hogy irodámban 
fűtés nélkül, nyitott ablaknál dolgozhattam ; a vörösbegyek, pintyek, 
czinkék s más éneklő madarak daloltak, a kakasok mindenfelé 



nagyban kukorékoltak, a legyek is megjelentek s a zöldülni kezdő 
halmos legelőkön már legelésző juhnyájat is lehetett látni. Uj-To-
hánban a hóvirág teljesen kinyílt s néhány lepke is megjelent. 

Február 11.-én Törcsváron borongós időben 13° meleg volt, 
12.-én félig-meddig szintén borult volt az idő s a hőmérő délben 
árnyékban -f- 13"-ot, napon - \ - 15°-ot mutatott. A hamvas éger 
Alsó-Moecsen is kivirágzott s a Törökpatak (Turku) mentén ki
nyílt békavirág mellett a kutyatejfélék s más dudvás növények 
is kezdettek kilevelezni. 

Február 13.-án d. e. 11 órakor felhős időben, árnyékban 12 ! | 

volt a meleg. Délután kiderült s másnap szeles, tiszta időben déli 
12 órakor a hőmérő árnyékában - j - 12°-ot, napon - j - 21°-ot mutatott. 

Február 21.-én Alsó-Moecs és Fundáta határán a kecske
füz hamvas éger és nyár 1000 m. tengerszintfeletti magasságig 
mindenütt virágzott, a hadászati ut mellett pedig 800—1000 m. 
tengerszintfeletti magasságban a fürtös bodza rügyoi kibomlottak 
s az enyhe időjárás bizonyságául kipattantak az első gyenge levelek. 
Fundátán ekkor 1200 m. magasságon felül az északi oldalakon 
•és árnyékos völgyekben egészen a határszélig mindenütt lehetett 
havat látni s az országos határon tul, a romániai hegységeken sem 
volt az másképen, de a déli oldalokon még az 1500 TO.-res hegye
ken is oszladozott már a fehérség, lent Törcsváron pedig nyoma 
sem volt a télnek. Február végén Törcsvár környékén mindenütt 
a kinyílt tavaszi kikerics, kankalin, lókörmü szattyu, hóvirág, 
árvácska, és szászorszép virágjaiból, füz, éger, nyár és mogyoróbar-
kával együtt szép virágcsokrot lehetett kötni. 

A februárban keletkezett tavaszi hangulatot a márcziusi idő
járás teljesen elrontotta, mert elsején a levegő rohamosan lehűlt 
s kisebb-nagyobb megszakítással havazott 8.-án estig ugy, hogy 
a síkságokon is 30 cm.-es hóréteg fedte a mezőket, a magas
hegységi erdőben pedig akárhány helyt méternyi volt a hó vastagsága. 
A hőmérő higanyoszlopa állandóan a fagypont alatt maradt s Nagy-
Szeben, Brassó és Törcsvár környékén •—12°-ra is leszállott. 

Márczius 8.-án este a havazás megszűnt s 9.-én reggelre ki
derült ugyan, de hideg volt, hogy csak ugy recsegett a hó. Másnap 
folytonosan tartó derült időben enyhült a hideg s a hó lassankint 
•olvadni kezdett s olvadott 14.-ig. 



Márezius 15 —16.-án újból olyan nagy mérvű havazás állott 
be, hogy a miatt a közlekedés Törcsvár környékén teljesen fennakadt, 
s a hegységi erdőkben az erdei termékek szállítása napokon át 
szünetelt. A hó az utakon derékig ért s helyenként öles hófúvások 
keletkeztek a lankás részeken is. A Magura hegységen m.-es 
lett a hó, a Bucsecs és Királykő közötti erdőségekben pedig 1"5—2'0 
m-re is megnőtt, sőt a hegytetők felé még nagyobbra is, ugy, 
hogy távcsövön át a fatenyészeti felsőhatár felé nézve, az eltörpült 
luezfenyőknek csak a hegyei látszottak ki a nagy hóból ott is, a hol 
egy-egy tisztás szélén februárban már csaknem hómentes volt az erdő. 

Márezius 16.-án este 9 órakor elállott a havazás s a foszla
dozó felhők közül előbukkant a szelid fényű hold. A hőmérő ekkor 
— 10°-ot mutatott. 

Márezius 18.-tól kezdve állandóan derült idő jár s azóta némi 
hőemelkedés mellett napközben az olvadás folytonosan tart. A z 
ó-toháni és zernesti erdőkben a verőfényes hegyoldalokon már 
19.-én sok tarka foltot lehetett látni s 20.-án már az uj-toháni és 
szohodoli dombok is tarkállottak s a hómentes részeken a barázda
billegetők, pintyek s más éneklő madarak is újból láthatókká lettek. 

* * * 

A „Természettudományi Közlöny" X X X I . kötetében a mult 
századok enye teleiről több feljegyzést találunk. Sajátságos, hogy 
az ottani feljegyzések szerint ezeket az enyhe teleket többnyire 
száraz, heves nyarak követték. Sajátságosnak tartom ezt ezért, 
mert figyelemmel kisértem azt, hogy a délkeleti Kárpátok környékén 
az enyhe, száraz teleket az utolsó évtizedben mindig esős, hüvős 
nyarak követték, ellenben a keményebb telek után rendesen száraz,, 
meleg nyarak köszöntöttek be. Hogy többet ne említsek, ennek 
az állitásnak e valódisága a tavalyi év időjárásának a vázlatából 
is kitünhetik. 

Nem mondom, hogy minden vidékre nézve ilyen a követ
kezmény, de a Kárpát hegység délkeleti részében ez már jó idő 
óta meglehetősen igy következett be. Az idei tél sokban hasonlított 
a tavalyihoz s noha a jövendő időjárását messzi előre biztosan; 
meghatározni még hozzávetőleges nagy átlagban is alig lehet:: 



tapasztalataim után még is merem állítani, hogy az idén e vidéken 
korai és késői havazásokban, fagyban, tartós esőzésekben és ára
dásokban csak ugy lesz részünk, mint volt a tavaly. Mert miként 
álmatlan éj után másnap csak támolyog az ember, ép ugy van az 
az időjárással is. Hogyha télen nincs elég hó és hideg, rendellenes a 
nyár, hogyha a természet ki nem alussza magát télen, akkor nyáron 
is álmos, esős, hűvös. 

A tavalyi év rendellenes időjárása ezen a vidéken a gyümölcs
termésre elég kedvező volt s az erdőművelési munkálatoknak sem 
sokat ártott, sőt a folytonos nyári esőzések a csemetekertekre és 
az erdösitésekre igen jótékony hatással voltak. Az erdősítési 
munkálatok tavaly Törcsvár környékén sokkal jobban sikerültek, 
mint a szárazabb években a felnőtt fák vastagsági és hossz
növekvése s igy tömeggyarapodása is nagyobb volt tavaly mint 
száraz nyári időjárás után szokott lenni. 

Az enyhe teleket rendesen követő esős nyarak az erdöfel-
mérési és becslési s erdei építkezési s más technikai munkálatok 
végzésére kétségkívül hátráltatólag hatnak ugyan, de a fanövek-
vésre és megtermésre nézve legfeljebb akkor éreztetik káros 
hatásukat, hogyha a késői havazásokkal karöltve járó késői fagyok 
a levél-vagy virágrügyekből fakadó zsenge növényi szerveket el
fagyasztják. 

Igy tapasztaltam ezt a többnyire árnytürőkből alkotott magas
hegységi erdőségek tű- és lomblevelű fanemeinél. Az alacsonyabb 
fekvésű dombos vidékek és Alföld erdőségeit alkotó tölgyesek, 
ákáczosok és más fénykereső fanemek e tekintetben való visel
kedéséről tapasztalati adatain nem igen vannak ugyan, de azért 
ugy gondolom, hogy ezek az enyhe telek következményei gyanánt 
megjelenő késői havazások és késői fagyok iránt természetüknél 
fogva aránylag sokkal érzékenyebbek, mint a hegység árnytürő fák. 



Egyesületi közlemények. 
Az országos erdészeti egyesület 1900. évi április hó 21.-én. 

tartott rendes választmányi ülésének jegyzőkönyve. 
Jelen voltak: br. Bánffy Dezső elnök, dr. Bedő Albert első 

alelnök, Horváth Sándor második alelnök, Arató Gyula, Bartha 
Gyula, Csik Imre, Csupor István, Havas József, Hangay Géza, 
Hirsch István, Kallina Károly, LaUner Elek, Lászlóffy Gábor, 
Máday Izidor, Nagy Károly, Beinfusz Bódog, Sóltz Gyula, Szőnyeg 
István, Tisza László, Vadas Jenő és Vadászfy Jenő választmányi 
tagok, Gurányi István és Szabó József alapító tagok; Jausz Sándor, 
Rónay Imre, Ticliy Kálmán, Tordong Gusztáv, Uiiz Mátyás és 
Zathureczky Vilmos rendes tagok, Bund Károly titkár és Lcvitzky 
Albert pénztárnok. 

Elmaradásukat kimentették : Csiby Lőrincz, Eleöd Jósa, Havas 
Ágoston, Krajcsovits Béla, Sehmidt Ferenez és Tomcsányi Gyula 
választmányi tagok. 

I. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti e lö : 

Az egyesület bevételei 1900. január 
1-től a mai napig 32,972 K. 94 f.-re 
kiadásai pedig — 13,203 K. 46 f.-re 

rúgtak, a kézi pénztár készlete tehát . . . 19,709 K. 48 fillér. 

A kimutatott bevételekből az alapító tagok magánkötvényei
nek értékapasztására 491 K. 84 f., a Wagner Károly alapít
vány javára 29 K. 90 f., a titkári nyugdijalapra 167 K., az Erzsébet 
királyné alapítvány javára 7 K. és a gróf Tisza Lajos alapítvány 
javára 20 K. folyt be ; a többi bevételekre tehát 32,257 K. 
20 f. esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapítványi számadásnak 
7,590 K. 88 f. és a letéti számadásnak 10,482 K. 38 f. pénz
készlete. 

Ezek szerint a pénztárban levő készlet a következő: 
Pénztári számadás készlete . . . . . . . . . 19,709 K. 48 f. 
Alapítványi „ „ 7,590 K. 88 f. 
Letéti „ , . . . . . . __. 10.482 K. 38 f. 

Összesen 37,782 K. 74 f. 



Ebből az összegből 36,968 K. takarékpénztári betét, a többi 
készpénz. 

A kimutatott összegen kivül az egyesületnek a Magyar föld
hitelintézetnél 97,800 K. n. é. 4%-os magyar koronajáradék köt
vénye, 8000 K. (4000 frt) n. é. és 17,000 K. n. é. 4° o-os föld-
hitelintézeti záloglevele, 77,000 K. (38,500 frt) n. é. 4%-os 
földhitelintézeti szabályozási és talajjavitási záloglevele, 1200 K. 
(600 frt) n. é. 1860. évi államsorsjegye és 600 K. (300 frt) n. é. 
osztrák földhitelintézeti 1889. évi sorsjegye, egészben véve 226,600 K. 
n. é. értékpapírból álló letétje van. 

Ugyancsak a Magyar földhitelintézetnél 200 K. (100 frt) he
lyeztetett letétbe, 10 drb a gazdák biztosító szövetkezete részére 
jegyzett üzletrész ára fejében. 

Az előbb emiitett értékpapírok az alaptőke és az alapítványok 
értékpapirkészletét képezik. 

Ennek kapcsán a titkár jelenti, hogy a január hó 20-án tar
tott választmányi ülés határozatából kifolyólag 16,000 K. n. é. föld-
hitelintézeti szab. és talajjavitási záloglevél vásároltatott 15,003 K. 
56 f.-nyi vételárért, jelenti továbbá, hogy a Laupp H.-féle tübin-
geni könyvkiadó czégnek a népszerű erdészeti növénytan részére 
szállítandó szines képekért, a melyeknek megfelelő kiviteléről az 
egyesület meggyőződést szerzett, a megállapított 4000 korona elő
állítási ár a würtembergi Vereins-Bank utján kifizettetett; az át
utalási költség 10 koronára rúgott. 

Az igazgató-választmány a pénztári készletet a kimutatott ösz-
szeggel megegyezőnek találván, a titkár jelentését egész terjedel
mében tudomásul veszi. 

II . A titkár jelenti, hogy Horváth Sándor második alelnök és 
Arató Gyula volt könyvtárnok uraktól az egyesület leltári tárgyait, 
az agancs- és egyéb gyűjteményeket, az alapitó tagok magánköt
vényeit, a rendes tagok tagsági nyilatkozatait, az egyesület kiadá
sában megjelent és elárusitás végett elhelyezett szakmüveket, ille
tőleg a könyvtárt és a többi tárgyakat, melyeknek kezelése neve
zeit urakra volt bízva, szabályszerűen átvette. Az erre vonat
kozó jegyzőkönyveket bemutatja. 

A z iga7gató-választmány az átadás illetve átvétel megtörtén
tét tudomásul veszi. 



Ennek kapcsán az elnök elismeréssel emlékszik meg Arató 
Gyula volt egyesületi könyvtárnoknak az egyesület szolgálatában 
kifejtett ügybuzgó és odaadó működéséről és az elnökség meg
állapodása alapján azt a javaslatot terjeszti az igazgató-választ
mány elé, hogy az egyesület köszönetének adjon jegyzőkönyvi ki
fejezést és ajánlja fel Arató Gyula választmányi tagnak, ki a 
könyvtárnoki állásról és az erre történt megválasztása által szer
zett jogokról az egyesületi ügyvitel szervezetében beállolt változás 
miatt mondott le, a volt könyvtárnoki illetmények egy évi összegét 
(1000 koronát) tiszteletdíj fejében. 

Az igazgató-választmány egyhangúlag elfogadja az elnökség 
javaslatát. 

I II . Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a pénztárnoki 
állás, mely Levitzky Albert eddigi pénztárnok lemondása követ
keztében f. é. július l-jétől megüresedik, már most betöltessék, 
hogy ilyképen a megválasztandó uj pénztárnoknak május és június 
hónapokban módjában álljon a pénztárnoki teendők felöl alapos 
tájékozottságot szerezni. Önként értetik, hogy az uj pénztárnok 
illetményei csak július hó 1-töl folyósíthatok. 

A pénztárnoki állásra a folyamodványok beérkezésének sor
rendjében a következők pályáztak : 

1. Gaál Károly, a földmivelésügyi ministerium erdészeti segéd
hivatalának vezetője. Kérvényében arra hivatkozik, hogy immár 
11 éve áll mint irnok az egyesület szolgálatában s ez alatt az idő 
alatt az egyesület különleges pénzkezelését és elszámolását teljesen 
megismerte és több izben működött mint helyettes pénztárnok. 
A magyar és német nyelvet szóban és Írásban teljesen birja; az 
egyszerű és kettős könyvvitelből jelesen vizsgázott; az 1896-ban 
fennállott földmiv. min. kiállítási irodában mint irodavezető és pénz
táros megelégedésre szolgált és az állami szolgálatban kifejtett 
ügybuzgóságának elismeréséül az 1898. évben az arany érdem
kereszttel tüntettetett ki. 

2. Gruber Gyula m. kir. erdőszámtiszt kérvényében előadja, 
hogy mint eidőakadémiát végzett és a pénzkezelési és számviteli 
ügyekben foglalkozásánál fogva jártas szakember kéri megválasz
tatását. Az egyesületnek 11 év óta rendes tagja és annak ügyeit 



mindig élénk figyelemmel kisérte. Az egyesület szellemi és anyagi 
gyarapodásának buzgó és lelkiismeretes munkása volna. 

3. Cserny Győző kir. alerdőfelügyelő megválasztatását a gya
korlati ismeretek által is kiegészített könyvviteli akadémiai e.lö-
készültsége alapján kéri. Felemlíti továbbá, hogy a mennyiben a 
titkár akadályoztatása esetén a titkári teendők ideiglenes ellátásá
val mint eddig, ezentúl is a pénztárnok bízatnék meg, ugy ö 
törekednék ebben a tekintetben is megfelelni s erre nézve az 1891. 
év óta az „Erdészeti Lapok"-ban és némely vidéki lapban meg
jelent közleményeire, nemkülönben arra a tevékenységére is hivat
kozik, a melyet mint a szent-gotthardi olvasó egylet volt titkárja 
kifejtett. 

A szavazás megejtetvén, az elnök kihirdeti, hogy a beadott 
20 érvényes szavazat közül 12 Cserny Győzőre és 8 Gaál Károlyra 
esett, s ezekhez képest kijelenti, hogy az egyesület pénztárnokává 
szabályszerűen megejtett titkos szavazás utján általános szótöbb
séggel Cserny Győző választatott meg. 

IV. Az elnök felemlíti, hogy az elnökség foglalkozván a pénz
tárnoki állás betöltésének esélyeivel, arra a megállapodásra jutott, 
hogy arra az esetre, ha ez az állás nem töltetnék be Gaál Károly 
egyesületi írnokkal, felhatalmazást kér az igazgató-választmánytól 
arra, miszerint a közgyűlés elé oly értelmű javaslattal iépjen, hogy 
Gaál Károly illetményei az egyesület szolgálatában 11 év óta ki
fejtett buzgó tevékenységének elismeréséül f. évi július hó 1-től 
kezdve évi 1600 koronára felemeltessenek, valamint, hogy az alap
szabályoknak a titkári szolgálati szabályzatok miatt úgyis szüksé
gessé váló módosításával kapcsolatban az ott alkalmazott „írnok" 
kifejezés az „irodavezető" szóval cseréltessék fel, ami a jövőre 
nézve is jelentőséggel bir annyiban, hogy ezen czimzés mellett 
biztosabban számithatni arra, hogy ennek az állásnak elnyerésére 
mindig reátermett és alkalmas egyének fognak törekedni. 

Az igazgató-választmány az elnökség előterjesztését ma
gáévá teszi. 

V. Csiby Lörincz választmányi tag, mint az egyesület részé
ről felkért ügyvezető, a közgyűlés programmjára vonatkozó követ
kező javaslatot küldte be : 



A selmeczbányai aj akadémia-palota felavatási ünnepségének és az 
0. E. E. közgyűlésének programm-tervezete. 

1. 1900. június 29.-én d. u. 1/ Í23 órakor a vendégek ünnepélyes 
fogadása, elszállásolás, ismerkedő estély ( I . Közvacsora este 9 órakor.) 

2. Június hó SO.-án d. e. ValO órakor a bányászati palota 
felavató ünnepélye. 

3. Ugyanaznap délben Va2 órakor díszebéd. 
4. Ugyanaznap este 8 órakor konczert, összekötve táncz-

vigalommal (rendezi az akad. ifjúság). 
5. Július hó 1.-én d. e. 9 órakor közgyűlés az erdészeti aka

démia XIX. sz. termében. 
6. Ugyanaznap délben 1 órakor közebéd. 
7. Ugyanaznap délután 4 órakor (esetleg külön vonaton) 

indulás Kisiblyére, egyenesen a „ Wagner-csucs"-ra; a Wagner-
emlék leleplezése; onnan a telepre és ott a „kísérleti telep", erdő
sítések, haltenyésztő tavak, vadaskert stb. bemutatása, továbbá a 
Pesisa Wilkommii és a Botrytis douglasii gombák károsításának 
ismertetése; 8 órakor visszaindulás Selmeczbányára. (II . Köz
vacsora este 9 órakor). 

8. Július hó 2.-án d. e. 7 órakor kirándulás a városi erdőkbe> 

útközben a vöröskuti, paradicsomhegyi erdősítések és a hodrusi 
tavak körüli városi erdők megtekintése. 

Elutazás tetszés szerint vagy Garamberzenczén vagy Zsar-
nóczán át. Kocsikról és vezetőkről gondoskodva lesz. 

Az ünnepségek részletes programmja a jelentkezőkkel idejé
ben közöltetni fog. 

Selmeczbányán, 1900. április 7. Csihy Lörincz. 
Az igazgató-választmány ezt a tervezetet, a mennyiben a 

bányászati és erdészeti akadémia uj palotájának felavatására vonat
kozik, tudomásul veszi, valamint hozzájárul a közgyűlés napirend
jére vonatkozó javaslathoz is oly kiegészítéssel, hogy június hó 
30.-án d. u. 5—7 óráig az akadémiai gyűjtemények tekintetnek meg 
s hogy a közgyűlés kedvező időjárás esetén július hó 2.-án sza
bad ég alatt fog befejeztetni. 

Végül a közgyűlés tárgysorozatát a következőképen álla
pítja meg : 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 



2. Az ig.-választmány jelentése az 1899. évi számadások 
megvizsgálása és az 1901. évi költségvetés megállapítása tárgyában. 

3. A titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdijszabályzatának meg
állapítása és ebből kifolyólag az alapszabályok módosítása. 

4. Jelentés a Deák Ferenez alapítvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1901. évi kamatai
nak felhasználására nézve. 

5. Selmeez és Bélabánya városok erdeinek ismertetése. 
6. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá

ban. (Az ily indítványok a gyűlést megelőző napig az egyesület 
titkári hivatalánál írásban bejelentendők). 

VI . Az uj autonóm vámtarifára vonatkozólag adandó véle
mény szerkesztésére kiküldött bizottság a következő jelentést 
nyújtja be : 

Tekintetes Igazgató-Választmány! 
F. évi márezius hó 14.-én tartott ülésében nyert megbízáshoz 

képest van szerencsénk az uj autonóm vámtarifa ügyében a föld
mivelésügyi minister úrhoz intézendő felterjesztésnek általunk el
fogadott tervezetét tisztelettel bemutatni s egyúttal megjegyezni, 
hogy a tárgyalásainkról hivatalos elfoglaltságuk miatt távol maradt 
vidéki bizottsági tagok közül Podhradszky András erdőigazgató ur 
írásbeli véleményt küldött, a melyet előterjesztésünkben megfele
lően figyelembe vettünk, Bittner Gusztáv erdömester ur pedig az 
előadói tervezethez való hozzájárulását távirati uton fejezte ki. 

Budapesten, 1900. évi április hó 20.-án. 
Dr. Bedő Albert s. k. Arató Gyida s. k. 
Schmidt Károly s. k. Bund Károly s. k. 

Maga a felterjesztés, előadói tervezet alakjában valamennyi 
választmányi tag birtokában lévén, nem olvastatott fel egész ter
jedelmében, hanem a titkár ismerteti az előadói tervezettel szem
ben a bizottság részéről szükségesnek tartott változtatásokat. A z 
igazgató-választmány erre a felterjesztést pontonkint minden további 
módosítás nélkül elfogadja. 

VII . Kaán Károly egyesületi rendes tag a következő indít
ványt intézte az igazgató-választmányhoz. 



Tekintetes Igazgató-Választmány ! 

A „Magyar Mérnök- és Építészeti Egyesület" működésének 
programmjába vette már pár év előtt a műszaki minősítés kérdé
sének rendezését. 

A nevezett egyesület a kérdés megoldását 1899. évi deczember 
hó 17.-én több tag indítványára tartott rendkívüli ülésében hozta 
dűlőre, midőn hosszabb és beható eszmecsere után elhatározta, hogy : 

« ) a műszaki minősítés kérdésének rendezése dolgában javas
latot tenni e czélra külön bizottságot alakit; 

b) a bizottság tagjait maga a közgyűlés választja meg; 
c) a készítendő javaslat alapjául a műszaki kamara intéz

ménye veendő; 
dj a 35 tagu bizottság magát tetszése szerint kiegészítheti. 
A közgyűlés a törvényjavaslatot szerkesztő 35-ös bizottságot 

meg is választotta, mely, azonnal hozzálátott működéséhez egy ide
vágó törvényjavaslat megszerkesztésével. 

A bizottság utóbb kiegészíttetett. 
A „Magyar Mérnök- és Építészeti Egyesület" 1900. évi feb

ruár 10-én tartott választmányi ülése ugyanis, az arról felvett 
jegyzőkönyv tanúsága szerint elhatározta, hogy a műszaki minő
sítés rendezése czéljaira szervezett bizottságba az Országos Bányá
szati és Kohászati egyesületet is meghívja. 

. • A bizottság üléseiről felvett részletes jegyzökönyvek szerint a 
mérnök, építész, vegyész-mérnök stb. czimek viselésére vonatkozó 
jogosultságnak a javaslatba foglalt tárgyalásai folyamán, midőn a 
bánya- és kohómérnökök czimkérdése került sorra, egyik bizottsági 
tag kérdést intézett, vájjon az erdőrendezés is ide tartozik-e ? 

Az ülés annak konstatálása után, hogy az erdőrendező-mér
nöki czim hivatalos, s hogy az egész országban mindössze egy
két ilyen állású hivatalnok van, napirendre tért, megállapítván a 
bánya- és kohómérnöki czim jogosult viselésére vonatkozó pontokat. 

A bizottság a tárgyalásairól szóló jegyzökönyveket az egylet 
„Heti Értesitö"-jében közzé tevén, kifejezést adott annak, hogy a 
részéről magállapitott törvény-tervezeten a szakosztályok és a vá
lasztmány még elvileg is változtathat. A czélból pedig, hogy a 
szakosztályi tárgyalások alkalmával a vidéken lakó tagtársak is el
mondhassák, esetleg levél utján közölhessék véleményeiket, elha-



tározta, hogy a törvény-tervezetet az egylet „Heti Értesitő"-jében 
fogja közzétenni. 

Április hó 8-án jelent meg az a „Heti Értesitő"-je az egyesület
nek, mely a bizottság részéről már befejezett tárgyalások alapján ké
szült törvény-tervezetet s annak indokolását egész terjedelmében közli. 

A tisztelettel alulírott a tények rövid összefoglalásával e 
körülményre oly czélzattal hívja fel a tekintetes Igazgató-Választ
mány figyelmét, hogy a mennyiben szükségesnek véli, hogy a mű
szaki czimek használatára és a gyakortati jog rendezésére vonat
kozó törvényben az erdészetnek a bányászat, kohászat és vegyészethez 
hasonló érvény szereztessék, a kérdést ülésének napirendjére tűzni 
s ez ügyben bölcs belátásához mérten eljárni méltóztassék. 

Beszterczebányán, 1900. évi április hó 10.-én. 
Kaán Károly s. k. 

A titkár szerint az a körülmény, hogy az erdőtiszti kai\ 
illetve az erdőgazdasággal kapcsolatos műszaki munkálatok a Mér
nök- és Épitész-Egylet szerkesztett törvény-tervezetben teljesen figyel
men kivül maradtak, igen fontos érdekeket csorbit. Mivel a sel-
meczbányai bányászati és erdészeti akadémián a bányászati és 
kohászati szakot végzettek ebben a törvény-tervezetben teljesen 
érvényre jutnak, megoszlást idézne elő az egy és ugyanazon tan
intézeten végzettek minősítésére nézve. Megfosztaná az erdészeket 
attól a jogtól, hogy az erdőgazdasággal elválaszthatlan kapcsolat
ban álló műszaki munkákat, az ut-, vasút-, hid- és vizépitészetet. 
a földmérést stb. maguk az okleveles erdészek végezzék s ezzel 
egyrészt az erdötiszti kar tekintélyét mélyen lesülyesztené, más
részt pedig az erdőbirtokosokra indokolatlan terheket róna, mivel 
az erdőgazdaságból kifolyó műszaki munkákhoz külön mérnöki 
személyzetet kellene alkalmazniuk. 

Miután több választmányi tag szólott a kérdéshez, az igaz
gató-választmány az elnökséget felhatalmazza, hogy az erdőtiszti 
kar érdekeinek megvédése végett a szükséges lépéseket megtegye. 

VI I I . Azon kisebb pályázatok ujabb határideje, a melyek a fa-
eladási szerződésekre, a bükkfa romlásának okaira és a házi fa
iparra/vonatkoznak, április hó végén lejárván, az igazgató-választmány 
a beérkező müvek bírálatára ismét Horváth Sándor II . alelnök. 
Tari Gusztáv és Arató Gyula választmányi tag urakat kéri fel. 



IX . A titkár sajnálattal jelenti, hogy ezideig a székházban 
lévő üres lakások közül egyet sem sikerült kiadni s az a reílektáns 
is, aki az 1. számú lakásban szükséges átalakításokat esetleg 
hajlandó lett volna maga teljesíteni, csak augusztus 1-től igényelné 
a lakást. Ily körülmények között a titkár intézkedett, hogy a leg
utóbbi választmányi ülésen bejelentett átalakítások az egyesület 
terhére még május hó l.-je előtt foganatba vétessenek. 

Dr. Bedő Albert első alelnök ur az általa eddig bérelt 7. sz. 
lakást május hó l.-jére szintén felmondván, annak a 6. számú 
lakástól való különválasztása érdekében a következők szükségesek: 
két ajtó befalazása, egy helyiség tapétázása, két helyiség festése 
•és egy uj takaréktűzhely beszerzése az újonnan elrekesztett lak
osztály számára. 

Minthogy az apró esetleges javítások czimén előirányzott 
500 koronának még rendelkezésre álló részét épen ily esetleg fel
merülő szükségletek fedezésére czélszerü fentartani, a fenn jelzett 
kiadások fedezésére a titkár külön 200 koronát kér. 

Bemutatja továbbá dr. Bartóky József min. osztálytanácsos 
kérelmét, aki az általa bérelt 11. sz. lakosztály mielőbbi tataro
zását kéri. A titkár megjegyzi, hogy tekintettel a lakás állapotára, 
valamint arra, hogy igen sok az üres lakás, a kérelmet megtagad-
hatónak nem tartja. A költségekre nézve tájékozást ugyan még 
nem szerezhetett, mivel a szóban forgó kérelmet közvetlenül a 
választmányi gyűlés előtt vette kézhez, kéri azonban a felhatal
mazást, hogy a legnagyobb takarékosság szemmel tartásával a leg
szükségesebb javításokat eszközöltethesse. 

Az igazgató-választmány a kért hitelt, illetve felhatalma-
mazást megadja. 

X . Az egyesületi székház üvegbiztositása f. é. május hó 26.-án 
lejárván, a f. é. költségvetésben 400 korona vétetett fel annak 
"6 évre való meghosszabbítására. Az első bécsi tükör-üveg-biztositó 
társaság, a melynél az üvegbiztositás eddig is történt, ajánlatában 
416 koronáért 7 év tartamára, 525 kor. 56 fillérért pedig 10 év 
tartamára volna hajlandó a biztosítást elvállalni. Bár pénzügyileg 
a 10 évre való biztosítás valamivel előnyösebb, mégis tekintettel 
a költségvetésben felvett hitelre a titkár a 7 évre való biztosítást 
tartja elfogadandónak és felhatalmazást kér, hogy az erre a czélra 



a költségvetésben felvett 400 kor. összegen felül még szükséges 
16 koronát is kiutalványozhassa. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 

XI . Ö felségének a királynak egyesületünk kiadásában megjelent 
fénynyomatu arczképe teljesen elfogyott. A titkár felhatalmazást 
kér arra, hogy Ö felsége arczképének beszerzése iránt az erdő
birtokosokhoz s általában az egyesület tagjaihoz felhívást intéz
hessen és a beérkező megrendelések arányában annak ujabb ki
adásáról gnndoskodjék. Megjegyzi, hogy az ujabb kiadás költségei 
előreláthatólag még a folyó évben visszatérülnének, ugy, hogy azok 
a folyó évi költségvetést nem érintik, illetve a felmerülő rendkívüli 
kiadással szemben megfelelő bevétel állana. 

Az igazgató-választmány az ujabb kiadást a fenn körülirt 
értelemben engedélyezi. 

XII . A földmivelésügyi miniszter ur f. é. 10,731. számú le
iratában arról értesiti az egyesületet, hogy az állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző bizottságába iu 
egyesület részéről kiküldött Laitner Elek és Lászlóffy Gábor választ
mányi tagokat az 1900—1902. évig terjedő három évi időtartamra 
bizottsági tagokui kinevezte. 

Tudomásul szolgál. 
XII I . Az egyesület könyvtára számára a következő uj könyv-

adományok érkeztek b e : a földmivelésügyi minister úrtól Magyar
ország mezőgazdasági statistikájának 4. kötete, Fekete Lajos m. 
kir. föerdőtanácsos és akad. igazgató úrtól „Erdészeti Nyereség-
számitástan" cziniü legújabb müve és végül Sajó Károly tanár 
úrtól Conwentz dr. „Forstbotanisches Merkbuch" czimü müve. 

Köszönettel fogadtatnak. 
XIV. A Gazdák Biztositó-Szövetkezete f. é. április hó 28.-án 

tartja alakuló közgyűlését, a melyre a végrehajtó-bizottság az 
egyesületet, mint 10 üzletrész tulajdonosát, meghívja. 

A választmány az egylet képviseletében a titkárt küldi ki. 

X V . Györké István erd. akad. hallgató, a ki az egyesület Bedő 
Albert alapítványának egyik ösztöndiját élvezi, az első félév végé
vel két jeles, három jó és egy elégséges osztályzatot nyert. Ezen 
vizsgaeredmény alapján ösztöndíja továbbra is folyósittatott. 

Tudomásul szobái. 



X V I . Ugyancsak Györké István kéri, hogy édes atyjának, 
néhai Györké István alapító tagnak, tagsági jogai, daczára annak, 
hogy ezek révén ő és utódai az egyesület jótékony alapitványaiból 
segélyben nem részesülhetnek, reáruháztassanak. 

Az igazgató-választmány ezek után hozzájárul ahhoz, hogy 
néhai Györké István alapító tag tagsági jogai fiára, Györké István 
erd. akad. hallgatóra ruháztassanak át. 

X V I I . Dr. Darányi Gyula, az egyesület ügyvédje kérdést inté
zett az egyesülethez, vájjon gr. Normann Ferencz alapító tag ellen, 
a ki ellen az ingóságokra vezetett végrehajtás már két izben ma
radt sikertelen s a ki ingatlanait az ítélet meghozatala után fiára 
íratta át, ez utóbbi eljárása miatt a büntető törvénykönyv 386. §-a 
alapján járjon-e el, a mely a vagyontárgyaknak a bekövetkezhető 
végrehajtás előtti elidegenítését tiltja. 

Az igazgató-választmány ebben az esetben nem látja helyén 
lévőnek a kíméletet és kimondja, hogy a mennyiben a nevezett 
alapító tag kötelezettségének újbóli felszólításra sem tenne eleget, 
ellene a büntető törvénykönyv alapján is megindítandó az eljárás. 

X V I I I . A következő uj rendes tagok vétetnek fe l : Reinfnss 
Viktor m. kir. erdészjelölt, ajánlja Reinfuss Félix; Oasparecz Lajos 
és Nyitray József m. kir. erdészjelöltek, Tihanyi László m. kir. 
erdőgyakornok, ajánlja Gyarmathy Mózes; Klausmann József, 
Janotyik Károly, Braxator Hellmuth kir. erdőgyakornokok, ajánlja 
Havas József; Kaufmann Ernő m. kir. erdögyakornok, ajánlja 
Hantos Ernő. 

XIX. A megelőző választmányi ülés óta a következő rend
kívüli befizetések történtek : 

1 Kötvényben tett alapitványaik törlesztésére befizettek: 
Ruttkay Géza 10 K.-t, Áronffy Ernő 50 K.-t, Briestyánszky 

Endre 40 K.-t. 
2. A titkári nyugdij-alapra befizetett Bund Károly 42 K.-t. 
3. A Wagner Károly-alapitvány javára befizetett: Szvetelszky 

Géza egy munkás birságából 3 K. 90 f.-t, Tavassy Lajos egy alkal
mazott birságából 10 K.-t. 

4. Az Erzsébet királyné alapítvány javára befizetett: Salamon 
Emil az Erdész-induló egy példánya után 1 K.-t, Verbovszky József 
két erdőőr rendbirságából 6 K.-t. 



5. A gróf Tisza Lajos-alapitvány javára beíizetett a soóvári 
m. kir. erdöhivatal egy szénégető birságából 20 K.-t. 

Tudomásul vétetik. 
XX. Arató Gyula választmányi tag, a ki akkor, a mikor az ő 

személyét illető elnöki indítvány tárgyaltatott, az üléstermet el
hagyta volt, értesülvén az igazgató-választmány határozatáról, 
meleg szavakban ad kifejezést köszönetének és kéri az igazgató
választmányt, hogy engedje meg, miszerint ő az egyesület elisme
résének erkölcsi részével érje be, a részére megszavazott 1000 korona 
tiszteletdijat pedig az egyesület valamely jótékony alapítványának 
ajánlja fel. Kéri tehát, hogy ez az összeg addig is, a mig ő annak 
hovaforditása iránt nyilatkozhatik, letétbe helyeztessék. 

Az elnök Arató Gyula választmányi tagnak áldozatkészségeért 
az egyesület nevében köszönetet mond. 

X X I . A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bedő Albert első alel
nök és Hirsch István választmányi tag kéretnek fel. 

K. m. f. 
Bund Károly s. k., Báró Bánffy Dezső s. k., 

titkár. elnök. 
H i t e l e s í t é s ü l : 

Hirsch István s. k., Dr. Bedő Albert 
vál. tag. alelnök. 

II . 

Meghívó az orsz. erdészeti egyesület 1900. évi közgyűlésére. 

Az országos erdészeti egyesület idei rendes közgyűlését folyó 
évi július hó 1. és 2. napján Selmeczbányán és környékén fogja 
megtartani, a közgyűlést megelőzőleg pedig június hó 30.-án részt 

/. a bányászati és erdészeti akadémia uj palotájának felavatási 
ünnepélyén. 

A közgyűlés és az ezt megelőző felavatási ünnepély napi
rendje és tárgysorozata a következő: 

dunius hú 29.-én d. a. 2Mi órakor megérkezés, a vendégek 
ünnepélyes fogadása, elszállásolása, ismerkedő estély (I. társas
vacsora este 9 órakor). 

Június hó 30.-án d. e. OVá órakor a bányászati és erdészeti 
akadémia uj épületének felavató ünnepélye, délben l l/a órakor 
társas ebéd; d. u. 5 és 7 óra között az akadémia erdészeti gyüj-



teményeinek megtekintése, este 8 órakor tánczvigalommal egybe
kötött konczert (rendezi az akadémiai ifjúság). 

Július hó 1.-én reggel 9 órakor a közgyűlés megnyitása és 
a tanácskozások megkezdése az erdészeti akadémia XIX. számú 
termében a következő tárgysorozat szerint: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 
2. Az igazgató-választmány jelentése az 1899. évi számadá

sok megvizsgálása és az 1901. évi költségvetés megállapítása 
tárgyában. 

3. A titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdijszabályzatának meg
állapítása és ebből kifolyólag az alapszabályok módosítása. 

4. Jelentés a Deák Ferencz alapítvány kamataiból kiirt pá
lyázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1901. évi kama
tainak felhasználására nézve. 

5. Selmecz és Bélabánya városok erdeinek ismertetése. 
6. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. 

(Az ilyen indítványok a közgyűlést megelőző napig az egyesület 
titkári hivatalához írásban bejelentendők.) 

Délben 1 órakor társasebéd. 
Délután 4 órakor kirándulás a Kisiblye melletti „Wagner 

csucs"-ra, ott a Wagner-emlék leleplezése ; azután a kísérleti telep, 
az erdősítések, haltenyésztő tavak, vadaskert stb. bemutatása, 
továbbá a Pesisa Willkommii és a Botrytis douglasii nevü gombák 
károsításának ismertetése; 8 órakor visszaindulás Selmeczbányára 
(II. társas-vacsora este 9 órakor.) 

Július hó 2.-án reggel 7 órakor kirándulás a városi erdőkbe; 
útközben a vöröskuti és paradicsomhegyi erdősítések, valamint a 
hodrusi tavak körül fekvő városi erdők megtekintése. Itt a köz
gyűlés és tanácskozás folytatása és befejezése. 

Ugyanaznap elutazás Garamberzenczén vagy Zsarnóczán át. 
Van szerencsém az egyesület tagjait, valamint az erdészeti 

ügyek iránt érdeklődőket tisztelettel felkérni, hogy ezen közgyűlé
sünkön megjelenni és tanácskozásainkban részt venni szíveskedjenek. 

Budapest, 1900. április hó 28. 
Báró Bánffy Dezső s. k., 

elnök. 



Ezzel a meghívóval kapcsolatban felkérjük t. tagtársainkat, 
hogy a közgyűlésen való részvétel iránt Selmeczbánya sz. kir. vá
rost az Erdészeti Lapok f. évi februári füzetéhez csatolt jelentke
zési iv felhasználásával és lakczimük pontos megjelölése mellett 
május hó 15.-éig tájékoztatni szíveskedjenek. 

A közgyűléssel kapcsolatos négy társas-étkezésre Selmecz
bánya sz. kir. város szíves értesítése szerint a résztvenni szándé
kozók szernélyenkint 28 korona előzetes beküldése mellett elője-
gyeztetnek. Ebben az összegben (italt es zenét beleértve) a két 
ebéd 10 —10 koronával, a két vacsora 4—4 koronával számítta
tott s azokra külön-külön is lehet jelentkezni. A részvételi dijakra 
nézve kérjük t. tagtársainkat, hogy azokat Csiby Lőrincz m. kir. 
•erdötanácsos és akadémiai tanár úrhoz (Selmeczbánya) legkésőbb 
június hó lO.-éig beküldeni szíveskedjenek. 

Végül azokat a t. tagtársainkat, kiknek féláru vasúti menet
jegy váltására jogosító arczképes igazolványuk nincsen, felkérj ük, hogy 
egyesületünk titkári hivatalával legkésőbb f. évi június hó 15.-éig 
tudatni szíveskedjenek, hogy mely állomásról óhajtanak a köz
gyűlés helyére utazni, minthogy az egyesület kedvezményes vasúti 
menetjegy váltására jogosító igazolványokat szándékozik illetékes 
helyen kieszközölni. 

Budapesten, 1900. április hó 28.-án. 
Az országos erdészeti egyesüld 

titkári hivatala. 

IRODALMI SZEMLE. 
Közgazdasági íróink az erdészetről. A mult füzetben meg

jelent hasonló tárgyú közleményemet aként végeztem, hogy — a 
mint az ismertetett közgazdaságtani munkából is kitűnik — tényleg 
van okunk törődni azzal, mit irnak s miként ítélnek a mi szakun
kat képező erdőgazdaságról — mások; és egyszersmind kifejezést 
adtam abbeli nézetemnek, hogy a mennyiben e tekintetben, sajnos 
a helyzetet kielégítőnek nem találhatjuk, ennek eredetét jórészt 
önönmagunkban kell keresnünk, orvoslását önönmagunknál kell 
megtalálnunk. Igyekeztem — s most és még ezentúl is igyekezni 
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fogok — kimutatni, hogy ezt az utóbbi nézetemet nem pusztán az 
illető közgazdasági irók iránt való udvariasságból vallom, avagy 
némi ellensúlyozásául annak, hogy munkájuknak reánk tartozó ré
széről a megelégedés híjával kell nyilatkoznom, hanem azért, mert. 
ugy látom azt igaznak. 

Tudom mérlegelni azonban — ugy hiszem eléggé — azt is r 

hogy a mily súllyal esik terhünkre nézetemnek tartalma, ép oly 
gonddal és erővel kell nézetemnek igazságát megerősítenem. Mivel 
pedig ehez ép ugy nem lehet elegendő az első közleményemben 
emiitett két munkának vizsgálata, a miként tényleg nem is csupán 
ennek a két munkának minket illető hiányosságai, hanem éveken 
át tett megfigyelések és tapasztalások érlelték meg nézeteimet, 
szükségét érzem, hogy a tárgyalt munkák száraz ismertetésén tul 
terjeszkedjem és szélesebb alapokon igyekezzem a kérdést vizs
gálat alá venni, annyira, a mennyire erre szerény megfigyeléseim 
és tapasztalataim módot nyújtanak. Ezeket érvényesítem tehát 
már ezúttal is azzal, hogy a tárgyalt munkáknak — ha lehet e 
kifejezéssel élnem — egyéni sajátságaiból általános értékű követ
keztetéseket vonok le, a mi különben nem lenne szabad. 

Csupán egyes munkák hiányosságainak, tévedéseinek s bár 
meggyőződésem szerint jóhiszemű, de kétségtelen ferdítéseinek 
száraz fölsorolása, sőt még ezeknek nyomban történő teljes helyre
igazítása is, rendszerint meglehetősen meddő munka, ha tényleg 
valamely mélyebben gyökerező bajnak jelenséyeivel találjuk szem
ben magunkat. A baj kutatását, meghatározását és orvoslását kell 
feladatunkká tennünk. A jelenségek maguk legföllebb a mellett, 
szólnak, hogy a baj megvan. 

Igy aztán, mielőtt a múltkor említett második munkának ily 
szempontból figyelemre méltó idézeteit felsorolnám, megint egy 
kis kitéréssel kell kezdenem, a két munka általánosságban vett 
sajátságainak szembeállításával olyan körülményre lévén módom
ban rámutathatni, a mi — ugy gondolom •— egyaránt érdekes és 
értékes következtetésekhez juttathat s mindenesetre megérdemli, 
hogy kissé fontolóra vétessék. 

Már e közleményem első részének végéhez fűzött megjegy
zésben helyén valónak találtam megemlíteni, hogy bár az alatt az. 
idő alatt, a mi az ismertetett munka I. és II . kiadásának rnegje-



lenese között letelt, több helyen is napvilágot látott olyan dol
gozat, amit forrásul fel lehetett volna használni, daczára ennek, 
•az ismertetett munka Erdészet cz. fejezete a két kiadásban szóról" 
szóra egyezik. Ez a körülmény két szempontból is fontos lehet-
A múltkor csak a szerző eljárását illetőleg tettem erre megjegyzést 
s igy is csak azt a kézügybe eső következtetést jeleztem, hogy ha 
szerző az átdolgozott II. kiadásban szórói-szóra idézi az I. kiadás 
fejezetét, bizonyára egészen kielégítőnek találja, a mit abban az 
erdészetről mondott. 

Azonban nincs kizárva, hogy szerzőnek ügyeimét azok a for
rásul használható közlemények véletlenül kikerülték! Ez a feltevés 
valóban megállhat; de akkor az az apróbetüs megjegyzés majd
nem, hogy ellenem szól s legalább is meggyengiti állásfoglaláso
mat. Mert hiszen ha tényleg igy áll a dolog, akkor önönmagunh 
helyett, akik ujabb forrásokat is nyitottunk, és a szerző helyett, a 
ki mit tehet arról, hogy az a néhány forrás munkájának átdol
gozásakor figyelmét kikerülte, valójában csak a sok minden jót 
elrontó véletlent lehet okolnunk, mely a munka I. kiadásában elő
forduló hiányosságok és tévedések kiigazítását, a nézeteltérések 
áthidalását uj forrásaink elrejtésével meghiúsította. 

Makacskodásból ugyan ebbe a különben tetszetős következ
tetésbe is bele lehetne akaszkodni. Azt lehetne ellenvetni, hogy 
— gondoskodtunk volna hát s gondoskodjunk még több ilyen for
rásul használható munkáról, — vagy, hogy a mink van, ne rejt
sük véka alá, sőt ne érjük be azzal a nagyobb nyilvánossággal 
se (a miként különben a szóban forgó dolgozatok is napvilágot 
láttak), mely ilyen kellemetlen véletleneknek vékája alá kerülhet; 
hanem keressük föl egyenesen a mi embereinket, kiknek rólunk 
való vélekedése, velünk való törődése, reánk nézve jelentős lehet 
Ezek az ellenvetések is megállhatják ugyan a helyüket, de mégsem 
olyan erősek, hogy támogatásra nem szorulnának. 

A két szélsőség közt ugyanis, hogy t. i. a szerző nem jut 
tudomására véletlenül az ilyen uj forrásoknak, vagy nem veszi tudo-
másul azokat, számolnunk kell azzal az eshetőséggel, a mi a kettő 
közé kerül, hogy a szerző a tudomására jutott uj forrásokból 
tényleg merit. Ha ilyen esetre találunk, a kérdés ujabb nézőpon
tokból uj megvilágítást nyer. 



Mindjárt megemlítem, hogy a múltkori közleményemben meg
jelölt második miinél, dr. Gaal J. : A nemzetgazdaságtan rendszere 
cz. munkájánál tényleg az imént említett eset forog fönn. A munka 
Erdészet cz. fejezetének olvasásakor meg is lepett, hogy mintha 
ennek hangja, előadása már nem volna olyan rideg, minta másiké; 
mintha egyes részletek, egyes fogalommeghatározások egészen 
ismerős zamatnak volnának; s különösen a fejezet második felé
ből s főként az apróbetüs toldalékból (gazdaságtörténeti jegyzetek) 
mintha jól ismert, de nem várt és épenséggel nem is remélt gon
dolatok tükröződnének elő. Igen természetesen, annyival inkább 
bántott, hogy egyes — ugy látszik megrögzött — helytelenségek 
s bár jóhiszemű ferdítések minduntalan rontották a hatást, a mit. 
az egész •— az alapjukban bár helyes gondolatoknak a mi szem
pontunkból nem egészen szabatos előadása miatt, — egyébként 
is csak mérsékelten birhat mibennünk fölébreszteni. 

A dolog nyitját az adja meg, hogy a fejezet záradékául föl
sorolt forrásmunkák között (ilyen fölsorolás a másik műben nincsen) 
meg van említve azoknak a dolgozatoknak egyike is, a melyekről 
már többször említést tettem. Ez a körülmény, mivel a szóban 
forgó dolgozathoz nagyon közeli viszonyban vagyok s igy tartal
mát jól is ismerem, mindjárt fölvilágosított ugyan a felől, mi miért 
tetszett ismerősnek a műben; másrészt azonban az első pilla
natban valósággal zavarba ejtett, arra nézve, hogy már most 
i'zzel az esettel miként lehet leszámolnunk ? 

A legelső kérdés, ami itt felmerül — s ami a szerző áltat 
forrásként idézett dolgozathoz való viszonyomnál fogva engem 
közvetlenül érint — az, hogy vájjon nem abban van-e a hiba, 
hogy maga ez a forrásul használt dolgozat hiányos vagy homályos, 
helytelen vagy nem eléggé szabatos szövegű ? Saját ítéletemre nem, 
legfeljebb lelkiismeretemre támaszkodhatom e tekintetben, mely a. 
mikor a Közgazdasági Lexikon szerkesztősége az erdőgazdaságra 
vonatkozó czikknek megirására megbízást adott, a feladatnak le
hető gondos és figyelmes teljesítésére annyival inkább rászorított, 
mert a megbízást az erdőgazdasági ismeretek terjesztése szem
pontjából valóban kiváló és ritka alkalomnak lehetett s kellett is 
tekintenem. A magam Ítélete helyett azonban bátran hivatkozhatom 
az E. L. f. évi II. füzetére, mely az Irodalmi szemle rovatban a 



Küzgazdasági Lexikonról megemlékezvén (103—104. old.), annak 
erdészeti czikkéről pár szóban igen kedvező birálatot mond. 

De ha eként a forrásul használt dolgozat nem eshetik súlyo
sabb kifogás alá, vájjon azt a következtetést kell-e ebből az esetből 
levonni, hogy hiába gondoskodunk ime forrásokról is, ha egyszer 
azok sem használják ki ezeket jól, akik figyelmét ki nem kerülik, 
akik ezeket tényleg figyelmükre méltatják. Azt hiszem, a követ
keztetést nem ebben az irányban kell levonnunk, hanem épen 
ellenkezőleg abban az irányban, hogy nem elégséges sporadikusan 
egy-egy forrásmunkát beleszerénykednünk a közgazdasági iroda
lomnak évről-évre élénkülő áramlatába, — azt észre sem veszik, 
vagy csak kevesen (uti figura doce t ! ) ; s ha észreveszik, érdeklő
désükre még kevesebben méltatják; s ha valaki érdeklődik is irán
tuk, egészen át nem érti, vagy félreérti, avagy ha más alakba 
kívánja önteni, önkéntelenül s akaratlanul is elferditi gyakran s 
jó részt a tartalmukat. Ebben az irányban kell a következte
tést levonni már azért is, mert habár — mint jeleztem — a 
munkának erdészetről szóló fejezete sem üti meg nézetem szerént 
azt a mértéket, a mit nem is a mi saját szempontunkból, hanem 
az egyes gazdasági ágazatok ismertetése és mérlegelése tekinteté
bon magának a közgazdaság-tudománynak szempontjából felállí
tani joggal lehet, mégis e munkában bizonyos haladás látszik s 
félreismerhetlen jóakarat az iránt, hogy az eddigi ridegségén 
enyhítsen, az eddigi mód nélkül való szük korlátokon tágitson s 
olyan eszméket, olyan tényeket és olyan nézőpontokat vonjon be 
az eddigi szertelenül sekély tárgyalás keretébe, melyeket másoknál 
s pl. a mult alkalommal ismertetett műben is hiába keresnénk. 

Vagyis ez az eset uj erővel s újra a mellett szól, a mit már 
a mult alkalommal jeleztem, hogy t. i. sokat kell nekünk ezen a 
téren pótolnunk, tért kell ebben az irányban hóditanunk és igy 
kell a mi embereinket is lassankint egészen meghódítanunk. Vagy 
azt hiszi valaki, hogy a miért mi lelkesedéssel, ragaszkodó szere
tettel öleljük körül a szakunkat, fáradsággal és buzgalommal 
dédelgetjük a fejlődését és sovinisztikus rajongással telünk el, ha 
nagy küzdelmek árán egy-egy kis lépéssel előbbre vihettük az 
erdészet ügyét a haladás utján: a mi lelkesedésünk, a mi buzgól-
kodásunk, a mi rajongásunk a minderre saját érzésünk szerint 



teljességgel méltó erdőgazdaság iránt talán magától hullámokat ver 
a gazdasági vagy társadalmi életben? Nem; sőt a mennyiben 
viszont kétségtelen, hogy az a csend, a melytől körülvéve erdő
gazdaságunk életműködése eként folydogál, egyértelműnek vehető 
az érdeklődés híjával, avagy szelídebben szólva a majdnem teljes 
észrevétlenséggel, méltán gondolkodóba eshetünk, vájjon nem be
csüljük-e hát túl működésünk terét és tárgyait s nem ragadtattuk-e 
el magunkat túlságosan feladataink képzelt nagysága és fontossága 
által, de másrészt gondolkodóba eshetünk az iránt is, vájjon a 
nélkülözött érdeklődés, a velünk való élénkebb törődés, ha meg 
volna, nem keltenc-e élénkebb s egészségesebb lüktetést szakunk
nak, az erdészetnek s munkásságunk tárgyának az erdőgazdaság
nak életműködésében? 

Az utóbbi kérdésbe most nem akaszkodom bele, mert lehetne 
ugyan általános igazságokra hivatkoznom, csakhogy az ilyen álta
lános igazságokhoz is hozzájuk lehet férkőzni; az pedig viszont 
tagadhatlan, hogy a csend és békesség bizonyos tekintetben nem
csak kényelmes, de hasznos is lehet arra nézve, hogy árnyékában 
vagy leple alatt háboritlanul lehessen munkálkodni. A másik kér
dést illetőleg azonban nem állhatom meg, hogy néhány tételt ne 
idézzek a tanulmányozás alá vett munkákból, ismét azért, hogy 
a helyzet megvilágítására uj következtetéseket vonhassunk le. 

Nézzük csak mit mond dr. Földes B. Társadalmi gazdaságtana. 
Az erdömivelés a termelés egyik legfontosabb ágát képezi . . . majd: 
Látni ezekből, hogy az erdőknél a magángazdasági jelentőségük mel
lett a közgazdasági és kulturális szerep különösen nagy . . . vagy : 
Az erdőállomány megvédése egyike a legnagyobb állami érdekeknek 
közgazdasági és kulturális tekintetben. „A fejsze —mondja egy jeles 
német író, — mely a fát ledönti, az ledönti a népet is." Az erdöpuszti-
tással veszélyeztetjük az állam egészséges fejlődését, mint azt sok 
állam szomorú története mutatja és megtámadjuk a társadalom tör
téneti alapját. Mond ilyent dr. Gaal J. müve is, pl.: Az erdő magán
os közgazdasági szempontból egyaránt iyen fontos termelési áy, mely 
azonban nemcsak elsőrendű szükségek kielégítésére alkalmas javakat 
van hivatva előállítani, hanem a gazdálkodás körén tul is terjedő 
befolyást gyakorol, midőn az ország éghajlati, vízrajzi és közegész
ségi viszonyaira javdólay hat. 



Vegyük csupán betüszerint ezeket a tételeket, - ugy, a 
miként teljes és szempontunkból is szabatos megokolás hiján mások 
szintén csak igy vehetik, — az erdőgazdaság fontosságának körűn, 
kön kivül állók részéről hangoztatott elismerése, saját hitünk és 
meggyőződésünk erejét növelve, egészen megnyugtathat az iránt, 
hogy nem nagyzolunk, nem képzelődések által hajszoltatjuk ma
gunkat, a mikor szakunk szolgálatában testtel-lélekkel helyt állani 
érdemesnek tartjuk, mert erre az erdőgazdaság annál a nagy 
jelentőségű szerepnél fogva, melynek betöltésére a közgazdasági 
életben hivatva van, teljességgel érdemes. 

De nem szur-e szemet újra egy paradoxonszerü jelenség 
ezekben az idézetekben? Ha maguk, érdemes íróink belátják és 
vallják, hogy az erdőgazdaságnak ilyen nagy, az állam egészséges 
fejlődésére, kiható fontosságú, az ország éghajlati, vízrajzi és köz-
egészségi viszongainak javítása tekintetében annyira jelentékeny-
szerepe van, miért nem szentelnek érdeme szerinti méltatására 
két kötetes munkájukban 6— 8 oldalnál többet, s miért mellőzik 
az elismert fontosságú befolyás és szerepkör olyan részleteinek 
vizsgálatát, melyek mint az ujabb korszakok vívmányai, mint a 
gazdasági élet tudatosan munkált fejlesztésének eredményei, 
mintegy követelik a köztevékenység mérlegén való meglatolást, — 
s mindezek helyett mért töltik meg azt a szűkmarkúan kimért 
néhány oldalnyi tért elavult fogalommeghatározásokkal, ósdi isme
retekkel, a melyek előttünk évtizedek előtti idők emlékét frissítik 
föl, a mi nem volna baj, ha a körünkön kivül állók azokban meg
rajzolva nem a ma, a jelen képét vélnék látni. 

Erre is és még sok fel nem hozott jelenségre, unos-untalan 
csak azt ismételhetem, hogy ne rösteljük magunkban keresni a 
bajnak eredetét is, orvoslását is, még pedig annyival inkább, mert 
ha van mit segíteni a jelenlegi helyzeten, ezt mástól várnunk 
igazán nem lehet. Ám azt se higyjük, hogy a helyzetet máról 
holnapra átalakíthatjuk. A refrain tehát újra az, hogy mennél 
szélesebb mederben folytatott tevékeny munkássággal igyekezzünk 
mielőbb tért foglalni a közgazdasági irodalomnak részünkről alig 
itt-ott érintett mezején. 

Quis, quid, ubi . . . ? —• mindezekkel a kérdésekkel szintén 
nem lenne talán minden érdekesség nélkül való már ezúttal fog-



lalkozni; — de e helyett ideje, hogy egyelőre csak a „miért" 
megokolásához, a második munkából is feljegyezzek néhány 
idézetet. 

Ez a munka az erdészetnek a Nyerstermelés czimü I. könyv-ben 
(3—-125. oldal) szentel egy külön fejezetet (102—110. oldalakon); 
tárgyalásának rendje különben követi a szokásos sorrendet. Ugy 
általában véve — mint már jeleztem — közvetlenebb érdeklő
déssel foglalkozik az erdőgazdasággal; helyenkint találóan csopor
tosítja a jellemző meghatározásokat, a mi ilyen szűkre fogott 
tárgyalásnál nehéz dolog; van azonban, sajnos, még mindig nem 
csekély számban olyan részlete is, mely a hűség szempontjából 
alapos kifogással illethető, a hol t. i. a közgazdasági irónak csupán 
a másolás lehet a feladata. Ezenkívül az olyan részletek között 
is, melyekben szerző teljes joggal a saját fölfogását érvényesiti s 
a hol saját földolgozásában mutat be egyes tételeket, szintén 
akad több tétel, melyet nem fogadhatok el helyesnek vagy sza
batosnak. 

Vegyük most is sorra az idézeteket: 

Az erdömivelés gazdasági fontossága szintén több tekintetben 
a viszonyoktól fagy. Nagyobbmémü szénbányák közelében az -nem 
olg jelentőségű, mint másutt. A kőszéntelepekkel megáldott Német
országban például a kőszénnek 58 millió tonna erejéig emelkedett 
aknázása a mult évek alatt ~>0 millió hektár tűlevelű faterméket 
képező anyagnak tüzelő értékét szolyáltatta. Ma a széntermelés kétszer 
akkora. Nem tudom, vájjon helyesen értelmezem-e, a mit a szerző 
mond, de ha igen, akkor rendkivül nagy tévedésére kell rámu
tatnom. Ugy látszik, hogy szerző sem tudott fölszabadulni a még 
mindenütt kísértő elfogultság alól, mely a körünkön kivül állókkal 
az erdőgazdaságnak, mint termelési ágnak, fő-fő dicsőségét a 
tüzifatermelésben láttatja; a mi azért nagyon helytelen, mert ez 
a gondolat minden mást maga alá gyür. Íme egy kérdés, a mely 
untalan fölüti a fejét; a melyet — az innen származó helytelen 
következtetések miatt — okvetlenül behatóan meg kellene világi-
tanunk. Csak pár rövid megjegyzést teszek. Tagadhatlan, hogy a 
belfogyasztás szempontjából, épen mi reánk nézve, a kik sok 
idegen szenet fogyasztunk (s kivált németországit), beláthatlan 
fontossága van nagy tüzifatermelésünknek. De a közgazdaság-



tudomány nem érheti be egyetlen nézőponttal, ha még oly fontos 
is az. Tekintsük tehát az erdőgazdasági termelést — egyelőre a 
saját szűkebb érdekkörünk korlátain belül megmaradva — kiviteli 
forgalmunk nézőpontjából; s azt látjuk, hogy kivitelünknek tiz éves. 
átlaga az 1887—1896. évek között a következő volt : 

Erdei termékek értéke együtt . . . . . . . . . 59.282,286 K. 
Ebből csupán fürészelt puha fára . . . . . . 5.661,618 „ 

kemény fára . . . 10.624,580 „ 
dongára 26.889,140 „ 

Ellenben a tűzifára csak___ . . . . . . . . . . . . 862.380 „ 
esett, mely összegnél a botok és meggyfa

szárak 904,418 ., 

összege is meglehetősen nagyobb. Íme, milyen jelentéktelenné 
zsugorodik össze a tüzifatermelés, ha ebből az uj, de semmikép 
sem kicsinyelhető közgazdasági szempontból vonjuk vizsgálat alá. 

De vegyük még más oldalát is szemügyre a kérdésnek; pl. 
a szükségletek általános fontossága szerint. Baj s ugy lehet, nagy
baj, de kétségtelen, hogy a tűzifa mindinkább vészit sokat emle
getett „elsőrendű" fontosságából; ellenben ugyanezt az építkezési, 
gazdasági és ipari czélokra való faanyagnál alig lehet mondani. 
A tiizifatermelésben mutatkozó hiányt mindenképen könnyebb 
pótolni, mint a többiét. Sőt mi több, — s erről sem vesznek 
tudomást sokan — maga az erdőgazdaság lesve várja uj és uj 
iparágak keletkezését, melyek a tüzifatermelésnek, illetőleg a 
különben csak tűzifaként értékesíthető nyersanyagnak legalább 
egyrészét felvegyék. Nem azért, mintha azzal a tűzifa kereslete 
észrevehető lendületet venne, mert hiszen a kőszén könnyű ver
senye miatt a tüzifahiány nem jelent egyet a tüzelőanyagban való 
hiánynyal; hanem mert az ipari fogyasztás jobb árakhoz juttat. 

Nézzük már most Németországot, melyre szerzőnk hivatko
zott. Vájjon nála csakugyan kis jelentőségű kérdéssé vált-e az 
erdőgazdaságnak, mint egyik közgazdasági tényezőnek kérdése 
azért, mivelhogy olyan rengeteg nagy a kőszéntermelése'? Kétség
telen, hogy neki a tüzelőanyag kérdése nem okoz fejtörést s igy 
a tüzifatermelés dolga sem; de ki van-e merítve ezzel minden? 
Nincs ; mert ha csak a mi kiviteli forgalmunk tételeit vizsgáljuk, 



nyomára jövünk, hogy a fentebb emiitett tiz év alatt évente átlag 
8.329,776 K. ára (1896-ban közel kerek tiz millió K. ára) erdei 
terméket fogadott be tőlünk s bizonyára nem azért, mert nincs 
rászorulva annak bevitelére. Pedig Németországot nem egyedül 
a mi erdőgazdaságunk vallhatja fogyasztójának. Ebből a 8—10 millió 
értékből pedig csak mintegy 40,000 K. esik itt is a tűzifára! 
Vagyis Németország nagy széntermelése tényleg megfosztja jelentő
ségétől a tüzifatermelést s egyszersmind a legkisebb minimumra 
nyomja le a tűzifa kategóriájába eső faanyag bevitelét, de nem 
teszi közömbössé egyátalán az erdőgazdasági termelés kérdését. 
Ez a kettő nem egy. Ha egy volna, szó se lehetne Németország
ban fa vámpolitikáról, melynek alakulásai iránt pedig épen most 
nagy érdeklődéssel vagyunk eltelve. Utóvégre is 8—10 millió K.-nak 
a kiviteli forgalomban még néhány százaléka sem megvetendő 
összeg; nekünk a summája miatt, ha más piaczot kellene keres
nünk kivitelre utalt termésünk bizonyos részének elhelyezésére, 
vagy ha az érték egy része a vámba rekedne; Németországnak 
pedig a miatt, mert, hiába, neki azt a 8—10 és még számos 
milliót — daczára gazdag széntermelésének — ki kell adnia, 
csak abban válogathat valamelyest, kinek juttassa. Hogy óriási 
széntermelésében lalán hatalmas tényezőt láthat még favámpoliti-
kájának előnyös intézésére is. az nincs kizárva, de a kérdéstől 
jóval messzebb esik, mint az a körülmény, a mit szerzőnk nem 
méltatott figyelmére, hogy t. i. Németországban is, másutt is a 
tüzifatermelés háttérbe szorul azzal a fontossággal szemben, a mi 
főként az építkezési és ipari czélokra való faanyag termelését 
megilleti. Ezt kidomboritatlanul hagyni annál kevésbé szabad a 
közgazdasági vizsgálódások közben, mert a tűzifa csak többé-
kevésbé szűk korlátok közé szorított, mondhatni helyi forgalomnak 
tárgya, ellenben az építkezési és ipari czélokra alkalmas faanyag s 
még más erdei termény is, a világforgalmi czikkek közé tartoznak. 

Nem időzöm tovább ennél az idézetnél s csak épen, ugy 
odavetőleg, jegyzem meg, hogy egy-két évtized múlva a köz
gazdaság-tudomány mérlegén való megítélés szempontjából — ha 
nem tévedek — még élesebb lesz a tűzifa- és épületfatermelés 
között az arány. Félő, nehogy valamikép több legyen majd a 
tűzifa s kevesebb a másféle — a kelleténél. 



.! fa aránylag csekély gondozás mellett mayától nő. Itt a 
gazdálkodás sokáig alig egyéb, mint a természet adományainak a 
folytonosság szem elölt tartása mellett való egyszerű birtokbavétele. 
Ezek a pőrére vetkeztetett igazságok (?) — a mint már a mult 
alkalommal is jeleztem — nagyon visszatetszők nekem. Lehet 
azért, mert igy pőrére vetkeztetve a legjobb ismerősében is 
mintha idegent látna az ember; de talán inkább azért, mert lát
tukra az a ma is még sokszor hallott, szálló igeszerü mondás 
csendül meg a fülemben: „Ugyan minek is vannak erdészek, 
mikor megnő az erdő magától is!" — Alább még szólunk erről. 

Munka nélkül az erdei termelést nem lehet folytatni, csakhogy 
ugyanazon munkaerő tízszer annyi erdőterületet képes megmivelni, 
mint szántóföldet — s pár sorral alább: A munkások rendesen 
nem az egész évben kapnak foglalkozást, azért más keresettel is kell 
birniok, mert különben igen magas munkabérre vannak utalva* 
Ezt a tételt egyszerűen szembeállítom a Közg. Lexikon erdészeti 
czikkének következő tételével: „Bár a területhez mérten kevesebb 
munkaerőt vesz igénybe az erdőgazdaság a mezőgazdaságnál, 
közgazdasági szempontból ez a területarány szerint kevesebb 
munkaerő is igen lényeges annál a körülménynél fogva, hogy az 
erdőben gazdag vidékeken a lakosság rendszerint gyér s az ég
hajlati viszonyok olyanok, hogy a nép a megélhetés tekintetében 
az állattenyésztés mellett egyenesen az erdei munkára van utalva." 

A tökének szerepe is növekszik. Maga a faállomány annak 
nem tekinthető s tökévé csak akkor lesz, ha, mint fakészlet, a földtől 
már elválasztatott. De az üzeméhez szükséges épületek, gépek, esz
közök stb., stb. Ez itt a mi tanainkkal lényeges ellentétben van. 
Mi az erdőgazdaság termelő tényezői közt a fedőkének jelentős 
szerepet juttatunk; a fát pedig, a mit levágunk s pénzzé teszünk, 
erdőben fekvő tőkéink hozadékának mondjuk. Lehet, hogy tiszta 
teóriával szerzőnek nézete megvédhető, ámbár nem gondolom; 
ha pedig életből merített példa gyanánt valaki arra utalna, hogy 
a lábán álló gabonát megérése előtt csak nem lehet tökéül venni, 
tehát nem lehet a fát sem, a mig tövön áll, — bizonyára joggal 
mondhatnók, hogy a két termelési ágat ebben a tekintetben is meg 
kell különböztetnünk egymástól, a mint hogy sok más sem analóg 
a kettő között. Nekünk általában véve, s főként rendszeres (tar-



tamos) erdőgazdálkodás mellett, az u. n. készletsort, világosabban 
a vágás korába még nem jutott állabokat, a termelésben hatha
tósan résztvevő tökének kell tekintenünk. 

Kerestem, mi bírhatta szerzőt arra, hogy az élő faállományt 
a tőkék sorából kivegye. Nem mondhatom, hogy nyomára jöt tem; 
•de meglehet, hogy a dolog nyitjára az a fogalommeghatározás 
vezethet, melyet szerző, müvének 1. kötetében a lökéről a d : 
A töke azon jószág, mely termelés eredménye és további termelésre 
használtatik. A mi tehát nem termelés eredménye, hanem a természet 
szabad adománya, vagy a, mi élvezetre használtatik, azt helyesen 
tökének nevezni nem lehet. Már most vessük össze ezt a fentebbi 
idézetek közül a másodikkal. Ugy látszik, szerző az erdő fáil 
csakugyan a természet szabad adományának tekinti, mely — mayától 
nő; ha pedig igy van, akkor semmi egyéb, csupán következetesség 
tőle, hogy az erdő faállományát a tőkék sorából kizárja. Ámde a 
tévedést nem volna nehéz kideríteni. A jelen alkalommal részle
tesen tárgyalni a kérdést nem volna helyén; azért ellenvetésképen 
a sok közül csupán egyetlen képet rajzolok ide pár vonással: a 
mesterséges uton felújított szálerdő képét. Ott áll a puszta föld. 
a talaj. Csemetéimet, a miket oda kiültetek a vetőkertemből vagy 
faiskolámból, bizonyára elismeri szerző is tökének, mert nem ter
mészet adományai, hanem termelés eredményei és további terme
lésre használtatnak. Vagy az a gazdasági folyamat, melynek a 
majdan levágandó fa nyers anyaga az eredménye, nem lenne 
termelés'? Bizonyára az. De mi vájjon a puszta föld beerdősitése 
(az erdő felújítása) utján létesített fiatalos ; s mi azontnl a rudassá 
serdült avagy utóbb a tűzifára vagy bizonyos ipari czélokra már 
egészen alkalmas faállomány, melynek folyton gyarapodó fatömeget 
le még nem vágom, hanem megtakarítom évről-évre, sőt fejlődé
sére, gyarapodására ujabb munka ráfordításával, az erdöápolás 
módjai szerint, időről-időre hathatós befolyást gyakorlok, hogy 
meglévő faállományom életműködése révén a talaj fölhasznált 
termöerejét uj és uj növedék képében halmozzam föl a mindaddig 
megtakarított élő fakészletre, mígnem elérkezik a vágás kora s az 
erdőnek összes megtakarított terményét (még pedig tartamos 
gazdálkodás mellett az egész erdő egy évi fatermésének megfelelő 
területről) learatom. — S most nézzük, mit mond szerzőnk a 



tőkének keletkezéséről: A töke eredetét a korábbi termelés és meg
takarítás együtt képezik. Az időnek és a takarékosságnak a töke-
képződésnél tehát egyaránt nagy szerepe van. Hogy valaki a terme
léshez szükséges tökét megszerezhesse, nem szalma azt elélnie, hanem 
a termelt javak egy részét annak czéljaira meg kell a fogyasztástól 
mentenie. — És hogyan kelljen értenünk, a mit az erdőgazdasági 
tőkék reprodukcziójáról mond: A tőkék reprodukcziója az erdészet
nél igen lassú s a hozadék alacsony, de viszonylag biztos. Ez főleg 
a fák évi növedékében áll . . . Mindez nézetem szerint a mellett 
szól, hogy szerző tétele téves, s ez a tévedés az erdőgazdasági 
termelésnek nem helyes megítéléséből származik. 

Nézzünk most néhány idézetet a gazdasági ismeretek köréből. 
Az erdőgazdaságnak három főrendszerét különböztetik meg: a 

szálcdő erdölést, a tarvágást és a kerti mivelés rendszerét. — Vájjon 
kik különböztetik igy meg az erdőgazdálkodásnak főrendszereit ? 
Mi ugyancsak nem ! Különben alább, a tétel részletes tárgyalásánál 
szerző maga is ugy találja, hogy: A kerti mivelésnél erdőgazdaság
ról voltaképp alig lehet sző, mivel tárgyát nem is igazi erdők, hanem 
csak fasorok és fatömbök képezik. Ámde mire jó akkor ennek az 
igazán jelentéktelen részletnek csak megemlítése is a mindössze 
fél ivre terjedő fejezetben? 

Annak (t. i. a szálaié rendszernek) előnyé! képezi, hogy az 
•erdőt nem kell megújítani, a may vetéssel és csemeteneveléssel járó 
bajok és fabetegségek tehát mellette elkerülhetők. •— Lám, mi a kultúra 
fokának meghatározásánál azt is figyelembe; veszszük, vájjon a 
mesterséges uton való főlujitás milyen fejlettséget ért el valahol; 
— mit szóljunk, mit szólhatunk már most szerző idézetére, ha 
valamelyik erdőbirtokosunk talál erre hivatkozni, kinek véderdő-
használati tervébe a magvetéssel vagy csemeteültetéssel történő 
felújítást, bajok és fabetegségek eme kutförrását, erdőrendészeti 
áthágás terhe alatt megtartandó rendelkezésképen felveszszük. •— 
Mert erdősiteni bizony a szálaló rendszernél is kell; a vetés és 
ültetés utján történő mesterséges erdősítés pedig nagyon helyes, 
sikeres s gyakran mellőzhetlen gazdasági müvelet, melyet kár 
volna diskreditálni. 

Az erdőgazdasági rendszerek feloszthatók még magas, közép és 
sarjmivelésre is. A magas erdömivelés mellett a fákat kinőni engedik 



és azután vagy szálalják (szálaló rendszer), vagy letarolják (vágási 
rendszer). A sarjerdömivclés a fiatal fák és a hajtásoknak felhasz
nálásával póznáknak, cserhajtermelésre stb. űzetik. (Ebben a stb.-ben 
foglaltatik t. i. a különben oly nagyrabecsült tüzifatermelés jórésze 
is !) Az igy kezelt erdők rövidebb, 10—30 éves időközökben értéke
síttetnek. (Ne korrigáljuk meg ezeket a korokat, hanem nézzük, 
mi a középerdö?) Ha az alacsony (Niederwald ?) vagy sarjerdö-
mivelésnél a fákat jobban megnövesztik valahol, akkor keletkezik a 
középerdö, mély az alacsony és magaserdő között sorakozik. A közép-
erdők azután valamivel értékesebb fát szolgáltatnak. Az irányzat 
e részben jelenleg az, hogy a középerdőket magas erdőkké engedik 
kifejlődni. 

Ennek az idézetnek bővebb kommentálását, mint a mult 
alkalommal a hasonló tárgyú idézetnél tettem, most is mellőzöm; 
de annyit meg kell jegyeznem, hogy az idézett meghatározás 
általunk meg nem különböztetett erdőalakra vonatkozik, mert a 
mi középerdönkre annyira-mennyire a következő meghatárorás talál, 
melyet szerző a főrendszerek módosulásáról szólva ad: Hogg igen 
erős haszonfát nyerjenek, eyyes sudaras fákat tovább hayynak a 
fiatal erdőben megnőni. Némely fanemek igy meghagyva azonban 
nem képesek a talajt a kiszáradástól megóvni, az ilg fákhoz azért 
árnyatvetö sarjerdöt nevelnek. Eltorzitott kép bizony ez is. 

A következő idézet az erdőszántóföld-üzem meghatározását 
adja: Másutt a tarvágásokkal mezőgazdasági művelést kötnek össze, 
de csak ideiglenesen oly területeken, melyek állandóan szántóföldek
nek nem használhatók. Ezáltal a mezőgazdaság jó szántóföldet, a 
magas erdötalaj pedig mélyebb megmunkálást nyer (erdöszántóföld-
üzem, Baumfeldwirthschaft). Ez a német szó itt nem sok világos
ságot dérit; jobb lett volna a nálunk szokásos mezőgazdasági 
köztes művelésnek szabatos meghatározását adni, de ezt sem mint 
különálló üzemmódot; hiszen nem az. 

Nézzünk meg azonban még néhány olyan tételt, melynél 
nem a tulajdonképeni gazdasági ismereteken fordul meg a dolog. 

Általában a müveit oi szagok magánerdűgazdaságainak — a 
véderdők kivételével — állami közvetlen felügyedet rdá helyezése nem 
indokolt, mert a kisebb és nem abszolút erdők értékesítését méltá
nyosan alig lehet megakadályozni, a nagy erdőségek a maguk helyén 



pedig haladott országokban olg kincset képeznek, melyek észszerű 
kezelését a tulajdonos érdekei is parancsolják. Kevésbé haladott 
orszáyokban a hatályosabb felügyelet azonban nagyon is helyén van. 
Ezt a meghatározást nem tudom szabatosnak elismerni, még pedig 
— egészében véve — az élet, a gyakorlatiasság szempontjából 
nézve nem; azért, mert az élet nem ismer mivelt és kevésbé hala
dott országok közt olyan éles megkülönböztetést, melyre a tételt, 
ugy a mint van, ráépíteni lehetne, hanem csak fokozatot, melyhez 
a meghatározásnak simulnia kell, érintetlenül hagyván az erdők
nek mindenkor meglévő közgazdasági jelentőségét; s másrészt az 
ellentét is múlhatatlanul megvilágítást igényel. Azért tartom helye
sebbnek ennél a Közg. Lex. erdészeti czikkének következő meg
határozását (584. old . ) : „Az erdőgazdálkodásnak nem csupán 
közvetlenül a birtokos érdekeire, hanem közvetve a közjóra is 
nagy befolyása lévén, a közérdek megóvása kedveért bizonyos 
mértékű korlátozást alkalmazni még a magánerdőgazdálkodást 
illetőleg is okszerű lehet. Mennél érettebb a nép s mennél fejlet
tebbek a közgazdasági és ezek keretében az erdőgazdasági viszo
nyok s másfelöl mennél kevesebb kárt okozhat a magánosok 
helytelen gazdálkodása a közjó szempontjából, annál kisebb térre 
lehet és kell is szorítkozniuk a korlátozásoknak s egyszersmind 
annál kevésbé is szorulnak a birtokosok az állami gyámkodásra. 
Fejlettebb gazdasági viszonyok közt ugyanis a szabadabb mozgás, 
kellő értelmiség és gazdasági képzettség mellett, csak előnyére 
válik a gazdálkodásnak s nagyban emeli annak jövedelmezőségét." 

Homályos, miként kelljen érteni a gazdaságtörténeti jegyze
tekből vett következő idézetet: Az erdővédelem a kultúra jele, 
azonban vele messze nem szabad menni, mivel eyyrészt a yondos 
vrdöhasznositást, másrészt pediy a fát mint tüzelőanyagot pótló javak 
értékesítését neheziti meg. Törvényes védelemtől van itt szó, de 
minek törvényes védelméről, ha az — túlhajtva — az erdő-
hasznositást megnehezítheti ? Ilyen irányú törvényes védelem csak 
a közérdek védelmezése lenne a birtokos érdekeivel szemben oly 
czélzattal, hogy t. i. az erdőbirtokosnak saját egyéni érdekét 
hajhászó túlkapásai korlátoztassanak. De hova lesz igy a „más-
részt" ? A kettő nem fér össze; s az egész tétel kétséges értékű. 
Különben pedig mit látunk ismét megnyilatkozni benne? Újra azt 



a fölfogást, mintha az erdőgazdasági érdekek és törekvések, ha 
nem is mind, de jórészt a tüzelőanyag termelése körül csoporto
sulnának, vagy abban csúcsosodnának ki. Már többször is volt 
alkalmam rámutatni, mennyire téves s mennyire helytelen követ
keztetésnek forrása ez a felfogás. Itt sem állunk másként, már 
t. i. ha az életre gondolunk. Ebből a szempontból az idézett 
kitétel szertefoszlik a levegőbe; mert csak merőben utópikus 
töprengés számba mehet valami olyan törvényes védelemnek fel
tételezése, mely a fát mint tüzelőanyagotpótló javak, értsd: kőszén, 
értékesítését megnehezitné. Legalább nálunk. A legutóbbi években 
mutattuk ki kétszerkettős számokban, hogy bizonyos távolsági 
körön kivül eső erdőbirtokosok csak ráfizetéssel, t. i. a termelési 
és szállítási költségekre való ráfizetéssel lennének képesek piaczra 
hozni tüzifatermésüket s hol marad a földnek járadéka ? Nem 
ugy; hanem ellenkezőleg, sok ezer meg ezer hold, telided-tele 
megrakva kitűnő tűzifával, vesztegel a magas hegységekben s vár 
— hasztalanul — arra az időre, a mikor halálos ellenesével és vetély
társával, a kőszénnel, illő versenybe léphet, vagy mondjuk, amikor utja 
a termelés helyétől a messze piaczig hasonló hatású könnyítést nyer. 
Ne féltsük nagyon „a fát, mint tüzelőanyagot pótló javakat;" 
ezeknek egy-egy kis sztrájk sem árt sokat. Holott ha az jutna 
eszünkbe, hogy valami gyártelepet kellene létesíteni, mely a 
fogyasztóra váró rengeteg tüzifaanyagot föleniészsze, ha azon 
törnők a fejünket, miként lehetne kimódolni, hogy a tűzifa kate
góriájába eső nyersfaanyagot vegyi termékekké vagy más ipari 
termékekre földolgozó vállalataink szaporodjanak, mindez akarva 
nem akarva a kőszén fogyasztásának érdekében is uj utakat 
egyengetne. Valójában tehát, magasabb közgazdasági nézőpontokig 
fölemelkedve, inkább azon lehetne töprengeni, miért hogy egyik 
gazdasági ág terménye nem bírhat tisztességes versenyben — 
tehát épen csak, hogy a termelő élni tudjon — helyt állani a 
másikéval szemben ! Mert, hogy termények, a melyeknek abszolút 
értéke nagy s csak relatív értéke nyomott, e nyomottság miatt ott 
veszszenek termőhelyükön, melynek 60—80 évben csak egy aratása 
van: ez egy az ország javainak pusztításával; az pedig, hogy a 
termelő az abszolút érték helyett más, rokonczélu termékek elő
mozdított versenye miatt, olyan relatív értékkel legyen kénytelen 



beérni, mely a nullát alig haladja meg : lesújtó igazságtalanság. 
Igaz, hogy ilyenféle igazságtalanság a közgazdasági életben nem 
ritka, az erdőgazdaságot magát som egyedül az az egy szorongatja; 
ez azonban ép ugy nem vigasztalás, mint az sem, hogy rajta, ha 
megtörtént, segíteni, tőle, ha áramlata megindult, megszabadulni 
szinte lehetetlen. Például mily szert javallott eddig az erdészet
tudomány a szóban lévő baj ellen? Áttérést az épületfatermelésre, 
állabátalakitással, világosabban szólva fanem cserével. De mire a 
bükk helyén megtelepített tölgy vagy luez, jegenye felnő! Ezt nem 
ellen vetésképen akartam közbeszúrni; csak azért, hogy jelezzem 
igy is, mennyire nem kedves megannyiunk előtt, ha az erdészet 
főfőmindenegyébbjének a — tüzifaanyagtermelést tekintik. 

Igaztalan lennék azonban, ha itt nyomban nem konstatálnám, 
hogy — nem ugyan a fejezet főrészét képező, tulajdonképeni 
tárgyalások keretében, hanem a gazdaságtörténeti jegyzetek között 
szerzőnk is tudomást vesz s megemlékezik arról, hogy az erdő
gazdaságnál nem a tüzifatermelés, hanem a haszonfatermelés 
szabja meg a gazdálkodás irányzatát; sőt — ! Volt idő — úgy
mond, — midőn az erdögazdasáynak nem a fa, hanem a mellék-
termények nyerése képezte fötörekvéseit; ekkor az erdészet azonban 
•úgyszólván saját mayának még nem jutott tudatára. De miután a 
fatermelés lett a fődologyá, annak munkamegoszlása a tűzi- és 
haszonfa nyerése között csak lassan domborodott ki. A miveltség 
haladtával az erdőgazdaság fontosságát mindinkább a haszonfa
termelés állapiíja meg, mivel tüzelőanyayul a kőszén használtatik. 

Már ebben az idézetben megállapítható a közeledés az erdő
gazdaság eszmekörének a sablonoktól ugyan eltérő, de nézetem 
szerint annál helyesebb szempontokból való vizsgálata felé; s még 
szembeötlöbb ez az erre következő részletben, mely majdnem 
hogy egészen megbékíti az embert s legalább is jórészt ellen
súlyozza a fejezet első felében lépten nyomon szóvá tehető hiányos 
vagy hibás tételeket. Őszintén mondom, hogy minden mellék
gondolat nélkül szeretném biztosra venni, hogy szerző az erdészet
ről szóló fejezet gazdaságtörténeti részéhez az anyagot a Közg. 
Lexikon erdészeti czikkéből merítette. Szeretném pedig biztosra 
venni azért, mert az élénken illusztrálná, a mit ismételten meg
jegyeztem, hogy t. i. a mi rövidséget a magunk mulasztásából 
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szenvedtünk, azt a magunk jóakaratával lassankint egészen helyre
pótolhatjuk. 

Lassankint, mondtam újra; mert a helyzetet máról-holnapra 
megváltoztatni még a papíron sem lehet, nemhogy a közfelfogás
ban, íme szerzőnknél is mit látunk? Rövid nyolcz oldalos fejeze
tének első felében még mindig annak a gondolatnak uralma alatt 
látszik állani, hogy az erdőgazdaságnál a tüzifatermelés a fődolog, 
mert hiszen az erdőmivelés gazdasági fontosságát — a mint egyik 
idézetben láttuk — attól teszi függővé, hogy szénbányák közelében 
folyik-e a gazdálkodás, vagy sem; s lám a fejezet utolsó rész
letében egészen elejti ezt a helytelen s megokolatlan véleményt, 
a mennyiben világos szavakkal följegyzi, hogy: „A mivelödés 
haladtával az erdőgazdaság fontosságát mind inkáid) a haszonfa-
termelés állapítja meg." Ámde látjuk azt is, hogy bár az erdő
gazdaság eszmekörének helyes szempontok szerint való vizsgálata 
már nyomokat hagyott e munka egyes lapjain, még mindig túl
nyomó a mondhatnám átöröklött hibáknak és hiányosságoknak 
sora. Ez az egyenetlenség pedig annyival inkább szemet szúr, 
mert — a mint épen a fentebbi példa is mutatja — az alig félives 
fejezet első és második részletében fontos tartalmú tételek homlok
egyenest ellentmondanak egymásnak. 

Az egyelőre tanulmányozás tárgyává tett két munkának 
ismertetését ezzel befejezem. Érzem, hogy a felvetett kérdést 
szándékom szerinti mértékben még nem világíthattam meg, noha 
az ismertetés akaratomon kivül kissé hosszura nyúlt. Csakhogy 
nagyon sok szála-boga van ennek a kérdésnek. Valamennyi szálát 
fölgombolyitani, valamennyi bogát kicsomózni egyhamar nem is 
lehet. Arató Gy, 



KÜLÖNFÉLÉK-

Gazdasági szaktudósitóK a külföldön. A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter a tárczáját érdeklő kérdések tanul
mányozása végett: báró Malcomes Jeromos miniszteri 
osztálytanácsost Berlinbe, melléje segédül gróf Bánffy 
Miklós fizetésnélküli miniszteri segédfogalmazót; György 
Endre volt országgyűlési képviselőt, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagját stb. Londonba; Gaál Gyula földbirtokost 
a somogyvármegyei gazdasági egyesület volt alelnökét 
Bukarestbe; és ifj. Paíkert Alajost, a mezőgazdasági múzeum 
őrét Washingtonba, szaktudósitói megbízatással kiküldte. 

Igen figyelemre méltó intézkedés ez, melynek folytán 
ezentúl földmivelési érdekeink a külföldön a sokirányú el
foglaltsággal biró konzulokon kivül különlegesen is kép
viseltetni fognak. Nagy jelentőséget ad ennek épen mos
tanában vám- és kereskedelmi szerződéseink közelgő 
megújítása, a mikor ugyancsak szükséges, hogy necsak a 
magunk kívánságait, hanem a külföld ez irányú mozgal
mait is tüzetesen ismerjük és folyton éber figyelemmel 
kisérjük. 

Nem ismerjük azokat a részletes utasításokat, amelyek
kel gazdasági szaktudósitóink ellátattak s igy azt sem 
tudjuk biztosan, hogy feladatuk az erdőgazdaság érdekei
nek megóvására is kiterjed-e? A gazdasági lapok mező
gazdasági attaséknak nevezik az újonnan kinevezetteket, 
az a körülmény azonban, hogy a «Földmivelési Ertesitő», 
mint hivatalos közlöny a kiküldetés czéljául általánosság
ban a földmivelésügyi miniszter tárczáját érdeklő kérdé
sek tanulmányozását jelöli meg, az erdőgazdaság pedig 
szintén ezen tárcza keretébe tartozik, arra a feltevésre 



bátorít, hogy ennek tanulmányozása és figyelemmel kisé
rése szintén az uj szaktudósitók kötelességévé tétetett. 

Erre enged következtetnünk a «Közte lek* egyik leg
utóbbi számában megjelent czikk, mely a külföldi gazda
sági tudósítók feladatául többek között a következőket 
jelöli m e g : 

« A szaktudósitóknak tehát különös figyelemmel kell 
kisérniök a mező- és erdőgazdasági termények, termékek és 
czikkek behozatali és kiviteli forgalmát; a vámokat és 
egyéb forgalmi illetékeket, különösen azon czikkekre nézve, 
a melyek hazánk termelése vagy fogyasztása szempont
jából jelentőséggel birnak; általában a mező-és erdőgazda
sági üggek fejlődését és az ennek előmozdítását czélzó 
intézkedéseket; a mező- és erdőgazdasági termékek és czik
kek előállítását vagy feldolgozását megkönnyítő, vagy ol
csóbbá tevő üzemnemeket; a gazdasági szakoktatás és 
kísérletezés ügyét, a kivándorlást, a gazdasági munkások 
és munkaközvetítés viszonyait, a tarifa-politika és gazda
sági statisztika, az állategészségügy, állattenyésztés, borá
szat és szőlöszet, gyümölcstermelés, a telepítés stb. kér
déseit, szóval a földmivelésügyi tárcza körébe tartozó ösz-
szes fontosabb ügyeket.» 

Hogy mennyire kívánatos, hogy a külföld erdőgazda
ságát és fakereskedelmét is állandóan figyelemmel kisérje 
a kormány, azt bizonyítanunk talán épen e lapok hasáb
jain szükségtelen és ezért őszintén örvendenénk, ha fenn 
kifejezett következtetésünk helyes volna. A külföld erdő
gazdaságának rövid tartamú kiküldetések utján való tanul
mányozása, bármily üdvös is legyen az, még sem elegendő 
mindazoknak a tanulságoknak levonására, a melyek a kül
földi erdőgazdaság állandó megfigyelése során felmerülhetnek. 

Ha csak azokon az országokon tekintünk végig, a 



melyekre a most kinevezett szaktudósitók megbízása szól, 
ott van mindenek előtt a német birodalom a maga bámu
latosan fejlett, de vidékek szerint mégis lényegesen külön
böző erdőgazdaságával, a mely ugy jelen állapotában, 
mint különösen fejlődésének történetében az üdvös és 
javunkra értékesíthető tanulságoknak egész sorozatát nyújt
hatja. Ugyanez a birodalom, mint egyik kiváló fafogyasz-
tónk is leköti figyelmünket és pedig annál is inkább, mert 
ezen piacznak az ausztriai, oroszországi és amerikai verseny
társakkal szemben való további megtartása fontos érdeke 
erdőgazdaságunknak. 

Angolország felé irányuló fakivitelünk is növekvőben 
van, Francziaország pedig mint keményfanemeink egyik 
legfőbb vásárlója régóta ismeretes. Nem kevesebb figyel
met érdemelnek a Balkán félsziget államai és Amerika 
erdőgazdasági tekintetben és pedig az előbbiek mint fa-
piaczok, az utóbbi pedig, mint nem egy helyen veszélyes 
versenytárs és a fafeldolgozó ipar és technológia terén 
mint sok tekintetben úttörő. 

A kiküldött szaktudósitók között nincs erdőgazda, sőt 
nem is kerültek ki mind a földmivelésügyi ministerium 
kebeléből, a hol az erdőgazdasági érdekek felismerésére 
alkalom nyilik. Ennek daczára valamennyi kiküldött ki
váló egyénisége véleményünk szerint elég biztosítékot nyújt 
arra, hogy az erdőgazdasági kérdéseket figyelmükre mél
tatni és helyes megítélésben részesíteni fogják, máskülön
ben ezen szaktudósitók kiküldetésének ötletéből is nagyon 
sajnálatosnak és veszélyesnek kellene tartanunk azt a körül
ményt, hogy az erdőgazdaságnak közgazdasági szerepéről 
— amint erre Arató Gyula ur «Irodalmi szemle» rova
tunkban ismételten reámutatott — szélűben oly hiányos, 
sőt téves fogalmak terjedtek el. 



Reméljük, hogy a külföldi gazdasági szakUidósitóí 
intézmény, melynek létesítésével földmivelésügyi kormá
nyunk bölcs előrelátásának uj bizonyítékát adta, a jövő
ben annyira meg fog erősödni, hogy keretében az erdő
gazdaság önállóan kidomborodván, idővel saját érdeküknek 
megvédésére leghivatottabb erdőgazdák által fog képviseltetni. 

Tutaj-ki kötő Budapest mellett. A Magyar Leszámitoló-
és Pénz váltóbank folyamodást nyújtott be Budapest szé
kesfővároshoz, melyben azzal a tervvel, hogy külön fa-
közraktárakat létesítene Budapesten, mintegy ötven holdnyi 
dunamenti terület átengedését ké*rte Újpest közelében. 

A folyamodást a székesfőváros általában kedvezőtlenül 
ítélte meg s másrészt a régi fakereskedő-czégek attól tar
tanak, hogy ily módon ujabb monopólium támad egy nagy 
vállalat kezében, mely bénitólag hatna más fakereskedök 
forgalmára. 

Minthogy a Duna szabályozása a földmivelésügyi 
minisztérium hatáskörébe tartozik s a Leszámitolóbank a 
maga tervezetében a dunai szabályozással kapcsolatban 
akarta az ötven holdnyi területet magának biztosítani, 
foglalkozott ez ügygyei a földmivelésügyi minisztérium is. 
A miniszter a székesfővároshoz leiratot intézett, amelyben 
kijelenti, hogy sem a Duna medrében, sem az újpesti ki
kötőben nincsen szükség olyan nagymérvű kotrásra, a 
melyből a Leszámitolóbank részéről kivánt terület feltölté
séhez szükséges másfél millió köbméternyi föld-anyagot 
elő lehetne teremteni. A partnak a normális vízállás fölött 
8—9 méterre való feltöltése pedig ezenfelül óriási pénzbe 
kerülne. 

Azonban nagyobbszabásu fakikötő létesítése Buda
pesten igenis szükséges, mert ez tetemesen fellendíthetné 
a budapesti fakereskedelmet. A végből, hogy az ez iránt 



mutatkozó igényeknek elég tétessék, a miniszter tanulmá-
nyoztatta, hogy a külföld, hasonló berendezéseihez 
képest a székesfővárosban külön tutaj-kikötő alakittassék. 
Ez azzal az előnynyel járna, hogy a fakereskedést egy 
helyre összpontosilaná s a tutajok a közhajózást nem aka
dályoznák, szélvész esetén a tutajok el nem szabadulhat
nának s igy nem okozhatnának bajt a hajóknak és hidaknak. 
E kikötő létesítése esetén, az elfoglalt medenczeréazt két 
méterre kotorva, 100,000 köbméternyi anyagot nyernének, 
a melylyel a körülvevő partokat a normális vízállás fölött 
8 méterre feltöltve, mintegy 28 katasztrális hold nagyságú 
száraz területet lehet nyerni. Ezek a munkálatok mintegy 
800,000 koronába kerülnének, a területért fizetendő össze
geken kivül. 

Ez alapon fölhívja, a miniszter a főváros hatóságát, 
hogy az ügyet tanulmányozza s azt a közmunkák tanácsá
val s esetleg a vasúti összeköttetés szempontjából a magyar 
államvasutakkal is megoldáshoz juttatni igyekezzék. 

Megjegyzi a miniszter, hogy a kikötő használata nem 
volna kötelező s azoknak a fakereskedőknek, a kik ezt a 
kikötőt használni nem akarnák, a kikötő alatti part egy 
részét lehetne kijelölni. 

Törvényjavaslat az erdei munkások jogviszonyainak 
szabályozásáról. Ezt a törvényjavaslatot, a melyet dr. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ur az 1900. évi 
állami költségvetés alkalmával a képviselőházban is beje
lentelt, április hó 9-én egy értekezlet tárgyalta, a melyen 
számos erdőgazda vett részt. Mihelyt a javaslat nyilvános
ságra kerül, bővebben fogjuk ismertetni. 

A boszniai hadjárat és a likai erdők. Csodálkozva 
fogják olvasni l. szaktársaim az ezen sorok élén álló czi
met, mert bizony vajmi nehéz elképzelni, hogy e két fo-



galom bármiképen is összefüggésben lehessen egymással. 
Pedig — sajnos — nagyon is összefügg. Ami szegény 
Likánknak oly szerencsétlen sors jutott osztályrészül, hogy 
erdőségei nemcsak a régi helytelen gazdálkodás, — a fe
lületes védelem — a falopás, csempészet, — a faszegény 
Dalmáczia és a tenger közelségének, — továbbá a bóra, 
szirokkó, kecske, stb. stb. káros következményeit voltak 
kénytelenek megsinyleni: hanem még az 1878-iki boszniai 
hadjárat sem múlhatott el anélkül, hogy szomorú emlékeit 
az itteni erdőségekben hátra ne hagyta légyen. 

Leirom az esetet; ki tudja nem-e veszi hasznát egykor 
eme adatnak is az, aki majd a likai erdők és erdőgazda
ság történetét megirandja! 

A hadjárat kezdetén — és később is, egész tartama 
alatt — nagy tömegekben lepték el a szomszéd Horvát
országot a boszniai és herczegovinai menekültek. Termé
szetesen Likának jutott belőle a legtöbb. A Lika, Una, 
Krbava völgyei tömve voltak menekültekkel, kik a szó 
szoros értelmében elözönlötték a jelzett vidékeket fel egé
szen Goszpicsig; ámbár még azon tul is terjedt ez az in
vázió, de már nem oly nagy mértékben. 

Ezeketa menekülteket (az itteni nép »ráják«-nak ne
vezi őket) előzékeny vendégszeretettel fogadta a kormány. 
Minden egyes j nienekült 6—10 kr. napi ellátási dijat, — azon
kívül az itteni gazdák, háztulajdonosok, kik a menekülteknek 
hajlékot adtak, minden egyes »rá ja« után naponkint 1 krt 
kaptak lakbér czimén. Ezt a tekintélyes összeget a községi 
elöljáróságok utján osztotta ki a kormány és pedig 14 
naponkint mindig előre. Hogy mily nagy volt a menekül
tek száma, kitűnik abból az egy adatból is, melyet épp e 
napokban hallottam a kir. főszolgabírótól: egyedül Bruvno 
község elöljárósága például minden két hétben 4000 frtot 



osztott ki a menekültek között. Egyes községekben voltak 
házak, jobban mondva udvarok, hol 0—80 rája szoron
gott egy-egy gazdánál! Kényelemről természetesen szó sem 
lehetett. Aki nem kaphatott helyet a házban, az ott gubbasz
tott a pajtában, istállóban, szénapadláson vagy szükségből 
az udvaron is a szabad ég alatt. 

Hogy az itteni lakosságnak megbecsülhetetlen haszna 
volt a »rájákból», az érthető. Több családot ismerek, mely 
abban az időben vetette meg jelenlegi csinos gazdagságá
nak alapját. Eltekintve az élelmezés és lakásért befolyó 
készpénz bevételtől, — ami az itteni gazdáknak úgyszól
ván semmi nagyobb kiadást nem okozott, mert a rája 
igényei vajmi szerények voltak — bámulatosan olcsó 
munkaerővel rendelkezett a likai granicsár, amig a mene
kültek itt tartózkodtak. Félliter borért, egy pakli komisz 
dohányért, 5 krért hajnaltól napestig dolgozott a rája; 
10—20 kr. külön napibérért már mesterembert lehetett 
kapni. Es — amint mondják — a bosnyák menekült ki
tűnő munkás volt; erős, szorgalmas. 

Ebből a szempontból tehát nem veszett kárba a rá-
ják segélyezésére fordított tekintélyes összeg. Hanem! . . . 
Nos, ami ezután a »hanem« után következik, az kivül 
esett a kormány számításán! Ami haszon került a réven, 
az elveszett a vámon. 

Ily nagy néptömegnek épületi és tűzifa kellett és pedig 
kellett nagyon sok! A jobb szívű gazdák, hogy vendégei
ket és különösen azok gyermekeit, meg az asszonynépet 
a bóra hidege meg ne fagyaszsza, szívesen megengedték, 
hogy a bosnyák még egy-két pajtát építsen (hisz ha a 
vendégek elvonulnak, a pajta megmarad . . . ) A szüksé
ges épületifa ott volt a közeli erdőkben, csak vágni kellett; 
az ácsolást meg elvégezte a vendég maga. Tehát építettek. 



Kevés vendégnek jutván hely a meleg szobában, a 
kintrekedtek éjjel-nappal rakták a tüzet az udvaron, a kert
ben, hogy főzhessenek, melegedhessenek. A szükséges 
nagymennyiségű tűzifa — ott volt a közeli erdőkben. 
Tehát tarolhattak. 

Az anyag beszerzését illetőleg tehát nem volt semmi 
baj, semmi akadály. Az meg éppenséggel nem volt baj, 
hogy az erdőőrök legnagyobb része — ott küzdött a Jela-
sics-ezred zászlója alatt Bosznia bérczei, szakadékai kö
zött . . . Az erdők nagyobb részben őrizetlenül maradtak. 
Gondnokságomban 3—4 nagy erdőőri védkerület volt egy-
egy erdőőr őrizetére bizva a hadjárat tartamára; a többi 
erdőőr katonáskodott. 

Képzelhető a leirottakból, hogy hogyan néztek ki a 
likai erdők a hadjárat befejezése után, mikor a »ráják« 
ismét bucsut vettek Likától. Minél nagyobb volt az illető 
erdő mellett fekvő község: annál nagyobb mérvű volt az 
erdő pusztulása. Egy utazás a vezetésemre bizott szt.-roki 
erdőgondnokságon végig meggyőz mindenkit a »rája-emlék« 
nagyságáról, kiterjedéséről. Kezdve Medák községtől le 
Horvátország legdélibb csúcsáig, 80 kim hosszban, az or
szágúttól jobbra-balra, főleg a falvak körül, minden állab 
20 éves! Szebben foganatosított tarvágást képzelni sem 
lehet. Legszebb és egyúttal a legszomorúbb példák e te
kintetben a Medák, Raducs, Ricsicze, Stikada, Zermanja 
és Palánka község körül elterülő fiatalosok és főleg a 
Gracsacz város felett emelkedő Crnopac-hegy egykorú 
állabja. 

Még ezer szerencse, hogy legtöbb esetben uj fiatalos 
keletkezett a letarolt állabok helyén. Köszönhető pedig ez 
ama véletlen körülménynek, hogy a pusztításnak főleg a 
könnyebben megközelíthető védettebb fekvésű s kisebb lejtü 



dombvidék erdőségei estek áldozatul. Ahol azonban más 
hiányában a meredekebb és szirokko-szélnek inkább kitett 
hegyoldalak állabjait tarolta a ráják fejszéje: ott a pusz
tulás képe megdöbbentő. A Szt.-Rok és Gracsacz közt el
húzódó »Resnik» déli oldalát boritó erdő, a Zermanja vi
déki » K i t a « , «Kuszacski-gáj« nevü erdőrészek, nemkülönben 
az ottani községi erdők úgyszólván eltűntek a föld színé
ről. Ezek az erdők most már csak az emlékezet világában 
élnek, míg helyüket kőtörmelék és vízmosások jelölik. Csak 
a térkép és a régi határdombok mutatják, hogy ott 25 
év előtt fenyővel elegyes bükkös és illetve szép tölgyes 
erdők voltak. 

A ráják tehát szomorú emléket hagytak magok után 
Likában. De ez az emlék nemcsak a Velebit lábánál el
terülő dombvidéki állabokban mutatkozik, hanem a likai 
granicsár észjárásában is. T. i. egy ártatlan mentegető
zéssel, egy hamis kifogással több áll a likai rendelkezé
sére, ha a bűnös, könnyelmű erdőpusztitás veszélyes 
voltát és következményeit magyarázgatom neki. Azt jegyzi 
meg rendesen nagy, ártatlan sóhajtás kíséretében, hogy 
»nem a mi fejszénk, hanem üalmáczia és a ráják ették 
meg ami erdeinket; ha ezek nem lettek volna, lenne ne
künk még elég erdőnk, hanem hát a ráják . . . ! 

Körmönfont mentegetőzés, de részben el kell fogad
nom. Van némi alapja »uti figura docet» . . . 

(Köz l i : Kacsanovszky J.) 

A Vértes hegységi tölgyek. A Vértes-hegység általá
ban fe'tétlen erdőtalaj. Legelterjedtebb faneme a tölgy, 
mely egymagában is terjedelmes erdőt alkot. 

Erdészetileg e vidéken is a tölgynek négy faja isme
retes : A kocsányos tölgy (Quercus pedunculata), a kocsány-



talán tölgy" (Quercus robur), a molyhos tölgy (Quercus 
pubescens) és a csertölgy (Quercus Cerris). 

Ezeket a tölgyfájukat több éven keresztül megfigyelve, 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy ugy a talaj, valamint 
a klimatikus viszonyok a Vértes-hegységi tölgyfajokat a 
legkülönbözőbben módosítják. 

Nem akarom az egyes fajoknak általánosan ismert 
természetrajzi leírását tág keretbe foglalni; ép ugy kerülöm 
a faj-hajhászó kutatásokat is, melyek a leggyakrabban ön-
ámiláson alapulnak. 

A kocsányos és kocsánytalan tölgy mélyebb fekvésű 
egyenletes talajon vagy völgyekben jól tenyészik, hegy
oldalakra és tetőkre ritkán hág fel. Virágzása és gyümölcs
érése rendes. Bár igen kevés jó makkot terem, okszerű 
felújító vágásokkal a talaj természetes beerdősülését mégis 
biztosítani lehet. Egyike a vidék legértékesebb fanemeinek. 

Említésre méltó továbbá a molyhos tölgy, mely talaj 
tekintetében éppen nem válogatós. A televényes és mély 
talajú völgyekben törzse magasabb és vastagabbra növek
szik, ilyen helyen gyorsabban nő és valamivel egyenesebb. 
Ugy a nap hevének kilett kőtörmelékes valamint az egé
szen kopasz sziklákon is általánosan előfordul, hol gyöke
reit mélyen a szikla repedéseibe bocsájtja. Sziklás talajon 
azonban igen elbokrosodik, növekvése annyira lassú, hogy 
100—120 éves korban sem ér el 20—25 cm.-nél nagyobb 
átmérőt, ekkor már rendesen csucsszáraz és csakhamar 
kipusztul. 

Különös sajátsága, hogy kőtörmelékes talajon nagyon 
sok esetben törzset éppen nem bocsájt, csak cserjésedik, 
elterül a föld szine felett és nem ritkán 4—5 négyzet
méter terüleíet is befut. 



Növése ily helyen igen lassú, végre 40—50 éves 
korában teljesen kipusztul. 

Lombozatra és gyümölcstermésre nézve a legnagyobb 
változatosságot mutatja. Völgyekben és lapályosabb helye
ken a molyhos tölgy levelei sokkal erőteljesebbek, nagyobbak, 
kevésbbé molyhosak és bevágottak; mig a magaslatokon 
apró, erősen bőrnemü és molyhos, szürkés zöld szinü 
sürün bevágott levelei vannak. 

Előfordul az is, hogy egy és ugyanazon fán évről-
évre, ugy szinre mint alakra nézve többé-kevésbbé eltérő 
lombozatot találunk. 

Ugyanezt mondhatni a termésről is. Egyes szabadon 
álló fákon csoportosan 3—5 makk jön elő, ezek tojásdad 
alakúak, világos szürkés-sárga szinüek, majd pedig a ter
més már csak egyesével áll és ez hosszukásabb, a szine 
pedig barnás-sárga. Ennek a csiraképessége is jóval nagyobb. 

A molyhos tölgy ezen rendkívüli nagy változatossága 
hamar okot szolgáltat arra, hogy uj fajt keressünk benne; 
pedig ezt a változatosságot érzékenységénél fogva a talaj 
és a klimatikus viszonyok idézik elő. 

Általában a molyhos tölgy a legjobb makktermő fa, 
habár a termésben kevés a csírázásra való jó makk. 

Fája nagyobbrészt csak tűzifát szolgáltat. Nem képezi 
tenyésztés tárgyát. Csoportosan vagy elszórtan fordul elő. 
A csertölgy talaj tekintetében éppen ugy mint előbbeni 
társa nem igen válogatós. Nagyobb és terjedelmesebb álla-
bokat inkább egyenletesebb talajon alkot. Köves és szilkás 
talajon más fanemek társaságában fordul elő. 

Fája mint első rendű tűzifa igen keresett a vidéken. 
Természetes uton is jól tenyészik; nagy gond fordit-

tatik azonban mesterséges felújítására is. 
(Közl i : Boryszlairszky László, urad erdész.) 



Halálozás. Idősebb szobi Lnczenbaelitr Pál, főrendi

házi tag és egyesületünknek a legutóbbi időkig buzgó és 

áldozatkész választmányi tagja f. é. márczius hó 11-én 

Hütteldorfban 83 éves korában elhunyt. — Roidand 

Róbert uradalmi erdőmester (Zakamene, Árvamegye) 

egyesületünk rendes tagja f. é. április hó 6-án meghalt. 

Béke hamvaikra! 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
Pályázat erdősítési ju ta lmakra . 

10,002 1900. sz. — Az országos erdei alapból a magasabb 
hegységek fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek, vagy meredek 
oldalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg művelendő oly 
területeknek beerdösitésere, melyeken hegyomlások, hó vagy kő-
görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok tovább terjedésének meggátlása végett az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-ában megjelölt erdősítés közgazda
sági szempontból szükséges, a folyó évre hat nagy jutalmat és 
tizenkét elismerő jutalmat tűzök ki és pedig: 

két elsőrendű nagy jutalmat egyenként 1000 K.-ra, 
két másodrendű nagy jutalmat egyenként 800 K.-ra, 
két harmadrendű nagy jutalmat egyenként 600 K.-ra, 
három elsőrendű elismerő jutalmat egyenként 500 K.-ra, 
három másodrendű elismerő jutalmat egyenként 400 K.-ra, 
három harmadrendű elismerő jutalmat egyenként 300 K.-ra, 
három negyedrendű elismerő jutalmat egyenként 200 K.-ra. 

Versenyre bocsáthatók mindazok az erdősítések, a melyek a 
folyó évben nem állami költségen foganatosítva lettek, még pedig 
a nagy jutalmakra, ha egy tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, 
az elismerő jutalmakra pedig, ha egy vagy két tagban legalább 
10 (tiz) k. holdra terjednek. 

Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos testületek, polgári, 
egyházi, vagy úrbéres községek s illetve erdőtisztek, kiknek költ
ségén s illetve kiknek tanácsa szerint és felügyelete alatt az erdő-



sités teljesíttetett, leltévé, hogy a jutalom odaítélésének idejében 
azok az újból létesített és jutalmazott erdőnek még birtokában 
vannak, illetve azt erdötiszti minőségben kezelik s az erdősitett 
teriiletet a beerdősités biztos sikerének elősegítése végett a folyó 
évtől, vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének 
idejéig állandóan gondozták, a versenyző területen netalán pótlólag 
szükséges ujabb erdősítési munkálatokat is évenként foganatosí
tották s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetőleg 4. §-a 
szerint való kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1905. évben fognak oda ítéltetni s a jutalom
díj kétharmadrésze az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, 
egyharmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet fogja illetni. 

A jutalmakat az országos főerdömester, vagy helyettesének 
elnöklete alatt erdőtisztekből alakított öttagú bizottság ítéli oda az 
erdősítés sikerének beigazolása után a teljesített erdősítés közér
dekű becsének sorrendje és minősége szerint. 

A biráló-bizottság ítéletének alapjául szolgálnak az illetékes 
közig, erdészeti bizottságnak s illetve a kir. erdőfelügyelőnek a 
versenyre bocsátott erdősítések felett adott javaslatai és a bíráló
bizottság részéről esetleg teljesítendő helyi szemlék. 

A kik a kitűzött jutalmakra pályázni kívánnak, azok a folyó 
év tavaszán történő erdősítést legkésőbb folyó év július hó végéig, 
a folyó év őszén történő erdősítést legkésőbb folyó évi deczember 
hó 25.-ig az erdősítés helyének, telekkönyvi számának, a terület 
nagyságának (k. holdakban) az erdősítésre használt fanemek illetve 
fanemeknek s utóbbi esetben azok elegyarányának pontos megje
lölése mellett nálam jelentsék be. A pályázati feltételek meg nem 
tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

Budapest, 1900. évi február hó. 

Földmivelésügyi m. ícir. minister. 



Egyesületi hirdetések. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye

sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított 
kedvezményes áron, több példány megrendelése esetében a többi 
példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány-
utcza 10. sz.) a következő müvek rendelhetők meg: 

„Az erdőőr" vágy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
fe le le tekben." Irta: Dr. Bedő Albert. VI I . kiadás. 1896. Erdészeti 
műszaki segédszolgálalra készülő egyének részére. Ára 6 K . ; 55 fill. 
postaköltség beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

„Az erdörendezéstan kézikönyve." Irta: bölcsházai Belházy 
Emil. I. rész. Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

„Erdészet i növénytan." Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dieiz 
Sándor. I. kötet: Általános növénytan. Ára tagoknak 5 K. 60 fill., 
nem tagoknak 8 K. ; 55 fill. postaköltség beküldése esetén bér
mentve küldetik. — II. kötet: Növényrendszertan. Részletes 
növénytan. Növény-földrajz. Ára tagoknak 12 K., nemtagok
nak 18 K. 

„Erdei facsemeték nevelése." Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára 
tagoknak 3 K., nem tagoknak 4 K. ; 45 fill. postaköllség beküldése 
esetén bérmentve küldetik. 

„Erdészet i Épi téstan." Irta: Sobó Jenő. I. rész, 1. és 2. kötet: 
Középitéstan. Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem 
tagoknak 16 K. — II. rész: Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ara 
tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

„Magyar Erdészeti Oklevéltár." Szerkesztetle és történeti 
bevezetéssel ellátta: Tagányi Károly. 3 kötet. 1896. Ára tagoknak 
20 K., nem tagoknak 40 K. 

„Erdészet i Rendeletek T á r a . " 1880 — 1884. ( I — I V . ) és az 
1885 — 89. ( V — I X . ) évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat 
az egyesület mérsékelt áron visszaváltja.) 

A z 1890. (X.) évfolyam teljesen elfogyott. 
Az 1891. (XI . ) évfoívam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 

1 K. 20 fill. 
Az 1892. (XII . ) évfolvam teljesen elfogvolt. 
Az 1893—94. (XIII . "és XIV. ) évfolvam ára tagoknak 1 K. 

20 fill., nem tagoknak 2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV. ) évfolvam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 

1 K. 20 fill. 
Az 1896. ( X V I . ) évfolvam ára tagoknak 50 fill., nem tagok

nak 1 K. 



Az 189/. (XVII.) évfolvam ára tagoknak 60 fül., nem tagok
nak 1 K. 20 fill. 

Az 1898. (XVIII . ) évfolvam ára tagoknak 70 fill., nem tagok
nak 1 K. 40 fill. 

Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. posta
költség beküldése esetén bérmentve küldetnek. 

„A legelóerdók." Irta: Földes János. (Külön kiadása az 
Erdészeti Lapok 1895. évi I — V . füzetében közölt munkának.) 
Ára tagoknak 1 K. 60 fill., nem tagoknak 2 K. 40 fill.; 55 fill. 
postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

„A selmeczbányai m. k. erdőakadémia története és ismertetője." 
Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémiai 
hallgatóknak 2 K . ) . Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán) is. Az 
Orsz. Erd. Egyesület a megrendelésnek csak akkor tehet eleget, 
ha a t. megrendelők a könyv árával egyidejűleg 55 fill. posta
költséget is beküldenek, a mikor a könyv bérmentve, ajánlva 
adatik postára. 

Az „Erdészeti zsebnaptár" 1900. évi (XIX.) évfolyama tel
jesen elfogyott. 

„Ö felsége nagy fénynyomatu arczképe." Ára tagoknak 7 K., 
nem tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 

„Erdészeti induló" és Nemes sziv-keringő" zongorára. Irta: 
Színik Gábor. Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az 
eladásból befolyó összeg az Erzsébet királyné-alapitvány gyarapí
tására fordittatik. 

Az Orsz. Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a 
következő népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megren
delők árukon kivül egyenkint 45 fill. postaköltséget is beküldenek, 
bérmentve küldhetők: 

„Az erdei vetésről és ültetésről ." 
„A vágásra éret t erdő kihasználása." 
„Az erdők felúj í tása kapcsolatosan azok rendszeres kihasz

nálásával ." 
„Az erdők berendezése." 
Valamennyit Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet ára 2 K. 
Erdészeti ponyvairodalmi füzetek. A nép számára való kiosztás 

czéljából ingyen megküldi az Orsz. Erd. Egyesület. I. füzet: 
Cseres Józsi és Boros Rózsi szép históriája. Irta: Arató Gyula. 
II. füzet: Hogyan ment férjhöz Gödör Julcsa. Irta: Arató Gyula : 

I I I . füzet: Hogyan lett igazzá a bolond beszéde. Irta: Roros M_ 
A szerzőknél rendelhető meg: 
„Erdőmiveléstan." Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára 

tagoknak 7 K., nem tagoknak 10 K. 



„A tölgy és tenyésztése." Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). 
Ára tagoknak 4 K., nem tagoknak 6 K. 

„Erdöértékszámitástan." I I . kiad. Irta: Fekete Lajos (Selmecz
bánya). Ára 6 K. 

„Erdészeti nyereségszámitástan." Irta: Fekete Lajos (Selmecz
bánya). Ára 4 K. 

„A szálaló erdők berendezése." Irta: Fekete Lajos (Selmecz
bánya). Ára 1 K. 20 f. 

„Erdöbecsléstan." II . kiad. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. 
(Kapható Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbánván.) 
Ára 8 K. 

„A legelöerdök berendezése, kezelése és hasznosítása." Irtai 
Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K. 80 fill., nem tagoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
„A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi 

leírása." Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. 
Kiadta a földmivelésügyi m. kir. ministerium. 1896. 

„Az erdöhasználattan kézikönyve." Irta: Szécsi Zsigmond. 
II. kiadás. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

„Erdészeti fö ldméréstan." Irta : Cséti Ottó. II . kiadás. (Kap
ható Joerges A. özv. és fiánál Selmeczbányán.) Ára 9 K. 

„Erdövédelemtan." Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) 
Ára 5 K. 40 fill. 

„Erdészeti ta la j tan ." Irta: Fekete Lajos. II . kiadás. 1891. 
(Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 

„A mezőség kopárainak befásitása." Irta: Fekete Lajos. 
(Stein János könyvkeresk. Kolozsvárt.) Ára 2 K. 

„Beszélgetések az uj erdőtörvényről ." Irta: Fekete Lajos. 
(Kapható ugyanott.) Ára 40 fill. 

„Az erdőtörvény magyarázata ." Irta: dr. Klekner Alajos. 
Franklin-társulat. Ára 4 K. 

„Az erdőtörvény magyarázata ." Irta: ifj. Sárossy-Kapeller 
Ferencz. Budapest, Weissmann testvérek. Ára 4 K. 

„Erdészeti segédtáblák." Megrendelhető a földmivelésügyi 
min. erdőszámvevőségénél Budapesten. Ára 8 K. 

„Termési táblák." 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg 
erdőrendezősége. (Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

„Rügy- és levélkulcs." Szerkesztette dr. Dietz Sándor. Kókai 
Lajos könvvkeresk. Budapest. Ára az Orsz. Erd. Egyesület tagjai
nak 80 filí., nem tagoknak 1 K 60 fill. 

„Magyarország fa ipara és fakereskedelme." Irta: Engel 
Sándor. 1882. Grill K. könyvkeresk. Budapest. 



Erdészeti Rendeletek Tára. 
Körrendelet 

valamennyi kincstári erdőhatóságnak, erdőrenűezőségnek, állami erdő-
hivatalnak, erdő felügyelőségnek, erdööri szakiskolának és a beszterczei 

erdőigazgatóságnak. 

11261/1900. sz. földm. min. — A m. kir. kereskedelemügyi 
minister urnák hozzám intézett folyó évi 3604. számú átirata sze
rint a beszerzett iparczikkekrol szóló kimutatások oly későn érkez
nek hozzá, hogv az azokban foglalt adatok, aktuális érték hiányá
ban kellően fel nem használhatók. 

Ennek elkerülése czéljából szigorúan utasítom a czimet, hogy 
az előző évben bes'zerzetlt iparczikkekre vonatkozó kimutatásokat 
mindenkor a beszerzést követő évnek legkésőbb január hava végéig 
terjeszszék elém. 

Hudapest, 1900. évi márezius hó 6.-án. 

A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések. 

1900. évi márczius hóban. 
A r ö v i d í t é s e k m a g y a r á z a t a 

«k . = alapítványi kamat; att. = alapítványi tőketörlesztés ; k. a. = készpénz alapítvány: 
W K a . = Wagner Károly alapítvány ; T L a . = grf. Tisza Lajos alapítvány; B A a . = Bedő A ibe: t 
alapítvány; E. a. = Erzsébet királyné alapítvány; t. ny. a. = titkári nyugdíj ilap ; td. = tag
sági d í j ; hd. = hirdetési dij ; ld. = lapdij ; kid. = kedvezményes lapdij ; pk. = postaköltség; 
Ert. = Erdészeti Rendeletek Tára ; áb. = átfutó bevétel ; rb. = rendkívüli bevéte l ; 
E L . = Erdészeti Lapok egyes füzetei; N p t . = Erdészeti Zsebnaptár; nvt I . = Erdészeti 
Növénytan I . rész; nvt I I . = Erdészeti Növénytan I I . rész; OFa . = 0 Felsége fénynyomatu 
arczképe; Ecs = Erdei facsemeték nevelése; Evü. = Fekete Lajos . Az erdei vetésről és 
ültetésről; Eáh- = Az erdők ápolásáról és használatáról; Eb. = Az erdők berendezése; Ek. —• 
A vágásra érett erdők kihasználása; Ef. = A z erdők felújítása; Eht. - Erdöhasználattan; 
ik. = takarékpénztári időközi kamatok ; Ék. = Értékpapírok kamatai. Rz. = Erdőrendezéstan ; 
F L . = Földes J. „Legelő-erdők" ; M . L . : Márton Sándor : A legelő erdők berendezése stb.; 
E O T . = Magyar Erdészeti Oklevéltár; Eép. I . 1. = Erdészeti épitéstan I . rész (középitéstan) I . 
kötet ; Eép. I . 2. = Erdészeti épitéstan 1. rész 2. kötet ; Eép. I I . = Erdészeti épitéstan I I 

rész (Ut, vasút- és hidépitéstán.) 

Adler Miksa nvt. 1. 
Arnaut Miklós td. . 

Befizetések K. 
. . . 5 . 6 0 

7 . 5 0 

Bund Károly l. ny. a... 
Brezovszky Emil és Pasiernák 

Oszkár nvt. I. . . . ._. ~ . ---
Balogh Ernő td. . . . 
Bertók Soma ÖFa. 7.— td. 2.50 
Buciiéit Ede Eép. b K i . — pk-

— . 7 2 áb. 2.28 

Bazin város hd - — 
Bogsch Árpád td --. 
Bund Henrik hd — 
Boszterczebányai erdöigazg. 

l'odivinszky János helyett td. 
126.10 pk. — . 4 0 

Binder József td. . . . — . . . . . . 
Bellatinczi erdöhivatal ld. . . . 
Balog János ld - ._- . . . 

41 . — 

11 . 2 0 

4 . — 

y . 5 0 

1 9 . — 

1 3 . 1 0 

1 0 . — 

7 . 5 5 

2 6 . 5 0 

K i . — 
1 0 . — 

1 0 . — 

Crausz Géza hd. . . . . . . . . . . . . K i . 15 
Csetneki közbirtokosság ld. . . . K i . — 
Czibulka Soma td . . . . . . . . . K i . — 

Derzsényi Jenő td... . . . 4.— 
Dietl Ágost ak. . . . 4 . — 

Átvitel 3 5 6 . 1 0 

Befizetések K. 
Áttétel 356.10 

Dobrén János ld. . . . 16.— 
Dragomérfalvai főszolgabíró hd. 9 . 8 2 
Gf. Draskovicli Iván erdőhiv. 

Baranya-Sellyén áb. . . . . . . 12 .— 

Gf. Forgáeh János jószágigazg. 
Gácson hd. . . . . . . 2.7."> 

Fülöp Béla nvt. 11 . 12.— Ert. 
12.60 Bz. ( i .— Eht. 12. ML. 
4 . 8 0 . . . . . . . 4 7 . 4 0 

Fugerth Károly td 1 6 . — 
Ferenczi Béla td . . I 8 .— 
Felsőmagyarországi erdei mag-

pergetö ld. K i . — hmd. 80.— 6 0 . — 
Fehér Pál ak. 4 . 

Guttmann Lipót nvt. 1. ._. . . . 5 . 6 0 
Grill Károly nvt. I. II. 26 .— 

j Gölniczbánya város könyvekért 6 2 . 9 2 
ifj. Garlathy Oszkár Eép. h. 

11.20 Eép. 1-2. 11.20 Eép. II. 
12.— nvt. I. 5-72 td.—.80 . . . 4 0 . 9 2 

llammersberg Géza td 4 . — 
llanzély István hd 13.15 

Átvitel 090.06 



Atiétel 600 66 Áttétel 1208 55 

Hawerlandt Alajos td. . 1 . ... l'i — Muraközy János ak. .. . . . . . . . 16 — 
Hollós Ferenez Ert _. . . . 3. 72 Macher Albert nvt. I . . . 5 60 
Hoüós Ferenez Ert. . . . . . . . . . 2 80 Máhr Károly Eép. II. . . . . . . 23 20 
Holzajpfel Gyula td. . . . .__ ... 8 - Mayer Gyula hd . . . . . . 13 15 
llangay Antal td. 40.— perk. 

—.84 ... ... ._/*.*_* J j ' ^ í : 40. 84 Neuhöfer és fia hd. . . . . . . . . . 10 50 
Horváth Gyula td . . . 16 Nádasy Kálmán ..Magyarország 
Hunyadvármegye pénztára .. . 18 (iO madarai"-ért áb. 24 — 
Huszár Kornél td . . . 4 — 
llirsch István nvt. II . . . 12 — Ökörmezői főszolgabíró hd. . . . 13 10 
Habel Lambert td.. . . . . . . . . . . s Osztroluczky Miklós td. . . . . . . 16 

Osztrák - magyar államvasut-
Ittu Mihály td.__. 16 — társaság . . . . . . . . . . . . 32 — 

Jaltnke Károly hd.._. 24. 35 
Okolicsány Lajos td. . . . . . . . . . 16. — 

Jakorisi volt úrbéresek . . . . . 12 35 Pcrsián Iván lb. . . . . . . . . . . 
Petykó Antal ÜFa 

80 
7 

— 

Kutrovich István ak. . . . . . . . . . Ki — Polacsek Károly td. . . . . . . . . . 10 — 
Kilián Frigyes ld. . . . . . . 48 — Potnisch Árpád Ert. . . . . . . . . . 4 32 
Kacsanovszky József td.... 4 — Przihoda Pál hd . . . 10 75 
Korbonits Márton hd.... ._. . . . 3 55 Prohászka Mátyás _. 3 90 
Kőhalmi főszolgabíró... . . . . . . 9 87 Péternek Nándor hd. . . . — 3 20 
Kigyósi uradalom hd.... . . . . . . 5 65 
Kirinyi Béla ak. 16.— áb. 2.— 18 — Rónay Imre td. . . . — . . . . . . 4 — 
Kisfalud! János áb. . . . . . . 30 Ratkovszky Károly Wka -. 6 — 
Kacsanovszky József átszámítás Ruttkay Géza att.... . . . . _ . . . 10 — 

utján td. ._ 10 — Róka Ferenez ld. 16.— hd. 2.56 18 56 
Kintzig János ld. . . . . . . . . . . 8 — Regénye Mátyás td. . . . . . . . . . 16 — 
Kőszeg város hd. _. 8 35 Rottler József hd. 6 75 
Keleti Lajos nvt. II. . . . . . . . . . 12 50 Révai Leo rb . . . . . . . . 2 
Keszthelyi Gazd. intézet Eáh. 2 12 

Steiner M. Mór E. L 40 
Lutter Kornél E. L. . . . . . . . . . 2 — Schmidt Károly ak. . . . . . . . . . 4 — 
Lippai föerdőliivatal hd. . . . . . . 76 60 Szadeczky Miklós Ert. . . . . . . 2 52 
Liptóujvári főerdőhiv. hd. . . . 24 35 Strompf Pál Eép. II. 12.— td. 
Lampel Róbert nvt. I. és I I . . . . 26 — 2 14 — 
Licskó Ignácz td. 32.— perk. Szalav József hd. . . . . . . . 19 55 

—.64 32 64 Szászsebesi erdőhivatal hd. . . . 
Sulyok Zoltán td... . . . . . . . . . . 

20 
53 

80 
50 

Mezei Rezső td. . . . . . . . . . . _ 8 — Schmidt Ferenez td 16 — 
Mojzer Károly td.... Ki Szabó Kálmán és tsai 4 nvt. I. 22 52 

Átvitel 1208 55 Átvitel 1713 85 



Áttétel 1 713 87 

Báró Szegedy-Enscb Károly ld. 16 — 
S/.t.-György város hd.— ... . . . 21 50 
Szvotelszky Géza egy munkás 

rendbirságából Wka. X . ... 3 90 
Solomon Emil td. 10.— erdész

induló Ea. 1.— pk. —.24 
ab. 7.76 . . . 19 — 

Soóvári erdőhiv. egy szénégető 
rendbirságából T. L. A . . . . ... 20 — 

Tur'csa Tivadar td. 16.— Eép. 
12 11.20 Eép. EL 12.— 99 20 

Tavassy Lajos egy alkalmazott 
birságából Wka. . . . . . . . . . 10 — 

Újbánya város hd 20. 65 

Átvitel 1864.12 

Áttétel 1864.12 

Vadas Gyula att. _ . . . 10.— 
Vaiszlói m. k közal. erdögond

nokság hd. -3.55 
ld. Várjon Géza kid 6.— 

Wagner Sándor td 10.— 
Wundt József hd 10.07 

Zsabka János td, . . . . . . ._. . . . 4.— 
Zimmermann Gusztáv td S.— 
Zágráhi crdöigazg. Kép. ].< . . . 11.98 
Zadrazil J á n o s td. -.. . - •*••.— 
Márczius hóban befolyt . . . 1941.72 
jnn.—febr. havi bevétel 13485.0.") 

Összesen . 15427.32 



HMfitl-ielIÉHet az „Erdészeti Lapot" 1900. évi IV. füzetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 
Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan 

t8J) fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 4 1 
egész 604k sorig, soronkint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenkint negyven (40) fillér 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Egyetemes busszóla-műszereket 
és erdei busszólákat 

I V o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . T P f 
Ar S S frttól felfelé. Mfríí-aszlaloliiit nézgésvonalztfkkal , mérA-gzalagokat, faatlaltfkat , rajzeszközöket , térit -leimérőket (planimeter). valamint mindennemű földmé

rési műszereket készit a legpontosabb kivitel biztosításával 

NEUHÖFER és FIA 
csász. és kir. udvari látszerész- és müszergyáros 

Bcc, (I., Kohlmarkt S.) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden 
féle műszerből készletet tart. 1 1 ) 

IVIŰfÖld A z össze s államokban szabadalmazva. 

JADOO Kitüntetve a legmagasabb dijakkal. 

Elképzelhető legjobb alap erdei tűlevelű-, valamint 
lomhfa magágyakba, pécézésre (p k ren) : gyszinten 

a facsemeték kiültetésére. 
, ,JAI>00" erős, egészséges és biztos gyökerezést 

eredményez, ennélfogva gyorsabb növést, bujább fejlődést, gazdagabb ter
mést biztosit. „ J A U O O " sokáig nedves marad (forró nyáron is!) 
, , .I.4I>0O k i távol tart magától minden rovart és kártékony penészgombát! 

I D O O " pótol minden egyéb trágyát! 
„ J A D O O ' ' általában kilünőnek bizonyult gvümölcs-, szclb-, dohány-, komló-, 

zö dség-, és vlrágtermelésnél. 
Altalános ismertetés, használati utasítás és bizonyítványok ingyen és 

bérmentve. 

J A D O O C O M P A N Y , S O P R O N . 
Helyközi távbeszélő 222. (4. Hl. 2.) 



- • - ^ 1—4 éves homoki ó-schilier v a g y fehér bor erősség 1 és é v szerint, 100 l i te-
renként 22—24—28—32 frt. Ujbor (fejtve) minőség szerint 16—18-20—24—28 

1 I frt. T e s s é k „ B o r a r j e g y z é k e t " K é r n i . Rendeld hordót is kaphat, mely 
^ beszerz-'-si áron számíttatik föl , s ugyani ly árban o héten belül, bé rmen 've , 

utánvét nélkül, sértetlen állapotban vissza is véte t ik s annak ára posta
utalványon át lesz kü ldve . A rendelő nyugodt lehet, hogy eredeti tiszta minőségű borhoz 
juttatom, erről jő h í rnevem nyújt kezes>éget . U o r ü z l e t h e z 2 0 - 4 0 , 0 0 0 f o r i n t t a l 

12—14 s z á z a l é k j ö v e d e l e m b i z t o s í t á s a m e l l e t t t á r s k e r e s t e t i k . 
T»-T n 9 i \ Kitűnő piros, fehér és kék fa-Nemes eperfa oitvany. s ^ á - S f e S 

1 V V 60 kri 0r. ,0 frt vételnél 30 szá
zalék, 25 frtnál 25 százalék, CO frtnál 33 százalék, 100 frtnál 40 százalék engedmény . A z 
eperfa e lég jó l árnyékol , ellenBégo nincs, minden évben bőven terem, gyümölcs . t ugy a 
két, mint a több lábúak egyaránt szere t ik ; kitűnő pálinka is főzhető belő le . C egléden 
igen jövede lmező fának ismerjük. Kár volna házunk, kertünk, szőlőnk v a g y e g y é b birtokunkat 
e nélkül hagyni, 

Rendkívül i nagy gyümölcsű fajokban (Konstanti
nápolyi , Por tugal i , Óriás s tb.) , melyek az ültetés 
évében már gyümölcsöt hoznak, azután pedig rend
kivül bőven teremnek. Fája i gény te l en , betegség és 
ellenségtől egyaránt mentes . Vannak rendelő im, 

kik ezer számra ültetik, mert rendkívül hamar teremnek, gyümölcse kedves , s o k á i g eláll, 
magas árban értékesíthető és sokféleképen fel is dolgozható. A 2—3—4—5 éves, rendkívül i 
szép és gazdag gyökerű fák darabja erősség szerint 20 krtól 50 kr ig . N a g y o b b véte lnél 

olyan engedmény adatik, mint az e p e r n é l . 
Gyümölcse ép oly ér tékes, mint a 
birsé, s fája ugyanolyan áron ada

tik el. 

[Pándi vagy körösi m e g g y . ] Ter
mékenységét előmozdítandó, há
romszor lett permetezve, s i g y 
ha azt folytatólag permetezzük, 
bőven fog teremni. Fája egész

séges, gyümölcse rendkívül keresett, mert befőzésre legalkalmasabb. A 2—8-4—6 éves 
endklTül szép és gazdag gyökerű fák darabja 16 krtól 60 kr ig . Nagyobb vételnél ugyanaz 
- engedmény adatik, mint ax e p e r n é l . 

6—8 láb magas , rendkivül gazdag gyökerű, tele belü és könnyű 
töretü, 2—3—4—6 éves diófák ára erősség szerint 20 krtól 60 krig. 

Nagyobb vételnél ugyanolyan engedmény, mint az e p e r n é l . 

gyümölcsfák, 
nevezetesen körte, alma, 

szilva, őszi és kajszinbarack, 
oseresnye ,meggy, szelíd gesz

tenye. Usponya m a g a s derekú és t ö r p e állásuakban, — erősség szerint 20 krtól 50 krig 
szintén kaphatók. 

Birsojtványok. 
kik ezer számra ültetik, mert rendkivül 
magas árban értékesíthető és sokféléké 
szép és gazdag gyökerű fák darabja ei 

olyan engedm'm 

Lasponya ojtványok. 
Spanyol meggy fekete. 
séges, gyümölcse rendkl 
rendkívül szép és gazdag 
a* engedmény adatik, ml 

DIÓFA.» 
Minden másféle nemes 

2—8—4- 5 
évei élet

erős példá
nyokban, 

azok kora 
Kiselejtezett nemes ojtványok 
és eröaoége szerint 8 6—7—IO—15 krajcár árban. 

Mindenfé le vadoncok 
. . 1 1 Kltünö és tartós anyagból rendkívül szilárdan 

1/ l\C\rwlrl\rwá\lr k é s z ü l t b o r o o k (sarabolók), szőlő ttltot* vasak. K P,F í I P , K / K | | 7 Í I I K továbbá kerti f Ü L é s z e k , o l l r tK, g » . b e n e r n a o 
L V V l l / l \JÍj£ÁMY\JMJ V l \ o é i # J t o h e s e k , ezenfelül j e l f a és ojtó k e n « e a 

erősség szerint 6 
frt 86 krttól 18 frtig 

e z r e n k i n t . 

• J t ó k é s e k , ezenfelül j e l f a és ojtó k e n é s t 
Igen olcsó árak mellett rendelhető meg. 

Ár- és B é r j e g y z é k e t k ü l d : 

Unghváry László Üli-, irflf- éi fiúik* lirttin Ceglédről. 
(2. III. 3.) 
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Magyar Fenyőmag Pergető Gyár 
erdészeti magkereskedés 
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Ajánl mindennemű hazai s külföldi legmagasabb 
csiraképességü tü- és lomblevelű 

e r d e i v e t ő m a g v a k a t 
1 öli/yniiikkot s g y ü m ö l c s f a m a g v a k a t 

Kitüntetve, díszoklevél, arany s ezüst éremmel s számos erdészeti 
hatóság elismerő nyilatkozatával. 

== Ár jegyzéket bérmentve, 
(3. III. 3.) 

Vad hálókat, minden alakban, legjobb anyagból és a legjutá-
nyosabban készit Péternek Nándor erdöör, Neméic, u. p. Sloup, 
Morvaország. Vasúti állomás : Raitz. (5) 

Alólirott uradalmi igazgatóságnál egy segédhivatalnoki állás 
töltendő be. (Irodai és intézőségi munkálatok.) 

Pályázók, kik a szükséges minősítéssel bírnak, a magyar, 
német és valamely szláv nyelvet Írásban és szóban bírják, hasonló 
alkalmazásban nagyobb uradalomnál voltak, megfelelő okmányok
kal ellátott folyamodványukat, a fizetési igények csatolásával, mi
előbb küldjék be. 

Ugyancsak pályázat nyittatik egy gyakornoki ál lás betöltésére ; 
az erre pályázóktól a magyar, német nyelvbeli, Írásbeli és szó
beli ismereten kivül erdészeti előismeret kívántatik meg, mielőbbi 
előléptetés kilátásba van helyezve. Lovag Ha/in uradalmainak igaz
gatósága Vág-Podhrágyon, Trencsénmegye. (6) 



Minden erdőgazdaságban ajánlatos a Hundt-féle ál talános 
gyorskóbözó-táblát (sor- és rovatkereszteződés nélkül) beszerezni, a 
niclvlvel óránként 10C0 köbtartalom határozható meg. 

Ezt a bámulatosan gyorsan és biztosan leolvasható tábláza
tot, mely rendkívül nagy méreteket ölel fel (31 m. hosszig deczi-
méteres, azonfelül 36 m.-ig 1/a m.-es fokozatokban 130 cm. átmé
rőig) s a melynek használata Németországban már többfelé hivatalo
san elrendeltetett és a nagyobb üzemeknél mindenütt alkalmazásban 
áll, a földmivelésügyi in. kir. ministerium az összes kincstári erdő-
hatóságoknak figyelmébe ajánlotta. (1899. évi 4260. sz.) 

Ezen czélszerü táblázatot eredeti összeállítása és legújabb ki
állítása által teljes áttekinthetőség, tiszta nyomás és kellemes 
világoszöld színezés mellett a lehető legkisebb alakban sikerült 
előállítani (4 kettős lap 39 35 cm. hosszal és szélességgel.) Ára 
vászonra húzva 5 korona a postaköltségen kivül. Kapható Huridt 
József kii', erdésznél Schaldingban, Passau mellett, Bajorország. 
Mutatványpéldányok ingyen és bérmentve küldetnek. (7) 

Ki száll ít puhafaszenet és bükkfaszenet? Ajánlatok „H. 770.''' 
alatt Haasenstein és Voglerhoz München. (8) 

Tölgyfa eladás. 588 1900. sz. - A nagybányai ni. kir. fö-
erdőhivatal kerületéhez tartozó láposbányai ni. kir. erdögondnokság 
alábbi vágásterületein kihasználható lölgyfatörzsek eladására zárt 
írásbeli versenytárgyalás hirdettetik, melyre az ajánlatok f. évi-
május hó 3.-án délelőtti 11 óráig fenti főerdőhivatalnál nyújtandók be. 

Fehérszéki vágástér 20'9 k. hold, törzsszám 2422 drb, kikiál
tási ár 16,946 K. 40 f. bánatpénz 1695 K. 

(iyökeresi vágástér 47'5 k. h. törzsszám 2305 drb, kikiáltási 
ár 119.936 K. 40 f., bánatpénz 11,994 K. 

Az ivenkint 1 koronás okmánybélyeggel és fenti bánatpénzzel el
látott ajánlatban a megajánlandó favételár számokkal, betűkkel 
tisztán olvashatóan kiírandó, egyben nyíltan és határozottan ki
jelentendő, hogy ajánlattevő a tárgyalás alapjául szolgáló általános 
árverési, valamint az ezekhez fűzött szerződési feltételeket ismeri, 
magát azoknak feltétlenül aláveti. 



Az árverési és szerződési feltételek a fenti főerdőhivatálnál 
a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és kívánatra el
küldetnek. Ezektől eltérő ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Az 
ajánlatok kellően lepecsételt borítékban nyújtandók be és követ
kező felirattal látandók e l : Ajánlat 1900 évi 588. számhoz. Nagy-
Bányán, 1900. évi márczius hó 22 -én. M. kir. föerdöhivatal. (9) 

Pályázat. A dombóvári uradalomhoz tartozó Mezödi erdőben 
egy erdőőri állomás f. é. június l.-ére betöltendő. Az erdőőr java
dalmazása 600 K. készpénzben, szabad lakás kerttel, 16 m. tűzifa, 
3 drb marhatartás. Pályázók felhivatnak, miszerint az erdöőri szak
vizsga letételét, korukat, erkölcsi magaviseletüket és a magyar 
nyelvnek szóban és írásban való bírását igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket alól Írottakhoz nyújtsák be. Dombóvár, (Tolna 
m.) 1900. április 6.-án. Honig és Hirscli. (10) 

Pályázati hirdetmény. 434 1900. sz. A nyustyai m. kir. járási 
erdőgondnokság kerületében megüresedett egy 111. osztályú járási 
erdöőri állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Az erdőőr illetményei következők: 400 K. bér, 60 K. lakbér, 
10 K. irodaátalány, 50 K. ruhaátalány, 200 K. utazási átalány és 
40 K. lakbérpótlék. 

Pályázók felhivatnak, hogy szakvizsgálati-, orvosi- és szolgá
lati bizonyítványokkal és anyakönyi kivonattal felszerelt és saját-
kezüleg irt kérvényeiket f. évi május hó 15.-ig a rimaszombati m. 
kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Később beérkező kérvények figyelembe nem fognak vétetni. 
A kérvényben megemlítendő, hogy pályázó a magyar nyel

ven kivül jól beszél-e tótul? Kelt Rimaszombatban, 1900. évi már
czius hó 31.-én. M. kir. állami erdöhivatal. (11) 

Tölgyfa eladási hirdetmény. Nagyküköllő vármegye Nagysink 
járásában fekvő Nádpatak községnek eladásra engedélyezett fa-
tömeg zárt írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilvános árverésére 



a határnapot 1900. évi május hó 14.-én reggeli 9 órájára az illető 
község irodájába tűzöm ki. 

Eladásra kerül az 57.2461,:-—1898. számú magas rendelet 
alapján engedélyezett s törzsönként felvett 7378 drb tölgyfa, meg
becsült 6044 m 3 mii- és 7954 m 8 tűzifa választékkal; 55,329 K. 
s 30 f. kikiáltási árral. 

A kérdéses erdőterület jó megyei ut közvetlen szomszédsá
gában, Alsó-Szombatfalva vasútállomástól, mintegy 12 —14 kilo
méter távolságra feksz'k. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése 
előtt bánatpénz fejében a kikiáltási ár 10"/o-át, az árverező bizott
sági elnök kezeihez készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban 
letenni. 

Zárt és kellő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok, melyek
ben árverezők kijelenteni tartoznak, hogy az árverési feltételeket 
ismerik s magukat azoknak alávetik, a szóbeli árverés megkezdé
séig elfogadtatnak. 

Az árverési feltételek s részletes becslési adatok, az illető 
község elöljáróságánál s a nagysinki ni. kir. járási erdögondnokság 
irodájában bármikor megtekinthetők. Nagysink. 1900. évi április 
hó 5.-én. .4 főszolgabíró. (12) 

Pályázat erdőgyakornoki á l lásra. 393 900. számhoz. — A nagy
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium folyó évi 
22,434. szám alatt kelt rendelete folytán, az alulírott erdőgondnok
ságnál egy erdőgyakornoki állás betöltendő. 

Ezen állással évi egyezer (1000) korona segélydij és évi tiz 
(10) ürköbméter tűzifa jár, megjegyeztetvén, hogy a természetbeni 
lakszobáért a segélydijból évi hatvan (60) korona az uradalom 
javára levonatik. 

A pályázók felhivatnak, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz czimzett folyamodványaikat folyó évi június hó 
lO.-éig alulírott erdögondnoks ágnál nyújtsák be. 

A folyamodványok keresztlevéllel, záradékolt erdészakadémiai 
indexel, esetleg szolgálati és erkölcsi bizonyitványnyal, vagy minö-
sitvényi táblázattal felszerele ndök. Azonkívül erős és ép testalka-



YLl 

tukat, jó látó- és hallóképességüket, közhatósági vagy honvéd
ségi orvosbizonylattal igazolni tartoznak. Znióváralján, 1900. évi 
április hó. Közalapítványi kir. erdoyondnoksáy. (13) 

Pályázati hirdetmény. 67/1900. sz. —Hiinyad vármegye terü
letén a dévai m. kir. jár. erdőgondnokság kerületében Déva szék
helyivel 800 K. évi javadalmazással rendszeresített I. oszt. föerdu-
öri ; továbbá a brádi m. kir. jár. erdögondnokság kerületében 
Kristyor község székhelyivel 600 K. évi javadalmazással rendsze
resített III. oszt. erdöőri; ugyancsak a brádi m. kir. erdögondnok
ság kerületében Bucsesd és Alvácza székhelyivel, egyenkint 500 K. 
évi javadalmazással rendsz. IV. oszt. erdöőri és végül Körösbánya 
és Riskulicza székhelyivel, egyenkint 600 K. évi javadalmazással 
rendsz. III . oszt. erdőőri állásokra ezennel pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak mindazok, kik fenti állások valamelyikét elnyerni 
óhajtják, hogy az 1879. évi erdőtörvény 37. §.-ában előirt minő
sítésüket, ép és egészséges testalkatukat, életkorukat, illetőségüket 
és eddigi alkalmaztatásukat, valamint a magyar nyelvnek szóban 
és írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt szabályszerű 
bélyeggel ellátolt kérvényeiket folyó évi május hó 6.-ig alólirt bi
zottsághoz annyival is inkább adják be. mert a későbben beérke
zendő folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak. 

Hunyad vármegye közig, erdészeti bizottságának Déván. 1900. 
évi márczius hó 12.-én tartott üléséből. Br. Boriumissza. elnök. 

(14j 

Pályázat i hirdetmény. 11,857 1899. Az irodakezelési teendők 
•ellátására a beszterczebányai és kolozsvári m. kir. erdöigazgatósá-
goknál megüresedett 1 — 1 irodasegédtiszti állásra pályázat hirdettetik". 

Ezen a XI . fizetési osztály 3.-ik fizetési fokozatába sorozott 
állás évi 1000 (egyezer) korona fizetés, továbbá az 1893. évi IV. 
t.-cz. által megállapított lakpénz, esetleg természetbeni lakás, vala
mint fa- és földilletmény élvezetével van összekötve. 

Az állás egyelőre ideiglenesen töltetik be, s az ideiglenesen 
kinevezett csak egy évi szolgálat után, amennyiben alkalmasnak 
bizonyul, fog állásában végleg megerősíttetni. 



Az 1873. évi II . t.-cz. értelmében ezen állásra az igazolvány
nyal ellátott altisztek elsőbbséggel birnak, s a pályázóktól az 1883. 
évi I. t.-cz.-ben körülírt minősítésen kivül, a magyar nyelvben való 
te'jes jártasság, szép és jól olvasható írás, hasonló és lehetőleg 
erdészeti irattár kezelésében eltöltött legalább egy évi gyakorlat
nak okmánynyal való igazolása kívántatik. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
a fentebb körülirt minöségü'cet, életkorukat és eddigi gyakorlatukat 
igazoló bizonyítványokkal, valamint az illetékes elöljáróság által 
kiállított erkölcsi, továbbá egészségi állapotukat igazoló közható
sági orvosi bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat, a mennyi
ben már szolgálatban állanak, elöljáró hatóságuk utján, folyó 1900. 
évi május hő 15.-ig a fent nevezett m. kir. erdőigazgatóságokhoz 
nyújtsák be. Kelt Budapesten, 1900. évi április hó 6.-án. Magyar 
'királyi föblmi relésanyi minister. (15) 

Az erdööri szakiskolát végzett fiatal ember, a ki a szakvizs
gát jó sikerrel letette és katonai kötelezettségének eleget tett, 
sürgősen megfelelő állást keres. Czira a kiadóhivatalban. (16) 

Árverés i hirdetmény. 1673 1900. sz. — Közhírré teszem, hogy 
Beregujfalu község Liget nevü erdején kitermelt 1241 2 öl I. osz
tályú 146 : i,4 öl lí-od osztályú és 93 x/2 öl Ill-ad osztályú gyertyánla 
a f. évi május hó 3.-ik napjainak d. e. 10 órájakor Beregujfalu 
községben a községházánál nyilvános árverésen el fog adatni. Az 
összes becsár 3656 korona és 25 fillért teszen. Az árverési fel
tételek hivatalomnál és Beregujfalu község birájánál megtekinthe
tők. Beregszász, 1900. április hó 19. .4 főszolgabíró. (17) 

Pályázat i hirdetés. 395, 1900. sz. — Az alólirott 111. kir. erdő
igazgatóság kerületében megüresedett egy (1) 1-ső osztályú főerdő-
őri, két (2) I-ső osztályú erdőőri és egy IV. osztályú erdőőri állo
másra, továbbá két I I I . oszt. crdölegényi állomásra a megfelelő 
bérekkel, úgymint évi 960 K., 700 K., 480 K., illetve pedig elő-



léptetés esetében egy Il-od, egy Ill-ad oszt. főerdöőri, három (3) 
I. oszt. erdöőri, három (3) II . oszr. erdőőri, három Ill-ad oszt. 
erdöőri, négy (4) IV-ed oszt. erdőőri valamint négy I-ső oszt. négy 
(4) II . oszt. és öt (5) Ill-ad oszt. erdőlegényi állomásra a megfelelő 
840, 720, 700, 600, 540, 480, 400, 360 és 300 K. évi bérekkel 
és az egyéb állományszerü illetményekkel ezennel pályázat nyittatik. 

A főerdöőri és erdöőri állomásra pályázók az 1879. évi X X X I . 
t.-cz. 37. §-ban követelt erdőőri szakvizsga letételét okmányilag 
igazolni tartoznak. 

Az államerdészeti szolgálatba csak most belépni kívánók ezen
kívül erős és ép testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy 
honvéd törzsorvos által kiállított bizonyilványnyal, valamint élet
korukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal; továbbá a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását 
okmányokkal kötelesek kimutatni. 

Az igy felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények f. évi május 
hó 15.-ig az alólirt m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 
Beszterczebányán, 1900. évi április hó 8.-án. M. kir. erdöigazgatóság. 

(18) ' 

Árverési hirdetmény. 631 900. — M.-Sziget város közbirto
kossága tulajdonát képező „ A " üzemosztály I. vágássorozatának 
10 évre esö vágásterületeiből, melyeken a nagymélt. földmivelés
ügyi m. kir. minister urnák 46,895/1 — 3. 1899. évi sz. rendeleté
vel egyszerre való kihasználásra engedélyezett összesen 3036 drb 
különböző méretű tölgyfakészlet van, mintegy 1993 köbméterre 
beesülve, folyó év május hó 20. napján d. e. 10 órakor M.-Szigeten 
a városi tanácsteremben tartandó nyilvános szó és Írásbeli árveré
sen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 12,014 K. 79 f. azaz tizenkettőezertizennégy K. 
79 f., melynek 10%-a vagyis 1201 K. 48 f. azaz egyezerkettöszáz-
egy K. 79 f. bánatpénzül az árverés megkezdése előtt leteendő. 

Az árverési feltételek M.-Szigeten a m. kir. járási erdögond
nokság hivatalos helyiségében, valamint a városházánál az aljegyző 
hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 



Bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok az árverés megkezdése 
előtt az árverést vezető kezéhez beadhatók. M.-Szigeten, 1900. évi 
április hó 24. M.-Sziget város erdőbirtohosságánah Tanácsa. (19) 

Faeladási hirdetmény. 1442/1900. sz. — A gotuli m. kir. erdő-
gondnoksághoz tartozó auseli erdőrészböl 1901 —1907. években 
kihasználandó 36289 kat. holdon levő fenyőfának tövön az erdőn 
terület szerint való eladása iránt Szászsebesen a m. kir. erdő
hivatalnál 1900. évi május hó 28-án d. e. 10 órakor zárt írásbeli 
ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános szóbeli árverés fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár kat. holdanként 257 korona 21 fillér. 
Bánatpénz 9334 korona. 
Az árverési és szerződési feltételek alulirt erdőhivatalnál 

megtekinthetők. 
Utólagosan vagy távirati uton tett ajánlatok tekintetbe nem 

vétetnek. Szászsebesen, 1900. április 16.-án. M. Mr. erdöhivatal. 
(20.) 

Árverési hirdetmény. Melynél fogva ezennel közhirré tétetik, 
hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának 
1899. évi július hó 19-én kelt 54,481 számú magas rendelete alap
ján Malomárka község tulajdonához tartozó u. n. Kalten-Brunner-
Wald nevű dűlőben fekvő erdők A. üzemosztályának 3. számú 
osztályában kihasználandó 39,360 korona becsértékü 1312 darab 
álló tölgy törzsnek zárt Írásbeli ajánlatok utján leendő eladására 
a versenytárgyalás 1900. év május hó 23. napján fog Malomárka 
község irodájában megtartatni. 

A zárt Írásbeli és ivenként egy koronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok a fenn megjelölt napon és helyen az árverező bizottság
nál délelőtti 11 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlathoz készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a megállapított becsértéknek 10% bánatpénz gyanánt csato
landó ; ajánlattevő ajánlatában megajánlott vételárt számjegyek 
és szóval is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni tartozik, 
hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, elfo
gadja és azoknak magát feltétlenül aláveti. 



Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
valamint azok is, a melyek az árverési és részletes szerződési 
feltételeket eltérő kikötéseket foglalnak, vagy melyek elkésve 
nyújtatnak be, figyelembe nem vétetnek. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek Malomárka köz
ség irodájában megtekinthetők, s magára az eladás tárgyát képező 
törzsekre nézve is ottan felvilágosítás szerezhető. Kelt Malomárka, 
1900. április hó 17.-én. A községi elöljáróság, (21. 





A „Pátria" irofl. vállalat és p i a i részvény-társasrioál 
Budapest, Köztelek 

a következő gazdasági szakmunkák olcsón beszerezhetők: 

GAZDASÁGI SZÁMVITELI NAPTÁR 1900. évre. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület kiadásában czimmel egy díszesen s teljesen vászonba kötött, 
naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú egyszerű 
számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész 
éven át használhat. Ára diszesen bekötve 75 kr., portómentes megküldéssel 
85 kr. 

BAROMFI HIZLALÁSA és a hizott baromfi értékesítése. Irta: az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület megbizásából Hreblay Emil állatteny. magy. 
kir. felügyelő. 45 szövegközti képpel, csinos vászonkötésben. Ára portó
mentes küldéssel 85 kr. 

AZ ÚJLAKI URADALOM ÜZLETI BERENDEZÉSE az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" kiadásában, a „Köztelek" szerkesztősége által kitüntetett pályamű 
Két tábla hat ábrával. Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom 
üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonat
kozó részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv, ára portómentes 
megküldéssel: 55 krajczár. 

EGYSZERŰ GAZDASÁGI SZÁMVITEL. Irta: Suschka Richárd, a magyaróvári 
gazd. akadémia intézője. Az 0 . M. G. E. által 1000 frt pályadíjjal koszorú
zott pályamű. Bolti ára csinos vászonkötésben 3 frt. Kedvezményes áron 
portomentes küldéssel csinos vászonkötésben 2 frt 30 kr. 

A SERTÉS JAVÍTÁSA ÉS HIZLALÁSA gazdák és hizlalók használatára. Irta: 
K. Ruffy Pál uradalmi főtiszt. Ára portómentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

A MESTERSÉGES BOROK KÉSZÍTÉSÉNEK forgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló Törvény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta : dr. Lónyai Ferencz. Ára 80 kr. 

KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR. Megjelenik minden évben. Szerkeszti Rubinek Gyula 
és Szilassy Zoltán az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. Ára 1 frt 60 kr. 

A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS MEZŐRENDŐRSEGRŐL szóló 1894-dik évi Xll-dik 
törvényczikk, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyaráza
tokkal ellátva, egy füzetben. Ára bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

I. KÁTÉ KÖZSÉGI MEZŐ- ÉS HEGYŐRÖK SZÁMARA. A mezőgazdaság és mező
rendörségről szóló 1894. évi XH-ik törvényczikk alapján összeállítva. Ára 
portómentes küldéssel 20 kr. H. KÁTÉ AZ URADALMI CSŐSZÖK SZÁMÁRA 
Ára portómentes küldéssel 20 kr. Összeállította: dr. Balkay Béla. Mindkettő 
csinos zsebkönyvalaku keménytáblába van kötve és 20 oldalas jegyzék
naplóval ellátva. 

AZ UTMESTEREK KÉZIKÖNYVE javított és bővített kiadása. A kereskedelem
ügyi m. kir. minisztérium megbizásából. Ára portómentes küldéssel 1 frt 40 kr. 



Az „Erdészeti Lapok" 1900. évi IV. füzetének tartalma. 
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A középerdő, valamint az egyes főfakorosztályok pénzügyi érettségének 
megállapítása. Irta: Fekete Lajos m. k. föerdőtanácsos és 
akad. tanár . . . _.. ._ „. — . . . — .-. . . . . . . 243 
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