
3"45 ha. nagyságú károsult erdeifenyöállabban, a mely majdnem 
sík, meglehetősen száraz fekvésű, s a diaszformatio elegendő mély 
agyagos homoktalaján áll s közvetlenül csatlakozik a négy kéménynyel 
ellátott gyárhoz, az iparvállalat 5 évi fennállása alatt okozott kár 
összege 5410 koronával lett megállapítva. Az egyidejűleg kiszámított 
veszteség, mely azáltal jönne létre, hogy az eddigi gyárüzem foly
tatása mellett fenyőszálerdő helyett csak legfeljebb tölgysarjerdö 
volna sikerrel alkalmazható, szintén kereset tárgyát képezte, de 
erre vonatkozó követelésétől a birtokos elállott. A végtárgyaláson 
a biróság a panaszolt czéget az osztrák általános polgári törvény
könyv 1293—1295 §§-ai értelmében jogerős ítéletével 5410 korona 
kártérítésre és a perköltségek viselésére ítélte. 

Zimmermann Gusztáv. 

V i d é k i l e v é l . 
A községi s tb . e rdöb i r tokokon szükséges erdősí tések 

f o g a n a t o s i t á s á r ó l . 

Azon szaktársaim előtt, kik 1898 évi XIX. t.-cz. alá tartozó 
erdőket kezelnek, bizonyára ismeretesek ama nehézségek, melyek 
az emiitett czimü birtokokon előforduló mesterséges erdősítések 
körül legnagyobbrészt felmerülnek. Ha már tul is vagyunk egyes 
birtokosnál a szükséglendő famagvak, esetleg csemeték beszerzé
sén, a mi magában némely helyen meglehetős gondot s utánjárást 
igényel, bár az állam jótékony segedelme s adakozása az emiitett 
törvény nyomán keletkezett uj viszonyok következményeképen, 
különösen a szegényebb módú birtokosoknál, hasonlithatlan meg
könnyebbítéssel van, hátra van még a fődolog, maga az erdősítés. 

A hány ház, annyi a szokás! Errefelé Erdélyben az ilyen s 
hozzá hasonló munkálatok a községeknél közmunkával, közbirto
kosoknál a birtokosok által teljesítendő természetbeli munkával 
végeztetnek. Boldog erdészek, a kik a közmunkát nem ismerik! 
Pedig bizony vannak ily boldogok is valószínűleg elegen. Ez irigy
lésreméltó emberek részére röviden vázolom, mi is az a közmunka. 

Ha a kezelő erdőtiszt a mesterségesen erdősitendő területeket 
a természetben már vagy két esztendeje kijelölte, az erdősítés 
foganatosítását szóval, irásbelileg ugyanezen idő alatt vagy száz-



szor elrendelte s szorgalmazta; a nem teljesítés miatt a birtokost 
kétszer feljelentette s az erdőrendészetileg ugyanannyiszor elnyerte 
büntetését s végül ha az erdész, az erdőbirtoknak gondnokság alá 
helyezésével fenyegetődzik, akkor — tandem aliquando — a községi 
képviselőtestület bölcs kupaktanácsa elhatározza egy izgalmas 
gyűlésében, hogy miután immár kézzelfoghatólag (birság) meggyőző
dés szereztetett arról, miszerint a dolognak nem ép tréfás oldalai 
is vannak, jó lesz már tenni is valamit! Ennél többet rendesen 
nem szokott a gyűlés határozni. Legfeljebb ha meglehetős szorgal
mas jegyző van a faluban, hát az még jegyzőkönyvben hozzáírja 
a határozathoz, hogy ennek végrehajtásával az elöljáróság biza-
tik meg. 

Itt minden szász községnek van egy erdőhivatalnoka az 
úgynevezett „Waldprovisor". Hogy ez mitől jó, azt, bár annyi 
éven át már köztük vagyok, eddig ellesnem nem sikerült. Denique, az 
elöljáróság most előrántja ezen széprangu s csábitó ezimet hordó 
tiszviselöt s miután felvilágosítja mindarról, a mi a gyűlésben 
elhatároztatott, mindenféle ígéretekkel igyekszik öt a közérdekű 
munkálat teljesittetésére megnyerni; a mi kisebb-nagyobb kapa-
czitálások után olykor sikerül is. Erre következik a szükebbkörü 
értekezlet valamelyik üveges czégért viselő nyilványos helyen; 
mely értekezleten a biró és provisor, kik szavazati joggal birnak 
és az erdőszolga és községi szolga, kik csak keserű ábrázatú 
csendes résztvevők, vannak jelen. 

Az értekezleten azután, mely tárgyhalmazánál fogva néha 
a késő éjjeli órákba is benyúlik, elhatároznak mindent; nem rit
kán oly dolgot is, mely a napirendre előzetesen kitűzve nem volt. 
Kitűzik a foganatosítás napját; az erdőszolga megbizatik, hogy a 
nevezett napon, lehetőleg a reggeli órákban, a beerdősitendö terü
leten legyen, oda a szükséges magokat, vagy csemetéket vitesse el, 
hogy miként? az már az ő baja. A legkényesebb megbízást a 
községi szolga kapja, neki a munkásokat kell összetoborozni s a 
mondott napra s helyre a faluból kiexpediálni. De miután a nép 
most egyéb munkával, a mely mindég akad, van elfoglalva, hát 
lehetőleg csak a czigányok kergetendők ki, mit lopják örökké potyára 
a napot! — a hulladék ágakat ugy is ők szedik az erdőben. 

A nagy nap elérkezvén, a községi szolga ugy 7—8 óratájt 



neki indul a község azon részének, honnan megelőzőleg a mun
kásokat összeverbuválta. Beállít minden egyes házba s viskóba s 
a ház népét terelgeti kifelé. De miután ilyenkor még mindenkinek 
akad halaszthatlan házi teendője, hát a dolog bizony elég lassacs
kán megy. Egy helyt a reggelit még csak készítik; másutt elköltésé
hez már hozzá is fogtak; itt a disznónak, szarvasmarhának, ott 
a lovaknak, baromfinak stb. az ügyes-bajos dolgát intézgetik. 
Mindenütt azzal fogadják, hogy iszen csak menjen, jönnek mindjárt. 
Mig azután tényleg felczihelődnek s valamely helyén a falunak 
összejönnek, bizony a nap már nagyon is magasan van. Azután 
lassan megindul a menet; a fiatalok hanczuroznak, danolnak ; az 
öregek lassan morogva bandukolnak utánuk. Ha meggondoljuk, 
hogy gyakran 1—2 s több órai távolságra fekszik a felfásitandó 
terület, könnyen elképzelhető, hogy ily előzmények után a déli tüz 
készítéséhez lehet almot, hulladékfát gyűjteni, mire a közmunka
erő a hely színére megérkezik. Jobb esetekben az erdőszolga már 
várja az embereket, valamelyik fa vagy bokor tövében ábrándozva 
behunyt szemmel. 

Miután még kicsit pihennének s össze-vissza pletykálnák a 
sok mondani valót, mert ilyené is mindenkinek van bőven, ellát
ják magukat a szükséges magvakkal, vagy csemetékkel s megkez
dődik végre a munka ! A szolga sorba állítja őket, ha ugyan kedve 
van hozzá, s azután elmagyarázza hogy miként kell hozzá fogni 
s dolgozni."Csakhogy itt meg az a baj, hogy azt a beszédet leg
feljebb a legközelebb álló hallgatja, a többiek már egymás tapasz
talait s eseményeit tárgyalják. Az erdöszolga azután — re bene 
gesta — nehogy'az embereket munkájukban háborgassa, félre vonul 
a már említett fa, vagy bokor tövébe folytatni álomébredését. A 
munka pedig folyik. A fiatalabbak itt is mókáznak, egymást haji
gálják a makkal, vagy csemetékkel, bújósdit, kergetősdit játszanak, 
a talajba mindenféle alakokat pingálnak botjaikkal. Egyik a köté
nyében lévő 5—6 liter makkot, egy jó megásott fészek-gödörbe 
önti s betakarja, hogy ő bizony nem czipeli annyit s nem fog 
egész nap 3—3 makkért hajlongani; a másika a csemetéket fejők
kel ássa a gödrökbe, s a gyökereket szépen égfelé támasztja s jót 
nevetnek mindezeken. Az öregek! azok már praktikusabbak. Egyik 
a pipáját tömögeti; egy fél óra azonban beletelik, mig a tüzcsiholással 



s rágyújtással elkészül ; a másik a kapájára támaszkodva nézi a 
fiatalok duhajkodásait s szomszédjának érdekes mondókáit hallgatja. 
Egy töpörödött anyóka azon czélzattal, mintha a közeli bokrok 
megett lévő forráshoz menne vizre, lassan elindul biczegve az 
irányba, mihelyt azonban a bokrok a többi társaitól elválasztják 
s óvatossan visszapillantva látja, hogy senki szeme nem kisérheti, 
megszabadulva sóhajt fel s torony irányában elindul az erdőn 
keresztül, szépen hazafelé. Öt még sokan követik; ki-ki más 
czélzatossággal szabadulva a munka helyéről. Egy része pedig 
a jótékony árnyat adó fák alatt húzza meg magát s rejtőzködik el 
a profán világ szeme elöl. 

De ime szekér dübörgés hallik a közeli útról az öregek jói 
első álmaikat, a fiatalok bohóságaikat ott hagyva, mindnyájan 
beállnak a glédába s tettetett szorgalommal iparkodnak folytatni 
az el sem kezdett munkát. A provisor érkezett meg egy esküdttel, 
hogy a felügyeletet, melyre az elöljáróság őket kiküldte, a leglelki-
ismeretesebben gyakorolják. Az erdöszolga, kit megelőzőleg egy 
munkás már felébresztett, figyelmeztetve őt a közelgő veszélyre, 
megteszi szokásos s megkívánt jelentését s azzal mindhárman 
letelepszenek egy gyengéd puha pázsitos helyecskére s előszedik 
a tarisznyát meg a butykost s szidva, átkozva az erdészt, ki soha
sem hagyja a népet békében, mert iszen azelőtt sohase hallott 
senki erdősítésekről, s ehol-e mégis mennyi erdő van, nagyot 
húzogatnak az esküdt uram egészségére. 

A munkások is megpislantva a „felügyelők" helyzetét, csakha
mar belátják, hogy iszen tizenkét órát nekik is harangoznak. Cso
portonként széjjel telepednek s kibontogatják a rongyaikban hozott 
szegénységet. Egypáran tüzet hevenyésznek s a gazdagabbjai, 
kiknek már penészes kenyér is jut, körülülik s melengetik, pirit-
gatják a talán két hetes, penésztől egész megfakult, kőkemény 
vakarcsot. 

Esküdt uram is e közben még csak egyet-kettőt törül a száján 
a valamikor fehérnek készült ingujjával s hogy elmondogatja a 
délután rövidségét, meg az ő bajait, megkéri a provisort, hogy csak 
ügyeljen erre a szemtelen népre s azután estefelé csak menjek 
haza a kocsiján s reá.ne várjon, mert ő át megy a szomszéd 
völgybe, a hol az ő emberei szántással s vetéssel vannak elfoglalva. 



Mint ö mondja: „mán csak meg kell, hogy nézzem egyszer az 
enyéimet is". „Azután," — fordul ismét a provisor felé — „ne 
feledje"sógor a mai 1 frt napidijunkat a bíróval kiadatni! no 
Isten áldja kenteket." S megy egyenes irányban, többé hátra sem 
nézve. 

A provisor azután ismét letelepszik s a szélcsendes időben 
nagy bodor füstöket eregetve pipájából, tettetett egykedvűséggel 
lesi az esküdtet, hogy mikor fordul be már az erdő mögötti 
rétekre, honnan többé már hiába nézne vissza, mert úgysem látna 
semmit. S hogy az esküdt többé nem látszik, még vár vagy egy 
perczet s azután komoly szavakkal köti az erdőszolgának a lelkére 
a felügyeletet, egy kis prédikácziót is tartva a lelkiismeretes, 
buzgó szolgálatról; hogy ő is még! maradna, de hivatala tovább 
is szólítja s az erdei kihágások ellenőrizetét kell, hogy teljesítse. 
Valójában pedig ha kíváncsiak volnánk utána menni, látnánk mily 
alapos s csalhatatlan helyi ismerettel kormányozza lovait egy 
távolabb fekvő középkorú sürü tölgyesbe ; odaérve, mily óvatosan 
szedi elö s rakja szekerére, a pár nap előtt elkészített nyolez 
darab pilótát, melyek sertés óljához szükségesek, s mily furfanggal 
takargatja be lehullott száraz gályákkal s egyéb szeméttel s indul 
szépen hazafelé, ugy számítva az úttal s idővel, hogy már kissé 
setétes legyen, mire a falu végére érne. 

Hogy ilyetténképen a provisort sürgősebb s fontosabb hivatala 
elszólította, a szegény magára maradt erdőszolga is oda szólítja 
e sorból az egyik éltesebb s katonaviselt létére regulánsabb férfit, 
kivel a múltban jó napokat is éltek: „János bá" •— persze csak négy
szemközt, de a fránya munkáshad már sejti, hogy miről van szó — 
„tudja kend, a községi csorda most ott legel a Bükkös tető alatt, 
szomszédságában meg a vágás, a hol az erdész ur mán a múltkor 
is a marhák nyomait kapta „oszt' a Cseri Jóska pásztor tudja, 
hogy hová kell a tiszteletes ur bivalyát hízásra ereszteni. Hát én 
lassan elmék, de nehogy egy szót szójjon a népségnek; oszt' mire 
a nap árnyéka ide kerül, hát eleresztheti őket. Értette-é ?" „Értem, 
értem, bizza csak rám; no járjon szerencsével." Igy a János 
bácsi. Az erdőszolga pedig lassan elkerül; s hogy már a népség 
nem láthatja, lefordul a megyei útra s elindul az ide márcsak egy 
macskaugrásra fekvő szomszéd faluba. A falu végin találkozik egy 



komájával, ki egypár „eleresztett" szép tönk árával adósa már rég
óta ; vele betérnek a sánta Mózsihoz s eldiskurálnak a változatos 
múltról s tervezgetnek a homályos jövőről. 

Hogy az erdöszolga is kereket oldott, hát persze munkára 
többé senki sem gondol. De nehogy a megmaradt csemetékről, 
vagy magokról valami hivatalos vagy félhivatalos személy, olyas
mit vegyen észre, mintha a munka nem elég erélylyel vitetett volna 
keresztül, hát a megmaradt 8—10 hectoliter makkot, vagy 15—20 
ezer csemetét (s ez tény!) beviszik a közeli sürü cziherbe s ott 
gallyal s szeméttel szépen elfödik. S miután igy most már nincs 
mit vetni, vagy ültetni, hát minden mélyebb lelkifurdalás nélkül 
szépen danolva megindulnak hazafelé. 

Ez kérem alássan a közmunka! Persze, hogy ily viszonyok 
között a nép nemcsak maga-magát csalja, otthon sem csinál sem
mit s kint sem s igy a drága időt ellopja, hanem az erdőgazda
ságnak is háromszorosan árt, mert az anyagot elfecsérli, melyet 
újra kell beszereznie s a fel nem erdősitéssel a növedék is elvész, 
de végre mert az eredményt és kivihetőséget illetőleg a bizalom 
is megrendül. Végül is az erdészre tolnak mindent, ki hiába ren
delkezik s csak a népet sanyargatja; mert iszen azon a helyen 
úgysem nő semmi; már kétszer is vetettünk, ültettünk s még a 
vak is látja hogy semmi eredmény sincsen. 

S ha ezen állapotok ellenében valaki azt veti fel, hogy mért 
nem ellenőrzi a munkásokat az erdész, vagy legalább az erdőör, 
hát annak könnyű a megfejtése. A ker. erdőör mindég kint van; 
de egy ily őrnek van 5—6 s több községe s nem birja valamennyi 
birtokosnál a teendőket ugy beosztani, hogy valamennyi munkála
tot maga vezethessen. Ugyanez áll, de még nagyobb mérvben, az 
erdészről is. 

E bajok megszüntetésén már sokat gondolkoztam, miután 
fizetett munkásokat erre még nem ismernek, csakis a következő s 
eddig már kipróbált s jól bevált expediens mutatkozott olyannak, 
mely a követelményeknek türhetőleg, sőt sok helyt kitűnően meg
felelt. Az erdősitendő területet, vagy területeket, az elöljáróság, a 
kerületi erdőőrrel, erdőszolgákkal s Waldprovisorral a község 
közmunkára kötelezett lakosai között, vagy a földadó, vagy a ház
szám arányában felosztja a helyszínén. Minden közmunka-köteles 



háznak a feje egy bizonyos napon kimegy a helyszínére s visz 
magával 4—6 czöveket. Az említett személyek, kik az erdösitendö 
területek összes kiterjedését s helyét ismerik s igy a közmunkára 
kötelezettek számával azt elosztva, megkapják azt is, hogy egy ily 
munkásházra mennyi terület jut, minden egyesnek a reá eső kom-
petentiát, nem ám trigonometrice, hanem egyszerű lépésekkel 
lemérik s czövekekkel körülhatárolják. A községi biró, vagy 
helyettese a czövekekre az illető nevét s a házszámot feljegyzi s egy
szersmind az egészről magának vázlatot s jegyzetet készít. 

Már most mindenkinek meghagyják, hogy a neki kiosztott 
részt egy bizonyos határidőig köteles befásitani; még pedig jól 
befásitani. Mert a mennyiben pótlás fog igényeltetni azt az illető 
maga köteles teljesíteni. 

Ezzel igen sokat nyertünk. Az illető ház, mondjuk 2 vagy 3 
héten belül, akkor dolgozik, mikor arra legjobban reá ér ; tehát 
saját munkáját sem hanyagolja el. 

Hogy hamarább készen legyen, mert ez neki most személyes 
érdeke, kiviszi összes családtagjait s kora reggeltől esti szürkü
letig dolgozva, nem lopnak el egy órát sem a napból s igy a munka 
is hamarább készen van s a munkásnak is több ideje marad saját 
kenyerén fáradnia. 

A munkálat legnagyobbrészt igen jól sikerül; mert a munkások 
attól való félelmükben, hogy úgyis nekik kell majd a reparaturákat 
végezniök, a kelleténél is lelkiismeresebben dolgoznak. 

Nem megy veszendőbe sem makk, sem csemete, mert a 
kimenő napon a munkás jelentkezésénél annyi anyagot kap, a 
mennyit aznap megbir; a fölösleget ilyenkor szívesen, sőt némi 
önérzettel szállítja vissza. 

Elesik a sok ellenőrzési nap; minek folytán az erdőszemélyzet 
más téren jobban tud érvényesülni. Elegendő t. i. a kitűzött határ
időn tul egyszer jól felülvizsgálni a munkálatokat s a bűnöst ki 
puhatolni, hogy azután felelősségre vonható legyen. 

A felelősség pontosan megállapítható, mig az a közmunkánál 
lehetetlen. 

Végül jó munka után, jó eredmény is következvén, a birto
kos s a nép is bizalommal van az erdőgazdálkodás s az erdész 



iránt is; sőt némi önérzet mellett versengés fejlődik ki, mely a 
munkálatok sikerét még inkább biztosítja. 

Az erdősítések ideje lévén, azon kartársak, kik közmunkára 
vannak utalva, próbálják meg ezt a módot s állíthatom, hogy 
saját megelégedésüket s örömüket fogják benne találni. 

Nagy-Sinken 1901. márczius hó 15-én. 
Graus Géza, 

' m. kir. erdész. 

Meghívó 

A z Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmá

nyának f. évi május hő 4-én tartandó ülését megelőzőleg 

Havas Ágoston urad. erdőmester „A kopár terüle
teken használt ültetési módokról" és 

Kaán Károly m. k. erdész „A hegyvidéki erdő
gazdaság szerepéről a nemzet háztartásában" fel

olvasást tart. 

Van szerencsénk a t tagtársakat, erdőbirtokosokat, 

erdőtiszteket és az erdőgazdaság iránt érdeklődő közönséget 

e felolvasásokra teljes tisztelettel meghívni . 

A felolvasások egyesületi székházunk (V. , Alkotmány-

utcza 10. sz.) nagytermében a jelzett napon d. u. 4 és 

fél órakor veszik kezdetüket. 

Budapest, 1901. április hó 3.-án. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 


