
ajánlja a titkár; b) rendes tagnak: Lövárdy Alajos ajánlja Havas 
Ágoston ; Sürn Dezső földbirtokos, ajánlja a titkár ; Fritz Rezső 
m. kir. erdész, ajánlja a titkár ; Kellner Viktor Coburg hgi erdő-
gyakornok, ajánlja Biok Zoltán ; Klausberger Károly m. kir. köz
alap, erdőgyakornok, ajánlja Vadászfy Jenő. 

XVIII. Az igazgató-választmány a titkárnak Vadászfy Jenő 
indítványára 500 K . jutalmat szavaz meg. 

X I X . A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Redő Albert I. alelnök 
és Hirsch István vál. tag kéretnek fel. 

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

titkár. elnök. 
Hitelesítésül : 

Hirsch István s. k., Dr. Bedő Albert s. k., 
vál. tag. 1. alelnök. 

II. 

Értesítés. 
Stainer Gyula cs. és kir. udvari szállító, első körmendi ma

gyar magpergető intézete a jótékony alapitványaink javára fel
ajánlott hozzájárulást a számlaösszegnek Tcét százalékára emelte 
fel s azt időről-időre maga fogja egyesületünk pénztárába beszolgál
tatni. Ezzel az ujabb módozattal a czég t. vevői fel vannak mentve 
a felajánlott összegek levonásától és külön beküldésétől. 

A t. Czéget pedig a jótékony czélu hozzájárulás felemeléseért 
őszinte hála illeti . 

Rudapest, 1903. május hó 9-én. 
Az Orsz. Erdészeti Egyesület 

titkári hivatala. 

IRODALMI SZEMLE. 
„A. v o l t k a t o n a i h a t á r ő r v i d é k i e r d ő k S z l a v ó n i á b a n " 

czim alatt a „Mündener Forstliche Hefte" 15-ik füzetében 
dr. Jentsch erdőmester tollából egy czikk jelent meg, mely a 
szlavóniai tölgyesekkel s azok kihasználásával foglalkozik. 

Szerzőnek 1898. évi augusztus hóban tett tanulmányútja 
alkalmával nyilt alkalma arra, hogy a szlavóniai különleges erdő-



gazdasági viszonyokkal megismerkedjék és az ott szerzett tapasz
talatait irja le röviden a fenti czimet viselő czikkében, melyből 
egyes, bennünket és hazai tölgyerdő-birtokosainkat érdeklő részeket 
röviden közölni az alábbiakban szándékozom. 

Szerző a szlavóniai tölgyerdőségeket, mint a legjobb minőségű 
és nagyméretű tölgymüfát szolgáltató forrásokat a világkereskedelem 
egyik legfontosabb tényezőinek mondja, melyek közvetve Német
ország fatermelésére, különösen a tölgy sikeres tenyésztésére nézve 
ujabban ismételten felvetett kérdések megvilágításánál birnak nagy 
fontossággal. 

A határőrvidék történelmi keletkezését, fejlődését, katonai 
szervezetét s ez utóbbinak megszüntetését, továbbá az erdőgazda
ságnak korszakok szerinti fejlődését tárgyaló részével a czikknek 
nem foglalkozom, úgyszintén figyelmen kivül hagyom azokat is, a 
miket a szerző a szlavóniai tölgyesek értékesítéséről és feldolgo
zásáról mond és csupán arra terjeszkedem ki, hogy külföldi szak
társaink milyen véleményben vannak a szlavóniai tölgyesekről s 
általában a tölgyről, mint a fák királyáról és annak jövőjéről.. . 

Szerzőnk nézete szerint a szlavóniai, nagyméretű fat 
szolgáltató tölgyállabok 10—15 év lefolyása alatt teljesen ki lesznek 
használva és azután 6—7 évtizeden keresztül legfeljebb alárendelt 
minőségű, vékonyabb méretű előhasználati faanyagot fognak szol
gáltain! az ottani erdők s fő- vagy véghasználati faanyagra csakis 
80—9U év múlva van kilátás, vagyis akkor, a midőn a jelenleg 
fiatal állaboK a 120 éves k o r t elérték. 

A 120 éves vágatási kor mellett *) természetesen az állabok 
nem fogják elérni a mostani 200—250 éves állaboknak átlagos 
vastagságát, de kellő ápolás, különösen a gyérítéseknek szakszerű 
keresztülvitele mellett a 120 éves állaboknak átlagos vastagsága 
lényegesen nem marad vissza az eddigi túlkoros és annak idején 
semmiféle gondozásban nem részesült állabok átlagos vastagsága 
mögött és műszaki tulajdonságok tekintetében a mostani állabok 
fáját lényegesen felül is fogják múlni. 

A hasított áru előállításával és az ezen félgyártmányok fel-

*) Tudtunkkal a szlavóniai tölgyesek üzemtervei 140 éves vágásfordulót 
kontemplálnak, nézetünk szerint igen helyesen. Szerk. 
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dolgozásával, különösen és első sorban pedig a hordógyártással 
foglalkozó iparvállalatok, melyeknek főleg vastag méretű nyers 
faanyagra van szükségük s a melyek szükségletüket ez ideig legszí
vesebben és egyes vállalatok kizárólag a műszaki tulajdonságaiknál 
fogva erre a czélra kiválóan alkalmas szlavóniai tölgyesekből 
fedezték, ezután más források után kell hogy nézzenek, a melyekből 
a szükséges nyersanyagot beszerezhetik. 

Ilyen források a föld külömböző részeiben még mindig ren
delkezésre állanak s e tekintetben első helyen áll Észak-Amerikának 
déli része, azután következik Oroszország s végül a nyugati Balkán
államok, nevezetesen Bosznia, Herczegovina, Albánia és Szerbia. 

Az amerikai tölgyfa a világpiaczon már most is nagyban 
szerepel. Óriási befektetésekkel létesített vállalatok már hosz-
szabb idő óta fokozott mértékben használják ki a vastag 
méretű, kivált kádárfának alkalmas állabokat. Az amerikai beho
zatal időnkint még a szlavóniai tölgyet is kiszorítani igyekezett 
ennek legnagyobb fogyasztási piaczairól. A mióta pedig Szlavóniában, 
részint mert a piaczoknak elárasztásából származó nagy kínálat 
folytán az árak estek, másrészt pedig mivel a jóminőségü és vastag 
méretű anyag mindinkább ritkább lesz, a termelés szűkebb 
határok közé szoríttatott, az amerikai fának behozatala Európába 
fokozott mértékben emelkedett. így pl. Németország behozatala 
dongában volt: 

Évben 
Egészben Amerikából Ausztria-Magyar-

Évben 
Egészben 

orszagnoi 

t o n n a %| tonna o/o 

1893 48173 8672 18j 36635 76 
1894 38612 5982 15! Ó0482 79 
1895 50038 12494 25 33667 67 
1896 60340 9140 15 46682 77 
1897 67219 24982 37 36804 55 
1898 76355 32412 42 35177 46 

Az európai, valamint az óczeánontuli viszonyokkal teljesen 
ismerős szakembereknek egybehangzó állítása szerint a nagy
méretű tölgyfakészletek már Amerikában is fogyatékán vannak, 
sőt többeknek véleménye szerint rövid idő alatt már teljesen fel 



is fognak használtatni. Ha tekintetbe veszszük, hogy a szükséglet 
általában emelkedik; hogy a szükségletek fedezésénél Szlavónia 
nemsokára számításon kivül esik; továbbá ha tekintetbe veszszük, 
hogy Amerika is évről-évre többet és többet fogyaszt és végül ha 
tekintetbe veszszük, hogy egyes iparágaknál minőség tekintetében 
az amerikai tölgyfa a szlavóniai mögött marad és hogy különösen 
Francziországban ez utóbbival egyenlő minőségűnek egyáltalában 
nem tartják, ugy nagyon valószínű, hogy az európai fapiacz 
már nemsokára más forrásokat keres és biztosit magának, melyekből 
szükségletét a jövőben fedezni fogja. E tekintetben a nyugati 
Balkán-államok állanak első helyen. Ezekben találhatók még 
nagyobb terjedelmű, eddig fel nem tárt őstölgyesek. Ujabb időben 
már ott is, kivált pedig Boszniában kezdetét vette a tölgyeseknek 
egyes nagy tőkével rendelkező vállalatok által való feltárása és 
kizsákmányolása. 

Azonban a Balkán államok ugy politikai mint gazdasági 
állapotuknál, valamint fekvésüknél és terepviszonyaiknál fogva ugy 
a belső, mint pedig a külső kereskedelemnek csakis kis mértékben 
és nehezen hódithatók meg. Néhány év előtt Albániában tervezett 
volt egy társaság nagyobb tölgyerdő vásárlásokat és kihasználáso
kat, azonban az ország megbízhatatlan vagyon- és személybizton
sága miatt a már majdnem létrejött vállalattal fel kellett hagyni. 

A termelési költségek ennélfogva mindinkább magasabbak 
lesznek s a nagyméretű tölgyfaanyagnak emelkedni fog. 

Oroszország déli kormányzóságaiban szintén sok és jó minő
ségű tölgyes van. Hogy a közlekedési eszközök fejletlensége miatt 
ma még távoleső és hozzáférhetetlen Kaukázuson tuli résznek 
őstölgyesei milyen kincseket rejtenek magukban, azt ma még sejteni 
sem lehet, de azok gazdagságához joggal fűzhetünk nagy remé
nyeket. Még nagyobb homály borítja e tekintetben a távol keletet. 
A mennyire egyes délszibériai utasok állításainak hitelt adhatunk, 
ott még megmérhetetlen kiterjedésű őserdők vannak, melyekből 
tekintélyes részt a tölgy foglal el. Ha tehát Oroszország a köz
lekedési utaknak megkezdett lassú, de SZÍVÓS kitartással folyó 
kiépítését folytatni fogja; és ha idővel a főközlekedési vonalak és 
a távolabb fekvő részek között is létesül az összeköttetés, ugy 
Európa meglepetésekre lehet elkészülve és a piaczoknak nyers termé-



nyekkel való elárasztását várhatja, mi mellett az sincsen kizárvaT 

hogy jóminőségü tölgyfa is nagy mennyiségben fog kerülni a 
piaczra. Természetes azonban, hogy a tetemes szállítási költség 
Közép- és Nyugat-Európában az áraknak emelkedését fogja maga 
után vonni. 

A szerző ezután azt a kérdést veti fel, hogy ilyen kilátások 
mellett czélszerünek mutatkozik-e Németországban a tölgyfát müfa-
nyerés czéljából is tenyészteni vagy sem? 

E tekintetben, mivel már a tölgy alig fordul elő az olyan 
termőhelyeken, a melyeken a talaj és az éghajlat neki minden 
tekintetben megfelelne és a mely termőhelyeken 120 éves korban 
a 85 cm. átlagos mellmagassági vastagságot elérné és hektáronkint 
600—700 hozamot nyújtana, mert az ilyen termőhelyeket 
joggal a mezőgazdaság foglalta már le a maga részére; mivel 
továbbá a jó tömeggyarapodásnak egyik főfeltétele a tölgynél a 
meglehetős magas évi hőmennyiség, mely tekintetben a német
országi legjobb tölgytermöhelyek is a dél-dunai országok mögött 
messze elmaradnak és ez utóbbiakhoz hasonló termőhelyek még 
csupán Francziaországban találhatók, szerző annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy Németországnak e tekintetben az előbb emiitett 
országokkal a versenyt felvenni nem lenne czélszerü és pedig annál 
kevésbé, mert a m i t ott 120 éves vágásforduló rr ellett elérhetnek, 
ugyanaz az eredmény Németországban még egyszer oly magas 
vágásforduló mellett sem éretnék el. 

Szerző arra való tekintettel, hogy a tölgymüfa ára idővel 
tetemesen emelkedni fog, a nagy méretű műszaki czélokra alkalmas 
tölgyfának, akár tiszta tölgy középerdőkben, akár pedig vegyes 
lombfaerdőkben, tultartás utján való tenyésztését ajánlja. Mivel 
pedig a magán erdőbirtokosok a rövidebb vágásfordulóban kezelt 
és biztosan jövedelmező fenyveseket helyezik előtérbe, szerző az 
állami erdőkben ugy pénzügyileg mint közgazdaságilag is czél
szerünek tartja a tölgynek tultartás által való tenyésztését min
denütt ott, hol a talaj és az éghajlat neki megfelel. 

Szerző végül még felemlíti, hogy a németországi erdők a 
német ipar tölgyfaszükségletét a mint a jelenben nem fedezik, 
épen ugy a jövőben sem fogják fedezni s azért Németországnak 
arra kell törekednie, hogy a külföldről való behozatalt megköny-



nyitse. Egyúttal pedig biztosítja a német erdőgazdákat, hogy a 
tölgyesek jövedelmezősége az által annál kevésbbé fog apadni, 
mert a tölgyerdők az összes erdőterületnek csupán 6"8°/o-át fog
lalják el és abból is 3"2°/o sarjerdökre esik. 

Ehhez a magunk részéről még azt kívánjuk tenni, miszerint 
erdögazdáink ime külföldi szakemberek közleményeiből is meggyőződ
hetnek arról, hogy a tölgymüfa áraknak már a közel jövőben 
tetemesen emelkedniök kell. Ennélfogva óva intjük mindazokat a 
birtokosokat, a kiknek erdeiben még vannak olyan tölgyállabok, a 
melyek egy-két évtizeden keresztül minden kár nélkül még fen-
tarthatók, ne vesztegessék el azokat potom áron, mi sajno-, külö
nösen Erdély egyes részeiben előfordul, hol 5—6 koronával veszik 
a tölgymü- és épületi fának a köbméterjét még olyan helyeken 
is, hol a vasút közel van. 

Karvas Emil. 
A v a d á s z m e s t e r s é g k ö n y v e . Irta: Lakatos Károly, ki 

adta : Endrényi Imre Szegeden. Magyarországon jóformán minden 
épkézlábu ember szereti a vadászsportot. Mezőgazdasági ország
ban ez természetes, mert erdőn, mezőn elég alkalom nyilik e 
nemes sport üzésére és mert a kártékony, ragadozó vadakat is 
kénytelen a gazda pusztítani. A legnagyobb elismeréssel kell fo
gadnunk Lakatos Károlynak előttünk fekvő hatalmas kötetét, mely 
a vadászmesterségről 544 oldalra terjedő tanulmányt nyújt, olyan 
tanulmányt, mely elejétől végig főleg a magyar vadászati sport
élet tapasztalataiból van merítve. Hacsak ez volna is Lakatos 
Károly könyvének egyetlen érdeme, ez is olyan érdem volna már, 
melyért szerzőt a feltétlen elismerés pálmája méltán megilletheti. 
De kiválóan becsessé teszi az előttünk fekvő könyv tartalmát az, 
hogy a vadászat kezelése, a hasznos vad óvása, tenyésztése és a 
ragadozó vadak pusztítása körüli teendőknek és ismereteknek 
igen gazdag tárházát viszi az érdeklődő közönség elé. A vadász
mesterség könyve sikerült illusztrácziókkal van gazdagon ellátva. 
Vastagh Géza, dr, Lendl Adolf, dr. Madarász Gyula, Kohaut tanár, 
Félegyházi Gyula, valamint Thorburn angol állatfestő és más jó-
nevü festőművészek és tudósok illustrácziói diszesitik ezt a köny
vet, melynek első lapján szines kivitelben van elhelyezve a szerző 
ajánlása felett József Ágost főherczeg családi ezimere. Az érdekes 



szakmunka tizenkét részre van beosztva. Az év minden hónap
jában előforduló vadászati tudnivalók egy-egy külön fejezetben 
vannak részletesen, alaposan és nagy gonddal összefoglalva, ugy, 
hogy a könyvben, mondhatnánk mindent megtalál az érdeklődő, 
amit e téren tudni óhajt. Érdekes, hogy Lakatos Károly ezen 
vaskos könyvéhez tartalomjegyzéket nem füzőtt. Szánkékosan tette 
ezt azért, hogy — úgymond — akinek szüksége van a felhalmo
zott adatok valamelyikére, kénytelen legyen a könyvben búvár
kodni, mig a feleletet megtalálja . . . . mert sok dolog van el
rejtve a műben, ami felületes átlapozásra szembe nem tűnik és 
„én azt akarom, hogy munkám valódi bibliája legyen a vadászok
nak, hogy a hithüek minél többet forgassák, Diana istennőnk 
nagyobb dicsőségére." 

A diszes kiállítású kötet Endrényi Imre szegedi könyv
nyomtató müintézetének válik becsületére. Ára 12 korona, kötve 
16 korona. Megrendelhető akár Szegeden, akár Budapesten a 
Grill-féle könyvkereskedésben. 

K Ü L Ö N F É L É K -
K i t ü n t e t é s . Oéresi Balogh Vilmos ministeri tanácsost, a 

földmivelésűgyi ministerium elnöki osztályának nagyérdemű veze
tőjét 0 Felsége buzgó és kitűnő szolgálata elismeréséül a Lipót
rend lovagkeresztjével tüntette ki . 

A z á l l a m i e r d ő t i s z t e k f i ze t é sének r e n d e z é s é r ő l leg
utóbbi füzetünkben e rovatban közölt tájékoztató sorokat ezúttal 
csak azzal egészíthetjük ki , hogy azon aggályunkat, amelyet a pénz
ben élvezett földváltságok beszüntetésének időpontjára vonatkozó
lag tápláltunk, maga a pénzügyi bizottság oszlatta szét, amidőn 
a törvényjavaslatra nézve javasolt módosításait külön ülésben 
végleg szövegezte. Kimondta ugyanis ekkor, hogy az erdőtisztek 
a mellékjárandóságok élvezetében — akár természetben, akár meg
váltásként élvezték azokat — megmaradjanak mindaddig, mig a 
rekompenzáczió tényleg életbe lép. 

A z a k a d é m i a i t a n á r o k f i z e t é s é n e k j a v í t á s a ügyében 
mult számunkban megemlékeztünk a Bányászati és Kohászati 


