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ománia 131.357 négyzetkilométer területének 21%-át
az erdők foglalják el, miután azonban az ezen száza
lékaránynak megfelelő 2 . 7 7 4 . 0 4 8 ha. erdőterületből tisztá
sokra 4 1 7 . 7 3 4 ha. esik, a tulajdonképeni beerdősült terület
2.356.314 ha.-í vagyis az ország összterületének 18°/o-át
teszi ki.*)
Az erdők jellegüknél és fekvésüknél fogva hegységi,
dombvidéki és siksági erdőkre oszthatók fel. Túlnyomó
részük hegységi és előhegységi erdő, a mely az Erdélyt
határoló Kárpátok déli és keleti oldalain és nyúlványain
*) Megjegyzendő, hogy ezek az adatok csak hozzávetőlegesek, miután
Romániában mindezideig sem országos felmérés, sem pedig kataszter nincs. A
román kormány által a párisi világkiállítás alkalmával közrebocsátott emlékirat
„Notices sur les foréts du royanme de Roumanie" szerint közöljük azokat.
Erdészeti Lapok

terül el. Ezen hegység csúcsai átlag 1 9 0 0 m. magas, de egész
2 5 3 6 m.-ig felnyúló kopár sziklás területeket képeznek, a melyek
alatt 1 8 0 0 m. körüli tengerszin feletti magasságban nagy
kiterjedésű havasi legelők vannak. A fatenyészet felső határán
a törpefenyő foglal helyet, ez alatt azután 1 3 0 0 — 1 8 0 0 m.
tengerszin feletti magasságban szép növésű, elegy étlen
luczfenyves állabokat találunk, melyek sokszor a terület zárt,
hozzáférhetetlen volta miatt őserdőszerü jellegűek. Lejebb
a völgy felé azután a luczfenyővel a jegenyefenyő társul,
1 0 0 0 m. magasságban már bükkel elegyesen, mignem
végre az utóbbi uralgóvá válik. Csak a délnyugati lejtőkön
nyúlik fel a bükk a fenyővel elegyesen 1 2 0 0 m. tengerszin
feletti magasságig. A többi fanemek, mint a Pinus cembra,
Larix sibirica, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus stb. csak
egyenként fordulnak elő. Az erdei fenyő sem itt, sem a
lejebb fekvő vidékeken nem található.
8 0 0 m. tengerszin feletti magasságtól lefelé a dombvidék
régiója kezdődik, a melyet ellentétben a fenyőben gazdag
hegységi régióval, a lombfák uralgó volta jellegez. A magasabb
fekvésű helyeket a bükk foglalja el, elegyetlenül, de elegyesen
is, összekötő kapcsot képezvén a hegy- és dombvidék
között. Délnyugoti lejtőkön a kocsánytalan tölgy csopor
tokban szegődik hozzá, mig azután lejebb mindinkább
uralgóvá válik és felváltja a bükköt, a mely azután a gyer
tyánnal együtt már csak szórványosan fordul elő. A domb
vidék főfanemei ezek szerint a bükk és a tölgy, még pedig a
kocsánytalan és a magyar tölgy. Csoportosan előfordul
ezeken a vidékeken a nyir- és gyertyán, egyenként pedig
a kocsányos tölgy és a különböző juhar-, kőris-, szil- és
berkenye-fajok. A dombvidéki tölgyet a síkvidékinél j o b b
növésünek mondják. A dombvidéki tölgy hosszú törzsű,
3 0 — 3 5 m. magasságig nő, mig a síkvidékinél a 2 0 m.-x\é\

magasabb fák csak kivételesen találhatók. Dr. Schwappach
ezen jelenséget a talajnedvességi viszonyoknak tulajdonítja.
Véleménye szerint ugyanis a talajvíz a síkságon oly mélyen
van, hogy a talaj egy rétege nem tud átnedvesedni.*)
Talajvédő cserjeként a mogyoró szerepel, mig az
csak vízfolyások mentén találhatjuk.

égert

2 5 0 m. tengerszin feletti magasságtól lefelé azután a
síkság kezdődik. Itt kocsányos tölgyet csertölgygyei és
kőrissel elegyesen, azután számos, — az erdő elnevezést
meg sem érdemlő — kis területeken igen elegyes facsopor
tokat találunk, a melyekben kocsányos és csertölgy, mezei
és feketegyürü-juhar (Acer tataricum), hárs-, gyertyán-, szilés berkenye sürü egyvelegben fordul elő. Ezen régió felsőbb
részének fája a dió is, a mely azonban mindinkább ritkul.
Végül ide tartoznak azok a terjedelmes füz s helyenként
nyárral elegyes ligetek is, a melyek az alsó Duna mentén
hosszú vonalakban elterülnek. Itt-ott, homokos talajon
akáczosok is találhatók.
Ha Románia térképére egy pillantást vetünk, látjuk,
hogy az ország terepalakulata ezen tenyészeti öveknek meg
felel. Az ország északi és keleti határát az u. n. erdélyi
havasok (déli Kárpátok) és azokhoz csatlakozólag a bukovinai
határtól délfelé a keleti Kárpátok alkotják; ezen hegyvi
déken terül el az erdők zöme, aránylag még a legjobb
karban lévő és nagy kiterjedésű erdők, a mennyiben állami
vagy legalább is kötött használatú tulajdont és nagy bir
tokot képeznek; a használatilag nem korlátozott magán
tulajdont képező és túlnyomó részben a régi vojvodák

*) Prof. Dr. Schwappach „Eine forstliche Studienreise nach Rumánien und
•den Ostkarpathen" czimfl és a „Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen" folyó
iratban megjelent dolgozatában.

által jobbágyaiknak ajándékozott erdők azonban már több
nyire ki vannak használva. Románia erdőjövedelmét főrészben
ennek a hegyvidéknek 10 kerületre (megyére) kiterjedő
fenyvesei szolgáltatják. E terület mintegy 1,696.031 ha. erdő
53" o arányban tiszta vagy lombfával elegyes fenyőerdőkkel;
különösebben a neamtzui és bakaui kerületekben vannak
nagy kiterjedésű fenyvesek. Miután azonban ezen erdők
között elég sok a túlkoros és rendszertelenül kihasznált,
szakértő körök ujabban azoknak rendszeres erdőtelepítés
czéljából való gyorsított kihasználását sürgetik. Antonescu
Péter, a branesti-i erdészeti iskola tanárának véleménye szerint a
gyorsított kihasználás annál is indokoltabb, miután, a mint
a tapasztalat igazolja, ezek a fenyvesek minőségüknél fogva
hektáronként átlag legfeljebb 2 0 0 — 2 4 0 m . fatömeget adnak,
holott rendszeres kezeléssel ekkora területről 5 0 0 — 6 0 0 m fahozam volna elérhető. És ha az ottani erdők túl
ságos mérvű kihasználásából valamely hátrány keletkeznék,
az csak azáltal állhat elő, ha az erdők felújítása kellő mérv
ben nem eszközöltetnék. Az állam által kezelt erdőket
illetőleg Antonescu szerint e tekintetben kellőképen gon
doskodva van, a magánerdőkre vonatkozólag azonban a
meglévő törvény, — a melyikről még később is lesz szó, —
megfelelő határozmányokkal lenne kiegészítendő, a mire
nézve az előmunkálatok máris megindittattak.
3
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A Kárpátok nyúlványaihoz csatlakozik az ország közép
részét alkotólag a régi Oláhország (Havasalföld) és a régi
Moldva dombvidéke.*) Az a vidék ez, a hol az állam és
egyes nagybirtokosok tulajdonában még j ó karban lévő
tölgyesek találhatók. Ujabb időben azonban ezek terjedelme
*) Románia tudvalévőleg e két fejedelemség egyesüléséből keletkezett, a
melyhez a berlini kongresszus határozmányaiból folyólag kapta 1878-ban még
hozzá a Dobrudsát is.

is jelentékenyen csökkent, miután a szlavóniai és boszniai
tölgyesek kihasználása után a tölgyerdők Romániában is
igen keresettekké váltak, a még álló erdők között pedig
sok lévén a túlkoros, ezek is elébb-utóbb vágatás alá kell,
hogy kerüljenek, ugy, hogy belátható időn belül vágható
tölgyerdő Romániában is ritka lesz.
Bár Románia mind a 3 2 kerületében (megyéjében)
2 % minimális határral erdők és fás területek mindenütt
vannak, a harmadik régió, a tulajdonképeni havasaiföldet
magában foglaló síkság fában a legszegényebb. Itt az
erdők, még az államéi is, ki vannak használva és a terü
letek egy része állandó mezőgazdasági müvelés alá vona
tott. Nyugaton és délen a Duna, keletről pedig az Olt
alsó része által határolt vidéken, Mehedintzi Dolj és
Romanatzi kerületekben, különösebben Kalafat környékén
25.000 ha-ra becsült futóhomokos területek is vannak.
Jellemzők azonkívül a jalomitza és Braila kerületekben
(a Dunától balra) lévő u. n. baragánok, vizszegény puszta
területek, valamint a Dobrudsában: a Duna jobbpartján
lévő és keletről a fekete tenger által határolt Tulcsea és
Küsztendse kerületekben lévő kihasznált legelők, és vizenyős
területek, a melyek egy része manapság már mezőgazda
sági müvelés alá vonatott, másrésze pedig beerdősittetett.
A futóhomok megkötéséről, valamint ezen erdősítésekről
és a Dobrudsa fában szegény vidékein eszközölt erdő
telepítésekről később lesz alkalmam még megemlékezni.
Fanemek szerint a fentebb emiitett 2 . 3 5 6 , 3 1 4 ha. terü
letű erdők hozzávetőleg a következőkép oszlanak meg:
lucz- és jegenyefenyő-erdő
...
tiszta vagy pedig fenyővel elegyes bükkös
bükk, gyertyán, tölgy, szil, valamint egyéb lombossal elegyes erdő
tiszta vagy legalább túlnyomó részben tölgyes
...
nyár és egyéb lágy lombfa (fehér fájú) erdő
akáczos
... . „

321.625
475.595
673.157
739.434
131.383
15.120

ha.
„
„
„
„
„

Ezek szerint tehát a fenyvesekre 1 4 % , a tiszta vagy
túlnyomó részben tölgyes erdőkre pedig 3 1 % , tehát elég
tekintélyes százalékarány esik.

A birtokosok jogi minősége
állami erdő . . . ___ __. . . . __ ..
ehhez tartozó erdőtisztások
vagyis állami erdő egészben .
korona uradalmi erdő . . .
községi és közalapítványi erdő
magánerdő
...

szerint van:
921.644 ha.
163.389 „
1,085.033
70.181
125.986
1,492.841

ha.
„
„
„

A mint látjuk, az erdők igen tekintélyes része: 3 9 %
az állam tulajdonában van, a minek oka az egyházi birto
koknak 1859-ben megkezdett és később folytatólag tovább
vitt szekularizácziójában keresendő.
Nem kevésbbé szembeötlő jelenség az is, hogy az erdők
84%-át az állam kezeli vagy legalább is felügyeli, (a
hivatalos kifejezés szerint az erdők erdészeti kormányzás
— régime forestier — alá tartoznak) és pedig: az összes
állami erdőket 1,085.033 ha., a koronauradalmi, alapít
ványi és községi erdőket 196.167 ha. kiterjedésben és
azonkívül a magánerdőkből még 1,058.835 ha-í, vagyis
egészben 2,340.035 //a-t; e szerint tehát csak 4 3 4 , 0 1 3 ha,
nagyobbrészt síksági magánerdő, nincs állami kezelésben.
Mindenesetre az erdők fentartásának a korábbi devasztálások folytán szükségszerűvé vált kívánalma eredmé
nyezte az állami kezelésnek ily nagymérvű kiterjesztését.
Az 1 8 8 1 . évi június hó 24-ről kelt és azóta a megfelelő
függelékekkel és végrehajtási utasításokkal kiegészitett erdő
iörvény határozmányai is ezen kívánalomnak adnak ki
fejezést. A törvény 3. §-a szerint nemcsak az összes állami,
koronauradalmi, községi, közalapítványi és egyházi erdők
állanak állami fenhatóság alatt, hanem mindazon erdők is
(a mig felosztatlan állapotban vannak), a melyeknél az állam

közbirtokos társ, továbbá a 11. §. szerint az irtás tilalmazásával a hegységi, valamint a vasutak és utak megvédése
czéljából fentartandó erdők, szintúgy a 13. §. értelmében
ugyanily tilalommal a) a folyó partok biztosítása, vízmo
sások, vizáradások és futóhomok képződésének meggátlása
czéljából, b) a vizek rendes lefolyásának és a források
vizbőségének megóvása végett, és c) az erőditvények és
városok közelében lévő és a hadügyminiszter illetve a köz
igazgatás által fentartandóknak megjelölt erdők.
A törvény az irtások meggátlása iránt kifejezetten
intézkedik, de ugy látszik nem rendeli el kellő mérvben
az újraerdősítés kötelezettségét, miért is, a mint Antonescut
idézve erről már megemlékeztünk, e tekintetben pótlásra
szorul és aligha tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a tör
vény hiánya nem abban rejlik, hogy az állami kezelés alá
nem tartozó amúgy is csekély részt képviselő magánerdők
újraerdősítése iránt nem intézkedik, hanem abban, hogy a
már állami kezelés alá vont erdők felújítása tekintetében
a korábbi gazdálkodás okozta bajok orvoslására és a
jelenlegi gazdálkodás által keletkezhető mulasztások meggátlására nem tartalmaz kielégítő rendelkezéseket. Nem
hallgathatom el abbeli véleményemet sem, hogy az állami
kezelés vagy legalább is felügyelet oly nagy erdőállo
mányra terjed ki, a melyhez az alkalmazott személyzet
elégtelen.
A törvény az állam kezelése és felügyelete alá tartozó
erdőkre rendszeres és jóváhagyott üzemtervek szerinti
gazdálkodást ir elő, és az erdők üzemrendezésére és a
tervek elkészítésére 15 évet, tehát a 2 3 millió hektáron
felüli birtokállomány berendezésére a meglévő csekély
személyzet mellett teljesen elégtelen időtartamot irt elő.
Ep azért a bajon határidőhosszabbitással és ideiglenes
-

üzemtervekkel kellett segíteni. Sok nehézség után végre a
munkálatok annyira haladtak, hogy a törvény 11. és 13.
§§-ai szerint erdészeti kezelésben lévő erdők közül
üzemtervvel el volt látva 1 8 9 9 - b e n : állami szálerdő
6 9 . 7 4 2 ha, középerdő 15.263 ha, sarjerdő 12.820 ha,
egészben 9 7 . 8 1 5 ha, vagyis az összes állami erdők
10.6%-a, koronauradalmi, közalapítványi és községi erdő:
szálerdő: 12.600 ha, középerdő 5.074 ha, sarjerdő 9.883
ha, egészben 27.557 ha, vagyis az e minőségű erdők
14'0%-a, magánerdő: szálerdő 184.429 ha, középerdő
16.753 ha, sarjerdő 28.877 ha, egészben 2 3 0 . 0 5 8 ha,
vagyis a magánerdők 15'4%-a és igy összesen 3 0 9 . 8 0 0 ha
erdő, vagyis az összes erdőknek kereken 15%-a.
Az üzemrendezés a hegységi erdőkre terjedt ki és
alapját mindenütt a szálaló üzem képezi.
Az állami erdőket illetőleg még részletesebb adatokkal
birunk. Ezen 1,085.033 ha. terjedelmű erdőkből 1900-ban,
mint már említve, tisztásokra 163.389 ha., ki nem használt
erdőkre 3 2 2 . 5 6 0 ha., kihasznált vagy kihasználás alatt levő
erdőkre 5 9 9 . 0 8 4 ha*) esik. Számszerint volt kihasználatlan
397, kihasznált vagy kihasználás alatt lévő 7 2 5 , egészben
tehát 1 1 2 2 erdőbirtok, illetve birtokrész.
Fanemek szerint volt ugyanazon évben az állami erdőkből:
lucz- és jegenyefenyves
. . . ....
— ...
tiszta vagy fenyővel elegyes bükkerdő
*
bükk, gyertyán tölgy, szil és egyéb lombossal elegyes erdő
tiszta vagy legalább túlnyomó részben tölgyerdő
nyár és egyéb lágy lombíaerdő
ákáezerdő
...

119.636
210.239
267.870
275.739
38.630
9.530

ha
ha
ha
ha
ha
ha

vagyis
vagyis
vagyis
vagyis
vagyis
vagyis

14%>
23%
28%
30%
4%
1%

Az alkalmazott üzemmódok szerint esett: 1. a sarjerdő
üzemre 2 6 % ; 2. középerdő üzemre 1 8 % ; 3. szálerdő
*) Ezen erdők általában a gazdaságilag kezelt erdők, részben még a mini
mumra szorítkozó, vagy csak éppen megkezdett kihasználással.

üzemre és pedig: a) taroló üzemre 2 9 % ; b) csoportos
szálaló üzemre 9 % ; c) szálaló üzemre 18°A>, szálerdő
üzemre tehát egészben 5 6 % .
Érdekesek az állami erdők 1 8 8 9 — 1 8 9 9 . évi kihasz
nálására vonatkozó adatok is. Ezek szerint ez idő alatt ki
lett használva 57.769 ha. (az összterület 5 3%-a). A kihasz
nált törzsek száma volt 4 2 4 . 6 5 0 drb vagyis 7 4 drb átlag
ban ha-kéni, a főhasználat jövedelme 3 1 , 0 9 5 . 7 2 7 lei*),
— egy ha átlag jövedelme eszerint 4 5 1 lei, egy törzsátlag
értéke pedig 6 5 5 lei, — a mellékhasználatok jövedelme
8,590.185 lei, és igy az összes nyers jövedelem 3 9 , 6 8 5 . 9 1 2
lei, a mivel szemben volt kiadás 1 4 , 5 8 1 . 4 8 6 lei, és igy
a tiszta jövedelem 2 5 , 1 0 4 . 4 2 6 lei. Egy ha erdő nyers évi
jövedelme e szerint 3*65, egy ha erdő tiszta évi jövedelme
pedig 2 3 0 lei volt.
-

-

-

Legújabb,'adatok szerint az 1 9 0 2 / 1 9 0 3 . költségvetési
évben (évközben és nem január 1-ével kezdődő kezelési
év) az állami erdők bevétele 5,616.231, a kiadások pedig
1,163.260 leit, eszerint tehát a tiszta jövedelem 4,452.971 leit,
vagyis hektáronként L 0 7 lei kiadás mellett 4 T 0 leit tett ki.
Az erdősítéseket illetőleg a következő adatok állanak
rendelkezésünkre: 1899-ben az egész országban különböző
helyekre elosztva 4 3 csemetekert, egészben 1 3 4 8 0 A Í Z terü
lettel állott fenn. Az azideig termelt csemeték száma volt
3 5 millió, abból 8 millió akkor még készletben; ki lett
ültetve állami erdőkben 9 millió, eladva I V 2 millió, ingyen
kiosztva I 6 V 2 millió. Ezen csemetekertekből beerdősittetett
6 8 helyen 4 8 2 ha tűlevelűekkel, 1 3 7 6 ha lombosokkal,
9 3 5 0 ha akáczczal
és igy egészben 11.338 ha erdő 6 6
lei 75 bani ha-kérúx átlag költséggel.
-

*) 1 lei =

100 báni =

1 frank, a mi pénzünkben 95 fillér.

Áttérve a már emiitett futóhomokos területekre, meg
jegyzendő, hogy az első homokkötési munkálatok 1884-ben
lettek megkezdve, a mihez a Stirbey herczeg birtokán 5 0 0
ha-x\y\ területen az 1 8 7 2 — 1 8 7 7 . években j ó sikerrel ke
resztül vitt ilynemű munkálatok adták meg az impulzust,,
ugy, hogy manapság a 2 5 . 0 0 0 ha futóhomokos területek
ből, a melyekből 9 0 0 0 ha az államé, 7 0 0 0 ha korona
uradalmi és egyházi, 9 0 0 0 ha pedig magántulajdon, 5 2 5 0
ha az akáczczal beerdősitett és részben már használat alatt
lévő terület. A ha-kéni\ telepítési költségek 31 leit tesznek
ki. Az akácz ott gyorsan n ő : 10 éves korban 15 cm át
mérőjű 8 m magas, 15 éves korban 2 5 cm átm. 15 m
magas. A szintén már emiitett baragánoknál az erdősítést
kisérletképen eleintén a bérlők által végeztették, miután azon
ban ez sikerre nem vezetett, az állam maga vette kezébe
a dolgot. Az eredmény — bár a költségek elég magasak,
(74 K ha-ként) — kielégítő; eddig 3 6 0 0 ha lett beerdősitve. A Dobrudsában az állam a községek részére fel
nem osztható erdőket jelölt ki, ott pedig, a hol erdő nem
volt, az e czélra kijelölt területen a községek igénybe
vételével maga erdősittetett; ilyképen eddig 1 9 7 0 ha erdő
létesült, ebből 7 1 0 ha községi, a többi állami erdő.
Az erdők létesítése czéljaira egyébként alapot teremtettek
oly módon, hogy a beerdősitésre kijelölt területek pár évre
mezőgazdasági használatra bérbeadattak és a befolyó bér
jövedelem az alap javára fordíttatott. Az alap vagyona
1903-ban 1,120.000, az ugyanazon évben bérbeadott területek
utáni jövedelem pedig 146.000 leire rúgott.
Az erdősítésekre azonban az állam általánosságban
még igen keveset fordit. Egyideig az erdőeladásokból
befolyó bevétel 2%-át az erdősitések és szállítási berende
zések létesítésére szánt alap javára fordították, ujabban azon-

ban a külön alapok meg lettek szüntetve és minden jöve
delem az állampénztárba folyik be. Az állami költségvetés,
pedig az erdősítésekről nem igen gondoskodik. Egyes ki
használások beerdősitési kötelezettséggel lettek értékesítve.

Legyen szabad végül még a román államerdészet

szer

vezéséről említést tennem. A központi igazgatást a földmivelés,- ipar-, kereskedelem- és uradalomügyi minisztérium
gyakorolja 4 osztálylyal. Az elsőbe a személyi és jogi
ügyek, a másodikba a kihasználás és értékesítés, a har
madikba az erdőrendezés, erdősítés és építészet, a negye
dikbe a mellékhasználatok értékesítésének ügyei tartoznak.
A minisztériumnak közvetlenül alá vannak rendelve az
erdőfelügyelők, a kiknek feladatát a többnyire 1 0 — 1 7
gazdasági kerületből álló felügyelői kerület vezetése és
ellenőrzése képezi. Minden gazdasági kerület (erdőgond
nokság) élén egy főerdész áll, a kihez a megfelelő számú
erdészek és erdőőrök vannak a külső szolgálat ellátása
végett beosztva. A tiszti személyzet áll 1 erdőigazgatóból, 9
erdőfelügyelő, 31 az erdőfelügyelőkhöz beosztott alerdőfelügyelő (erdőmester), 111 főerdész és a minisztériumban
alkalmazott 4 erdészassistensből. Van ezenkívül 1 2 3 altiszt
(erdész) és 2 4 3 4 szolga (erdőőr). A gondnokságok átlag
11.200, a védkerületek 5 0 0 ha kitérjedésüek, a gondnok
ságok között nagyságukat illetőleg azonban nagy eltérés
mutatkozik, igy pl. a tarcaui gondnokság 4 4 . 0 0 0 ha.
A személyzet
megállapítva:
erdőfelügyelő
alerdőfelügyelő
főerdész
erdész
erdőőr

a jelenlegi

javadalmazása

... —

a

következőképen

van

6 0 0 0 - 7 2 0 0 lei fizetés, 2400 lei működési pótlék;
3600—4800 „
„
2160 „
1600-2000 „
„
1075 „
600-1000
1 0 0 - 360

takarékossági

rendszerből

folyólag azonban a

személyzet fizetéséi csak 2 0 % levonással kapja. A személy
zet egy része természetbeni lakással el van látva, azonban
ott, a hol ilyen nincs, az illető lakpénzt mégsem k a p ( ! )
A tiszti személyzet a bel- és külföldön végzett fő
iskolai hallgatókból egészitődik ki. Az erdészeknek (ugy
mint Porosz- és Francziaországban) kiszolgált katonai al
tiszteknek kell lenniök és a branesti-i erdésziskola végzé
sét kell kimutatniok. Az erdőőrök végül kiszolgált katonák
vagy egyszerű parasztok sorából kerülnek ki, könnyen
érthető ezért, hogy legnagyobb részük sem írni, sem
olvasni nem tud.
A szakoktatást illetőleg megemlítendő, hogy a tiszti
személyzet kiképzése végett, mintegy 10 éve a branesti-i
erdészeti iskolát alapították eleinte 2, most már azonban
3 éves tanfolyammal. A felvételi kellék középiskolai vég
zettség és érettségi bizonyítvány. Az 1 9 0 2 / 9 0 3 . tanévben
ezt a tanfolyamot 2 7 ösztöndijas és 8 fizető hallgató
látogatta. Az ösztöndijas hallgatók csupán az egyenruházásért 2 0 0 leit, a fizetők pedig ezért és az ellátásért 1 0 0 0
leit fizetnek évenként. Az altiszti minősítés végett ugyanott
1902-ben egy 2 éves kurzus rendeztetett be. Ennek hall
gatói 18 hónapig gyakorlati jellegű tanításban és 6 hónapig
gyakorlati kiképzésben részesülnek. A növendékek felerészben
teljes dijat, évi 3 6 0 leit, felerészben mérsékelt dijat, évi
160 leit fizetnek, a melynek fejében oktatást, ellátást, lakást
és ruházatot kapnak. A tanintézet czéljaira a czernikai
gondnokság 6 0 0 ha. terjedelmű (tölgy) erdeje áll rendel
kezésre. A másnemű erdők és a szállítási berendezések tanul
mányozása végett nyáron több heti kirándulásokat tesznek.
Mint az erdőtörvényen alapuló szervezet említendő
még a király által kinevezett erdészeti műszaki tanács, a
mely arra nézve, hogy mely erdők helyeztessenek állami

felügyelet alá, szintúgy a nem állami területek beerdősité
sére, közérdekű beruházásokra nézve illetékes helyre véle
ményt terjeszt elő.
Ugy ezen tanács, mint az államerdészeti személyzet
szervezésénél, beosztásánál és állások szerinti elnevezésénél;
erdőfelügyelők (inspectorii), alerdőfelügyelők (subinspectorii),
főerdészek (guardii generáli), erdészek (tulajdonkép főerdőőrök, brigadierii) és erdőőrök (padurarii), — a franczia
erdészeti szervezet mintája felismerhető.

Románia fakereskedelme
elég régi keletű; mint fakiviteli ország azonban Románia, eltekintve a földrajzi fekvése
által is involvált és Magyarország, Ausztria, Bulgária és
Törökország felé irányuló forgalomtól, csak ujabb időben
kezd szerepelni; a 90-es évek óta a romániai fakereskedelem oly tényezővé vált, a mely a nyugateurópai
nagy fapiaczokon már mindenütt érezhető és pedig velünk
szemben is. Ujabb időben idegen, főként német, osztrák, de
magyar tőke által is alapított nagy fakihasználási vállalatok
keletkeztek, a melyek mindannyian kivitelre dolgoznak.
A külkereskedelem alakulására és mérvére később lesz
alkalmam részletesebben kiterjeszkedni; bevezetéskép a fakereskedelem alaki részéről kívánok mindenekelőtt meg
emlékezni.
Mondanom sem kell, hogy egy oly nagyarányú fejlő
désnek induló kereskedelmet, mint a minő a román fakivitei,
bizonyos konceszsziók adásával kellett támogatni. A főfeladat
e tekintetben az államra hárult, a mely financiális okokból
maga volt kezdeményezője a 90-es évek végén a nagy
erdő-, első sorban tölgyes, később fenyves eladásoknak. Igy
ujabb időben az állami eladások könnyítésére szolgál, hogy

a becsárt, illetve kikiáltási árt azt árveréseket megelőzőleg
közlik az érdeklődőkkel; a korábbi szóbeli árverések mellő
zésével a közvetítők és más tényezők kiküszöbölése végett
most az árverések zárt Írásbeli ajánlatok alapján tartatnak
meg. Az eladás rendszerint tövön hektáronként történik és
a kihasználást részletes feltételek alapján szabályozták.
Az értékesítés elősegítésére szolgál az is, hogy a föld
mivelésügyi minisztériumban erdészeti statisztikai hivatal
állíttatott fel, a mely az erdőeladások, árak, szállítási és
kiviteli viszonyok, tarifa és vámügyek stb. tekintetében ád
felvilágosításokat, azonkívül az egyes fák és választékok
mintáit és faiparczikkeket tartalmazó muzeumot is berendeztek.
A birtokviszonyok rendezetlensége mind a mellett az
értékesítésekre kedvezőtlenül hat s különösen nehéz a vevő
helyzete ott, a hol közbirtokosokkal vagy társbirtokosokkal
van dolga. Hátrány az is, hogy az erdőtörvény az idegen
birtokon át eszközlendő szállítás és a viziutak használata
tekintetében nem intézkedik, minek folytán a földtulaj
donosoknak bő alkalmuk nyílik arra, hogy mindenféle
követelésekkel és zsarolásokkal álljanak elő. Nem kevésbbé
nehezíti meg az erdők értékesítését az is, hogy j ó
részük minden közlekedési úttól távol fekszik. Igy a
Kárpátok romániai oldalán is még nagy kihasználatlan
erdőterületek vannak. A vevő ép ezért a kihozatal czéljaira
szolgáló berendezéseket maga lévén kénytelen létesíteni,
csakis alacsony főárakat kínálhat az erdőbirtokosnak és
olcsón is veszi meg az erdőket.
A mondottakból kitűnik, hogy az ottani erdővásárlásokhoz
a kihasználással járó nagy beruházások miatt is nagy
tőkékre van szükség. Ép ezért a kihasználások többnyire
részvénytársaságok kezében vannak. Miután pedig sem az
állam, sem más erdőbirtokosok beruházásokat maguk nem

eszközölnek, ezek legalább eddig,
terhelik.

mindig a vállalkozókat

Az állam egyébként a kedvezőtlenebb fekvésű erdők
j o b b értékesithetését azáltal igyekszik elősegíteni, hogy
ilyen erdők fáját hosszabb lejáratú szerződések alapján
adja el.
Románia ez idő szerint 3 1 7 7 km. vasúthálózattal bir.
A fakereskedelem czéljaira ezek a vasutak többé-kevésbbé
mind igénybe vétetnek. A szállítás főirányai kelet felé a
fekete tengerhez visznek. Galatz és Konstanza — előbbi
dunai, utóbbi tengeri kikötő — főemporiumai a fakivitelnek. A Dunától Konstanzáig az összeköttetést a GyurgyevoKonstanzai vasút létesiti. A tutajozásra igénybevehető folyók
a Bisztricza, Moldova és Szereth Moldvában, és az Olt
Oláhországban; mindezekhez csatlakozik a dunai ut Galatzig, a
mely a fakivitei főhelye, itt rakatván hajóra azon faanyag,
a mely Német- és Francziaországba, Angliába, valamint a
többi országba tengeren szállíttatik. A Németország, Belgium
és Hollandiába küldött fát Galatzról Rotterdamba szállítják.
Galatz Konstanzát jelentőségében jóval túlhaladja és ma
napság már a tengeri hajók részére alkalmas dock-okkal
és közvetlen berakás czéljaira szolgáló berendezésekkel van
ellátva. Tudvalevő, hogy az erdélyi és bukowinai fa tekin
télyes része szintén Galatzon át vitetik ki.*) Hivatalos
adatok szerint Galatzról 1901-ben kivitetett 3 1 8 . 9 5 9 tonna
(á 1000/e§)fa, ebből Oroszországba 6 1 . 2 7 8 tonna, Hollandiába
5 8 . 5 7 3 tonna, Törökországba 4 1 . 2 8 9 tonna, Francziaországba
3 4 . 1 2 9 tonna, Olaszországba 2 6 . 2 2 8 tonna, Bulgáriába
2 4 . 2 2 3 tonna, Afrikába 2 0 . 8 3 9 tonna, Belgiumba 2 0 . 2 1 4
*) A román áruforgalmi statisztika szerint más országokba való rendelte
téssel átvitetett Románián át Ausztria-Magyarországból fa és faáru 1902-ben
133.179 tonna. Ez főrészt Galatzon át ment ki.

tonna, Görögországba 16.542 tonna, Németországba 7 6 1 5
tonna, Angliába 7 5 6 5 tonna és Spanyolországba 3 9 9 tonna.
A román vasutak szállítottak 1898-ban 3 9 . 7 7 0 waggon
(á 10.000 kg) haszonfát és 45.378 waggon tűzifát. A román
dunai kikötőkből ugyanazon évben kivitetett 1,913.579 drb
deszka és 2 1 4 . 6 2 6 ni' fa, 1901-ben pedig 1,911.209 drb
deszka és 4 1 9 . 4 6 0 m? fa.
Bár ujabban a vasúti tarifák mérsékeltettek, miáltal
az Odessza felé terelt faforgalom Galatz javára irányiitatott,
mégis — Antonescu szerint — a vasúti szállítási díjtételek
(jelenleg 3 bani tonna kilométerenként) további mérséklése
igen kívánatos volna, azonkívül pedig e díjtételek olyképeni
megállapítása, hogy az átmeneti forgalom ne részesittessék
előnyökben a román termelők és a külföldre szállító kereskedők
hátrányára. További kívánságok gyanánt jelöli meg nevezett
tanár még a következőket:
Helyiérdekű vasutaknak és utaknak az erdőkben gazdag
vidékeken való építését; a vizi szállítási dijak leszállítását;
Anglia, Spanyolország, Portugália, Egyptom, Algir és Tunis.
felé a hajójáratok szaporítását, szükség szerint a megfelelő
subvenczió adásával; a Bisztricza és Olt szabályozását, és
parti rendőrség szervezését, a mely vizáradásokkor a fatolvajlást meggátolná; idegenektől, külföldiektől, a kik
a viziutakat igénybeveszik, a vizimüvek helyreállítása és.
folyószabályozások elősegítése czéljából járulék beszedését,
további egyesületi, informaczióadási és pénzintézeti szer
vezést, a fakereskedelem és fürészipar érdekében; ott, a
hol a kivitel érdekei és uj fogyasztási piaczok szerzése
ezt megkívánja, a konzulátusok kimerítő havonkénti értesí
téseit; a fontosabb külföldi fafogyasztó helyeken kereske
delmi muzeumok
létesítését; a kereskedelmi kamarák
ban a megfelelő érdekképviseletnek, szintúgy pedig árufor-

galmi
értékmegállapító bizottság létesítését; téli időre,
a midőn a Duna befagy, a Galatz felé irányuló kivitelnek
Konstanza felé való irányítását, és végül a fürésztulajdono
sok és munkásaik közötti viszony szabályozását, hogy azok
a bizonytalanságok, a melyekkel a rendes szegődött mun
kások helyett napszámosok alkalmazása jár, elkerültessenek.
Áttérve ezek után a fakereskedelem
alakulásának
és
mérvének vázolására, elsősorban is meg kell jegyeznem azt,
hogy a belföldi kereskedelem a kiviteli kereskedelem mellett
elenyésző csekély. Az erdőknagybani vásárlása, a ki használással
járó nagy befektetések a fakereskedelmet szükségkép a kivi
telre terelik. A védővám jellegű magas tarifák e mellett a
fabehozatal fokozatos csökkenését eredményezik, ugy hogy
most már az utolsó tiz év óta a behozatal folytonos csök
kenésével a kivitel állandó emelkedése áll szemben. Ennek
illusztrálására legyen szabad felhoznom, hogy mennyiség
szerint 1893-ban a fa és faáru behozatal az összbehozatalnak 7.08%-át, 1902-ben azonban már csak 1-81° o-át, a
fa- és faárukivitel ellenben 1893-ban az összkivitelnek
1-08%-át; 1902-ben pedig már 9-66%-át tette ki.
Érdekesen tárgyalja ezt a kérdést Antonescu tanár a
„Revista Padurilor" (erdészeti szemle) czimü szaklapban,
de külön lenyomatban is megjelent és egyszersmind a
„Progressul s i l v i c (erdészeti haladás) egyesületben is elő
adott értekezésében: „A kereskedelmi szerződések és azok
befolyása a román fakereskedelemre és faiparra." Az ő érte
kezésében foglaltakat az 1 9 0 2 . év adataival kiegészítve,
felhasználom az alábbiakban.
Románia 1875-ben (akkor még az 1878-ban bekövet
kezett önállósításig Törökország fenhatósága alatt lévő feje
delemség) gazdasági önállóságának első lépéseként Török
ország tiltakozása daczára 1 8 7 6 . január 1-vel kezdődő
Erdészeti Lapok
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hatálylyal kereskedelmi szerződést kötött Ausztria-Magyar
országgal. Ugy ez, mint az 1878-ban életbe lépett és 1886-ig
érvényes általános vámtarifa is az osztrák-magyar behoza
talnak a román kereskedelem és ipar rovására módfelett
kedvezett, mignem végre 1886-ban, az előbb emiitett keres
kedelmi szerződés lejáratával mód és alkalom nyílott az
u. n. autonóm vámtarifa alkalmazásával arra, hogy egyes
iparágak, igy a faipar is Romániában meghonosuljanak és
megerősödjenek.
Ezen czél elérése czéljából pl. fenyőtörzsek, a melyek
1886-ig vámmentesek valának, ez időtől fogva m?-kéiú
15 franc (lei) vámmal, az eddig szintén vámmentes
épület és müszerfa pedig <7.-kénti 3 fr. vámmal lett terhelve;
a közönséges faáruk vámja q.-ként 2 fr.-ról 12 fr.-ra és a
bútorok, házi eszközök, szerszámok.vámja 9 fr.-ról 6 0 fr.-ra
emeltetett.
Ez a védő és tiltó tarifa Ausztria-Magyarország és
Románia között a még emlékezetünkben lévő vámháborut
idézte elő, a midőn is Románia gabona- és állatkivitelét
az Ausztria-Magyarország részéről alkalmazott magas gabona
vámok és állatbeviteli tilalmak igen megnehezítették, más
téren s különösen a fánál azonban az uj tarifa kellőkép
érvényesült és annak behatása alatt a Romániába való fabehozatal csökkent, az onnan való kivitel ellenben emelkedett.
1891-ben végre egy uj, úgynevezett mérsékelt (209
áru helyett csak 81 árut védelemben részesítő) autonóm
tarifa lépett életbe, a mely a tarifa tételeknek vala
mennyi országgal szemben egyformán való alkalmazásával,
a ma is érvényben lévő kereskedelmi szerződéseknek képezi
alapját. Ez a tarifa a minket érdeklő áruk között a fenyő
törzsek 15 fr. vámját 4 fr.-ra csökkentette, az épületfa vámját
ellenben a /;z -kénti 3 fr.-ról 5 fr.-ra (leire) emelte.
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Csökkent azonkívül a tűzifa vámja 5 0 bániról 2 5 bánira,
a faszéné 2 fr.-ról 1 6 0 fr.-ra. Részletesebb áttekintésül
szolgáljon egyébként a következő táblázat:

Tűzifa
Faszén
. . . ..
- —;
Fenyőtörzsek és rönkök . . .
Épület és műfa... . . .
Exotikus fa
Tölgydonga
...
Hordók tölgy és kőrisfából
Nyers parafa...
Szagos fák ... ... ...
Sás, fűzfavesszők és közön
séges nád . . . ... . . . — ...
Exotikus nád . . . . . . — —
375
Közönséges faáruk... ... . . .
376
Közönséges sás-, fűzfa- és
377
nádból fonott tárgyak . . .
Exotikus nádból fonott tár
378
gyak
Furnirlemezek, nem berakott
379
parketta, megmunkált pa
rafa
...
... ... —
380a; Bútorok, gazdasági eszközök
38061 Szerszámok, műszerek, ké
szülékek, gépek fából . . .
381
Finom esztergályozott és fo
nott áruk
...
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

100 kg.
100 „

1
4
5
1
1
4
3
10

100 kg.
100
100
100
100
100
100-as
köteg
100 kg.
100

30

12

1
8
20

100

80

100

100

100
100

5 i 75 U 0
351!60

40
60

100

351| 60

30

100

50 150

50

Megjegyzés.
A német birodalommal 1886—1891. évekre külön kedvezmé
nyes szerződés volt érvényben a 365—378. tétel alatt felsorolt áruk vámmentes
ségével és a 3 7 9 — 3 8 1 . tétel alatt felsorolt árukra érvényes mérsékelt tarifával.
Ele Ausztria-Magyarország ellen irányult; ezen tarifának kihatása ha nem is a
fa és faáru behozatal, hanem a többi ipari czikk (szövetek, gépek stb.) behoza
talára igen nagy volt és alapot adott ahhoz, hogy a Romániába való behozatalt
illetőleg (érték szerint) ma Németország első helyen áll.

A Románia külkereskedelmére vonatkozó adatok egész
1850-ig mennek vissza. A fakereskedelemnek*) ezen időtől
számitva 10 évi időszakonként való alakulását és végül a
legutolsó 3 év eredményét, valamint ez időszakok évi át
lagát a 4 5 1 . oldalon lévő táblázat tünteti elő.
Szükségesnek vélem ennek kiegészítéséül a fakülkereskedelemnek 1 8 7 1 . évtől 1902-ig való alakulását is kimutatni,
miután abból annak ujabb alakulása és a vámtarifák be
hatása is legszembetűnőbben kivehető. (L. a 4 5 2 . oldalon
levő táblázatot.)
A mint ezen adatokból látjuk, a meglehetős indiffe
rens jellegű 1 8 7 1 — 1 8 7 5 . évi időszakról nem szólva, az
1 8 7 6 — 1 8 8 6 . évi időközben, az Ausztria-Magyarországgal
kötött szerződés idejében, a behozatal feltűnő mérvben
emelkedett, azután apadt, 1 8 9 4 . év óta pedig határozottan
apadóban van, és ugyanazóta a kivitel emelkedett.
Méltán feltűnhet a behozatal apadása mellett a kivitel
nek 1 8 9 9 óta bekövetkezett rendkívüli mértékű emelkedése
is. Oly jelenség ez, a mely a többi faexportáló államoknál
ez idő alatt nem fordult elő. Ennek okait vizsgálva, meg
kell jegyeznünk, hogy habár a védő vámok az időközben
megizmosodott fürésziparnál is érvényesültek és a fakivitelt ez időszak alatt is elősegítették, főleg más két ok
idézte elő ezt a nagy emelkedést. Az egyik a Romániában
1899-ben bekövetkezett gazdasági és financzialis krizis. Rossz
termés és takarmányhiány abban az időben az állami erdő
gazdaságnál is éreztette káros hatását, az erdőket a
*) A román pénzügyminisztérium által kiadott külkereskedelmi statisztikában :
„Comerciul exteriőr al Romaniei" a XVIII. árucsoportot a fa és az abból eredő
helyesebben azzal rokon iparágak alkotják, ez képezi tárgyát a közölt kimutatások
nak is. É p azért a midőn a fentiekben és a következőkben külön megjelölés nélkül
fakülkereskedelemről van szó, az illető árucsoporthoz tartozó összes áruk, tehát
a fa és faárukon kivül sás, nád, fűzfa és abból készült áruk, bútorok, faeszközök stb. értendők. (V. ö. 4 7 2 — 4 7 4 . oldalon lévő táblázattal.)

A behozatal

A ki vitel

A kivitelre

A behozatalra

Az időszakok
értéke leikben

eső többlet leikben

évei
évi átlagban

egészben

1850— 59
1 8 6 0 - 69
1870— 79
1880— 89
1890— 99
1900—902

—

egészben

évi átlagban

évi átlagban

egészben

1278638 28

182662 61

—

—

—

—

1278638 28

182662 61

1129812 82

16527235 88

1836359 54

—

—

—

—

7488733 28

706546 72

6733258 44

21885620

—

2431735 55 38713706

4301522 89

—

—

—

—

125232822 60

12523282 60

55858445

—

5585844 50 69374377 60

6937438 10

—

—

—

—

_

6437751 60

48965228

—

4896522 40

15412288

—

1541228 20

—

—

—

—

-

49846643

—

16615547 33

—

—

—

9038502 60
60599326

64377516

—

7090542 —

266338709 20

—

évi átlagban

egészben

2363514

194361810 16

123500371 60

—

42756101 —
51277100 56

14252033 33

Behozatal és k i v i t e l 1871. év óta érték szerint (leikben):
A behozatalra
Ev

Időszak

Behozatal

A kivitelre

Kivitel

eső többle t
1871

%

1872

6

o «<d

1873
1874

1377485

1774095

2281266

1911154

390610
370112

2592484

1964473

628011

4191411

2035034

2166377

1875

4592670

1806414

•2786256

1876

10325539

3312167

7013372

19085056

1739799

17345257

.Sí

5999232

4006172

1993060

1879

o . £ .SS

10154183

3336312

6817871

1880

£.2

12710160

5077004

7633156

13912270

5162466

8749804

15484419

5143144

10341275

18868857

8084298

10784559

:<

1877

"« 3 o

1878

(fl

1-,

N

1881
1882
1883
1884
1885

ts>

N

3

c/1

T3

<
N
< 0 0 <L>

17136844

6922164

10214680

17417805

7803432

9614373

11977897

7384230

4593667

• "aj
E_„
^-aí E

6025439

4111435

1914004

— ** SB . ^

4865552

2158731

2706821

6833583

4011541

2822042

1890

7208979

2862417

4346562

1891

8618308

3460157

5158151

1892

7109525

3247511

5822014

8284825

2697749

5587076

6220219

4699842

1520377

5209696

4848048

361648

6375530

7441501

>

5737464

6627136

o

5368079

4966491

4244891

8114372

2138038

12321859

2198876

17950376

2753628

19574408

1886
1887

« B

1888
1

1889

E
o=-

1893
1894

U

_i
u

1895

—

1896

cd

1897

zz

> 5

1898

/n

1899

fcwO
<u

1900
1901

o

jg
Íj

"OJ

—.

1

1902

1065971
889672
401588
3869481
10183821
15751500
16820780

marhalegeltetés számára meg kellett nyitni, beruházások,
patakszabályozások, erdősítések redukáltattak. Miután pedig
ezen krizis behatása alatt belföldön az épités úgyszólván
teljesen szünetelt, a fürészrnüvek kész áruval pedig bőven
el voltak látva, élénken előtérbe lépett a szüksége annak,
hogy a román fakereskedelem uj piaczokat keressen fel.
Megfelelő árengedményekkel uj összeköttetések létesültek,
különösebben
Hollandiában és Belgiumban, azonkívül
emelkedett az Ausztria-Magyarországba irányuló fakivitei
is, és pedig különösebben gömbölyű fenyőfában, minden
nemű épület és müfában, valamint tölgydongában.
A másik körülmény, a mely Románia fakivitelét nagyban
elősegítette, az 1901-ben bekövetkezett nemzetközi keresdelmi krizis volt. Ez évben ugyanis a faárak annyira
visszaestek, hogy több jelentékeny svéd, norvég, finnlandi
és orosz fakereskedő czég veszteségeiből kifolyólag kény
telen volt liquidálni; hogy pedig a további katasztrófákat
kikerüljék, az emiitett északi országok nagyobb kiviteli
czégei megállapodtak abban, hogy az árak emelése végett
a termelést redukálják. A redukált fakészletek folytán azután
az áruk oly magas árban kináltattak vételre, hogy a főként
angolországi vevők és közvetítők ezen magas árakat meg
adni hajlandók nem voltak és kedvezőbb feltételek mellett
inkább Románia, Bukovina és részben Erdélyből vették a
fát. Ez időre esik a franczia, angol és olasz piaczokon,
valamint a németalföldi és belga piaczokon való térfog
lalás is, a midőn főkép angol vállalkozók a Galatz utján
történő szállítást a kezükbe vették. Hogy mily arányú volt
ennek a kivitelnek a fejlődése, elég annak a megemlítése,
hogy Hollandiába 1893-ban még semmi, 1902-ben pedig
2,067.498 lei értékű volt a kivitel, Belgiumba kivitetett
1895-ben 6 1 5 lei, 1901-ben 2,279.787 lei értékű áru.

A román behozatalt és kivitelt fában, faipari és egyéb
rokonipari árukban származási és rendeltetési országok
szerint, valamint árunemek szerint az utolsó 10 év alatt a
4 5 6 — 4 5 9 . oldalakon levő táblázatok tüntetik ki.
A forgalomnak országok szerinti részletezéséből lát
hatjuk, hogy legnagyobb a forgalom
Ausztria-Magyar
országgal. Ezen forgalomnál azonban az Ausztria-Magyar
országból való behozatal állandóan csökkenőben, az oda
való kivitel ellenben emelkedőben van. E jelenség oka
gyanánt mást nem mondhatunk, mint azt, hogy eltekintve
attól, hogy fafogyasztás, fakereskedelem és faipar foko
zódó mérve folytán a monarchiánkba való fabehozatal
emelkedik, Romániában pedig az erdők fokozottabb ki
használásával és a fürészipar, valamint a fát feldolgozó
iparágak fejlődésével kapcsolatban a fa- és faáruszükséglet
máshonnan mint belföldről való fedezésének szükségessége
mindinkább megszűnik, ez azért is van, mert a román fa
kedvezőbb feltételek mellett vihető ki Ausztria-Magyar
országba, mint a hogy az ausztria-magyarországi fa R o 
mániába behozható; e tekintetben elsősorban az a körül
mény esik latba, hogy Románia, mint általában, az AusztriaMagyarországból behozott fát is magas vámmal terheli, mon
archiánk pedig, mint a többi országokéból, ugy a Romániából
bejövő fáért sem szed vámot. Azonkívül az sem hagyható
figyelmen kivül, hogy bár ujabban a nagy kereslet és az
erdők kevesbbedése miatt az árak most már ott is emelked
nek,*) a román fa eddigelé még mindég olcsóbb, mint a mienk.
a

*) '§)' pl. korábbi 100—150, néha még ennél is kisebb árak helyett a fenyő
erdők /ífl.-ként most már 4 5 0 — 6 5 0 leiért adattak el, egy nagyméretű luczfenyőtörzsekkel biró erdőrész ha.-\a 1478 lei-ért. Korábbi eladások eredményeként ide
iktatom, hogy egy ha tölgyerdő 4 0 0 — 5 0 0 törzszsel 9 0 0 — 1 2 0 0 leiért, egy bükktörzs 3 5 báni, egy fenyőtörzs 8 2 5 lei, egy tölgyíörzs 12—17 lei átlagárban
kelt el. Legmagasabb ára az Olt menti, kitűnő minőségű tölgyfának törzsenként
22"60 lei volt. Utak, vasutak közelében lévő erdők fája természetesen drágább.

Egyébként abból, hogy Ausztria-Magyarország fakivitele Romániába csökken, fakereskedelmünk
hátrányos
fejlődésére következtetést ne vonjunk. Románia fában
bővelkedik, mint azelőtt; most erdeit fokozott mérték
ben kihasználja, az idegen fa behozatala ellen és faipar
teremtése czéljából védővámokat vet ki, és igy termé
szetesen a mi fakereskedelmünk és faiparunk az adott viszo
nyok között ott tért nem foglalhat. Érvényesül azonban
más irányban és pedig azáltal, hogy Romániát mint át
viteli területet évek óta veszi igénybe, és pedig a román
statisztikából vett s itt következő adatokból kivehetőleg
oly mértékben, hogy ez igazolja azt, hogy a monarchiá
nak a Romániába és Románián át irányuló fakivitele egész
ben véve nem csökken. Ugyanis kivitetett fa és faáru
Ausztria-Magyarországból:
Évben
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.

Romániába
Románián át más országba
m
é
t
e
r
m
á
z
s
378.786
1,320.847
222.697
1,785.033
150.147
1,590.781
391.705
1,308.590
91.739
1,407.486
96.989
1,924.408
104.528
2,362.156
61.405
1,321.236
60.100
1,377.682
55.878
1,331.797

Összesen
a
1,699.583
2,007.730
1,740.928
1,700.295
1,407.486
2,021.39/
2.466.684
1,382.641
1,437.782
1,387.675

Hogy Romániából mily tekintélyes famennyiség vitetik
monarchiánkba,

az

kitűnik az 1 9 0 2 . évi

adatokból is, a

melyek szerint kivitetett
Ausztria-Magyarországba
._. ___
1,397.608 q
más országokba._.
. . . ._.
1,808.542 »
Tekintettel arra, hogy a Török- és Oroszországba, vala
mint Bulgáriába és Szerbiába irányuló kivitel 3 9 6 . 8 4 5 q-t
tett ki, a többi távolabbi országokba való kivitelre
1;411.697 q esik, a mely kivitel e szerint tehát nem sokkal
nagyobb, mint a mennyit monarchiánk Románián át kivisz.

Behozatal Romániába származási országok szerint.
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a) mennyiség métermázsákban
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

.;:._

— ...
— ...
. _ ...

378736
222607
150147
391705
91739
96989
104528
61405
60100
55878

84234
51594
16921
24657
25563
18905
27123
12922
6631
6442

30951
20457
30531
28861
17989
15856
15553
8538
2467
9238

9139
23628
10953
19008
19276
20319
32773
16109
9213
5604

4244
7522
4740
3869
7101
5413
3744
1625
2628
2415

2894
1534
791
2457
2376
2155
1405
712
1387
1887

775
882
546
907
1591
750
744
216
252
322

1240
836
603
1019
1766
1578
920
553
684
901

1527
1541
146
128
107
419
310
719
12831
260

241
177
207
215
194
639
435
98
180
211

24
649
32
88
59
164
48
34
50
110

401
7
8
12
3
165
95
12
8
6

13
24
18
22
43
46
94
7
51
14

88369
47029
29909
21841
17883
59961
32309
28161
54072
98120

111478
88547
93264
113329
97332
225116
169398
45671
48020
76490

10635
23561
10762
8259
10620
18685
14809
13998
10481
18393

4049
1930
2328
873
757
14225
29513
1803
2541
1477

8
7151
3451
5671
1717
7273
5382
1452
21958
9150

50
102
240
130
1933
283
63
100
218
362

514469
331560
215888
473078
169900
163681
187845
103050
96750
83596

62
784
197
117
20617
48832
17541
20749';
22594
28788 ;

8284825
6220219
5209696
6375530
5737464
5368079
4244891
2138038
2198878
2753628

b) érték leikben
1893
1894
1895
1896
1897 . . . ...
1898 . . . . . .
1899
1900
1901
1902 . . . .

5414572 240286 118227
3840337 175859 115738
3297289
79427 145241
4382899 114190 139930
3022400 110614 129228
3082010
97379 74697
2197430 112205 70313
1228768
50027 58023
1116000
32364 40541
1414268
66062 61087

31454
38051
25171
48335
40744
45319
67403
33756
20480
13742

1410713
1373662
1099563
969672
1196205
1149223
995275
378260
516105
615312

125525 180281
83092 72187
51396! 170466
1279931174413
124567 674378
101142 140231
68373 144168
66486 26745
80319 47831
89399 63228

546166
352291
201239
258C08
290452
303786
320772
184139
185572
197312
-

.

Egészben
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Szerbiába

Svájczba

XI

Egyptomba
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NagyBritanniába

Belgiumba

Német
alföldre

Görög
országba

Olasz
országba

Franczia
országba

Bulgáriába

Orosz
országba

Török
országba

Években

AusztriaMagyar
országba

I

Kivitel Romániából rendeltetési ország-ok szerint.

ci) mennyiség métermázsákban
1
1893 113261
1894 156624
1895 178426
1896 493292
1897 588396
1898 464779
1899| 828330
1900 1070643
1901| 1218592
1902 1397608
1

59398
99837
102327
135859
90901
74705
123213
48416
76855
93551

23357
78297
68127
92513
87207
98754
63207
132032
220538
243872

36048
56990
91109
86173
93303
74979
170125 112553
142777
36914
59252
49030
6723 95784
16822 113402
71421 179722
58563 302538
1

5403
20995
15586
44921
49135
16265
43450
117
140669
163793

6768
25
31997
5
—
35443
—
—
31544
9740
191
19034
53812
105
47889
36499
17650
42456 232317
2629 171822 190576
49703 223265 284987
62049 295194 243022

2404
0-2
4885
—
81
825
445
—
112
65
—
—
5676
3959 23946
9972 2100
6889
1816
—
9589
410
1509
—
2598
1041
2
—
144465
3848
705
—
115973
87975
109
49387 201789 77375 7049

1 5300
313740
5
5977
572370
2
50
568420
1512
60 1125700
39
1087083
—
29
858405
25
0 - 8 1506796
19
1895496
17 23453 2693279
86 10374 3206150

b) érték leikben
1
1893 694494 617595
1894 687402 1059333
1895, 902816 1067021
1896 2275364 1069723
1897 2738133 785105
189S:!l 980041 648788
1899 3763625 1040204
1 9 0 0 5 6 8 6 8 9 4 445744
1901 6376897 60S956
1902 6534340 730150

250199 410158 392526
56998 140044
759272 711863 86145S 210282 334132
693710 902837 751999 155865 366845
738695 1299373 1071245 359648 279120
694984 1106918 302969 398700 162154
659048 455825 392613 135520 393326
393906 428163 772635 347701 390925
856455 199775 1011246
8215 71191
976126 436706 1682889 1150648 453848
897788 373179 279S322J1160308 563199

—

615
1389

—
55796
305322
2054
186296
1192
761321 151124
1274740 1537346
1685559,2279787
2067468J1711638

33510
360 52683 2697749
60 48350
893
8256
4450
113 60935; 4699842
—
—
3572
3090
43
250 4848048
—
56787
33078 191568
300 7441501
— 10804
30380
18630 79768
630 1389
—
6627136
—
—
90532
14792
123 8395
4966491
—
47072
9893
560
7233
10 8114372
—
9871 44855
1170926
4592
12321859
—
—
2193 1916 187760: 17950376
1382889 714202
587189 1434680 541628 93185 8149 70175 19574408
1

Egészben

Finom faragott,
esztergályozott
és kosárkötő
áruk

Szerszámok,
eszközök és
gépek fából

Bútorok, házi
eszközök és
egyéb faáruk

N
£
••O »C3

1 Furnirok, parketták és f e l dolgozott para-j
| faáruk

«

Exotikus
nádfonatok

V)

Sásból, füzból
és köz. nádból
készült áruk

Külföldi nád

Sáf, fűzfavessző,
közönséges nád

Szagos fák

Nyers parafa

Tölgy- és kőrisfahordók
•és hordócskák

Tölgyfa- és
kőrisfadonga

Exotikus fák

Szerkesztési
fa

Fenyőtörzsek
és rönkök

Faszén

Tűzifa

Években

Behozatal árunemek szerint.

a) mennyiség métermázsákbán
1893:1147820
18941133850
1895 90300
1896, 93700J
1897! 89419
1898 106024
1899 130528
1900 76182
1901: 73313
1902 58662

20700 214370 97100
20550 131790 14010
9490 74300 18200
14570 324010 8620
12265 25725 5601
4756
9305 12469
4126 20935 5423
2243
8350 3403
1500
2560 4272
1378
6430 3348

10
680
60
560
303
19
98
27
374
126

5960
5490
4170
3390
7006
4919
5959
744
1159
6

3330
1660
1140
3700
1162
2413
2089
2145
3071
1793

120 0 - 8
290 2 - 0
350 0-2
420 4 8 - 0
599
ro
863
1-0
491 0 - 0 3
500 0-2
776 0 2
778 5 - 0

1080
1930
4170
3260
3035
4695
4789
1633
1916
1450

250 12180
210 10690
224 8720
220 10010
261 12343
5852
289
290 3759
253 2973
182 2698
254 2367

260
260
227
260
303
385
310
145
292
390

160
140
120
250
196
275
135
64
94
152

690
628
600
1160
1008
1104
889
330
444
673

6870
6290
5620
5360
5538
6260
4634
2783
275i
3731

1350
1199
1562
1609
2102
1839
745
868
1446

3560
2110
1910
1790
2426
1946
1553
529
472
607

1

514460
331560
215880
473070
169900
163681
187847
103050
96750
83596

b) érték leikben
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

221733
200255
180618
187418
178838
212049
261057
152365
146626
117325

165680
164449
94929
116617
98206
38050
33016
17951
12000
11027

642900 971005
394470 140101
297200 132040
1296480 68990
106903 44808
37220 99754
83740 43390
33400 27222
10240 34181
20260 26784

102 59634 200060 9532
185 2786 35717 731144 53044 135848 138422 2063529
2853544 8284825
6861 5 4 0 1 6 1 0 0 0 1 8 22075 626 4982 30150 641778 53214 113248 125688 1887348 350488 1930352 6220219
605 41768 68755 28374
57 11928 32438 523234 45568 96592 120328 1691880 311886 1531496Í5209696
11302 33912 148045 24347 105951 9322 31825 600941 52140 153144 232454 1609326343640J1435032 6375530
6069 70061 46502 47965
199 8672 36564 740593 60750 118014 201786 1661403137381 5\ 1936216 5737464
382 49198 96553 69105 268 13415 40026 351170 77070 165306 220982 1878030 462513 1556989 5369079
1972 59560 83562 39317
7 13642 40688 225543 62034 81570 177872 1390371 404760 1242790 4244891
544 7449 85S00 40057
53 4666 35531 178430 29128 38634 66124 832124 164904 423656 2138038
7491 11559 122863 62086
46 5477 25540 161936 58560 56442 888 IC 824493 191089 379400 2198878
2524
64 71710 62216 1087 8 6 0 1 3 5 5 8 8 141038 78078 90786 134626 1213170 289100 448644 2753628

Egészben

Szerszámok,
,gépek és eszkö
zöli fából
Finom faragott,
esztergályozott
éí kosárkö ő
áruk

0-07
0-08
0-2

Bútorok, házi
eszközök és
egyéb faáruk

80
30
97
240
126
227
161
172
111
316

Furnir, parketta
és feldolgozott
parafa-áruk

Exotikus nádból
fonott áruk

||
Sásból, fűzből
és köz. nádból
1 készült áruk

Közönséges
faáruk

j Exotikus nád

Sás, fonófüz éj
közönséges nád

| Szagos fák |

Nyers parafa

Tölgy-és köris, fából bordók és
| hordócskák

Tölgydonga

Exotikus fák

Szerkesztési
fa

Fenyőtörzsek
és rönkök

Faszén

Tűzifa

Években

Kivitel árunemek szerint.

a) mennyiség tnétermázsákban
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

47760
56380
91030
145850
120311
195134
293789
220218
263339
260926

—
40
1
101
223
103
11
102
40

57290
104430
71320
288710
445823
253425
492319
632356
705157
890280

205470
339560
393390
595340
506889
393775
571646
920407
1508109
1713471

300
63260
—
7960
91930
—
2
7999
58
8
1181
—
63070
—
— 156653
— 316962

110
960
350
30
78
386
122
132
169
244

25
5550
0-03 —
2660
6-0 —
1360
0-3 —
2351
— — 12905
8 - 0 — 143492
—
0 - 4 49468
— 1-0 53565
14769
2-0

—

—
—

—

—

0-2
—
19-0
2-4

1800
700
690
1630
2537
1478
2791
7208
3775
7300

—
0-8
—
—
—

7

0-5
104
13
0-3
1-4
101
4
1
273
505

480
296
810
320
794
561
1149
2326
1443
1193

1

20
38
214
37
37
24
97
89
103

140
50
22

V
44
32
6
30
474
36

313740
572370
568420
1125700
1087089
858405
1506796
1895496
2693279
3206150

1

b) érték leikben
1893 71654
1894 84584
1895 182071
1896 291705
1897 240622
1898 390270
1899 587579
1900|440437
1901 526679
1902 521853

—
476
13
810
1787
829
88
816
368

172590
316200
285100
1154689
1783240
1013900
1969260
2529403
2820478
2405025

2054746
3395605
3933966
4762768
4055118
3150200
4573176
7363258
12064824
11994300

3033
632677
—
— 79622
919370
—
49
79998
1170
86
11815
—
— 630708
1566557
— 3169624

6623 162
65
58075 — — 14275
2 —
21504
7616
1378 528 —
3899
3135
26 —
6719
15442 — —
36872
4904 640 — 409978
5309 —
88 141337
6779
260 153043
9758 —
— 294301

10808o! 17348 56
42293 7980
64
41476! 19582 160
—
98113 48832 —
—
— 152243 25326 528
88733 45548 —
— 167485 32234 —
— 432504 34590 .—
2698 226523 22260 —
342 438988 63136 4158

!

102| 145842
20876 77165 576S
2 6 9 6 2 4 3 2 8 5 10124
74 98880 60373
2 9 0 2 3 8 2 9 9 8173
20230 168318 8235
910 344775 5315
208;698070 21518
54676 433131 179C0
100998 526001 20505
:

117448 2697249
44280 4699842
20360 4848040
880; 7441501
32560 6627136
25672] 4966491
5472 8114372
24341, 12321859.
50168 17950376
25151 19574408

A tengeri ut olcsósága oka annak, hogy Románia
átmeneti területnek ily kiterjedt mérvben lesz igénybe véve.
Románia átvitel czéljából országunk illetve a monarchia
területét sokkal kevésbé veszi igénybe. A közös vámterület
statisztikája szerint román fa átvitetett e területen
1901-ben
1902-ben

145.175 q
50.893 „

és pedig Németország, Francziaország, Schweiz és Orosz
ország felé. Az 1 9 0 2 . évi átvitelnél 17.589 q olyan áru
volt, a melynek rendeltetése a belföldre szólott (román áru
átvitele a közös vámterületen át vissza Romániába) és csak
a szállítási ut iránya, illetve a terepviszonyok miatt érintette
a közös vámterületet.
Az átmeneti utat Románián át főrészt Magyarországból,
kisebb részben a Bukowinából kikerülő áru veszi igénybe,
viszont a román áru is túlnyomó részben Magyarországon
át vitetik ki, van azonban olyan áru is, a mely tengeren
Fiúméba és onnan tovább szállíttatik.
Az előadottakkal kapcsolatban kívánom tárgyalni Magyar

országnak Romániával

való fa- és faáru forgalmát

is. Ennek

a forgalomnak az adatait csakis a mi áruforgalmi statisz
tikánkból vehetjük ki, mert eltekintve az e czélra esetleg
külön összeállítható adatoktól — a milyenek a kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter Bukarestben székelő kereskedelmi
szaktudósitójának mult évi jelentésében is foglaltatnak*), —
a román statisztika, mint a többi külföldi statisztikák is, a
Magyarország és Ausztriával való forgalmat, — Magyar
ország Ausztriától vámterületileg elkülönitve nem lévén,

*) Megjelent a Kereskedelmi Múzeum
folyam.

konzuli

közleményeiben.

1904. évi

együttesen mutatja ki. De megjegyzendő még az is, hogy
a mi statisztikánk a forgalmat a maga egészében (az álta
lános forgalmat az átmeneti, raktári és nemesitési forga
lommal együtt) tárgyalja, a román statisztika pedig a külön
leges forgalmat mutatja ki. A két statisztika tehát egybevetéskép
arra nézve, hogy a közös vámterületre való román kivitelből és
a területről Romániába való behozatalból mennyi esik a
Magyarországgal való forgalomra, — sajnos — alapot nem
nyújthat. Leghelyesebb, ha tájékozásul a közös vámterület
statisztikájának és a magyar statisztikának az átmeneti for
galoméval együttes adatait egybevetjük.
Ezek szerint volt az utolsó 5 év alatt fában:
Behozatal Romániából
Évben

a közös vámterületre
m

é

t

e

r

m

Magyarországba
á

z

s

a

1898

1,223.714

873.069

1899
1900
1901
1902

759.195
1,231.879
1,499.429
1,133.147

240.973
632.910
877.016
870.560

Kivitel Romániába
Évben

a közös vámterületről
m

é

t

e

r

m

Magyarországból
á

z

s

a

1898

2,103.495

656.082

1899
1900
1901
1 9 0 2 . - ...

2,732.233
1,641.326
1,747 231
1,953.043

728.739
527.820
618.697
728.126

A behozatalban e szerint a nagyobb rész reánk, a kivi
telben pedig Ausztriára esik.
Ha a magyar áruforgalmi statisztika adatait a keres
kedelmi szaktudósitó adataival egybevetjük, azt látjuk, hogy
Magyarországból behozatott Romániába fa

Évben

az áruforg.
statisztika szerint
m é t e r

1895
1898 . . . . . .
1901
1902

438.168
656.082
618.697
728.126

a keresk.
szaktudósitó szerint
m á z s a
10.820
5.200
3.320
3.080

kivitetett Romániából Magyarországba
1895
1898
1901
1902 ... „ ,

62.787
873.069*)
877.716
870.560

•

17.540
744.880
864.880
816.610

Különösen feltűnő a behozatalnál mutatkozó nagy különb
ség, ami csak ugy magyarázható, hogy az nem Romá
niában felhasználandó, hanem csak azon átmenő magyar
árura esik. Kisebb a különbség a kivitelnél, jeléül annak,
hogy a Magyarországon való átvitel kisebb mérvű. A közlött
adatok azonban világosan tanúsítják, hogy a román beho
zatal hozzánk jóval nagyobb, mint a mi kivitelünk. Kivételt
ez alól, mint látjuk, csak az 1 8 9 9 . év képezett.
Áttérve az egyes árunemek szerinti forgalomra, meg
említendő, hogy a tűzifa és a faszén sem a behozatal, sem
a kivitelben nagy szerepet nem játszik. Igen jelentékeny
azonban a behozatalunk román puha épületfából és tölgy
dongából, megjegyzendő lévén, hogy a behozott gömbölyű
fenyőfa egy része felfürészelés végett jön be hozzánk, de
most már — fűrészek Romániában elegendő számban lévén, —
jóval kevesebb, mint azelőtt. Egyideig puha fürészárut is
számbavehető mennyiségben kaptunk Romániából, ujabban
!) Méltán feltűnhet a kivitelben 1895-ön tul beálló nagy változás, ennek
a magyarázata azonban az, hogy mig 1895-ben csak 5 4 1 5 ? . , 1896-ban már
364 3?1 q. puha épületfa hozatott be gömbölyű állapotban hozzánk Romániából,
a mint az a puha épületfa behozatal részletezéséből is kivehető. Azonkívül
időközben bizonyos ideig, a mint később látni fogjuk, a puha fürészaru beho
zatal is növekedett.

azonban a behozatal ismét megcsökkent, a mint azt a
következő adatokból láthatjuk:
Behozatott (1893. évben nem volt behozatal):
Évben

Métermázsa

Évben

Métermázsa

1894.
1S95.

3.534
51.346

1896.
1897.
1898.

159.353
196.823
125.511

1899.
1900.
1901.

1.346
31.067
3.788

1902.

7.840

Statisztikánk szerint behozatott hozzánk — ezen beho
zatal időközben igen érdekes fejlődési proczesszuson menvén
át — Romániából gömbölyű puha épületfa
Évben
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Métermázsa
100
2.357
5.414
364.321
272.136
741.806
226.968
594.120
835.930
742.734

K. értékben
450
10.606
19.490
655.778
408.000
1,187.000
363.149
712.944
835.930
891.281

tölgydonga
1898—1899 és az előbbi években
1900. évben 5.854 q 57.369 K.
1901. évben 22.973 q 241.216 K1902. évben 69.247 q 657.846 K.

semmi.
értékben.
értékben.
értékben.

Feltűnő a dongabehozatal hirtelen emelkedése, a mi
az e czélra alkalmas tölgyfa apadása és még inkább a
vámmentesen bejövő román donga olcsóbb volta mellett
bizonyít.
Mi igen tekintélyes mennyiségű puha épületfát és
puha fürészárut viszünk ki Romániába, ennek azonban
csak kis része olyan, a melyik romániai belfogyasztásra van
Erdészeti Lapok
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szánva és túlnyomó részben csak azért megy oda, hogy a
galatzi raktárakban várja a továbbszállítást.
Kivitetett tőlünk Romániába puha épületfa
Évben
1893
1891
1895
1896
1897
1898
1899 J

Métermázsa

...

1900
1901
1902

K- értékben

6.695
33.966
51.856
44.037
59.065
91.579
190.957

36.282
186.814
233.352
158.534
212.000
330.000
287.445

136.626
191.554
343.530

191.276
229.865
515Í295

puha fürészáru
Évben

Métermázsa

K. értékben

1893
1894
1895
1896
1897 — . . .
1898

44.035
188.919
372.882
364.119
278.098
553.173
531.175
389.892
426.186
378.846

330.262
1.379.108
2,610.174
2,476.010
1,718.000
3,821.000
3,771.342
2,826.717
2,983.302

1899
1900
1901
1902

2,727.691

túlnyomó részben erdélyi áru átmeneti rendeltetéssel.
Ujabb időben még a tölgy épületfa gömbölyű álla
potban 1901-ben 1 0 2 q., 1902-ben 2 8 . 1 1 8 q. és tölgy
fürészáru 1901-ben 9 2 5 3 q., 1902-ben 16.631 q. jön be
hozzánk számbavehetőbb mennyiségben, a többi fa és faáru
forgalma jelentéktelenebb és igy elegendő, ha e tekintetben
az 1 9 0 2 . forgalom statisztikánk szerinti következő részletetezésére utalok. E táblázatból, mint nagyobb tétel, a román
szitakéreg és abroncskivitel és a magyar hordókivitel
emelendő ki.

Behozatott Romániá Kivitetett Magyar
ból Magyarországba országból Romániába
Árunem
mennyi
ség q
Tűzifa
_ . . .
. —
Épület és műfa nyers, t ö l g y . . .
Épület és műfa nyers, dió
Épület és műfa nyers, juhar stb.
Épület és műfa nyers, kőris, szil
stb
Épület és műfa nyers, bükk . . .
Épület és műfa nyers, fenyő . . .
Fenyőrudak nyersen
Vasúti talpfa (tölgy)
Donga tölgyfából
Fürészelt tölgyfa, műfa
Fürészelt diófa, műfa
Fürészelt fenyőfa, műfa __.
Zsindely
.........
Fűzfavessző hámozott

'

érték

K

808
28118
124
389

808
140590
992
1945

615
—
742734
104
1830
69247
16631
1
7840
540
—

3312

—

891281
. 250
7503
657846
99786
9
39200
3510

Fa egészben ._. . . .
Közönséges asztalos áruk.... . . .
Közönséges esztergályos munkák
Közönséges kádármunkák-. ._.
Közönséges bognár munkák . . .
Deszkák gyalulva
Egyéb közönséges faáruk
...
Kanalak fából . . . . .
Szitakéreg, szitaabroncs fából
Bútorok s butorrészek nyersen
Bútorok s butorrészek finomab
bak...
Furnir székülések . . .
Hajlított fabútorok.
Párnázott fabútorok
Botok fából felszerelés nélkül
Faléczek, képkeretek .
Oltárrészek stb. aranyozva
Egyéb finom faáruk, kész botok
Közönséges kosárkötőáruk
Furnirok
Parafaáruk
Hordók ujak keményfából
Hordók használtak
Gyékények háncs, káka stb.-bői

868981
2

2
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Faáruk egészben
Fa és faáruk összesen . . . . . .

1579
870560

60348
1907389

—
—

1
—
2
•—
1568
1

—

1847041
52
—
—
32
—
64
—
59584
105

mennyi
ség q

—

—
—
—

1
1
—
1
—
—

900
500
—
55
—
—

—

K

3631
18

5810
144

—

—

8
—
343530*)
—

48
—
515295

—

—
464
—
378846
1
243

—
—
5568
—
2727691
7
5346

726741
136
lift
3
46
5
179
14
25
2

3259909
5712
1380
141
1472
45
7160
616
950
120

68
3
15
8
29
4
13
4
70
4
361
276

8840
228
1260
2000
6815
1000
—
3900
420
2800
880
13357
4692

1385
728126

63708
3323597

"i—

—
—
—

—

érték

—

—

*) Ezen mennyiségből vasúton 127898 q Galaízra szállíttatott és onnan más országokba
továbbittatott, a többi közutakon ment ki Romániába túlnyomó részben további rendeltetéssel.

Azelőtt még jelentékenyebb kivitelünk volt közönséges
faárukban, hajlított bútorokban, párnázott bútorokban és hor
dókban is. Faáru kivitelünk azonban az ottani faipar fellen
dülése folytán mindinkább csökken, a mint azt áruforgalmi
statisztikánkból vett következő összeállítás is kitünteti:
Kivittünk ugyanis
évben

Fát
métermázsa

1893.
1895.
1898.
1901.
1902.

55.601
427.986
656.082
618.697
728.126

Romániába
Faárut
métermázsa

K. értékben

K. értékben
258.840
212.014
214.244
103.486
63.708

6.419
10.182
4.303
2.169
1.385

436.684
2,892.722
4,265.756
3,223.024
3,259.909

Tekintve, hogy a faáruk minimális mértékben képeztek
Románián átmenő árut, hanem ottani fogyasztásra szolgáltak,
ez az apadás Romániába való faáru kivitelünk csökke
nését jelenti.

Árunemek
gokkal

szerint

Románia

forgalma

az egyes

orszá

1902-ben a következő volt:

Forgalo m A

usztria-Magyarországgal:
Behozatal
Kivitel
m é t e r m á z s a
.820
195.956

Tűzifa 39
Faszén —

Fenvőtörzsek" "

.. .— —

—

"

g a S f é T S i f a Z : : : : : : : : 3.13
Exotikus fa
Tölgydonga
Tölgy és kőrisfa hordók
Nyers parafa
L
Szagos fák
Sásfnád, füz
Exotikus nád —
Közönséges faáruk „
Fonott áruk
Exotikus anyagú ilyen áruk
Furnir, parkett stb..-.
Bútorok'
Eszközök
Finom faáruk
.- *) V. ö. a 475. oldalon lévő megjegyzéssel.

WJ

4.860

886.320

5 370.82
0
14
02
85.680
1.098
106
°
*
.,
407
06
,
1-146
6.126 )
?;?
_
ob
546 0
0
1-861
162
5»
'
2

n

1

0

1

l

i

X

%

n

Forgalom

Törökországgal:

Tűzifa
- — —
Faszén . . .
- —
Fenyőtörzsek
Épület és műfa...
Hordók
Nyers parafa
Sás, nád, füz.._ . . .
—
Exotikus nád
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E helyt megjegyzendő, hogy Románia legnagyobb
kiviteli piacza tölgydongában Francziaország. (Összehasonlitáskép legyen megemlítve, hogy ugyanoda a magyar
országi tölgydonga kivitel 1 9 0 2 - b e n 6 8 7 . 7 9 6 q. volt.)
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a hol a román

műfa és donga tért hódit, viszont Olaszország

épület

némi kész

árut visz be Romániába.
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A Németországba irányuló közvetlen fakivitel nem öltött
oly mérveket, mint a hogy azt hinni lehetett, miután a fakivitel
ujabb időben inkább Hollandia, Belgium és Anglia felé
irányul. Kész faáruk behozatalában azonban Németország
megtartotta a poziczióját és e részt Ausztria-Magyarország
után következik. Főszállitója azonkívül
Németország a
Románia által szükségelt exotikus fának is.
,-.
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Exotikus nád . . .
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2
2
003
1
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295.183
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Németalföld 1899 óta uj piacz és tetemes fogyasztója a
román tölgy és fenyőépület és műfának.

™fti

Forgalom Belgiummal:
Épület és műfa
Tölgydonga
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Furnir, parkett
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fff,
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139

1.350
—

1
2
12
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—
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Belgium szintén uj piacz, a mely főleg tölgy műfát
vesz, részben mint transitó árut Németországba, és némi
kész árut szállít. Belgium jelentősége, a melynek révén a
többi árura vonatkozó összeköttetések is kifejlődtek, egyéb
ként főként abban áll, hogy Belgiumba részben Rotter
damon át Németországba irányuló nagy kivitel van román
buza és egyéb szemes terményből, ugy, hogy manapság
főkiviteli
piacza
Romániának (1902-ben az összkivitel
540/0-a Belgiumba, 1 2 - 5 % Angliába, 1 1 ' 9 % - a AusztriaMagyarországba irányult).

Forgalom Nagybritánniával
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A mint látjuk, kész árukból Nagybritánnia a nyugat
európai államok közt Németország után a legtöbbet visz
be Romániába.
Befejezéskép még megjegyzendőnek vélem, hogy Egyp
tomba 1902-ben kivitetett 7 7 . 3 7 5 q. épület és műfa, Svájczba
pedig 6.947 q., a melynek ellenében onnan némi bútor és
egyéb készáru jött be.
Ezek után legyen szabad még a román
áruforgalmi
statisztika alapján az 1 9 0 2 . évi behozatalt és kivitelt áru
nemek szerint részletezve ide iktatnom, a végből, hogy
lássa a t. olvasó, hogy e forgalom, mely árunemeket fog
lalja magában már az előbbi, alosztályok szerint összevont
kimutatásokban is.
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E táblázat adatait vizsgálva, láthatjuk abból a fa és a
faáruk forgalmának alakulását, de ha a közölt adatokból
a román faáru kivitel és ennek révén a román faiparra
akarunk következtetést vonni, ugy a faáruk csoportjából
ki kell vennünk — bár a legtöbb áruforgalmi statisztika
odasorolja — a 3 7 0 . tételszám alatti tölgydongát. Szintúgy
nem tekinthetjük szorosan faárunak a 3 7 6 / a . tétel alatt megjelölt
megmunkált (szegélyezett, vésettél, horonynyal, csapokkal
stb.-vel ellátott) szerkesztési fát sem, *) mert hiszen bővebb
indokolásra nem szorul, hogy ezek a választékok kész iparczikket nem képeznek. Vegyük tehát csak a szorosan vett
fa- és fonottárukat és akkor azt látjuk, hogy ezen árukban
— a be nem rakott parketteket kivéve — a behozatal
nagyobb, mint a kivitel. A mint a 4 5 8 . és 4 5 9 . oldalon lévő
táblázatok mutatják, a faáruk behozatalában az utolsó 1 0 év
alatt ugyan egészben véve csökkenést, a kivitelben pedig
némi emelkedést konstatálhatunk, ez azonban nem kifejezett
irányú, mert visszaesések rövid időközökben mutatkoznak, e
jelenségek pedig, a mint később részletesebben rá fogok
térni, csak azt bizonyítják, hogy a román faáruipar fejlődöttségének és kivitelképességének csak kezdetén van.
Hogy a fa és a fa- és fonottáruk forgalma miként
oszlott meg az utolsó 4 évben, erre nézve szolgáljanak
tájékozásul a következő adatok:
B
évben
1899.
1900.
1901.
1902.

fa
métermázsa
172.634
93.334
86.052
71.063

e

h

o

z

lei értékben
576.488
319.238
315.286
285.476

a

t

a 1
faáruk és fonott áruk
lei értékben
métermázsa
15.213
3,668.403
1,818.800
9.716
1,883.592
10.698
2,468.152
12.537

*) Az ilyen szerkesztési fa az országok szerinti részletezésben a közönséges
faárukhoz számíttatván, ebből magyarázható meg azon feltűnő jelenség, hogy a
román statisztika szerint Románia több ily árut visz ki Ausztria-Magyarországba,
mint a mennyit onnan hoz.

K i v i t e l
évben
1899.
1900.
1901.
1902.

fa
métermázsa

lei értékben

1,502.534
1,885.524
2,687.523
3,196.633

7,553.277
11,105.316
17,138.137
18,094.383

•

Ezek után áttérhetek a faipari
tetésére.

faáruk és fonott áruk
lei értékben
métermázsa
4.262
9.972
5.756
9.517

viszonyok

561.095
1,216.543
812.239
1,480.025

rövid ismer

A magas védővámok feladata kettős volt. Először is,
hogy a nyers- és készárunak külföldről való behozatalát
megnehezítse, másodszor pedig, hogy a belföldi ipar számára
a belföldi nyersáru feldolgozását biztosítván, a belföldi
ipar fejlődését elősegítse. Az úgynevezett félgyártmányok
előállítását illetőleg ez teljesen sikerült is, mert a magas
védővámok hatása alatt a fiirésztelepek
száma 1886-tól
1892-ig 6-ról 20-ra emelkedett s manapság már ^meghaladja
az 50-et. A fürészüzem fellendült, és csupán csak az
1899-ik évi gazdasági krízis, a melyikről már szó volt,
bizonyult átmenetileg kedvezőtlen kihatásúnak erre az ipar
ágra, miután ezen idő alatt, a mint már emiitettem, az épít
kezések egész Romániában a minimális mérvre szálltak le,
lehet mondani szüneteltek.
A fürésztelepek berendezése a mai kor igényeinek teljesen
megfelelő, és köztük 3 3 telep olyan, a melyik a gyár fogalma
alá esik, és az iparnak állami támogatásáról szóló törvényben
biztosított előnyöket élvezi. E telepekbe 6,062.085 lei
fix és 7,667.396 lei forgó tőke van befektetve; az előbbi
az állami támogatásban részesülő összes román ipartelepekbe
fektetett tőkének 6 Ö, az utóbbi pedig 14'5°/o-a.
-

az

Ezen telepek évi termelésének az értéke 1 1 , 0 8 4 . 8 3 3 lei,
összes telepek termelésének 16°/o-a, az alkalmazott

munkások száma 6 0 5 9 (az összes 3 0 ' 2 % - a ) , az ezeknek
kifizetett évi bér átlag 2 , 5 5 0 . 2 1 6 lei ( 1 9 - 9 ° / o ) , a feldolgozott
nyers anyag értéke mintegy 6 V 2 millió lei, ebből pedig
1 2 millió érték külföldről (Erdélyből és Bukovinából) behozott
anyagra esik.
1

Az állami támogatás, a melyben ezek a fűrészek éven
ként részesülnek, kitesz:
adóelengedés czimén
__. ___ . . . . . . ....
szállítási kedvezmény czimén
___
vámkedvezmény czimén
Összesen

284.101 leit
39.152 „
350.751 „
6 7 4 . 0 0 4 leit

Az 1898., 1 8 9 9 . és 1 9 0 0 . években ezek a fürésztelepek
kereken véve 2 millió n f faanyagot dolgoztak fel, és
abból 6 0 % fürészelt árut állítottak elő.
Nagyméretű jóminőségü luczfenyőfából hangszerfenék
fát készítenek, a melyből jelentékeny rész szállíttatik Német
országba. Jelenleg már 4 gyár foglalkozik külön az ilyen
fa előállításával. Az árak loco Galatz 3 2 0 0 — 3 3 0 0 , kiváló
áru 6 5 0 0 lei waggononkint.
A többi faáru-ipar ily nagymérvű lendületet a magas
védővámok daczára sem vett, világos jeléül annak, hogy
még más előfeltételek szükségesek ahhoz, hogy valamely
iparág megerősödjék és kivitelképes legyen.
Igy a román bútoripar is, bár terjedelemben az utóbbi
években növekedett, ugy a kisiparnál, mint a gyári iparnál
tapasztalható tőkeszegénység folytán még mindig nincs
abban a helyzetben, hogy készítményeihez elegendő száraz
faanyagot tudjon raktáron tartani, minél fogva ezek a ké
szítmények azután gyengébb minőségűek is. Nagyobb
bútorgyárak Bukarest és Jassyban vannak, a melyekben a
gyártás szekrények, asztalok és egyéb fajta szobabútor,

valamint képkeretek készítésére terjed ki és pedig minden
féle stylusban és kivitelben.
Különösen a jassy-i bútorgyárak, miután a munkabér
ott olcsóbb, mint Bukarestben, erős üzemi tevékenységet
fejtenek ki és áruikat nemcsak a Moldvában,
hanem
Románia minden részében eladják, a mely czélra a kis
iparosok készítményeit is összevásárolják.
Finomabb
bútorok, faragott, párnázott bútorok azon
ban a külföldről még mindég nagy mennyiségben jönnek
be, különösebben Ausztria, Német- és Francziaországból.
Székgyár három van és pedig 1—1 Azuga, Jassy és
Bukarestben; az azugai egyéb butorfajok készítésével is
foglalkozik. Azelőtt, a mig csak a két első volt meg, kartellben voltak, a mióta azonban a bukaresti gyár a ver
senyt megkezdte, a kartell felbomlott és most az árak
igen nyomottak, ugy, hogy a gyárak kivitelre szándékoz
nak dolgozni, a mi azonban a szükséges üzleti képesség és
tőkehiány miatt eddig még nem valósulhatott meg.
Hajlított bútorokat két gyár készit, az azugai és jassy-i,
ujabban már finomabb kivitelben is. Hajlított bútor ezen
kívül főként még Németországból hozatik be.
Parketta-gyártással
különösen két nagy bukaresti gyár
foglalkozik, a melyek üzemük körébe a bútorgyártást is
felvették. Miután elegendő tőkével és jó munkásokkal
rendelkeznek, j ó minőségű munkát is állítanak elő, parket
tájukból pedig nagy kivitelük is van, főleg Németországba.
J ó furnirok tekintetében Románia még mindég a kül
földre van utalva.
Hordógyár
Azugában van. Ez a gyár
1902-ben
14.000 drb kis szardínia hordót, 1 5 0 0 zsirhordóhoz való
alkatrészeket, valamint ládákat is készített. Az az évi bükkfa
feldolgozás 5 0 0 m volt, a 2—-5 lei napibér mellett foglal3

koztatott munkások száma 1 0 — 3 0 közt változott. Hordókészitéssel egyébként Romániában leginkább a kisipar
foglalkozik. A készítmények előnye olcsóságukban rejlik,
bevitelre ép ezért csak a j o b b minőségű hordók kerül
hetnek.
Parafaárukat főként Ausztria szállít, azonban Galatzon
is van már egy versenyképes dugógyár.
A magas vám hatása alatt a közönséges faáruk
be
vitele állandóan csökken, a kivitel, különösen keletre,
mindinkább emelkedik. Sajnos, ezen forgalmi változás főleg
az erdélyi faipar rovására megy. A mi áruink között még
leginkább az úgynevezett brassói áru számithat bevitelre,
bár ezen elnevezés alatt gyakran belföldi áru kerül forga
lomba.
Finomabb faáruknál a behozatal csökkenése konstatál
ható, jeléül annak, hogy ilyenek már Romániában is elő
állíttatnak.
Kaptafát leginkább Németországból hoznak be. Faszeg
a csizmadiák és czipészek számára azonban már Romániá
ban Moldokon gyártatik és jóval olcsóbb, mint a mi
árunk.
Eszközöket, készülékeket és gépeket fából egy ploesti-i
gyár is készit, azonban ez idő szerint még elég tetemes
az ilyen áru behozatala Ausztria és Németországból annál
is inkább, miután ezek a külföldi áruk gyárilag előállítva
aránylag olcsón és többnyire j o b b minőségben is kaphatók.
*
Most, a midőn nagy vonásokban és annyira, a meny
nyire a rendelkezésemre jutott adatok ezt lehetővé tették,
Románia erdőgazdasági, fakereskedelmi és faipari viszo
nyairól képet adni igyekeztem, legyen szabad az előadot
takhoz még néhány rövid reflexiót fűzni.
Erdészeti Lapok.

A közlőitekből láttuk, hogy racionális erdőgazdaság
létesítésére a j ó szándék szomszédainknál megvan, habár
pénzügyi tekintetek és a személyzet elégtelensége e szán
dék kiterjedtebb mértékben való megvalósítását érezhetően
hátráltatják. Pedig azon nagy mérvben és feltűnő kiterjedésben
eszközölt fakihasználás és fakivitel mellett, a melyről a
közölt számadatok beszélnek, tartani lehet attól, hogy a ki
használással az újraerdősítés nem fog lépést tartani és
az iránt, hogy az erdőkben rejlő tőke megmaradjon, kellő
gondoskodás nem fog tétetni. A helyzet jelenleg az, hogy
a tölgyfaerdők fogytán vannak, a bükkösök meg még a
mieinknél is kevésbé kihasználható, holt tőkét képeznek,
a tulajdonképeni erdővagyont tehát a fenyvesek adják.
Önkéntelenül élénkbe tolul a kérdés, mekkora ez a vagyon
és tartamos vagy pedig időhöz kötött lesz-e annak fel
használása? E tekintetben a nézetek megoszolnak. Anto
nescu azt mondja, hogy Románia rendszeres gazdálkodás
mellett tartamosán évi 2 millió köbméter faanyagot termel
het. Ezen az állításon kételkedni nincs okunk, az előfel
tétel azonban a rendszeres gazdálkodás és a 2 millió köb
méternél való megmaradás. Ezen sokan kételkednek és
egyes szakférfiak azon a nézeten vannak, igy többek között
Schwappach is, a ki a kihasználásra rendelkezésre álló
fenyőáüományt 8 0 0 . 0 0 0 ha-ra. és 2 4 0 millió köbméterre
becsüli, hogy az a legközelebbi 3 0 év alatt piaczra fog
hozatni. Minden a kihasználás mérvétől függ, az eddigi
előjelek után Ítélve, ez utóbbi jóslat beteljesülése a való
színűbb.
A jelenleg érvényes vámtarifa, a melynek védő hatása,
a mint láttuk, teljes mértékben meg volt, már szűnik,
az uj tarifa tervezete pedig, a melyben a védővámos irányzat
a réginél még inkább érvényesül, legutóbb a parlament elé

került. Hogy e tarifa végleges alakjában milyen lesz, arról ma
még nem beszélhetünk. Igen kívánatos volna, hogy abban
a fára és a faárukra nézve a jelenleginél mérsékeltebb
tételek érvényesülnének.
Közvetlenül Romániába irányuló kivitelünk csekély
volta mellett e tételek netaláni emelése nem oly nagy hord
erejű ugyan, mint a hogy sokan első pillanatra vélik. Azon
ban további emelésre erdőgazdasági és iparvédelmi szem
pontból legalább a fára, fürészárura és dongára vonatkozólag
Romániának — ugy vélem — szüksége nincs és még
inkább tápot adna azon számos oldalról hangoztatott
kívánságnak, hogy a fabehozatal ellen mi is vámokkal
védekezzünk.

WWW
A faértékesités a franezia erdőgazdaságban.
Irta:

Kaán

Károly.

z erdőtermékek eladási módjai legfőbb vonásukban
kétféle eljárásra oszlanak meg a szerint, a mint a
faanyagértékesités tövön, vagy termelt, előkészített
állapotban történik.
Közép-Európa erdőgazdaságának irányelveit is éppen
ezen értékesítési módok választják ketté, a mennyiben pl:
Francziaországban a tövön való eladási módot gyakorolják,
mig a Németbirodalomban rég idők óta, sőt manapság
már az osztrák örökös tartományok nagy részében is a
faanyagok előkészített állapotban való értékesítése vált
szokottabbá, sőt mondhatnók hova-tovább általánossá.
Francziaországban a fatermésnek tövön egész vágáson
ként és átalányárban való eladása már ősrégi keletű.
X I V . Lajos híressé vált, 1669-ben kelt erdőgazdasági
rendszabályainak életbelépte előtt ez az eladási mód szokásos
33*

volt már a tulajdonképpeni Francziaországban, mig Elsassban 1670-ben kezdték azt alkalmazni. A folytonos háborúk
miatt azonban csak 1695-ben és csakis Hagenau és Enseshein
környékén hozták gyakorlatba, mig Elsassban egyebütt
sikerült a községeknek magas, u. n. önkéntes adókkal elháríta
niuk magukról a törvényes rendszabályok ama előírását,
mely a polgárok között kiosztott fatermék után felmaradt
anyagok tövön való elárverezését kívánta.
A német származású, de franczia fennhatóság alatt
állott főurak, a birodalmi városok, a püspökök és apátok
is keveset törődtek az erdőgazdasági rendeletekkel. Igy
történt azután, hogy a franczia származású főurak birtokait
kivéve, ez az eladási mód Elsass-ban csak a kolostor- és
templom-javak elkobzása, s a német herczegek elüzetése
után 1791-ben, az erdőgazdálkodásról hozott törvénynyel
vált kötelező erejűvé, s fenntartatott az 1827-ben hozott
ujabb erdőtörvény életbe lépte után is.
A francziák máig űzik a fának

tövön

való

eladását,

mig Elsass-Lotharingiában a német aralom első intézkedései
nek egyike az volt, hogy 1871. évi január hó 25-iki kelettel
megszüntette az eljárást, s az állami és községi erdőket illető
leg elrendelte a faanyagok termelt állapotban való értékesítését.
A franczia eljárást, mely a faanyagok tövön való
értékesítésére vonatkozik, a következőkben foglalhatnók
össze: kijelölik a törzseket, melyek eladásra várnak. Felmé
rik tövön, a köbtartalmat kiszámítják, s a szokásos egység
árak segélyével megállapítják az illetékes erdőrész eladásra
szánt egyedeinek összértékét. Tehát vágásonként, átalány
árért, tövön kerül a fatermés eladásra. A „vágás"-forgalom
azonban — legalább a Vogeseket illetőleg— nem vonatkozik
tarvágásra. A francziák a természetes felújítást alkalmazták
a Vogesekben.

Az eladásra szánt faegyedeket bélyegzővel látják el.
Ha azután a vevő az ekként kijelölt fatörzseket kihasználta,
a vágást ismét bejárják annak hivatalos megállapítása czéljá
ból, vájjon a vevő csakis a bélyegzővel ellátott törzseket
döntötte-e, s vájjon a fadöntésnél és fakihozásnál megfelelt-e
az állva hagyandó faegyedek és az esetleg már alátelepedő
fiatalos érdekéből megszabott azon szabályoknak, melyek
a körülményes eladási feltételekben körül vannak írva.
Alkalmam nyílt Elsass-Lotharingia erdőgazdaságát köz
vetlen tanulmány tárgyává tennem, hol, mint fennebb
emiitettem, 1870-ig, tehát a franezia időkben a tövön
való eladás divott, s csak a német uralom alatt változott
meg ez irányban a gazdasági rendszer, mely élénk világot
vet a francziák űzte faeladási módnak köz- és magán
gazdasági eredményeire is.
Fölötte érdekes ez okból Elsass-Lotharingia erdő
gazdasága, hol e két eljárás eredménye párhuzamba hozható.
Nem lesz azért érdektelen talán ha Ney-nek, Lotharingia
ez idő szerinti főerdőmesterének e tárgyú előadása nyomán,
a melyet a német erdőgazdák karlsruhei gyülekezetén
1891-ben tartott,*) e kérdéssel bővebben foglalkozom.
,<Semmi sem tette annyira népszerűvé s kedveltté
úgymond Ney — a német erdőgazdaságot ElsassLotharingiában, mint éppen a faanyagok tövön való értékesí
tésének beszüntetése s egyben a házilagos erdőgazdálkodás".
Goldenberg képviselő „Az állam kötelességei az erdő
vidéki néppel szemben" czimü röpiratában már 1869-ben
panaszkodik azon károk miatt, melyeket a faanyagok tövön
való értékesítése folytán egyes községek szenvednek. ,.Csak
*) Bericht über die X X . Versammlung deutscher Forstmánner zu
ruhe 1892.

Karls-

a monopolizált fakereskedők s azok fölötte befolyásos érdek
köre tartotta fenn még ekkor ez eladási módot."
» Francziaországban, hol egész vágások fájának tövön
való en bloc eladása majdnem kivétel nélkül szabály, a
nép és a fafogyasztó ipar évszázados szokásává vált már,
hogy faszükségletéí csakis a kereskedőtől szerezze be. Az
értékesítés ott egész vágásnak tövön való eladására vonatko
zik. Hogy ez ellen a fakereskedelem nem szólal fel, az
természetes; hogy pedig az erdőtisztek nem ellenzik, az a
gazdasági
kerületek nagy térfogatában és magában a
szolgálati rendszerben gyökerezik".
„Francziaországban a tulajdonképpeni gazdálkodó az
erdő mester, a ki alá egy fél tuczat főerdész tartozik egyen
ként 7 0 0 0 — 9 0 0 0 ha. térfogatú területtel. A vágás kijelölése
a törvény értelmében még az erdőmester teendőit képezi,
s igy természetes, hogy sem neki, sem alárendelt főerdészeinek, kik igen gyakorta váltakoznak*) nem jut ideje ahhoz,
hogy a fát feldolgoztatva részletekben értékesítse".
„A franczia erdőőri személyzet j ó része a szolgálatba
lépés előtt szakszerű kiképzésben nem részesült, és a fát
csak a fakereskedő munkásai részéről s annak számlájára
látta előkészíteni. A fatermelés czélszerü gyakorlati eljárásai
ról fogalma sincs. És éppen ez a körülmény azok malmára
hajtja a vizet, a kik indokoltnak és helyesnek találják, hogy
a faanyagok tövön és vágásonként értékesíttetnek, érvelvén
azzal, hogy a fakereskedő, a ki a faanyagot tövön vásárolta,
minden darabot czéljai szerint alakithatja ki".
Tény ugyan, hogy az erdőőri személyzetnek a választé
kok czélszerü megállapítása körüli ismeretei több helyütt
még hiányosak, és bár nem tagadható másrészről az sem,
*) Ney első főerdészi kerületében 1861 —1870. években 9 főerdész
meg a franczia uralom alatt.

fordult

hogy sok erdőgazda még nem foglalkozik a kérdéssel oly
mértékben, mint a hogy azt elvárni lehetne, mégis egész
határozottsággal állithatjuk, hogy Németország nagy részé
ben már ugy készítik elő a faterméket, hogy a vevő részé
ről való további feldolgozás elé akadályok nem gördülnek,
és hogy a vevőnek óhajai a lehetőség szerint teljesíttetnekFranezia részről a tövön való eladás mellett felhozzák
azt a másik érvet, hogy ily eljárással döntés után azonnal
kihozható a fa az erdőből s nedves állapotának bármely
fokán tetszés szerint feldarabolható.
Ez a nálunk szokatlan érvelés magyarázatra szorul.
A francziák ugyanis, mint fennebb már megírtuk, termé
szetes felújító módot alkalmaztak az elsass-lotharingiai állami
erdőbiríokon annak daczára, hogy híjában voltak minden
modernebb gazdasági szállító eszköznek.
Ez a körülmény egyrészről, másrészről pedig a szigorú
szerződésekkel való túlságos lekötöttség arra utalta a vevőket,
hogy a döntött fenyőhaszonfát már a tőnél 3 — 4 m. hosszú
rönkökre darabolják, s ekként kézi szánon . vigyék ki az
erdőből.
Ilyen viszonyok között azután és mindenesetre a fatartósság javára is a vevők azonnal elszállították a termelt
faanyagot; mig ha az erdőbirtokos készitteti elő a fatermést,
ugy mégis pár hét eltelik, mig az árverés megtörténhetik.*)
Tény az, hogy egynémely fanem azonnal a döntés után
felfürészelve — igy a jegenyefenyő — szelvényeiben fehé
rebb marad. Tudja azt is mindenki, hogy ha a döntött fa
az erdőben kérgesen és hosszan hever, értékében veszíthet.
Az erdei fenyő megkékül, a lágy fák megrökönyödnek a
*) A mi viszonyaink között a tövön való értékesítés mellett a tavaszszal dön
tött faanyagot megfelelő szállító eszközök híján csak télen, a havon szállítják el
az erdőből.

bükk fülled, hasadozik stb. Tény azonban az is, hogy a hol
megfelelő munkaerő áll rendelkezésre, a haszonfa-vágások
akként foganatosíthatók, hogy a fa kellő időben még el is
adható. És nem romlik-e meg vagy egyszer a vevő fája is
az erdőben és nem állanak-e módok a gazdálkodó rendel
kezésére és arra nézve, hogy a faanyagnak az erdőben
való megromlását megakadályozza?
Az erdőtermékek tövön és egész vágásokban való
értékesítését pártolók azon állítása, hogy a gazda a faanyag
megromlásától való félelmében a termelt anyagot nem
egyszer bármi áron értékesíteni kénytelen, szintén nem bir
alappal. A faanyagok mai kereslete mellett, s az esetben,
ha a gazdálkodó eléggé körültekintő eljárásában, az ilyen
eset számottevő anyagi károsodással nem érheti az erdő
gazdaságot.
A tövön való eladási módnak azon negyedik előnye,
mely szerint az erdőgazda a fakitermeléshez szükséges
munkáserő megszerzésétől felszabadul, már magángazdasági
szempontból is ilyennek el nem fogadható. Éppen ez a
körülmény a kérdéses eladási mód legnagyobb hátrányául
jelentkezik a gyakorlati életben.
Az általános panaszok egyike volt annak idején ElsassLotharingiában, hogy gyakorlott munkásokat az erdőmüve
léshez szerezni nem lehet. Azok közül, kik ily munkára
alkalmasak lettek volna, a férfiak a vállalkozók vágásaiban
dolgoztak, a nők pedig a gyárakban, vagy más munkánál
foglalatoskodtak. Az erdőmüvelésnél használható munkásaik

azóta vannak az elsassiaknak, mióta a fadöntés

és előkészítés

munkáját házilag űzik s ezáltal módjuk van
hogy favágóik s hozzátartozóik
az erdőművelési
is rendelkezésre
álljanak.
Mindehhez

még az a nemzetgazdasági

odahatniok,
munkához
szempont

is

járul, hogy az erdőbirtokos és főleg az állam és község,
ha a faanyagokat tövön értékesiti s azok feldolgozását a

vevőre bizza, kiejti kezéből a módot, melylyel példát nyújt
hatna a nép gazdasági helyzetének javításához. Nem állanak
rendelkezésére az eszközök, melyekkel a magános munka
adónak azon természetszerű iparkodása ellen, melylyel a
napszámbérek leszorítására törekszik, közgazdasági érde
kekből megfelelő módon küzdhessen.
„A mikor 1871-ben a schirmeki főerdészség vezetését
átvettem — úgymond Ney — a férfi munkás napibére a
gyárakban 0 8 márka (96 fillér) volt és nem sokkal többet
keresett a favágó is fárasztó 5 az akkor még
utnélküli

hegyekben űzött életveszélyes munkája mellett. Ma is áldás
ként veszem az egész vidékre, hogy a faanyagok
házilagos
feldolgozása
és a megfelelő szakmánybérek
engedélyezése
által más munkaadók is arra voltak kényszeríthetők,
hogy
a munkabérele kel az emberséges határokhoz
közeledjenek.
A lakosság azóta szemmel láthatólag jobb módhoz jutott,
a mi az államnak és az erdőbirtokos községeknek
egyedül
csak javára lehet!"
Azon megszámlálhatatlan silány terület beerdősitése
ellen, melyet a rosszul fizetett munkások kiégetés után
mezőgazdaságilag müveitek meg, az illetékes községek a
franezia időkben kézzel-lábbal küzdöttek. Manapság a saját
kezdeményezésükből vetik magukat alá az erre vonatkozó
szabályoknak, mert a nép már nincs arra utalva, hogy a
12 órai gyári munka után parlagon heverő olyan földek
megmunkálásán fáradjon, melyeket két termés beszedése
után vagy nyolez évre akaratlanul oda kell hagynia, vissza
kell adnia a természet nyugalmának.
,.A fakereskedők részéről monopolizált munkaerő és a
monopolizált faeladás, ezek a tövön való értékesítési mód

legnagyobb hátrányai Francziaországban. E két dolog az
állami és községi erdőket illetőleg véleményem szerint az
állami és községi vagyon fogalmával, mely az állam és a
község polgárait illeti meg, össze nem egyeztethető".
Majd igy folytatja Ney: „Elvárhatom mint állampolgár,
hogy az államerdőkből, mint községi lakos, hogy a községi
erdőből, azt a faanyagot, amire szükségem van, ha ilyen
egyáltalán eladásra kerül, megszerezhessem anélkül, hogy a
közvetitőnek akár a kereskedői, akár a vállalkozói nyere
séget megfizessem. Hasonlóan joggal követelheti a helyi
munkás, hogy azt a munkabért, mely neki az állami vagy
községi erdőkben termelt fáért jár, meg ne rövidítse az a
vállalkozói nyereség, mely egyébként a monopolizált fatermeléssel a fanagykereskedőnek jut osztályrészül. Magam
részéről jogosnak találom a munkás azon kívánságát is,
hogy az állam és a község a fának nagyban és tövön való
értékesítésével ne nyújtson módot arra, hogy másnemzetiségü, vagy csak más vidékről való, talán ügyesebb mun
kást alkalmazzon a vállalkozó, s a lokális munkaerőtől
elvonjon ekként egy jövedelmezőbb keresetet".
„A fa mindenféle választékának nagykereskedők utján
való eladása nemzetgazdasági hátrányokkal is jár. A lakosság

részére megdrágítja egy nélkülözhetetlen czikknek, a faárunak
megszerzését és apasztja a belföldi faipar
versenyképességét.
Az e czélra felhasznált nyersanyag saját költségű egység
árát ugyanis az érdekelt kereskedő a maga nyereségével
emeli, az erdőbirtokos állam, vagy község minden előnye
nélkül. Akadálya a fakereskedelem és a félgyártmányok
termelésére irányuló faipar előrehaladásának, mert hátráltatja
a fakereskedők munkájában a legfőbb tényezők egyikét:
a munkamegosztást".
„A hol a fakereskedők

mindegyike

minden

faválasz-

tékkal kereskedik, kivételesen akad csak egy is, aki a sok
féle faválaszték kitermelésének legmegfelelőbb módját ismerné
És ezen kevesek között is csak a legvagyonosabbnak les 2
módjában, hogy mindazon eszközöket megszerezze, melyek
a faanyagok czélszerü feldolgozásához szükségeltetnek. Nin
csenek már talán sehol oly egyszerű fürészmalmok, mint
a minők még a hetvenes évek elején a Vogesekben voltak
láthatók. Azóta bár ott mintaszerű magántulajdonú fürész
telepek létesültek, mégis az erdőgazdaságnak ma is kell e
körülmények ufókövetkezményeivel küzdenie. A Vogesek
fája iránt a német fakereskedelemben nyilvánuló előítélet
főoka ugyanis nem a fa minőségében, de az
ennekelőtte

űzött helytelen megmunkálásban

leli eredő indokát".

,;Az előadottak daczára a franezia időkben űzött ezen
értékesítési mód mellett — s ez már az eljárás magánjogi
oldala — dúsgazdaggá lett sok fakereskedő. Következménye
ez annak, hogy a kevés fa-nagykereskedő között az érdekkiegyeztetésnek (Kippesmacherei) tág tere nyílik".
Az erdőtörvények minden büntető határozata daczára
általános szokás Francziaországban, hogy a fakereskedők
az erdőbirtokosoktól nyilvános árveréseken megvett vágásokat
pár óra multán maguk között ismét árverezik, s a nyere
séget az adott körülmények szerint megosztják.
Részben fenntartották e szokást a fakereskedők a fa
anyag termelt állapotban való értékesitése daczára ElsassLotharingiában. Ezen utólagos árverezésben azonban csak
azon czégek vesznek részt, melyek egy bizonyos választékot
kivannak venni, s csak akkor űzik ezt az eljárást, ha az
eladó részéről helytelenül csoportositott eladási egységek
folytán a külön-külön vásárolt faanyagot a kivánt válasz
tékok szerint maguk között megosztani kénytelenek. Azérdekkiegyeztetés, az u. n. n Kippesmacherei" tehát nem a fa-

anyagok feldolgozatlan állapotban való eladásának követ
kezménye, hanem annak, hogy különféle czélra használatos
faanyagok egy eladási csoportba soroltatnak, következménye
tehát az u. n. ,.en b l o c értékesítésnek.
Hogy ez az eljárás az erdőbirtokost megkárosítja, az
a dolog természetében rejlik.
Egész vágások tövön s egy tömegben való értékesí
tésével járó hátrány az is, hogy kizárja azon vevők ver
senyét, kik a legmagasabb árat adhatnák meg: mert kizárja

a fogyasztóknak,
mint vevőknek versenyét, s kizárja a külön
leges választékokkal kereskedőket. A fogyasztó, ha faanyagát
az erdőben vásárolhatja, mindig kész arra, hogy a keres
kedelmi nyereségnek egy részét, mely egyebekben a közvetitőnek jutna, az erdőbirtokosnak juttassa; épp igy a
különleges választékokkal kereskedő is magasabb
árat
nyújthat, mert erre állandó vevői vannak, s mert ő az ilyen
különleges fadarabokat jobban kikészítheti, mint az a keres
kedő, a ki mindenféle választékkal foglalkozik.
Egész vágások tövön való értékesítése ellen sok oldalról
még azt a kifogást is teszik, hogy az nehezen ellenőrizhető,
s hogy az a tisztviselőt a szabályokkal meg nem egyez
tethető eljárásokra csábithatja. „A mióta alkalom nyílt a
vágásjelzés, és a vágásátadásra
vonatkozó, több mint
2 0 0 éves franczia előírásokat s azoknak a gyakorlatban
való kivitelét megismernem, nem hiszek én a szabálytalan
eljárásokról szállongó mende-mondáknak, sőt tartozom a
franczia szaktársaknak azzal a kijelentéssel, hogy mindazon
körök, melyeknek e faértékesitési eljárásokat megismerniök
sikerült, s azokba betekintést szerezhettek, egyáltalán nem
gondolnak annak az eshetőségére, hogy akár egy erdőtiszt,
akár a fakereskedő az erdőbirtokos költségére ily módon
kívánna meggazdagodni''.

„Tény azonban, hogy az erre a tárgyra vonatkozó elő
írásokat és az egész franezia szolgálati beosztást is a tiszti
karral szemben egy Németországban elképzelhetetlen bizal
matlanság lengi át. Ez irányban
fel, hogy Francziaországban

példaként csak azt hozom

magában

nincs

megengedve

az erdőmesternek, s még kevésbbé a főerdésznek, hogy az
állampénztárnál a gazdaságot illető legcsekélyebb összeget
is kiutalhassa. A szabályellenes eljárások meggátlására hozott
ezen rendszabályokban, melyek a tisztviselőt önkénytelenül
s

eleve

oly

különös

világításba

franezia értékesítési eljárásnak
Hivatásszerű munkakedvet

helyezik, találom én a

egyik legnagyobb hátrányát.

csak

attól

a tisztviselőtől vár

hatunk, kit a törvény és fölöttes hatósága teljes bizalommal
ajándékoz

meg".

„Hogy mindezen szigorú

eljárások daczára ez értéke

sítési módnál szabálytalanságok nem

maradnak el, az ter

mészetes mindaddig, a mig az erdőőri személyzet — mint
azelőtt Francziaországban — oly gyenge javadalmazásban
részesül, hogy abból meg nem élhet, s igy mitsem veszít,
ha állásából

el

legmagasabb

bér,

is

mozdítják.
melyet

egy

A

Vogesekben

erdőőr

1870-ig a

(Förster) elérhetett,

4 8 0 Márka ( 5 7 6 korona) volt, a mihez még szabad lakás
és 1 ha. illetmény föld járult. H o g y ily javadalmazás mellett
nem volt kizárva a megvesztegethetőség nem egy erdőőrnél,
az könnyen

megérthető".

A z erdőőrök

szabályellenes

eljárásai

és

többnyire abban nyilvánultak, hogy szemet
fakereskedők az eladási

feltételeket

éppen e körülménynyel a tövön

be

visszaélései

hunytak, ha a

nem

tartották. É s

való b l o c értékesítés egy

másik sebéhez jutottunk.
Ezen értékesítési eljárás ugyanis

megkívánja, hogy az

eladási feltételek fölötte körülirassanak,

s

hogy

azok

be

nem tartását szigorú büntetések sújtsák. Francziaországban
törvénybe foglalvák az idevonatkozó határozatok, melyek
egyben az előírások be nem tartása esetén 5 0 — 5 0 0 koro
náig terjedhető büntetéssel fenyegetnek. Ily büntetés éri
pl. a fakereskedőt, ha egy végvágásnál a törzset nem oly
irányban dönteti, a hol az a legcsekélyebb kárt okozhatja,
vagy ha fel nem galyaztatja azt a törzset, mely a döntéssel
károkat okozhatna. A dolog természetében rejlik azután,
hogy ily határozatok mellett könnyen nyilik mód a szabály
ellenességekhez és visszaélésekhez bármely részről.
A faanyagok tövön és átalány-árért való eladásának
egy további hátránya, hogy a döntendő fának reális értékét
sem a vevő, sem az eladó meg nem állapithatja, hacsak
különös helyi tapasztalatokkal nem bir.

Az érték-becslés minden

fanemnél,

de különösen

a

tölgynél oly hazárdjáték, melynél bárkit is nagy csalódások
érhetnek. Ezen koczkáztatással szemben magát a vevő termé
szetesen biztosítani kívánja. A megajánlandó ár megállapítá
sánál e körülményt feltétlenül számba veszi, s csak
az

erdőbirtokos
telen.

az, ki e körülménynek

hátrányait viselni kény

Ha ezek után az elmondottakat egybevetjük, világos,
hogy ezen értékesítési mód hátrányai annak előnyeit jóval
fölülmúlják „s én ez eljárást már azért sem ajánlanám,
mert a maga mivoltában nem világos, át nem látható s
helyességéről minden ember meg nem győződhetik". —
„Óhajtandónak tartom, hogy a mi erdőgazdaságunk tiszt
jeiről oly hirek szárnyra ne keljenek, mint a minőket a
Pfalzban a franczia erdőtisztekről emlegettek jogtalanul az
én fiatal koromban azok a körök, kiknek nem volt alkalmuk
ez eljárást behatóan megismerniök".
Ney főerdőmester fölötte érdekes előadásának ezen

töredékes ismertetése élénk világot vet az egész vágások
faanyagának tövön, átalány-árban való olyan értékesítésére,
a mint azt a francziák űzik. Ügyesen állítja szembe mind
ezzel az előkészített állapotban való értékesítési módok
általános elveit.
Ez eljárások elseje az erdőgazdálkodásban
különös
magas fokra máig sem jutott Francziaországban, másika
Németországban rég idők óta divik, Elsass-Lotharingiában
pedig érdekes gyorsasággal váltotta fel egymást.
Nincs is ország, melynek erdőgazdasága ezirányban
tanulságosabb képet tárna elénk, mint manapság éppen ElsassLotharingia. Az őszinte elismerés hangján kell adóznom a látot
tak után a német erdőgazdaságnak, mely czéltudatos munká

jával a Vogesek feltáratlan
erdőségeit alig
negyedszázados
tevékenységével a közjó, de az állami és községi
pénztárak
javára is értékessé, emelkedőén jövedelmezővé
tudta tenni.
Szinte hihetetlen volna előttem, hogy a Vogeseket 2 5 — 3 0
év előtt okszerűen fel nem tárt erdők borították, ha szemé
lyesen meg nem győződöm arról, hogy ott, hová a német
erdőgazdasági eszmék az erdők szállítási berendezéseivel
még nem értek, helyesebb kihozási és szállítási módok
híján máig feldarabolják, s rövid rönkökben kézi szánon
vonszolják ki a haszonfát és tűzifát egyaránt.

A közutak hálózatának fejlesztése,
az erdők
feltárása
és ezzel kapcsolatosan
az értékesítési módok helyes meg
változtatása biztosították első sorban a sikert, tették a németek
gazdálkodását
annyira eredményessé s emelték a közjólétet
az egész
vonalon.
Ott, hol Ney szerint még 3 0 évvel ezelőtt a helyi
szükségletet fedező, a kereskedelmet lényegtelenül befolyásoló
gyarló kis vizi fűrészek zakatoltak, hol a monopolizált
nagy

kereskedők

egyhangú

munkája

minden gazdasági

élénkséget

kizárt: — az erdők hozzáférhetővé tételevei, a német kor
mány előzékenységével és minden iránya támogatásával máig
a magántulajdont képező mintaszerű fürésztelepek egész sora
létesült, és a fejlett fakereskedelem és ipar versenyre kel az
erdei termékek
értékesítésénél.
Oda csalta az egészséges verseny és a könnyen meg
közelíthetővé vált erdők faanyaga a kereskedőt ugy, mint
az iparost.
A nagy tőkével rendelkező, csak megbízottjaik utján
működő egyesek, vagy részvénytársaságok csak ritkán vesznek
részt e versenyben, hanem főleg az u. n. középiparos és a
hasonló, vagy még kisebb tőkével rendelkező kereskedői
osztály. Szóval olyanok, kik az ipart és kereskedelmet a

magák tőkéjével, a magák közvetlen működésével és iparkodó
munkájával űzik s igy a nyereségnek közvetlen részesei.
És ez fölötte nagy előnye a német eljárásnak, melynek
kiváló gyakorlati értékéről Dél-Németország minden erdő
gazdasága tanulságos példákkal és a legszebb eredményekkel
szolgálhat.
Helyes értékesítési módok, megfelelő verseny, munka
megosztás, az erdők könnyű megközelithetése, megfelelő
támogatás a kormány és hatóságai részéről, s az erdő
gazdálkodásnak egyszerű, könnyed, minden nehézséget és
körülményességet kizáró rendszabályai biztosították egy
negyedszázad alatt azt a sikert, mely lépten-nyomon mutatja
közgazdasági előnyeit, s a melyre az erdőgazdaság intézői
joggal és méltán büszkék is lehetnek.
A német szolgálati szervezésnek egyszerű, minden nehéz

séget kizáró

voltát hangsúlyozni kívánom itt, mert meg

győződtem arról, hogy enélkül az erdők feltárása s az
erdőértékesitési módok helyes megváltoztatása egymagában
a jelzett eredményeket teljesen nem érlelte volna meg.

És ha Ney előadásában
hogy az általuk
kedveltté

a

hazafiúi

megváltoztatott

önérzettel

emliti fel,

értékesítési módok

német erdőgazdaságot

a Vogesekben,

tették
ebben

jogos megnyilatkozását
látom a nemzetiségi politika azon
sikerei fölött érzett örömének is, melyekben az erdőgazda
ságnak és az erdőtiszteknek is elismerésre méltó tevékenység
jutott
osztályrészül.
ú& ú% ú&
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TANULMÁNYÚTRA.

f.

havában, az alább jelzett napokon erdészeti

év

szeptember

tanulmányutat

rendez Bosznia erdőgazdaságilag érdekes vidékeire, a mely
tanulmányúiban való részvételre a t. Tagtárs urakat ezennel
tisztelettel meghívjuk.
A tanulmányút részletes programmja, a mely azonban
esetleg még kisebb módosításokat is szenvedhet, a következő:
Szept. 3. Indulás Budapestről gyorsvonattal 2 óra 4 0 perczkor délután. Érkezés Bosna-Bródba éjjel 11 óra 12 perczkor. Azon
t. Tagtársak, a kik nem utaznak Budapesten át, legkésőbb itt csat
lakozhatnak a kirándulókhoz. Indulás Bosna-Bródból
11 óra 52
perczkor.
Szept. 4. Érkezés Usorá-ra. 2 óra 5 6 perczkor éjjel. 3 óra
30 perczkor indulás a kincstári erdei vasúttal Prtbinic-re, a hol
körülbelül 6 órakor reggel megérkezés. Itt reggeli, azután kirán
dulás a Javorova nevü tölgyes erdőségekbe (Qu. sessiliflora).
Visszaérkezés Pribinií-re d. u. 2 3 óra között és erdei vasúton
azonnal Teslic-ve. Itt ebéd és meghalás.
Szept. 5. R e g g e l 28 órakor közös reggeli. 9 órakor a Boszniai
Fakereskedelmi R. T. falepárló telepének megtekintése.
1
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D. e. 10 órakor erdei vasúttal a nagy Usora völgyének erdő
ségeibe ; régebbi és uj bükkfavágások, esetleg az uj fenyőfavágásnak
megtekintése, fokozatos felújító vágások, fiatalosok. Blatnicá-n
villás reggeli. A kirándulás befejeztével ismét erdei vasúton
Teslié-bt, a hol megérkezés 4—5 órakor délután. Ebéd.
Szept. 6. Éjfélkor elutazás Usorá-ra.. Reggel 2 óra 56 perczkor Usoráról Zenicán át (a hol 6 o&—6 25 órakor reggeli), Lasvá-ra
(érk. 6 4 5 ) . Lasvá-ról ind. 7 i s , érk. Han Compagnie-Vitez-be 8 2 i
órakor. Innen azonnal erdei vasúttal az A. Schucany nápolyi czég
központi szenitő telepéhez és gőzfürészéhez Kruséicava.. Ezen
telep megtekintése, azután az úsztató csatorna mentén az erdőbe
(bükk és jegenyefenyő). Vissza Kruscicára és erdei vasúton Han
Compagnie-ba. Innen a menetrendszerű vonattal 12 óra 17 perczkor Buzovacára. Érkezés 12 óra 48 perczkor. Innen erdei vasúttal
az erdőtisztilakhoz, a hol ebéd. Délután ismét erdei vasúttal a
busovaöai kerületbe, a sodronykötélpálya, a sikló és az erdei vas
utak megtekintésére, a melyek faszén, vasúti talpfák és rönkök
szállítására szolgálnak. (Bükk és jegenyefenyőerdők, a melyekben
főleg faszenet termelnek a varesi vasmüvek részére.) Vissza erdei
vasúttal Busovaőa állomásra, melyről a társaság körülbelül 6 óra
kor különvonattal Zenicára utazik. Itt vacsora és meghalás.
-

-

-

-

-

Szept. 7. Reggel 6 óra 20 perczkor menetrendszerű vonattal
Podlugovi-ra (érk. 8 óra 04 perczkor, ind. 8 óra 42 perczkor),
onnan tovább Vares-re (érk. 10 óra 31 perczkor). Itt a vasmüvek
megtekintése és ebéd. Délután részben kocsin, részben lóháton a
Ponikva nevü erdőbe és a Zwiezda észak-keleti lejtője alatt Han
Milosnica nevü erdészlakhoz. Itt vacsora, azután meghalás.
Szept. 8. 6 órakor reggeli. 7 órakor kirándulás a Brezica
nevü kilátó ponthoz; onnan a társaság leereszkedik a ZavidovicOlovo-Kusace között közlekedő kincstári erdei vasútnak Cuniste
nevü állomásához a Krivája völgyébe. Erdei vasúton Olovoig,
itt ebéd. Délután továbbutazás Han Pjeszakig, itt vacsora és
meghalás.
Szept. 9. 7 órakor reggeli. 8 órakor kirándulás az Igriste
nevü kilátó pontig. Ott villásreggeli, azután visszatérés Han
Pjeszakba. Itt ebéd és meghalás.

Szept. 10. 4 órakor reggeli. 5 órakor indulás bérkocsin
Podromanján, Románja planina (1382 m.)
és'bkoYxonkiSarajevoba,
sl hová 6—7 órakor este érkezik a társaság. Útközben még ezután
meghatározandó helyen villásreggeli. Sarajevoban vacsora, meg
halás.
Szept. 11. Délelőtt a város megtekintése. Délután 2 órakor
közös kirándulás llidze fürdőbe és innen erdei vasúttal a Feltrinelliféle fűrészhez Kobilzdol-bz. Ennek megtekintése után a 19 km.
hosszú úsztató csatornának megtekintése (az alagutigj. Erre vissza
térés Ilid/ere, ott vacsora és 10 órakor este visszatérés Sarajevóba.
Szept. 12. Délelőtt 9 óra 15 perczkor elutazás Sarajevóból,
Konjicán(érk. lOóra 32 perczkor,ind. 10 óra 47 perczkor) villásreggeli.
Érkezés Mostarra délután 3 óra 35 perczkor. A város megtekin
tése, esetleg kirándulás bérkocsin a 13 km.-re lévő Buna-forráshoz
és vissza Mostarra. Vacsora és meghalás a Narenta-szállóban.
Szept. 13. Indulás Mostarról reggel 5 óra 45 perczkor, érke
zés Oravosába délután 2 óra 15 perczkor. Meghalás a közeli
Ragusában.
Szept. 14. Reggel 8 óra 15 perczkor Gravosából hajón Cattaróba.
Érkezés 12 óra 50 perczkor. A város megtekintése után 2 óra
30 perczkor, ugyanavval a hajóval vissza Fiumébe.
Szept. 15. Megérkezés Fiúméban délután 4 óra 30 perczkor.
Az állami csemetekert és a közeli karsterdősitések megtekintése.
Esti 8 órakor gyorsvonattal visszautazás Budapestre, a hol
Szept. 16. reggel 8 óra 5 0 perczkor megérkezés.
A kiránduláson, tekintettel az elszállásolás nehézségeire,
hölgyek

nem vehetnek

részt. A

tanulmányút többi

rész

leteire, az utazásnál élvezett kedvezményekre nézve stb. ez
idő szerint részletes tájékozást még nem adhatunk, mind
azonáltal jelezhetjük, hogy Budapestről számítva az utazást,
az összes útiköltségek (vasút bérkocsi, hátasló, hajó, szállás,
étkezés), mintegy 2 5 0 K-t fognak kitenni.
Tekintettel arra, hogy a résztvevők
lásolás nehézségei

miatt

száma

3 5 személyben

van

az

elszál

megszabva,
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tisztelettel kérjük a rendkívül érdekesnek ígérkező tanul
mányúton résztvenni óhajtó t. Tagtársakat, hogy ebbeli
szándékukat az Országos Erdészeti Egyesület titkári hiva
talával (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) mielőbb, de
legkésőbb július hó 5-ig tudatni szíveskedjenek, mivel
nagyobbszámu jelentkező esetén a jelentkezés sorrendjét
kell irányadónak tekinteni és később jelentkezők csak
annyiban lesznek figyelembevehetők, a mennyiben a korábban
jelentkezett Tagtársak egyike vagy másika utólag visszalépne.
A mennyiben szüksége mutatkoznék,
kérni fogjuk, hogy némely közös költségek
később közlendő összeget saját kényelmük
előzetesen az egyesület pénztárához beküldeni

a résztvevőket
fedezésére egy
szempontjából
szíveskedjenek.

Budapest, 1 9 0 4 . június hó 1-én.

Az Országos

Erdészeti
elnöksége.

Egyesület

II.
PÁLYÁZAT E R D É S Z E T I ÖSZTÖNDÍJAKRA.
Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapítványa"ból pályázatot hirdet egy 600 koronás ösztöndíjra.
Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegénysorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi
m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni.
A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő
akadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy
atyja, mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban
áll vagy állott s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első
belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes,

hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
látásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen
hibátlan látó és halló érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s a mennyiben már a
selmeczi m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tartozik,
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók
számára előirt összes tantárgyakból j ó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi erdő
akadémia bizonyítványával igazolja.
A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően
felszerelve f. é. augusztus hónap 15. naj^jáig az orsz. erdészeti egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) terjesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek
Ítéltetik oda s a selmeczi akadémiára történt beiratkozás után
egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től kezdve tétetik
folyóvá.
Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni
indoktalanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból ki
nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott
kötelező tantárgyakból nyert jeles és j ó osztályzatai együttvéve az
összes osztályzatok 60°/o-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik.
Budapest, 1904. június hó 8-án.
A titkári hivatal.
III.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1904. évi május hó 15-én tartott
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E .
Jelen voltak: báró Bánffy Dezső elnök, Bedő Albert dr. első
alelnök, Horváth Sándor második alelnök, Bund Károly titkár,
Cserny Győző segédtitkár, Gaal Károly pénztáros, továbbá: Ajtay
Sándor, Antalik Károly, Arató Gyula, Asbóth Mihály, Babos József,
Bálás Árpád, Balogh Ernő, Bartha Sándor, Bedő Zoltán, Bekény

Aladár, Beyer Jenő, Bécsy Dezső, Béky Albert, Binder Béla, Bodoni
Miklós, Bodor Gyula, Boitner Gyula, Bokor Róbert, Bottka György,
Boór Károly, Bónis Kálmán, Bögözy Antal, Brannich Gyula,
Buhescu Terentius, Bükhel János, Clement Károly, Cornides György,
Crausz Géza, Csik Imre, Csipkay János, Daniek Géza, Dapsy
Frigyes, Dávid János, Deák János, Debreczy Ödön, Dercsényi
Kálmán, Dezsényi Jenő, Doroszlai Gábor, Draskovich József, Erdődi
György, Fankovics Imre, Faragó Béla, Farkas Jenő Fejér Kál
mán, Fekete János, Földes János, Földes Tamás, Furherr Sándor,
Füstös Zoltán, Gasparik Károly, Gaul Károly, Gombossy József,
Gruber Gyula, Gura Károly, Haderdány András, Hirsch István,
Hollós Ferencz, Hubert Aladár, Huttya Pál, Ihrig Vilmos, Illés
Nándor, Illés Vidor, Irinyi Aurél, Jakab József, Janotyik Károly,
Jausz Sándor, Jákó Jenő, Kaan Károly, Kadácsy Bálint, Kakas
Ödön, Kallina Károly, Kallivoda Andor, Karácsony
Sándor,
Karvas Emil, Kárász István, Kaufmann Béla, Kelemen Béla,
Kelen Gyula, Keleti Lajos, Knöpfler Károly, Koller János,
Konczvald Ferencz, Korzenszky Antal, Kostialik János, Kovács
Aladár, Kovács Béla, Kovács Gábor, Kovács Gusztáv, Kőfalust
Victor, Körmendv
Károly, Környei. István,
Krauze Károly,
Krauze Tivadar, Kuzma Gyula, Küzdy Árpád, Lagler Gyula,
Lábos Elek, Lászlóffy Gábor, Lehoczky György, Lehrmann Béla,
Levitzky Albert, Létai Gyula, Lövik Béla, Lőfi Jenő, Mattanovich
Károly, Mayer Béla, Márton Sándor, Medveczky Ernő, Merényi
Gyula, Mezey Rezső, Méhes Péter Pál, Michalus Sándor, Monszpart
István, Nagy Károly (Budapest), Nagy Károly (Bustyaháza), Nádas
Béla, Nyitrai I., Ónodi Ferencz, Ondrus Gyula, Ormay Gyula,
Pajer István, Papp István, Pataki József, Payer Sándor, Pech
Kálmán, de Pottere Gerard, Rappensberger Andor, Riesz László,
Seh Jenő, Schuster József, Schurina Vilmos, Sipos Mihály, Sochor
József, Sóltz Gyula, Somoghy Lajos, Spettmann János, Sugár Károly,
Szabó Ferencz, Szabó József, Szálai Ernő, Szalántzy László, Szántó
Mihály, Szepessy Elek, Szentpály Kálmán, Székács Vincze, Szifft
Ágost, Szigeti Rezső, Szűcs Kálmán, Tavi Gusztáv, Temesváry Béla,
Terény Sándor, Térfi Béla, Tichy Kálmán, Tihanyi László, Tirts
Rezső, Tomassek Miklós, Török Gábor, Török László, Törzs Kálmán,
Urszinyi Kálmán, Vadas Gyula, Vadászffy Jenő, Vermes Victor,

Vidos Mihály, Winkler Miklós,
Zudor Béla, Zsivanovics Zsiva.

Zachar István, Zachar Gyula,

B. Bánffy Dezső elnök: Méltóztassanak helyet foglalni. T. urak!
Az Országos Erdészeti Egyesület Márton Sándor és Hangay Géza
tagtársak indítványára rendkívüli közgyűlést óhajtott tartani ezelőtt
három héttel; azonban a vasúti munkaszünetelés következtében ennek
a közgyűlésnek a megtartása, bár alapszabályszerűen megtartható
lett volna, tekintettel arra, hogy csak helybeliek vettek volna abban
részt, az érdekelt vidékiek nélkül legalább is ildomtalan lett volnaAz igazgató választmány javaslatára tehát az akkori közgyűlés
kimondotta, hogy az egyesület a mai napon ugyanazon tárgy
sorozattal ujabb rendkívüli közgyűlést tart. Igy jött össze az
Országos Erdészeti Egyesületnek mai rendkívüli közgyűlése, a
melyet ezennel a jelenlévő urakat szívélyesen üdvözölve, megnyitottnak jelentek ki. (Éljenzés.)
A jegyzőkönyv hitelesítésére Sóltz Gyula és Kócsy János
tagtárs urakat kérem fel és jelentem, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ur képviseletével Hirsch István főerdőtanácsos
urat bizta meg.
Mai közgyűlésünk tárgyát, a mint már jeleztem, Márton és
Hangay tagtársak indítványa képezi, a mely az állami alkalmazás
ban lévő erdőtisztek helyzetével foglalkozik. Az igazgató választmány
a kérdést előkészítette s a beadott indítványok alapján egy javaslattal
jő a közgyűlés elé. Ez fogja a tárgyalás alapját képezni. A mennyi
ben érdemleges tárgyalásról van szó és a mennyiben a határozati
javaslatok és az elfogadandó megállapodások is a jegyzőkönyvben
formaszerüleg kell, hogy kifejezésre jussanak, igen kérem azokat
a t. urakat, a kik esetleg az előterjesztéssel, vagy a beadott indít
ványokkal szemben javaslatokat, módosításokat hoznak szóba,
szíveskedjenek azokat írásban beadni.
Ezeknek előrebocsátása után kérem, méltóztassanak a titkár
ur előadását meghallgatni, a ki ismertetni fogja ugy a Márton,
mint a Hangay-íéle indítványokat, s erre vonatkozólag az igazgató
választmány javaslatát is.
Titkár: Tisztelt közgyűlés!
Az Országos Erdészeti Egyesület abban a tudatban, hogy az
állami erdőtisztek méltányos, más állami tisztviselőkkel egyértékü

javadalmazása és az ebből fakadó megelégedettség hatalmasan
előmozdíthatja a hazai erdőgazdaság vitelét, már több izben foglal
kozott az állami erdőtisztek javadalmazásának kérdésével és több
alkalommal fordult ez ügyben kérelemmel a kormányhoz. Az
egyesület közbelépésével közreműködni óhajtott azon visszaesés
elhárításán, a mely az alig megalapított magyar erdőgazdaság
fejlődését fenyegette és fenyegeti most is, ha az állami erdőtisztek
megélhetésének nehézségéből, az anyagi gondokból és a más tiszt
viselői pályákkal szemben fennálló hátrányokból fakadó elégedetlen
ség és közöny gyökeret verhet és szélesebb körökre kiterjedhet.
De foglalkozott az egyesület ez ügygyei azért is, mert az állami
erdőtisztek, kik majdnem teljes számban tagjai az egyesületnek
és ennek tevékenységében élénk részt vesznek, az egyesület taglét
számának 36°/o-át teszik ki s mert egyedül ily módon gyakorolhat
az egyesület közvetett módon némi befolyást a magánszolgálatban
álló erdőtisztek javadalmazására is, a melyre az állami erdőtisztek
helyzete bizonyos szabályozó hatással van.
A midőn tehát a közelmúltban egyesületünk Hangay Géza
és Márton Sándor tagtársaink ismert indítványai által ujabb impulzust
nyert arra, hogy az állami erdőtisztek helyzetével foglalkozzék,
igazgató-választmányunk ez elől most sem tért ki, sőt a rendkívüli
közgyűlés összehívásának óhaja is felmerülvén, ennek a mai napra
való összehívásával alkalmat kívánt nyújtani a tagok szélesebb
körének, hogy a felvetett kérdéshez hozzászóljon. Tette ezt abban
a biztos reményben, sőt tudatban, hogy a mint eddigi közgyűléseink
nek, ugy ennek is tárgyalása mindvégig higgadt, komoly, tárgyi
lagos és az egyesülethez méltó leend, mert csak ez adhatja szavunk
nak azt a súlyt, a mely a siker reményével kecsegtethet.
Igazgató választmányunk azonban ezenfelül gondoskodott arról,
hogy a maga részéről is javaslattal lépjen a t. közgyűlés elé, hogy
ilyképen a tárgyalásnak alapot nyújtson. Az igazgató választmány
e javaslatát lesz szerencsém a következőkben kifejteni és előadni.
A közgyűlés t. tagjai visszaemlékeznek arra, hogy a mult
évben az akkori kormánynak azt az igéretét, hogy az állami erdő
tiszteket körülbelül ugyanoly arányban szándékozik az egyes fizetés'
osztályokba sorozni, a milyen arány a bányászati tisztviselők
nél már régóta fennáll, bizonyos megnyugvással fogadtuk, mert

b á r nem elégített volna ki minden méltányos kívánságot, mégis
•a múlthoz képest igen jelentékenyen javította volna a helyzetet.
A tervezett életbeléptetési móddal járó kedvezőtlen körülmények
mellett is, a melyek a tisztviselők nagy részét egyidőre megfosztot
ták volna a tényleges jövedelmi többlettől, a kilátásba helyezett
létszámrendezést mégis értékes Ígéretnek kellett tartanunk, különösen
az állami erdőtisztek összességét és azok társadalmi érdekeit szem
előtt tartva, mert hiszen éppen az egyes fizetési osztályok létszáma
közötti aránytalanság az, a melyben az erdőtiszti kar hátrányosan
különbözik még most is más hasonló képzettségű tisztikaroktól
ez az aránytalanság az, a mely az erdőtiszteket arra kárhoztatja,
hogy a legszerényebb javadalmazásu alsó fizetési fokozatokban oly
aránytalanul hosszú időt, életüknek úgyszólván javarészét töltsék,
a miáltal a társadalmi életben is bizonyos inferioris szerepre
szoríttatnak.
Az az igéreí, a melyet Darányi Ignácz volt földmivelésügyi
miniszter urnák egyesületünkhöz iniézett 1902. évi 11.848/eln.
számú átirata és a fizetésrendezésre vonatkozó akkori törvényjavaslat
indokolása tartalmazott, ismert okokból mindeddig nem válhatott
valósággá s mi most éppen abból a czélból gyűltünk össze, hogy
azt a jóindulatot az állami erdőtiszti kar ügye iránt, a mely az
előző kormány ezen ígéretében megnyilvánult, az erdőgazdaság
és az állami erdőtiszti kar méltányos és jogos kívánságainak előadása
kapcsán a mostani kormánytól is kikérjük.
Az igazgató-választmány azonban ugy vélte, hogy a jelen
rendkívüli közgyűlés alkalmát megragadva, az állami erdőtisztek
érdekeinek összességét teszi megvitatás tárgyává, hogy ekként a
kormányt az állami erdőtisztek kedvezőtlen helyzetére és az ezáltal
érintett általános erdészeti érdekekre a maga részéről is figyelmessé
tegye, ezt az ügyet minden oldalról megvilágítsa és e kérdésnek
végleges és teljes megnyugvásra vezető megoldását tiszteletteljesen
kérje.
Ez az oka annak, hogy jelen előadói javaslatom is szélesebb
alapokon nyugszik, mint a mult évi ily irányú tárgyalások, a
melyeknél több tekintetben bizonyos adott körülmények közé
való beilészkedésről volt szó. Csak természetes azonban, s azt
hiszem, erre nézve a t. közgyűlés kebelében sincsen vélemény-

eltérés, hogy semmi tekintetben sem óhajtunk kiváltságokat az
erdőtiszti kar részére, hanem csupán azon hátrányos különbségek
megszüntetését kérjük, a melyek az erdőtiszti kar és más hasonló
képzettséggel biró tisztviselők viszonyai között fennállanak, és
csupán oly igényeket támasztunk, a melyek az erdészeti közszol
gálat érdekével összhangban állanak és annak természetéből,
folynak.
Ez a vezérszempont adja magyarázatát annak, hogy az igaz
gató-választmány pl. azt a kívánságot, hogy az egyes fizetési
osztályok I. fokozatai mielőbb betöltessenek, bár ez az erdészeti
tisztviselőknek is forró óhaja, külön hangsulyozandónak nem'
tartja, mert ez oly kérdés, a mely közös az állami tisztviselők
összességével s igy az erdészeti tisztviselők annak teljesítésére is
csak akkor tarthatnak igényt, a mikor az I. fizetési fokozat az
egész vonalon betöltetik.
Ha ezek előrebocsátása után vizsgálat tárgyává teszszük az
állami erdőtisztek helyzetét, legelső sorban ugy az erdőtisztek
javadalmazása, mint az előmenetel és társadalmi helyzet szem
pontjából legsúlyosabban érezzük az egyes fizetési osztályok ará
nyában mutatkozó hátrányos helyzetet. Mig ugyanis más hasonló
képzettséget igénylő pályákon a VIII. és ennél magasabb fizetési
osztályokba tartozó tisztviselők száma az összes létszámnak 3 3 —
41%-a, sőt pl. a földmiv. min. jogi képzettségű fogalmazói szak
májában 6 0 % , addig az államerdészetnél, ha az erdőfelügyelőségi személyzettől eltekintünk, csupán 17.8%-a, ennek beszámítá
sával pedig 2 1 % - a tartozik a magasabb fizetési osztályokba,
ellenben 82.2, illetőleg 7 9 % - a a tisztviselőknek a X I — I X . fize
tési osztályba van sorozva. A létszámnak ezen felette kedve
zőtlen elosztásából az következik, hogy az erdészeti tisztviselők
előmenetele más állami tisztviselők előmeneteléhez képest igen
lassú, a mi társadalmi tekintetben bizonyos alárendelt helyzetbe
juttatja őket, hogy továbbá a tisztviselők nagy részének ez idő
szerint egyáltalában nem lehet kilátása arra, hogy 40 évi szol
gálat után legalább a VIII. fizetési osztálynak megfelelő javadal
mazással menjen nyugdíjba.
Felette hátrányosan különbözteti meg az erdőtisztikart más
szolgálati ágazatok főiskolai képzettségű tisztviselőitől az a körül-

mény is, hogy mig azok a teljes képzettség elérése után azonnal
a X . fizetési osztályba neveztetnek ki, addig az államerdészetnél
mindezideig a tisztviselőknek jelentékeny része, számszerint 127-en
a X I . fizetési osztályban szolgálnak és pedig nem 1—2 évig,
hanem huzamos ideig.
A létszámnak az egyes fizetési osztályok közötti kedvezőtlen
eloszlásából folyó mostoha viszonyokat azonban hosszú időre
még súlyosbítja az a körülmény, hogy a tisztviselők életkorra
nézve is igen kedvezőtlenül oszlanak el, ugy, hogy a legköze
lebbi 10, sőt 20 évben is aránylag igen kevés apadásra lehet
számítani és az alsóbb fizetési osztályokban lévő túlnyomó része
a tisztviselőknek ez okból még oly arányban sem fog előre
mehetni, a mily arányban azt különben a jelenlegi szervezet
megengedné.
Ezen helyzet illusztrálására, bár közismert dolog, a követke
zőket bátorkodom felemlíteni.
Az állami erdőtisztek ez időszerint
a XI. fizetési osztályban 1—11 átlag 6 évi,
a
X.
„
3—32
„
12 „
a IX.
„
„
5—42
„ 19 „
a VIII.
„
14—43
„ 25 „
a VII.
„
„
14—40
„ 29 évi, végül
a VI.
n
n
25—40
„ 33 „
szolgálati idővel birnak, korra nézve pedig
a X I . fizetési osztályban 2 5 — 4 3 , átlag 31 évesek,
a
X.
29—68,
„ 37
a
IX.
33—71,
43
u
a VIII.
„
„
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Ez a magában véve kedvezőtlen arány, a mely az 1892-ben fenn
állott viszonyokhoz képest csak a IX. fizetési osztálynál mutat
némi javulást, különben pedig ennél az egész vonalon kedve
zőtlenebb, az állások méltányos arányosítása nélkül a legköze
lebbi két évtizedben nem is fog javulni, sőt ellenkezőleg még
tetemesen súlyosbodni fog. Az állami erdőtisztek 812 főnyi lét
számából ugyanis pl. a legközelebbi 10 évben nyugdíjazás és

halálozás következtében előreláthatólag csak mintegy 120-an
távoznak. Vegyük szemügyre már most, hogy mi lehet a remény
sége annak az erdőgyakornoknak, a ki most az erdészeti pályára
lép. Tegyük fel, hogy sorszáma 6 1 Tiz évi szolgálat után 67-ik
erdészjelölt lesz és ha azután esetleg valamivel gyorsabb is lesz
az előmenetel, előbb, mint 13—14 évi szolgálat után, 35—36
életéve előtt nem remélheti azt, hogy a X . fizetési osztályba
jusson, oda, a hova más pályákon 2 4 — 2 5 éves korban jut a
tisztviselő.
Ez az eset a statusok összességére vonatkozik. Miután azon
ban az államerdészeti tisztviselők több statusba vannak széttagolva,
egyes esetekben még sokkal kedvezőtlenebben alakulhat az elő
menetel.
T. közgyűlés! Én e példákat folytathatnám, de talán az eddig
felsoroltak is elegendők annak igazolására, hogy az állami erdő
tisztek előmeneteli viszonyai ma is rosszak s a jövőben még
kedvezőtlenebbül alakulnak.
Misem természetesebb, minthogy ily körülmények között a
kormányhoz intézendő első kérelmünknek a tisztviselőknek az egyes
fizetési osztályokban való kedvezőbb elosztására kell irányulnia,
a melylyel a magyar állami erdőtisztek hasonló képzettségű más
tiszttársaikkal végre egy sorba jutnának s a mely az adott viszo
nyok között egyedüli módja annak, hogy az alsóbb fizetési osz
tályban lévő tisztviselők legalább nagyobbrészt oly helyzetbe
jussanak, hogy a korviszonyokból folyólag az arányosítás után
sem nagyon kecsegtető előmeneteli viszonyok között megélhesse
nek és családot alapithassanak. Indokolja e kérelmünket a más
hazai tisztikarokkal való összehasonlítás, de támaszt nyer kérel
münk az osztrák erdőtisztekkel való összehasonlításban is. Ausz
triában az állami erdőket kezelő 320 erdőtisztnek nem kevesebb
mint 48°/o-a van a VIII. és ennél magasabb fizetési osztályban,
szolgálatuk pedig bizonyára nem annyira terhes, mint a magyar
erdőtiszteké.
Ily
anyagi
elő, de
tári és

messzemenő kívánságokkal azonban, tekintettel az ország
helyzetére, ez idő szerint természetesen nem állhatunk
az igazgató-választmány méltányosnak tartaná, ha a kincs
a községi erdőket kezelő erdőtisztek létszáma a XI. f. o-

megszüntetésével és a jelenleg élvezeit összes járandóságok
épség
ben tartásával, a kincstári bányászat üzemi tisztviselőivel egyenlő
módon szabályoztatnék, az erdőfelügyelőségek
létszámában pedig
a bányakapitányságok
példájára a külső szolgálatot
teljesítő
erdőfelügyelők részére néhány állás a VI. f. o.-ba átsoroltassék.
A bányászok az erdészekkel egy tanintézeten képeztetnek,,
legtermészetszerübb tehát a velük való összehasonlítás és legméltányosabb az a kívánság, hogy az egy tanintézetről kikerülő ifjak
egészben véve hasonló előmenetelre számithassanak.
A mi az ily értelemben való szabályozás költségeit illeti, azok
nem rúgnak oly nagy összegre, a mely ne volna arányban az
elérendő czéllal s a mely jelentékenyen terhelné államháztartá
sunkat. Kérelmünk nincs összefüggésben a végleges fizetésrende
zési javaslattal, a mely még tárgyalásra vár, hanem ettől egészen
függetlenül a költségvetés keretében volna megoldható, épugy,
a mint a néhány év előtt keresztülvezetett kisebb arányú szabá
lyozás. A szükséges összegnek a legközelebb előterjesztendő költ
ségvetésbe való felvétele nagyon kívánatos, hogy a létszámrende
zés jótéteményeiben azon erdőtisztek is részesüljenek még, a kik
a közel jövőben nyugdíjba mennek, de ha ennek pénzügyi aka
dályai volnának, azt hiszem hálával és megnyugvással fogadná az
erdőtiszti kar a 3—5 év alatt való fokozatos keresztülvezetést is,,
a mely ez esetben természetesen a X I . f. o. megszüntetésével
volna megkezdendő.
A második súlyos hátrányban az állami erdőtisztek az úti
költségek és napidijak felszámítására vonatkozólag vannak más
tisztviselőkkel szemben. Erre nézve egyesületünk már a mult
évben azt kérelmezte volt, hogy az erdőtisztekre vonatkozó külön
leges utasítások megszüntetésével, az erre fennálló általános szabá
lyok az erdőtisztekre is kiterjesztessenek. Az igazgató-választmány
javasolja, hogy ezen kérelmünket a jelen alkalommal megújítsuk.
Ugyancsak javasolja, hogy újból kikérjük a földmivelésügyi
miniszter ur jóindulatú közbenjárását az erdőakadémiai
tanárok
fizetésének rendezése ügyében, melyre nézve tudvalevőleg a mult
évben azt kérelmeztük volt, hogy az állatorvosi főiskola tanárai
hoz hasonlóan rendeztessék.
Ezek volnának, t. közgyűlés, azon főbb kérelmeink, a melyek-

nek illetékes helyen való előterjesztését az igazgató-választmány
ajánlja s a melyek teljesítése nemcsak az erdőtiszti karnak, hanem
a hazai erdőgazdaságnak is fontos érdeke.
Megfelelve azonban annak a fenn megokolt álláspontnak,
hogy ezúttal az államerdészeti tisztikar méltányos kívánságai lehe
tőleg kimerítően tolmácsoltassanak kérelem alakjában a kormány
előtt, az igazgató-választmány még a következő, az erdészeti
szolgálat természetéből folyó két javaslatot is terjeszti a t. köz
gyűlés elé, a melyek bővebb indokolásra talán nem is szorulnak.
Kívánatosnak tartaná ugyanis az igazgató-választmány magyar
nemzeti szempontból, hogy a fiorvát-Szlavonországban
szolgáló
kincstári erdőtisztek közül azok, a kik gyermekeiket
Magyaror
szágon neveltetik, a gvermekek számához képest és a kiképzés
időtartamára, ide értve a főiskolai tanulmányokat
is, megfelelő
pótlékban
részesittessenek.
Tekintettel továbbá arra, hogy a lótartásra kötelezett erdő
tisztek nagy része csak egy ló után kap átalányt, ezzel pedig a
szolgálatot, különösen a hegyvidéken, de rossz közlekedési utaink
mellett a sikföldön sem láthatja el kellőképen, és a második ló
tartására, daczára annak, hogy illetmény földjét takarmányter
mesztésre használja, amúgy is csekély fizetéséből reápótol, tekin
tettel végül arra, hogy a lónak, kocsinak stbnek első beszerzését
a tisztviselő, hacsak magánvagyona nincs, csupán drága magánkölcsön utján eszközölheti, a mi sok tisztviselő eladósodásának
csirája, az igazgató-választmány kérelmezendőnek tartaná, hogy a
lótartási átalányok megfelelően emeltessenek, és azon tisztviselők,
a kik oly állásba neveztetnek ki, a melyben lótartásra köteleztet
nek, az első beszerzésekre valamely méltányos összegben megálla
pítandó, egyszer s mindenkorra szóló segélyben részesittessenek és
az első befektetés hátralévő összegére, ha a tisztviselő ezt kérné,
méltányos határig kamat nélküli kölcsönben részesüljön.
Ezekben voltam bátor az igazgató-választmány javaslatát elő
adni, a mely, ugy vélem, minden méltányosan támasztható igényre
kiterjed. Ajánlom azt elfogadásra.
Elnök: Kérem a t. közgyűlést, mielőtt a tárgyalást megkez<lenők, méltóztassanak még meghallgatni ugy a Márton Sándor,

mint a Hangay Géza úr által beadott indítványokat, melyek alapját
képezik az igazgató választmány ezen javaslatának.
Titkár: (olvassa a beadott indítványokat.) A mint méltóztatnak
látni, az igazgató választmány javaslata mindkét indítványnál tovább
megy. (Élénk éljenzés.)
Elnök: Méltóztassanak hozzászólni.
Hangay Géza: Nagyméltóságú elnök ur, t. közgyűlés! Teljes
mérvben hozzájárulok a titkár ur által felolvasott indítványhoz
és csupán azt akarom hangsúlyozni, hogy a mai viszonyok között
•a legsürgősebb teendőt az képezi, hogy az útiköltségek szabályoz
hassanak. Ezek a viszonyokhoz mérve oly alacsonyan vannak
megszabva, hogy azokkal egyáltalán kijönni nem lehet. (Ugy van!
Ugy van !) Egyetlenegy állami alkalmazott sincs olyan rossz helyzet
ben az útiköltség felszámítása tekintetében, mint épen az állami
•erdőtisztviselők. A kilométer-pénz mindenütt sokkal magasabb,
a napidíj szintén. Tehát ha meg is van a teljes odaadás, szorgalom,
ügybuzgóság a tisztviselőben, a munka kivitelénél őt az anyagiak
gátolják. Ép ezért szükségesnek tartom, hogy ez soronkivül, sürgősen
rendeztessék, mert ez öszsze van forrva magával az állami erdő
gazdaság érdekével (Igaz! Ugy van!). .
Elnök: Kivan még valaki szólani ?
Márton Sándor: Nagyméltóságú elnök ur, mélyen tisztelt
^közgyűlés! Mielőtt a napirendre tűzött ügyhöz szólanék és annak
fejtegetésébe bocsátkoznám, legelőször szabad nyilvánulást kell
engednem egy érzésnek, a mely engem mint inditványttévőt,. mai
akkor áthatott, a mikor ügyünk legelső stádiumában volt és a
melyet az érdekeltek is egy szívvel-lélekkel magukénak vallanak.
Ez nem egyéb, mint a hálás köszönet érzése. (Élénk éljenzés.)
A leghálásabb köszönetünket kell kifejeznünk az elnök ur ő excel
lentiája előtt (lelkes éljenzés), hogy a rendkívüli közgyűlés meg
tartását lehetővé tenni s ügyünk iránt való nagybecsű érdeklődé
sének tanújelét adva, ügyünket előmozdítani méltóztatott. (Éljenzés.)
Köszönetet kell mondanunk az igen t. igazgató-választmánynak
is (éljenzés) azon javaslat elkészítéséért, mely a mai rendkívüli
közgyűlés tárgyát képezi és köszönetet kell nyilvánítanunk mind
azon igen tisztelt tagtársainknak, a kik habár nincsenek is szoro
san érdekelve, de a magyar erdészet iránti érdeklődéstől áthatva

ide fáradni és ezáltal ügyünket előmozdítani szívesek voltak.
(Éljenzés.)
A mai közgyűlés tárgyára áttérve, kötelességemnek tartom
előadni, hogy először: az indítvány megtételére miért vállalkozott
az én szerény személyem; és másodszor: hogy melyek voltak
azok az okok, a melyek engem a nálunk szokatlan indítvány be
adására, t. i. a rendkívüli közgyűlés összehívásának kérésére bírtak..
Személyemet illetőleg azért tettem meg indítványomat, mert
ezzel szolgálatot véltem tehetni a magyar erdészetnek. Ha azon
ban arra gondolok, hogy indítványom megokolásának súlya reám
nehezedik, be kell látnom, hogy az ügyre nézve sokkal kedvezőbb
lett volna, ha tekintélyben gazdag, előkelő állású tagtársam viselné
ennek a nehéz feladatnak terheit. Tudom azt is, hogy nem világit
hatom meg kellően az ügyet; az igyekezet azonban megvan bennem.
Felszólalásom hiányaiért legyen szabad tehát a mélyen t. köz
gyűlés elnézését kérnem, annak az óhajtásomnak kifejezése mellett,,
hogy bár ügyünk oly sikert arathatna, mint a milyen odaadással
szolgálni kivánom.
A tárgyi okokat, a melyek alapján indítványomat előterjesz
tettem, van szerencsém következőkben előadni.
Méltóztatnak tudni, hogy az 1902. év végén többen tettünk
hasonló indítványt és kértük egy rendkívüli közgyűlés összehívá
sát. Az indítványok ugyan közgyűlésen nem tárgyaltattak, de
eredményük az igen t. igazgató-választmány fellépése folytán
értékes igéret lett. Ez az ígéret nem vált testté, de azért nagy
becsű, mert hivatkozhatunk reá. És ha én hivatkozom reá, van
benne egy támaszpontom, a mely alapul szolgál arra a következ
tetésre, hogy ha a' határozat meglesz és az elnök ur ő excellen
tiájának hozzájárulása megadja a határozatnak azt az erőt, a
melylyel a sikert kivívhatja és az egyesület a maga nagy tekin
télyével és befolyásos tagjaival közbelép: a jó eredmény nem
fog magára sokáig váratni.
A második ok, a mely engem erre a nehéz vállalkozásra
biztatott, nem volt egyéb, mint a magyar erdészetnek féltékenyen
őrzött jövője. Ugyanis a betöltetlen állások számának szaporodása
s az akadémia gyér látogatottsága azt az aggodalmat keltették fel
bennem, hogy vájjon jövőben lesznek-e elegendő számú magyar
:

szakférfiaink, a kik mint utódaink helyünket elfoglalva, igaz
magyar hazafisággal fogják tovább fejleszteni a magyar erdészetetE felett való gondolataim közepette arra az eredményre jutottam
hogy nem alaptalanul félthetjük a magyar erdészetet attól, hogy
jövőben nem lesz elég magyar szakerő és az erdőbirtokosok
kénytelenek lesznek nagyrészben idegeneket alkalmazni, s akkor
hazánk erdészete nem lesz többé olyan tiszta magyar, mint a
milyennek ma büszkén vallja magát.
;

Kötelességünk továbbá utódainkról, azoknak magyar, hazafias
szellemű kiképzéséről gondoskodni és ezt addig kell megtennünk,
mig a magyar erdészet életerős és a mig a mai helyzetből, bár
küzdve, de ki tud bontakozni. Ma erdészetünk még kiheverheti
segítséggel a veszteségeket, uj életerőre kaphat s ezért most kell
mindenkinek tettel megmutatni, hogy valóban szivén viseli a
magyar erdészet érdekeit. Ez az ok egyúttal bizonyítja indít
ványom időszerűségét, annak daczára is, hogy a legutóbbi idő
ben felmerült külső körülmények kedvezőtleneknek mutatkoznak.
A harmadik ok az volt, hogy nem nehéz eltalálni a segítés
módját. Ugyanis ha az állások egy részét szakerők hiánya miatt
nem lehet betölteni, ennek kell, hogy valami oka legyen. Az
oka pedig nem más, mint az, hogy pályánk nem biztosit ma oly
kenyeret, a mely a tanulmányainkra fordított munkával és költ
séggel és a teendőinkkel járó fáradalmakkal arányban állana.
Nem lehet tehát csodálni, ha az intelligens magyar ifjakat más
pályára viszi az a tudat, hogy egyéb képzettség jobb anyagi
létet biztosit a miénknél.
Ha már most figyelembe vesszük, hogy az okleveles ma
gyar erdőtisztek száma mintegy 1600-ra tehető s ezek közül majd
nem 800-an, tehát mintegy a fele az állam szolgálatában áll:
ebből következik, hogy ha szolgálati s előmeneteli feltételeink
kellőek lesznek, akkor okvetetlenül segítve lesz a magyar erdésze
ten, mert ily nagyszámú tisztviselő anyagi ellátását mások is
zsinórmértékül veendik és igy kellő számban fogják ifjaink élet
hivatásul választani pályánkat.
A negyedik, ok az volt, hogy tiszttársaim közül azok, akik
ma 2 8 — 3 8 éves életkorban vannak, csak 4 2 — 4 5 éves korukra
remélhetik elérni a I X . díjosztályt, a melyet a birói, mérnöki, báErdészeti Lapok
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nyászati s egyéb pályákon 2 8 — 3 0 éves korára mindenki biztosan
elér. Ez a tény egyfelől képzettségünk értékére nézve hátrányos
bírálatot kelt fel, másfelől pedig lehangoltságot okoz az erdő
tiszteknél.
Számtalan okot tudnék még felhozni, de ezeknek elősorolásával túlságosan terjedelmes lenne felszólalásom s azért most
áttérek annak bizonyitására, hogy indítványom jogosult is.
Törvényeink tőlünk az oklevél megszerzését kívánják, alkal
maztatásunk feltétele pedig az ép, egészséges és erős testalkat.
Ez a két feltétel szük korlátok közé szorítja a pályánkra
lépést. A katonaságnál is kellék az erős, ép szervezet; de ott
csak az érettségi vizsgával egyenlő képesítés kívántatik s a mig
az erdész tanul, a katona már keres. (Ugy van! Ugy van!)
Más egyéb pályánál, a melynél feltétel az oklevél megszer
zése, nincs kikötve a nálunk orvosilag bizonyítandó és a hiva
talos teendők fáradalmainak elviselésére alkalmas testalkotás.
Nálunk tehát két feltétel van, mig más, egyenlő képzettségüeknél
csak egy.
Másik sajátsága pályánknak, hogy kizárólag hivatalnoki pálya;
mert a kinek annyi erdeje van, hogy annak jövedelmeztetése egy
okleveles erdész munkaképességét igényli, az az erdőbirtokos
nem fog erdészetet végezni, mert ily vagyon mellett nagyobb
jövedelmet biztosit a nyilvános élethivatással járó szereplés annál
a kiadásnál, a melyet megtakarítana, ha maga kezelné erdejét.
Tisztán hivatalnoki pálya az erdészet továbbá azért, mert mig az
orvos, ügyvéd stb. függetlenül is megélhet, sőt vagyont szerezhet,
addig az erdész mint önálló egyén keresményéből fenn nem
tarthatja magát.
Tisztán hivatalnoki és az emiitett két feltétel által szűkebb
határok közé vont pálya lévén az erdészet, ebből az következnék,
hogy az erdészek kedvezőbb helyzetben vannak, mint más hiva
talnokok. Pedig épen az ellenkezője áll; t. i. a melyik pályán nin
csenek ily korlátok felállítva, ott a boldogulás és a javadalom
sokkal jobb a miénknél. Bizonyítja azt az állami erdőtiszteknek a
többi államtisztviselőkkel szemben kimutatható hátrányos helyzete.
Rövid történeti visszapillantás erről bárkit meggyőzhet.
Az 1880. évi szervezés alkalmával a fizetések egyenlővé

tétettek a megfelelő díjosztályokban ; de rövid idő alatt a napi
dijak és útiköltségek leszáll irtattak, a lakpénz pedig a régi maradt.
Igy nekem is mint erdésznek a X . díjosztályba lépésemkor 95
forint volt a lakpénzem és tényleg 2 0 0 irtot fizettem lakásomért.
(Ugy van! Ugy van!) Az 1890-es évek elején a törvényhozás
gondoskodott az állami tisztviselők ellátásáról, de a rendezésből
az állami erdőtiszteket kihagyta s újólag nyolcz évnek kellett
eltelnie, a mig az országos erdészeti egyesület fellépése folytán
az erdőtisztekre is kiterjesztetett a törvény hatálya. És itt nem mellőz
hetem el annak felemlitését, hogy az a férfiú, a ki akkor expo
nálta magát, nem volt más, mint Feilitzsch Arthur báró ő méltó
sága, a ki, mint nem régen igaz örömmel tapasztalhattuk, mai
diszes állásában sem feledkezett meg szaktársairól és reméiem,
nem fogja tőlük ezentúl sem megvonni pártfogását. (Élénk éljenzés.)
Én az állami tisztviselőket képzettségük szerint négy osztályba
sorozom, u. m. először: érettségi vizsgával sem birok, másodszor:
érettségi vizsgával birok, harmadszor: érettségit tett és egyetemet
vagy akadémiát végzett egyének és negyedszer: okleveles tiszt
viselők.
Azt hallottam egyszer említeni, hogy az életben nem az a fő,
hogy ki mennyit tud, hanem az, hogy miként tudja érvényesíteni,
a mit tud. Elfogadom, hogy ez áll; de viszont áll az is, hogy a
ki többet tud, az többet is tud érvényesíteni az életben. Mint
hogy pedig az állami erdőtisztek mindannyian oklevéllel birnak
és szervezetük arra képesiti őket, hogy még oly fárasztó munká
nál is kifejthessék tudásukat, a melynél más, gyöngébb szer
vezetű államtisztviselő már nem képes tudását alkalmazni, tehát
az erdőtisztek kiterjedtebben foglalkoztathatók: ily körülmények
között legalább is méltányos az az óhajtásuk, hogy előmeneteli
feltételeik és uti-, valamint napidíj-illetményeik a többi állami
tisztviselőkéivel egyenlővé tétessenek. Ha tehát most, 24 évvel az
első szervezés után az egyenlősítést kérik, ezt mindenesetre jogosult
nak kell tartani. (Élénk helyeslés.)
Áttérek most az egyenlősítés kérdésére. E tekintetben a
titkár ur által nagy gonddal szerkesztett és a t. igazgató-választ
mány által elfogadott határozati javaslat oly adatokat tartalmaz és
a kérdést annyira megvilágítja, hogy azokra csak röviden terjesz35*

kedem ki és csak néhány esetet emlitek föl. Ilyen a XI. díjosztály
nak eltörlése. A X I . díjosztálynak nálunk való eltörlése mellett
szól legújabban a megyei tisztviselők illetményeire vonatkozó
törvény is, mely egyetlen egy oklevélhez kötött állást sem soroz
a XI. díjosztályba, bár sokan, a kik ma ezeket az állásokat el
foglalják, még érettségi képesítéssel sem bírnak; az állami erdő
tisztek pedig oklevéllel szolgálnak átlag hat évig a X I . díj
osztályban.
A létszámarányositás kérdésének megoldása ma már elodáz
hatatlan, mert az, hogy nálunk a X . díjosztály átlag csak 34 éves
korban érhető el, holott más pályán 2 5 — 2 6 éves korban elnyer
hető: ez a tény elrettenti azokat, a kik az erdészeti pályára akar
nak lépni. Hogy is ne rettentené el, mikor a 20 éves hadnagy
többet kap, mint a 3 2 — 3 3 éves erdészjelölt. A mai létszámok
igen aránytalanok. Igy pl. a XI.—VIII. díjosztályban van a köz
ségi és kincstári erdőknél 9 5 % , az erdőfelügyelőségnél 4 8 % , a
VIII. díjosztályon felül van a községi és kincstáriaknál 5 % , a
felügyelőségnél 5 2 % , tehát az utóbbinál tizszerannyinál is több.
Ha összehasonlítjuk az országos erdészeti egyesület 1893. évi
fölterjesztésében felsorolt adatokat a mai állapottal, az tűnik ki,
hogy a kincstári és községi erdőtisztek létszámában akkor volt .a
IX. dijosztályon felül 1 4 2 % , ma van 1 7 ' 6 % , tehát a javulás 3'4'Vo,
a mi számba alig, sőt nem is vehető, mert azelőtt a X I . díjosz
tályban átlag 29 éves életkorral birtak az erdőtisztek, ma pedig
átlagos koruk 30-on felül van, tehát a helyzet rosszabbodott. És
ha az emiitett 1893. évi fölterjesztés súlyosnak mondta az állami
erdőtisztek helyzetét, akkor azt ma igen súlyosnak kell kijelenteni,
mert nemcsak az előmeneteli feltételek hátrányosabbak, hanem a
megélhetési viszonyok is azóta határozottan kedvezőtlenebbekké
váltak. A segitség-nyujtás tehát mellőzhetetlen. És segíteni lehet
gyorsan a legnehezebb helyzetben lévőkön, külön költség nélkül
is. Ugyanis az államnál ma 27 gyakornoki állás betöltetlen és be
sem tölthető az évi természetes fogyaték miatt, a mely 19 évi
adatokból következtetve, évenkint 25-re tehető. Jelenleg van az
akadémián 51 harmadéves hallgató. Ezeknek mintegy fele kerül
államszolgálatba. A már említett általános megoszlás szerint mintegy
25-en lépnek államszolgálatba, tehát csak az évi fogyatékot fogjuk
-

pótolni s azért legalább is 20 gyakornoki állás betöltetlen marad az
egész éven át, tehát 20.000 korona nincs lekötve. A XI. és X . díjosztály
között a javadalomkülönbség átlag évi 500 korona. Ez az 500 korona
a 20.000-ben 40-szer van meg és igy a 20.000 korona felhasz
nálásával már f. évi január elsejétől kezdődő hatálylyal 40 erdész
jelölt volna erdészszé előléptethető és 40 már nem fiatal, eddig
sokat küzdött, részben családos tiszttársunk helyzete változnék
előnyösebbre. (Ugy van!) A 20.000 korona személyi járandóság
czimén lévén felvéve, hitelátruházás sem szükséges és igy főnökeink
ismert jóakarata ezen az uton is sokaknak szerezhet örömet.
A további létszámarányositás kérdése nézetem szerint szintén
könnyen volna megoldható. Ezeknek a módozatoknak e helyen
való felsorolása alól azonban legyen szabad felmentést kérnem.
Áttérek most a napidijak kérdésére.
Az államtisztviselőknél kétféle napidij-felszámitás van érvényben
a VII. díjosztálytól lefelé, úgymint teljes és korlátolt. Az erdőtisztek
e tekintetben is nagy hátrányban vannak, mert náluk még egy
harmadik napidíj is van, az u. n. mérsékelt napidíj, amely a leg
kevesebb. És ez a mérsékelt napidíj az állami erdőtiszteknek
82° o-át sújtja. E szerint felszámithat a gyakornok 1, illetve 2
koronát, a XI. díjosztály 1*5, illetve 3 koronái, a X . díjosztály
1-75, illetve 3 5 koronát, a IX. díjosztály 2, illetve 4 koronát, a
szerint, a mint az illető a 12 kilométeren belül vagy távolabb
utazik a székhelyétől vagy másutt éjelez.
-

Azt indokolni is fölöslegesnek tartom, hogy még 4 korona
is kevés az étkezésre s a mellékkiadások fedezésére. Már pedig
nem is lehet kívánni, hogy a tisztviselő fizetéséből pótolja fárad
ságosabb külső munkájának kiadástöbbletét. A hátrányosságra is
felhozok egy példát, az állatorvosok példáját, a kik naponként
legkevesebb 6 koronát számítanak és magánkeresetre is fel vannak
jogosítva.
A kilométer-pénz felszámítása is a legrosszabb nálunk. A
gyakornok és erdészjelölt, ha 12 kilométernél nem utazik távo
labbra, kilométer-pénzt nem kap, hanem csak naponta 84 fillért
hátaslóra. Ezért ma már sehol sem lehet hátaslovat egy napra bérbe
venni és igy az illető mit tehet mást, mint hogy gyalog megy. Ha
pedig az erdőtiszt kilométer-pénzt számithat fel, csak 32 fillért kap,

ez pedig nem fedezi a tényleges kiadást, a mit igazol az, hogy
más tisztviselő 40 vagy 50 fillért számithat fel. Ennek egyenlősí
tése is tehát nagyon indokolt.
Legyen szabad az elmondottakhoz még néhány észrevé elt
fűznöm. A gyakorlatból nyert adatok alapján állithatom, hogy a
napidíjnak 4 kilométeren tul való utazásnál való kü'.önböző mérvű
megszabása nem éri el a czélját, t. i. hogy a külön kiadások
megtéríttessenek; mert akár 5, akár 17 kilométerre utazik az erdő
tiszt, kiadásai ugyanazok, ha csak nem éjjelez másutt. Miért kap
jon tehát kevesebb napidijat 7 kilométeres, mint 9 vagy 12 vagy
13 kilométeres útra? Egy napi tényleges kiadás, a külső szolgálat
fáradalmai által megkívánt jobb táplálkozást és azt a ruházkodási
költséget beleértve, melyet a külső szolgálat igényel és a mely
mindig szobában dolgozó tisztviselőnél nincs m e g napi 5 koroná
nál átlag nem kevesebb a gyakornoknál sem. Idősebb tisztviselő
pedig már ennyivel meg nem elégedhetik, mert a korral járó nehéz
ségek több kiadást feltételeznek már egészségének fentartása érde
kében is és igy kiadásai 6—10 korona közt váltakoznak. Ha pedig
másutt éjjelezik, akkor ehhez járul még a meghalásra szolgáló
helyiség dija 3—5 korona s a mellékkiadások 1—2 korona összeggel.
A kilométer-pénzre nézve az a tapaszlalatom, hogy akár egy,
akár két tisztviselő utazik, a fuvaros egyenlő dijat követel. Akkor
térül meg tehát az útiköltség, ha a magában utazó erdőtiszt
ugyanannyit számithat fel, mintha ketten utaznak, mert a tény
leges kiadások ugyanazok.
Egyúttal megemlékezem még egy általános érdekű szabályról.
A tisztviselő, ha áthelyeztetik, a szerint, amint nőtlen, nős vagy családos,
különböző átköltözködési költséget kap. Hogy ez a különbség
fennáll, ez a tényleges viszonyokon alapul. Ezekkel az esetekkel
analóg a lakbér. Mert a nős és családos tisztviselőnek nagyobb
helyiségre, több fűtőanyagra van kiadása és mivel a családos
tisztviselő magamagára kevesebbet költhet, a többi kiadása pedig
az állam fentartásának javára szolgál, szerény nézetem szerint
nagyon méltányos volna, ha az átköltözködésnél fennálló külön
böző osztályok szerint a családos tisztviselők megfelelő lakbér
pótlékot is élvezhetnének, pl. 25 50°/o-kal többet.
Végül meg kell emlékeznem arról, hogy ha most itt a hatá-

rozatot meghoztuk, ezzel egyesületünk tagjai eleget tettek ugyan
tagsági kötelezettségüknek; de előttük áll még egy feladat, t. i., hogy
ezt a magyar erdészet létezését alapjában érintő ügyet társadalmi
uton továbbra is elősegítsék. Támogatnunk kell ezt, mert különben
a magyar erdészet nem lesz többé valóban magyar. Ha ügyünk
nem nyer kellő megoldást, a magyar erdészet tö.ikremegy és
nem kell hozzá jóstehetség, ha azt mondom, hogy egy nagy
megrázkódtatás már a legközelebbi öt éven belül utói fogja érni.
És hogyan esnék a mi igen t. főnökeinknek és az első alelnök
ur ő méltóságának, ha oly hosszú időre terjedő munkásságának
czélját és eredményét rombadőlni látná?
Egy biztató van azonban helyzetünkben és ez az, hogy az
országos erdészeti egyesület tagjainak sorában oly férfiak foglal
nak helyet, a kik ma magas állással, nagy befolyással birnak,
mások pedig magánösszeköttetéseikkel az intéző körök figyelmét
és érdeklődését felkelthetik. (Éljenzés.) Legyen szabad annak a
reménynek kifejezést adnom, hogy azok előtt, a kik ügyünket a
megnyugvást keltő ulra terelhetik, közbenjárásuk iránt hozzájuk
intézett szerény kérésünk meghallgatást fog nyerni. (Élénk helyeslés.)
Mi többiek pedig, kiknek szintén lehet módunkban ismeretségünk
folytán egy-egy pártolóra számitanunk, igyekezzünk ezeket ré
szünkre megnyerni, mert csak az összetartás és válvetett működés
fogja tárgyilagos föllépésünk és szerény, de jogosult kérelmünk
gyümölcseit megteremni. Járjunk el tehát mindannyian ügyünkben,
jobb jövő reményével és kitartóan, mert ha mindig igaz volt, ma
is igaz lesz, hogy: „kitartással győzni fogsz, ez legyen vezér
csillagod."
Elfogadom az igazgató-választmány által előterjesztett javaslatot.
(Hosszas lelkes éljenzés.)
Elnök: Kivan még szólni valaki?
Illés Nándor: Nagyméltóságú elnök ur, t. közgyűlés! Nem
lehettem jelen ép a vasúti sztrájk miatt a választmányi ülésen és
igy javaslatomat nem terjeszthettem elő akkor, kénytelen vagyok
tehát azt most felemlíteni. Egy nagy teher, nagy baj, a mi az
erdészetet, különösen a kincstári erdészetet sújtja, az, a mi a leg
újabb időben érvényre jutott, t. i. a vadászatnak bérbeadása. Ez
a tiszti személyzetre oly terheket ró, oly sok alkalmatlanságot szerez

neki s állását oly gyakran s annyira dehonesztálja, (ugy van!) hogy
kívánatos volna, hogy az Országos Erdészeti Egyesület ebben
a tekintetben is hangoztatná szavát. Azonkívül tudjuk azt,
hogy az erdészeti pályára lépő fiatalság nagy része azért jő
ide, mert azt reméli, hogy valamikor az erdőben a vadászat
örömeit élvezheti. Ezektől most már legnagyobbrészt el van ütve.
Mert az, hogy a dűvadakat irthatja és azokra vadászhat, még nem
elég kárpótlás, sőt meglehet, hogy rá nézve veszedelmes is. Csak
egy példát akarok megemlíteni.
Hallottam, hogy egy erdőőr, a ki igen nagy gonddal kezelt
és ápolt egy csemetekertet, mikor a csemetekertjére a vad
disznók kezdtek járni, kiült oda éjszakának idején s mikor hal
lotta, hogy jönnek a vaddisznók, elsütötte a fegyverét. És akkor
a bérlőnek vadőre feljelentette uraságánál, azt állítván, hogy őzet
lőtt s annak következménye az lett, hogy őt onnan elhelyezték.
Ez mindenesetre nemcsak azt az egy erdőőrt, hanem számosat
visszatart attól, hogy a csemetekertet őrizni kimenjen. Nem akarom
ezt a dolgot hosszasan fejtegetni, ismerjük mindnyájan, de figyel
meztetni akarok arra, milyen káros hatással van magára az erdé
szetre a vadtenyésztés olyan nagymérvű fokozása, mint a milyen
nálunk most sok helyen szokássá vált. Minden oldalról halljuk a
panaszokat, hogy a szarvasok az erdőben tetemes károkat okoz
nak. Ennek következménye az lesz, hogy egy bizonyos idő múlva,
legkésőbb a jelenlegi vágás-forduló leteltével az évi tiszta jöve
delem, mit az erdészet most az államnak szolgáltat, legalább is
felére fog csökkenni: nem lesz arányban avval a csekély bérrel, a
mit jelenleg az állami erdészet kap. De különben is a vadászat
nak bérbeadása igen sok gyanúsításra és inkoveniencziára ad
alkalmat. Mindezen okoknál fogva azt gondolnám, hogy az Országos
Erdészeti Egyesület nyilatkoznék ebben az irányban is, hogy a
mennyire lehetséges, ezen viszonyokon változás történjék s inkább
hozza be az állam azt, a mit magánosok most oly jó eredménynyel
alkalmaznak, hogy egyes vadak lelövetését adja el. Ez minden
esetre nagyobb jövedelmet hoz az államnak is, s a tiszti személyzet
pedig benn lesz a vadászatban, ő maga fogja tenyészteni a vadat
s az erdők fennállása is biztosítva lesz. (Helyeslés.)

Elnök:

T. közgyűlés! Magától értetődik és természetes, hogy

rendkívüli közgyűlésben más tárgygyal, mint a milyen végett a
rendkívüli közgyűlés összehivatott, foglalkozni nem lehet. Miután
pedig az itt elhangzott kívánság nem a fizetésrendezéssel kapcso
latos, azt hiszem, ezt a kérdést a közgyűlés érdemleges tárgyalás
alá nem is veheti. Ez nem zárja ki azt, hogy a közgyűlés ennek
a kérdésnek a megbeszélését, ami különben megfelel az alap
szabályoknak is, az igazgató-választmányhoz utalja, hogy saját
hatáskörében foglalkozzék vele. (Helyeslés.) Erre vonatkozólag,
gondolom, méltóztatnak igy megállapodni. Kivan még valaki
szólani ?
Vidos Miklós: Nagyméltóságú elnök ur, t. közgyűlés! Első
sorban is a X I . fizetési osztályba sorozott állami erdőtisztek
nevében leghálateljesebb köszönetemet akarom kifejezni ugy a
nagyméltóságú elnök urnák, mint a mélyen t. közgyűlés minden
egyes tagjának, azért az odaadásért, a melylyel érdekeinket ily
hathatósan előmozdítani szíveskedtek. De engedje meg a nagy
méltóságú elnök ur és a mélyen t. közgyűlés, hogy egy pótindítványt tegyek. Alázattal kérném, hogy azon évek, melyeket
méltánytalanul, megsértett önérzettel kellett oklevéllel a kezünk
ben mint erdészjelölteknek eltölteni, ezen évek némi kárpótlás
képen ezért a méltánytalanságért, számíttassanak be ugy, mint
hogy ha azokat a X . fizetési osztályban töltöttük volna el. Ez a kívá
nalom, ugy hiszem, igen méltányos, ha összehasonlítjuk szakunkat
a többi hasonló képzettségű szakokkal, a hol sehol sincs példa
arra, hogy egy fiatal ember 3 3 — 3 4 — 3 5 éves korában lépjen a
X . fizetési osztályba. Alázattal kérem a nagyméltóságú elnök urat
és az igen t. közgyűlést, hogy kérvényünkbe ezt az indítványt
belevenni kegyeskedjék.
Elnök: Kivan még valaki szólani?
Titkár: T. közgyűlés! Az előbb szólott Vidos tagtárs ur
indítványára kötelességemből kifolyólag kénytelen vagyok né
hány megjegyzést tenni. Az igazgató választmány határozatának
alapelveire vonatkozólag voltam bátor felemlíteni, hogy töreked
nünk kell arra, hogy olyan kívánságot, a mely az állami tiszt
viselőkre vonatkozó általános . szabályzatokkal, élvezett járandó
ságaikkal és kedvezményeikkel ellenkezik, azon túlmegy, ne
hangoztassunk, mert akkor alkalmat adunk arra, hogy esetleg a

iöbbi kívánságokkal szemben is bizonyos ellenszenvet keltsünk.
(Ugy van! Igaz!) Bármennyire súlyos is tehát ez idő szerint
a X I . fizetési osztályban lévő erdészjelöltek helyzete, a t. közgyű
lésnek azt hiszem, az általános érdekből kifolyólag tőlük meg
kell kívánnia azt a további önzetlenséget, hogy ily különleges,
az általános szabályzatok szerint teljesen reménytelen, nem telje
síthető kívánsággal ne álljanak elő, hanem illeszkedjenek bele
az igazgató-választmány által javasolt határozatba. (Általános
helyeslés.)

Elnök: Kivan még valaki szólani? Ha senki sem kivan
szólani, akkor a vitát ezennel bezárom. A kérdés az, hogy a
Márton és Hangay tagtárs urak indítványa alapján a közgyűlés
elé terjesztett javaslatát az igazgató-választmánynak, a melyhez
különben hozzájárult Márton indítványozó ur is, méltóztatnak-e
elfogadni, igen vagy n e m ? (Elfogadjuk.)
(Elnök ezután felolvassa pontonként az igazgató-választmány
javaslatát, melyet a közgyűlés pontonként elfogad.)
Ezzel, t. közgyűlés, ki van merítve részletekben is az igazgatóválasztmány javaslata, a melyet most már méltóztattak elfogadni.
Gondolom, méltóztatnak hozzájárulni, hogy a Vidos tagtárs ur
által tett indítványt mellőzöttnek jelentsem ki, továbbá már mél
tóztattak hozzájárulni ahhoz, hogy az Illés tagtárs ur által felvetett,
a vadászatra vonatkozó kérdés az igazgató-választmányhoz utasittassék, hogy az majd saját hatáskörében foglalkozzék vele.
Ezzel, igen t. urak, a mai közgyűlés napirendje ki van merítve.
Méltóztassanak nekem megengedni, hogy szép számban való
megjelenésükért és az igazán, mondhatom, tárgyilagos, nyugodt,
emelkedett tárgyalásért köszönetemet fejezzem ki. Az ülést ezennel
bezárom. (Hosszantartó élénk éljenzés.)
K. m. f.

Bund Károly s. k.

Báró

Bánffy Dezső

s. k.

elnök.

titkár.

Hitelesítésül:

Kócsy fános s. k.
rendes tag.

Sóltz Gyula s. k.
vál. tag.

AZ O R S Z Á G O S ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T

FELTERJESZTÉSE

a földmivelésügyi miniszter úrhoz az állami erdőtisztek érdekében.
Nagyméltóságú Miniszter U r !
Az Országos Erdészeti Egyesület az állami erdőtisztek mél
tányos, más állami tisztviselőkkel egyenértékű javadalmazásában
és az ebből fakadó megelégedettségben egyik biztositékát látván
annak, hogy a hazai erdőgazdaság, a mely még aránylag rövid
múltra tekinthet vissza, nyugodtan továbbfejlődjék, már többizben
fordult az állami erdőtisztek érdekében Nagyméltóságod hivatali
elődjeihez, a mivel hivatásához képest közreműködni óhajtott
azon végzetes visszaesés elhárítása körül, a mely az alig meg
alapított magyar erdőgazdaságot fenyegeti, ha az állami erdőtiszti
kar, a mely mint nagykiterjedésű erdők közvetlen kezelője, de
nemkülönben mint az állami erdőfelügyeletet gyakorló közeg is
a hazai erdőgazdaságra mélyreható, irányító befolyást gyakorol, a
megélhetés nehézségeivel kénytelen küzdeni, folytonos anyagi
gondok között él és más tisztviselői pályákkal szemben társadalmi
tekintetben is hátrányban marad. Egyesületünk a legnagyobb
aggodalommal látná, ha az ezen körülményekből fakadó elége
detlenség és közöny mélyebb gyökeret verhetne és szélesebb
körökre terjedhetne ki.
A midőn tehát a f. év tavaszán egyesületünk tagjai sorából
az az óhaj hangzott fel, hogy az állami erdőtisztek helyzetének
megvitatása czéljából rendkívüli közgyűlés tartassék, az Országos
Erdészeti Egyesület azon nagy kihatásra való tekintettel, a melyet
az állami erdőtisztek helyzete az említettek alapján erdészetünk
egészséges továbbfejlődésére gyakorol, ezen tisztviselők jogosan
és méltányosan támasztható igényeit a jelenlegi tényállás alapul
vételével vizsgálat tárgyává tette, melynek eredményét a f. évi
május hó 15-én tartott rendkívüli közgyűlés egyhangú határozata
alapján van szerencsénk Nagyméltóságod előtt a következőkben
feltárni, már most is ama tiszteletteljes kérelmünket intézve Nagy
méltóságodhoz, hogy az állami erdőtisztek helyzetének javítására
irányuló kérésünket az illetők és a hazai erdészet érdekében

jóindulattal fogadni és nagybecsű, hathatós pártfogásában része
síteni méltóztassék.
Kérelmünk jóindulatú és elfogulatlan elbírálására vélünk
számithatni nemcsak azért, mert ismerjük Nagyméltóságodnak
meleg érdeklődését a hazai erdészet iránt és méltányos gondol
kozását tisztviselői irányában, hanem különösen azért is, mert ugy
az Országos Erdészeti Egyesület, mint az érdekelt állami erdő
tisztek érdekeik társadalmi uton való képviselésénél mindig a
legszigorúbb értelemben vett higgadt meggondoltság határain
belül maradtak és minden tüntető szándéktól teljesen távol állottak.
Az Országos Erdészeti Egyesület ebből kifolyólag tehát az
alább előterjesztendő kérelmében egyáltalában nem kér kivált
ságokat az erdőtisztikar részére, hanem csupán azon hátrányos
különbségek megszüntetését kéri, a melyek ezen tiszti kar és más,
hasonló képzettségű tisztviselők viszonyai között fennállanak és oly
igények teljesítését ajánlja Nagyméltóságod bölcs figyelmébe,
a melyek az erdészeti közszolgálat érdekével összhangban állanak
és annak különleges természetéből folynak.
Ez a vezérszempont adja magyarázatát annak, hogy kérel
münket a tisztviselők fizetésrendezésére vonatkozó, még csak
tárgyalandó törvénytől függetlennek tartjuk és pl. azt a kívánságot,
hogy az egyes fizetési osztályok első fokozatai mielőbb betöltes
senek, bár ez az erdőtiszteknek is forró óhaja, külön hangsúlyozni
nem kívánjuk, a mennyiben ez a kérdés közös az állami tiszt
viselők összességével s igy annak teljesítésére az erdészeti tiszt
viselők is csak akkor tarthatnak igényt, a mikor az első fizetési
fokozat az egész vonalon betöltetik.
Ha ezek előrebocsátása után vizsgálat tárgyává teszszük az
állami erdőtisztek helyzetét, legelső sorban ugy az erdőtisztek
javadalmazása, mint az előmenetel és a társadalmi helyzet szem
pontjából, a mint azt Nagyméltóságod hivatali elődjei előtt ismé
telten kifejtettük, legsúlyosabban érezzük az egyes fizetési osztá
lyokba sorozott tisztviselők létszámának arányában
mutatkozó
felette hátrányos helyzetet. Mig ugyanis más főiskolai képzettsé
get igénylő pályákon a Vili. és ennél magasabb fizetési osztá
lyokba tartozó tisztviselők száma az összes létszámnak 33—41°. o-a,
sőt egyes esetekben 60°, o-a, addig az államerdészetnél, ha az erdő-

felügyelőség személyzetétől eltekintünk, csupán 17-8°, o-a, ennek
beszámításával pedig 21°/o-a a tisztviselőknek tartozik a magasabb
fizetési osztályokba, ellenben 82*2, illetőleg 79°/o-a a tisztviselők
nek a X I — I X . fizetési osztályokba van sorozva. A létszám ezen
igen kedvezőtlen eloszlása különbözteti meg leghátrányosabban
az erdészeti tisztviselőket más tiszttársaiktól. Ennek az aránytalan
ságnak a következménye az, hogy az erdőtisztek a legszerényebb
javadalmazásu alsó fizetési fokozatokban aránytalanul hosszú időt,
életüknek úgyszólván javarészét kénytelenek eltölteni s hogy elő
menetelük később is rendkívül lassú, a mi által — az erdészeti
szolgálatnak is kárára — a társadalmi életben is bizonyos aláren
delt szerepre szoríttatnak. Sajnálatosnak kell tartanunk ezt a
visszahelyezést, mert azt eredményezi, hogy az erdészeti pályát,
a mint az a legutóbbi évtizednek, különösen azonban a legutóbbi
néhány év tapasztalatai bizonyítják, a középiskolákat végző j o b b
elemek elkerülik és csupán a gyengébb előmenetelü tanulók vá
lasztják e hálátlannak ismert pályát élethivatásul, a melynél a vég
zendő tanulmányok nem állanak ez idő szerint arányban azon
javadalmazással és társadalmi helyzettel, a melyre ezen a pályán most
számítani lehet. Ez a jövőben már az eddigiek után is igen káros
következményekkel fog járni, de a hazai erdőgazdaság fejlődését
valóban megbénító csapássá fajulhat, ha a helyzet ezentúl sem
javul.
A lassú előmenetel és az evvel járó anyagi gondok továbbá
a legkárosabban befolyásolhatják az erdőtiszti karnak eddig min
dig tapasztalt ambiczióját, munkakedvét, a melyre sehol sincsen
nagyobb szükség, mint a szétszórtan, önállóan munkálkodó erdő
tisztikarnál, a melynél a netalán tért hóditó közöny a saját élet
hivatással szemben a legsajnálatosabb módon gördítene gátat az
elé, hogy ifjú erdészetünk közgazdasági életünkben az őt meg
illető szerepet töltse be. Sajnálatosnak kell azonban tartanunk a
javadalmazás és előmenetel tekintetében, valamint ebből folyólag
társadalmi téren is mutatkozó hátrányos helyzetet más tisztvise
lőkkel szemben a magyar erdőtisztikarnak azon nagy nemzeti
hivatására való tekintettel is, a melylyel ezen tisztikar, melynek
zöme éppen nemzetiségek lakta vidéken működik, bir, s a melyet,
mint sok helyen messze földön egyetlen hivatott képviselője a

magyar állameszmének, mindig odaadással és nagy buzgósággal
betölteni igyekezett. Csak természetes azonban, hogy a magyar
állameszmét egy teljesen megelégedett, anyagi gondokkal nem
küzdő, előmenetelben és javadalmazásban más tisztviselőkkel
egyenlő elbánásban részesülő tisztikar még sokkal hathatósabban
képviselhetné e végvárakban, mint ez idő szerint.
A jelenlegi létszámbeosztás mellett az erdőtisztek nagy részének
nem lehet kilátása arra, hogy 40 évi szolgálat után legalább a
VIII. fizetési osztálynak megfelelő javadalmazással menjen nyug
díjba, hanem igen sokan a IX. fizetési osztályban fejezik be
szolgálatukat.
Felette hátrányosan különbözteti meg továbbá az erdőtiszti
kart más szolgálati ágazatok főiskolai képzettségű tisztviselőitől
az a körülmény is, hogy mig azok a teljes képzettség elérése
után azonnal a X . fizetési osztályba neveztetnek ki, addig az
államerdészetnál mindezideig a tisztviselőknek jelentékeny része,
számszerint 127 (16°/o) mint »erdészjelölt« a X I . fizetési osztályban
szolgál, és pedig, amint magából az erdészjelölti á l l á s D k nagy
számából következik, nem rövid időre, hanem számos évig.
A mult évben a törvényhozás elé terjesztett fizetésrendezési
törvényjavaslat indokolása az erdészjelöltekről megfeledkezve
mondja (9. oldal), hogy: »a X I . fizetési osztályba tartozó állami
tisztviselők . . . egy része a középiskolának, legnagyobb része a
középiskola 4 osztályának elvégzésével lép állami szolgálatba«.
Abban a körülményben tehát, hogy az erdőtiszt az államvizsga
letétele után csupán a X I . fizetési osztályba neveztetik ki, a
melyben a mai viszonyok között 8—11 évet kénytelen tölteni,
egy ujabb hátrányát látjuk az államerdészeti szolgálatnak, a mely
azt más életpályák mögé helyezi és igen különleges, visszás hely
zeteket teremt és pedig nemcsak kifelé, más ágazatok tisztviselőivel
szemben, hanem az erdészeti szolgálat körében is. Igy pl. egy
és ugyanazon erdészeti hivatalnál előfordul, hogy a középiskolát
végzett erdőszámtiszt 20 éves korában a X I . fizetési osztályba
neveztetik ki, ellenben a 3—4 évi főiskolai tanulmánynyal és
2—3 évi gyakorlati szolgálattal biró erdőtiszt ugyanezt a fizetési
osztályt csak 2 5 — 2 6 éves korában éri el.
A létszámnak az egyes fizetési osztályok közötti felette kedve-

zőtlen eloszlásából folyó mostoha viszonyokat azonban hosszú
időre még súlyosbítja az a körülmény, hogy a tisztviselők élet
korra nézve is igen kedvezőtlenül oszlanak el, ugy, hogy a legkö
zelebbi tíz, sőt husz évben is aránylag igen csekély apadásra
lehet számítani és az alsóbb fizetési osztályokban lévő, túlnyomó
része a tisztviselőknek ez okból még oly arányban sem fog előre
mehetni, a mily arányban azt különben, az életkorok arányosabb
eloszlása mellett, a jelenlegi szervezet is lehetővé tenné.
Ezen állításaink igazolására mély tiszteletlel csatolunk két
táblázatot, a melyek a f. év május hó 1-én fennálló állapotra
vonatkozva, az állami erdőtiszteket, szolgálati idő és életkor szerint
csoportosítják. Ezek a táblázatok az állami erdőtisztek mind az
öt elkülönített létszámára kiterjedvén, kitüntetik, hogy a több
létszámban való elkülönítés az előmenetelben bizonyos különbsé
geket okoz, a melyek azonban csak az erdőőri szakiskolák igaz
gatóinál, a kik négyen külön létszámba vannak sorozva, tesznek
oly irányú rendkívüli intézkedést szükségessé, hogy méltányos
időközökben az illető tisztviselők részére a magasabb fizetési
osztálybeli állások szerveztetnek, mig ellenben a többi négy
létszámbeli tisztviselők helyzetén alábbi tiszteletteljes kérelmünk
kegyes teljesítése kielégítő módon javítana.
A szolgálati időre vonatkozó táblázat áttekintésénél feltűnik,
hogy a községi stb. erdők személyzeténél nagyobb számmal
vannak oly erdészek (X. f. o.) és főerdészek (IX. f. o.), a kik
3—10 szolgálati évvel bírnak. Ezek azonban előzetesen a vármegyék
vagy mások szolgálatában állottak és a községi stb. erdők keze
lésének államosításánál léptek át állami szolgálatba, tehát aránylag
csekély szolgálati idővel birnak ugyan, de életkorra nézve nem
állanak mögötte a többi létszámokban szolgáló erdészeknek
és főerdészeknek, amint az életkort feltüntető kimutatásból kitűnik,
mely szerint a községi stb. erdők létszámában is csak egyetlen
egy erdész van, a ki még nem haladta meg a 30. életévet és
csak két oly főerdész, aki még nem töltötte be a 35. évet.
A szolgálati időt véve közelebbről szemügyre, azt találjuk,
hogy 130 erdészjelölt közül (XI. f. o.) 77 szolgál 6 — 1 0 évig és
7 még ennél is hosszabb ideig; 180 erdész (X. f. o.) közül 113
(63° o) bir 11 —15 évi szolgálati idővel és már a főerdészek
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MEGJEGYZÉS. A zárójelben lévő átlagadatot akkor nyerjük, ha a legutóbbi 10 évben a megyei
szolgálatból átvett tisztviselőket figyelmen kiviil hagyjuk.
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sorában van olyan, aki 40 éven felül szolgál, zömük azonban
15—25 évi szolgálati idővel bir. Az erdőmestereknél (VIII. f. o.)
és az ennél magasabb állásoknál igen eltérőek a szolgálati idők,
jeléül annak, hogy a sorrendben való előmenetelen kivül már a
VIII. fizetési osztálynál is az egyéni képességek szerint való
érvényesülés szerepet játszott, de az erdőmestereknek 25 évben
(a kincstári erdőknél 28 évben) megállapítható átlagos szolgálati
idejét mindenesetre magasnak kell találnunk.
Az életkorok szemlélésére térve át, ugy találjuk, hogy 130 erdész
jelölt közül csak 3 fiatalabb 25 évnél, ellenben 67 erdészjelölt
2 5 — 3 0 éves, 48-an 3 1 — 3 5 évesek, 12 pedig még ennél is idő
sebb. Oly magas életkorok ezek főiskolai képzettség mellett a
XI. fizetési osztályba tartozó tisztviselőknél, a melyek legélénkeb
ben bizonyítják az állami erdőtisztek jelen létszámbeosztásának
nyomasztó hiányait.
Az erdészek közül csak 3 fiatalabb 30 évnél, 75-en 31 35
évesek, 77-en 3 6 — 4 0 évesek és 24-en ennél is idősebbek. Abban
a fizetési osztályban tehát, a melylyel a tisztviselő más életpályákon
szolgálatát a teljes képzettség megszerzése után megkezdi, az erdő
tiszt életének és szolgálati idejének javarészét tölti el.
A főerdészek közül csak 6 fiatalabb 35 évnél, 190-en 36
évesek, 55-en 4 6 — 5 5 évesek és 17-en ennél is korosabbak.
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A csatolt táblázatok összegei igazolják azon állításunkat, hogy
a létszám-eloszlásból folyó kedvezőtlen előmeneteli viszonyokat
még súlyosbítja az életkorokban és ebből következőleg a szolgá
lati időben is mutatkozó aránytalanság. Aránytalanul kevés a
20 évnéi több szolgálati idővel biró és a 45. életévet meghaladott
tisztviselőknek a száma. A f. é. május hó 1-én szolgálatban állott
799 erdőtiszt közül csak 196-nak (25°, o) a szolgálati ideje haladja
meg a 20 évet, ellenben 603 (75°/o) ennél kevesebb szolgálati
idővel bir. Korra nézve pedig 197-en ( 2 5 % ) idősebbek 45 évnél,
ellenben 602-en ( 7 5 % ) ennél fiatalabbak. A legközelebbi 20 évben
tehát a természetszerű apadás mintegy fele lesz annak, a mely az
életkor és a szolgálati idő arányos eloszlása esetén várható volna.
Különösen kedvezőtlenek azonban a kilátások a legközelebbi
10 évben, a mennyiben a 30 évnél hosszabb szolgálati idővel

biró erdőtisztek száma csupán 65 ( 8 % ) , az 55. életévet meghala
dottaké pedig 69 (8-5°/o).
Ezek az adatok, valamint a táblázatokban kitüntetett átlagok,
ugy véljük, eléggé illusztrálják az állami erdőtisztek jelenlegi mos
toha helyzetét, de egyúttal nyilvánvalóvá teszik azt is, hogy ez a
helyzet a jövőben még nyomasztóbbá lesz, mert az előmenetelben
való stagnáczió még nagyobb lesz.
Az állami erdőtiszteknek 812 főnyi rendszeresített létszámában
ugyanis a legközelebbi 10 évben nyugdíjazás és halálozás követ
keztében előreláthatólag csak mintegy 120-an távoznak. A múlt
ban tapasztalt halálozási százalék számbavételénél azonban figye
lembe kell venni, hogy a halálozások egy része valószínűleg az
alsóbb fizetési osztályokban fog előfordulni. De ha ettől el is
tekintünk és a különféle létszámokat együttesen veszszük szem
ügyre, akkor is azt találjuk, hogy a 268 jelenlegi főerdész közül
még 148-an tiz év múlva is főerdészek, a 179 erdész közül még
59-en erdészek és a 130 erdészjelölt közül 10-en szintén még
erdészjelöltek lesznek. Az egy-egy fizetési osztályban töltött idő
tehát ezentúl az eddiginél is hosszabb lesz. Valóban megdöbbentő
azrnban annak az ifjúnak a sorsa, a ki ma lép az államerdészet
szolgálatába, ha a viszonyok nem változnak. Tegyük fel, hogy
mint 60-ik gyakornok vétetik fel. Tiz évi'szolgálat után a 67-ik erdész
jelölt lesz és ha azután valamivel gyorsabb is lesz az előmenetel,
előbb, mint 13—14 évi szolgálat után 35—36. életéve előtt nem
remélheti azt, hogy a X . fizetési osztályba jusson, oda, a hová
más pályákon 24 25 éves korában jut a tisztviselő. A főerdészi
minőséget pedig körülbelül 45 éves korában érheti el.
Ezekkel az adatokkal igyekeztünk beigazolni Nagyméltóságod
előtt az Országos Erdészeti Egyesület ama aggodalmának alapos
ságát, hogy a tisztviselőknek nem ok nélküli elkedvetlenedése és
közönye erdőgazdaságunk sülyedéséhez fog vezetni, ha ezen elkedvetlenedés okai idejekorán el nem hárittatnak, és hogy a közép
iskolák j o b b elemei teljesen el fognak fordulni az erdészeti
pályától.
A felsoroltak alapján tiszteletteljes kérelmünk első sorban a
tisztviselőknek az egyes fizetési osztályokban való kedvezőbb el
osztására irányul, a melylyel a magyar állami erdőtisztek hasonló
36*

képzettségű más tiszttársaikkal végre egy sorba jutnának s a mely
az adott viszonyok között egyedüli módja annak, hogy az alsóbb
fizetési osztályokban lévő tisztviselők legalább nagyobbrészt oly
helyzetbe jussanak, hogy a korviszonyokból folyólag az arányo
sítás után sem nagyon kecsegtető előmeneteli viszonyok között
megélhessenek és családot alapithassanak.
Támogatja e kérelmünket a más hazai tisztikarokkal való
összehasonlítás, de támaszt nyer az az osztrák erdőtisztekkel való
egybevetésben is. Ausztriában .az állami és alapitványi erdőket
kezelő 320 erdőtisztnek nem kevesebb, mint 4 8 % - a van a Vili.
és ennél magasabb fizetési osztályban, szolgálatuk pedig bizo
nyára nem annyira terhes, mint a magyar erdőtiszteké.
Ily messzemenő kívánságokat azonban, tekintettel az ország
anyagi helyzetére, ez idő szerint nem táplálhatunk, ellenben mél
tányosnak és természetszerűnek találja egyesületünk, hogy az egy
tanintézetből kikerülő tisztviselők egészben véve ugyanazon elő
menetelre számithassanak.
Mély tisztelettel kérjük tehát Nagyméltóságodat,
hogy a
kincstárt és a községi erdőket kezelő erdőtisztek létszámát a XI.
fizetési osztálybeli állások megszüntetésével és a jelenleg élvezett
összes járandóságok
épségben tartásával a kincstári
bányászat
üzemi tisztviselőivel egyenlő módon szabályozni, az erdőfelügyelő
ségek létszámában pedig, a bányakapitányságok
példájára, a
külső szolgálatot teljesítő erdőfelügyelők részére, néhány állást a
VI. fizetési osztályba átsorozni
méltóztassék.
Ami az ily értelemben való szabályozás költségeit illeti, azok
nem oly magasak, hogy az elérendő czéllal arányban nem álla
nának, az államháztartást jelentékenyen terhelnék és a megelé
gedett tisztikar fokozottan buzgó tevékenységében közvetlenül és
közvetve vissza ne térülnének. Tiszteletteljes kérelmünk nincs is
összefüggésben a végleges fizetésrendezési törvényjavaslattal, ha
nem ettől egészen függetlenül a költségvetés keretében volna
megoldható, épugy, mint a néhány év előtt keresztülvezetett
kisebb arányú szabályozás. Mély tisztelettel kérjük ennélfogva
Nagyméltóságodat, hogy a szükséges összeget a legközelebb elő
terjesztendő állami költségvetésbe felvenni méltóztassék, hogy a
létszámrendezés jótéteményeiben a közel jövőben nyugdíjba vo-

nuló idős erdőtisztek is részesüljenek, de ha ennek elhárithatlan
akadályai volnának, egyesületünk s azt hiszszük az érdekelt erdő
tisztikar is megnyugvással fogadná, ha a létszámrendezés 3—5
év alatt fokozatosan keresztül vezettetnék, a mely esetben termé
szetesen első sorban a XI. fizetési osztálybeli állások volnának a
X . fizetési osztályba olvasztandók.
A második súlyos hátrányban az állami erdőtisztek az úti
költségek és napidijak felszámítására vonatkozólag vannak más
tisztviselőkkel szemben. Mig ugyanis minden más szolgálati ága
zatnál az erre vonatkozó általános szabályok érvényesek, addig
az állami erdőtisztekre nézve felette szűkkeblű külön határozmányok érvényesek, a melyek Nagyméltóságod előtt úgyis isme
retesek lévén, azok közelebbi ismertetését mellőzhetőnek tartjuk.
Tényként felemiitjük azonban, hogy ezen különleges szabályok
szerint igen sok esetben a szolgálatnak nagy hátrányára a tiszt
viselő tényleges kiadásai nem térülnek meg, hogy továbbá e
szabályok az erdei szolgálat közben elkerülhetlen ruhakoptatással
nem számolnak és hogy a tisztviselők egy részét arra kényszeri
tik, hogy távoli munkahelyét gyalog keresse fel s onnan gyalog
is térjen vissza, mert csak 12 km-nél nagyobb távolságra számit
hat fel fuvarköltséget. Hogy az a tisztviselő, akinek 10—12 kmnyi
gyaloglás után kell munkáját megkezdeni, azt nem teljesítheti oly
erővel és odaadással, mint máskülönben, az nem szorul bizonyí
tásra. De van ebben a különleges helyzetben is valami vissza
helyező az erdőtisztikarra nézve, mely erre legkevésbé szolgál
reá, mert sokkal nehezebb körülmények között teljesiti szolgálatát,
mint más tisztviselők, akik többnyire nagyobb helységekbe rán
dulnak ki, mig az erdőtiszt többnyire a legelhagyatottabb falvak
ban és az erdőben, minden kényelmet nélkülözve kénytelen meg
szállni s általában sokkal fárasztóbb szolgálatot végez. Ezekre való
tekintettel egyesületünk méltánytalannak tartja, hogy az állami
erdőtisztikar továbbra is az útiköltségekre és napidijakra vonat
kozólag különleges szabályok alá essék, hanem bizalommal Nagy
méltóságod ismert méltányosságában, mély tisztelettel kéri, hogy
az útiköltségekre és napidijakra vonatkozó általános szabályzatok
az állami erdőtisztekre is kiterjesztessenek.
Egyesületünk a mult évben azzal a tiszteletteljes kérelemmel

fordult Nagyméltóságod hivatali elődjéhez, hogy közbenjárni mél
tóztassék, miszerint az erdőakadémiai tanároknak az állatorvosi
főiskola tanáraival egvenlő javadalmazás biztosittassék. Minthogy
az erdőgazdaság legfőbb érdekei közé tartozik, hogy az akadé
miának mindig a legkiválóbb szakerők biztosíttassanak, van sze
rencsénk e mult évi kérelmünket Nagyméltóságod előtt megismé
telni és azt nagybecsű pártfogásába ajánlani.
Magyar nemzeti szempontból továbbá azzal a tiszteletteljes
kérelemmel járul az Országos Erdészeti Egyesület Nagyméltóságod
elé, hogy a Horvát-Szlavonországokban
szolgáló kincstári erdótlsztek közül azokat, a kik gyermekeiket Magyarországon nevel
tetik, a gyermekek számához képest a kiképzés időtartamára, ide
értve a főiskolai tanulmányokat is, megfelelő pótlékban részesíteni
méltóztassék.
Végül tekintettel arra, hogy a lótartásra kötelezett erdő
tisztek nagy része csak egy ló után kap átalányt, ezzel pedig a
szolgálatot, különösen a hegyvidéken, de rossz közlekedési utaink
mellett a sikföldön sem láthatja el kellőképen és a második ló
tartására, különösen az utóbbi időben igen magasra emelkedő
kocsisbérek mellett és daczára annak, hogy illetmény földjeiket
takarmány termesztésre használják, amúgy is szerény fizetésükből
reápótolni kénytelenek, — tekintettel végül arra, hogy a lónak,
kocsinak stb. első beszerzését a vagyontalan tisztviselő csak drága
magánkölcsön utján eszközölheti, a mi sok tisztviselő eladósodá
sának a csirája, mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, hogy
a lótartási átalányokat megfelelően emelni, és azon tisztviselőket,
a kik oly állásba neveztetnek ki, a melyben lótartásra köteleztet
nek, az első beszerzésre valamely méltányos összegben megállapí
tandó, egyszer s mindenkorra szóló segélyben részesíteni, az első
befektetés hátralévő összegére pedig, ha a tisztviselő azt kérné,
méltányos határig
kamatnélküll kölcsönt engedélyezni méltóz
tassék.
Ezekben voltunk bátrak egyesületi közgyűlésünk egyhangú
határozatából kifolyólag az állami erdőtisztek mostoha helyzetét
Nagyméltóságod előtt feltárni és egyszersmind reámutatni azokra
az eszközökre, a melyek e helyzet orvoslására alkalmasak. Biza
lommal fordulunk ez ügyben Nagyméltóságodhoz, mint a hazai

erdőgazdaság érdekeinek legfőbb őréhez, kérve előterjesztésünk
jóindulatú elbírálását és meleg pártfogását. Reménynyel tölt el,
hogy amint a kereskedelemügyi kormány a képviselőház pénz
ügyi bizottságának legutóbbi tárgyalásainak tanúsága szerint nem
zárkózik el a vasúti alkalmazottak létszámának rendezésétől, úgy
Nagyméltóságod sem fog idegenkedni azon méltányos kéréseink
teljesítésétől, a melyek nem kiváltságokat biztositanának az állami
erdőtiszti karnak, hanem azt végre oda állítanák más tisztikarokkal
egy sorba, amire az erdőtisztek ugy képzettségüknél, mint fontos
gazdasági és nemzeti hivatásuk teljesítése közben mindig önzet
lenül és odaadással kifejtett buzgó tevékenységüknél fogva meg
győződésünk szerint minden tekintetben érdemesek. A hazai erdő
gazdaság pedig mindig hálával örökítené meg Nagyméltóságod
nevét, mert nyugodt továbbfejlődése biztosíttatnék.
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte kifejezését.
Budapest, 1904. június 8.
Bund

Károly s. k.

Báró

titkár.

Bánffy Dezső

s. k.

elnök.
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IRODALOM.
I. Lapszemle.
A sima fenyő t e r m é s z e t r a j z á h o z . Németországban már a
mult század elején tettek telepítési kísérleteket a sima fenyővel,
s ma már 100 évesnél idősebb állományokat találni ott. Ezen
telepítések körül szerzett tapasztalatokról számolt be Runnebaum
főerdőmester az észak-nyugati német erdészeti egyesület vándor
gyűlésén. Előadó kiemeli, hogy a sima fenyő epidermise vékonyabb,
puhább, mint az erdei fenyőé, s ezért a gombák könnyebben támad
ják meg. Törzsének alkotása hasonló a jegenyefenyőéhez, gyökér
zetét illetőleg pedig megegyezik az erdei fenyővel. Galyai pereszlenszerüen egy pontból indulnak ki, a mi teherbírását csökkenti. Tüi
vékonyak, puhák, előbb korhadnak el, s ennek folytán jobban
javítják a talajt, mint a többi tűlevelű.
Faszövete egyenletesebb, mint a honi fenyőknél; a tavaszi és

a nyári fapászta közötti különbség sem oly nagy, mint amazoknál
fája tartós.
Termőhelyben nem válogatós.; érzéketlen ugy a hő, mint a
hideg iránt, s azért lapályon és hegységben egyaránt beválik;
beéri szegényebb talajjal is, csak eléggé üde legyen az. Legjobban
felel meg neki az üde mély agyagos talaj; nedves helyen is tenyész,
ha nincs talajvíz.
Magassági növekedése tartós; előadó 150 éves amerikai
egyedeknél 5 - 1 0 cm-ny\ hajtásokat észlelt. Vastagsági növekedése
elején lassú, csak miután magassági növekedése alábbszállt, indul
meg emez, kbl. 4 0 — 5 0 éves korában. A vastagsági növekedéssel
karöltve jár a tömegnövekedés. Németország legöregebb, 120 éves
sima fenyő állománya /zű.-ként 1Ö00 m -nyi fatömeget tartalmaz.
Ilyen tekintélyes tömegnövekedést azonban csak szoros kötelékben
( 1 : 1*2 m) nevelt tiszta, vagy pedig lucz vagy erdei fenyővel helyes
arányban elegyített állományok mutatnak.
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Tapasztalták, hogy a soros elegyedés nem ajánlható, mert a
sima fenyő ilyenkor fölötte ágas és rövid törzseket alkot. Legjobb
nak bizonyult a csoportos elegyedés, melyben ágtiszta, sima
törzseket növeszt.
Az eddigi tapasztalatok alapján természetes felújítása nem fog
nehézségekbe ütközni. Magtermőképessége korán áll be és bő
termést hoz. Magja könnyű, a neki megfelelő talajban hamar
csírázik és a beárnyékolást jól türi, mely tekintetben közel áll a
jegenyefenyőhöz.
Ujabbi tapasztalatok azonban azt is kiderítették, hogy ellen
ségeinek száma jóval nagyobb, mint azt évekkel ezelőtt gondolták.
G o m b a ellenségei közül első sorban áll a kéreg hólyagrozsdája
(Peridermium strobi), mely a kéreg felhólyagosodását, felpattaná
sát és a tük elsárgulását okozza. Az egyszer megtámadott törzsön
minden tavaszszal képződnek a fentemiitett hólyagok a fán éveken
át élő myceliumból. A hólyagrozsda gomba teljes kifejlődéséhez
a pöszméte vagy ribizli bokor jelenléte szükséges, melynek levelein
a gomba második generációja képződik; ezen körülmény a sima
fenyő telepítésénél figyelembe veendő.
Lomblevelüek tarvágásain telepitett sima fenyvesekben fellép
az Agaricus melleus is, mely a gyökfőnél mutatkozó kidudorodásokon

ismerhető fel. A beteg törzsek kiszedése és elégetése az egyedüli
biztos szer a fertőzés ellen. A sima fenyő azonkívül ki van téve
a többi, az erdei fenyőn élősködő gomba támadásainak, csak a
Lophodermium pinastri (tühullást okozó gomba) nem bántja.
Hasonlóképen ki van téve a szúk és cserebogár rágásának.
Az éghajlati szélsőségek iránt érzéketlen. A késői fagyok nem
bántják;karcsú, ruganyos ágazata folytán hónyomásnak és széltörés
nek nincsen kitéve; de érzékeny az állandóan uralkodó széláram
iránt, melynek következtében tüi lehullnak; s ezért tengerpartokon
való telepítése nem ajánlatos.
Elegyetlen sima fenyő állabokban erdei gyomok nem lépnek
fel, nyers humusz sem képződhetik bennök. A sima fenyő vala
mennyi tűlevelű között legjobban javítja a talajt.
Egyenletes szövetű és tartós fája keresett müasztalos fa, s mivel
paraffint könnyen vesz fel, gyufatartásnál is talál alkalmazást.
Cellulózé gyártására kevésbé alkalmas, mert a belőle nyert cellulózé
nem tiszta fehér.
Runnebaum tapasztalatait a következőkben foglalja össze:
1. A sima fenyő telepítése, gyors növése, talajjavító tulajdonsága,
tömegnövekedése és fájának műszaki tulajdonságainál fogva ajánlatos.
2. Nem czélszerü terjedelmes elegyetlen állományok nevelése'
mert ezek nagy mértékben vannak gombabetegségeknek kitéve.
3. Mint elegyfanem beválik üde homokos, de különösen
nedves, fagyoknak kitett talajon.
4. Különös figyelmet érdemel elfüvesedett, elgyomosodott,
fagy látogatta, hó- és széltörésnek kitett, vagy ezek által tönkre tett
tölgy, bükk és tűlevelű fiatalosok pótlásánál.
5. Igen

alkalmas tölgy, vörös és erdei fenyő

állományok

alátelepitésére.
6. Egyelőre az ültetésnek adandó előny; az ültetéshez lehetőleg
2 éves átiskolázott csemeték veendők; nedves talajon a dombos
ültetés alkalmazandó 1: l*a w.-nyi kötelékben.
(Deutsche Forstzeitung.)
G. . . . o.
II. A könyvpiacz uj termékei.
Dr. Eekstein Károly: Die Teehnik des Forstsehutzes gegen Tiere.
Be I-n, 1904. Parey Pál kiadása 8°, 188 o l d . 52 képpel. 4 M. 50 pf.

Dr. G r u n d n e r F . : U n t e r s u e h u n g e n im B u e h e n h o e h w a l d e über
Wachstumgang und Massenertrag. Berlin, 1904. Springer Gy. kiadása 8", 136 old.
2 lith. tábla 3 M.
W e i s e V . : L e i t f a d e n f ü r V o r l e s u n g e n a u s d e m Gebiete d e r E r t r a g s r e g e l u n g . Berlin, 1904. Springer Gy. kiadása, 8°, 2 0 2 old. 4 M.
G o d b e r s e n : Die K i e f e r . Neudanim, 1904. Neumann J . kiadása 8°,
248 old. 6 M.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
I.
FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI E R D Ő T I S Z T E K G Y E R M E K E I N E K
NEVELÉSÉT SEGÉLYZŐ ALAPBÓL KIOSZTHATÓ SEGÉLYEK
ÜGYÉBEN.
19810/1/3. szám. - • A m. kir. földmivelésügyi minisztérium
szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek
nevelését segélyző alapból az 1904/1905-iki tanévre a.szabályzat
értelmében a segélyek folyó év július hóban osztatnak ki.
Segélyben részesülnek a m. kir. földmivelésügyi minisztérium
szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szolgálati
köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános joggal
biró gimnáziumokban és reáliskolákban, vagy a selmeczbányai
m. kir. erdészeti akadémián tanuló, illetve ezen tanintézetekbe
az 1904. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái; nemkülönben
leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben tanuló, illetve ilyen
intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban az esetben,
ha sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kimu
tatott osztályzatoknak legalább fele „jeles" és „jó".
A jelenleg segélyben részesülők is újra folyamodni tartoznak
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben
két, sőt három gyermeke, illetve árvája is kaphat segélyt.
Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő
havi részletben szolgáltatik ki.
A kiosztandó segélyeknek legalább /3-ad része fiuknak adatik.
A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli
kérvényekben az esetben, ha egynél több gyermek van, kimuta
tandó, hogy azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá,
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hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija vagy más ilynemű
állandó segélye s ha igen, kitől és honnan kapja azt? Továbbá
ezen kérvények felszerelendők a szülők illetve árvák vagyoni álla
potát feltüntető hatósági bizonyitványnyal és a tanulóknak a
legutóbbi tanévről nyert iskolai bizonyítványával.
Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők, illetve gyámok,
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt, szabályszerűbélyeggel ellátott kérvényeiket legkésőbb folyó évi július hó 8-ig
az „állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző
bizottsága"-hoz (m. kir. földmivelésügyi minisztérium, erdészeti
főosztály, Budapest, V. ker. Zoltán-utcza 16. szám) annál is inkább
beküldjék, mert később beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt
kérvények figyelembe nem vétetnek.
Budapest, 1904. évi május hó.
M. kir. Földmivelésügyi

Miniszter.

II.
FELHÍVÁS A F O L Y Ó ÉV Ő S Z É N T A R T A N D Ó E R D É S Z E T I
ÁLLAMVIZSGÁK T Á R G Y Á B A N .
18 904. szám. — A f. év őszén erdészeti államvizsgát tenni
szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletéíel engedélyezéseért
a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a
szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással fel
szerelve, legkésőbb f. évi augusztus hó végéig az erdészeti állam
vizsgáló bizottság elnökéhez (Budapesten, földmivelésügyi minisz
térium, erdészeti főosztály V. Zoltán-utcza 16.) bérmentve küldjék be.
Budapesten, 1904. évi június hó 4-én.
Horváth

Sándor
elnök.

s. k.

III.
PÁLYÁZATI

HIRDETÉS

az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában.
19345 904. sz. földm. min. — A görgényszentimrei, király
halmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a
folyó év október havában kezdődő, uj két éves tanfolyamra

részint állami ellátás mellett, részint saját költségen több növendék
fog felvétetni.
A felvétetni kívánók, sajátkezüleg irt folyamodványukat
leg
később a folyó év július hó 15-ig, a m. kir. földmivelésügyi
minisztériumhoz terjeszszék be.
A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmében hitelesen
igazolni kell:
1. születési bizonyitványnyal, hogy a 17-ik életévüket már
betöltötték, illetőleg az intézetbe való belépés napjáig (1904. évi
október 8-ikáig) betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek;
2. kincstári, erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiál
lítóit bizonyitványnyal, hogy ép, erős, egészséges, munkához és
az idő viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen
jó látó, halló és beszélő képességgel birnak;
3. iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában más hiteles
bizonyitványnyal, hogy folyékonyan, jól irni, jól olvasni és a
közönséges négy számmüvelet szerint jól számolni tudnak;
4. hatósági bizonyitványnyal, hogy erkölcsi magaviseletük
kifogás alá nem esik, ezen hatósági bizonyítványban egyúttal a
folyamodó foglalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő, hogy
a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e vagy nem.
Ezen okmányokon kivül mellékelni kell folyamodványukhoz:
5. azoknak, a kik valamely gazdaságban alkalmazva vannak,
szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról és végül:
6. azoknak, a kik az intézetbe állami ellátás mellett kivannak
felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok.
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványában, hogy
kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe s mely posta
állomásra küldessék.
A hiányosan felszerelt és a a fennebb kitűzött határidőn tul
beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt folyamodványok figye
lembe nem vétetnek.
Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy:
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi
állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban megkívánt
előképezettsége pedig, az intézet vezetője által a jelentkezés alkal
mával, szigorúan felülvizsgáltatik és azok, a kiknek szervezete

hiányos, vagy a kik valamely ragályos, illetve az intézeti foglal
kozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek,
ugyszinte azok, a kik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég elő
képzettséggel nem birnak és végül azok, a kikről beigazolódik,
hogy folyamodványukat nem sajátkezüleg irták, az intézetből azonnal
elbocsáttatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek;
b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 párkapczát vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra alkalmas
erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban;
c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi
előleges részletekben 300 (háromszáz) koronát tartoznak fizetni az
államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre felvett
növendékek, illetve szülőik, gyámjuk, vagy munkaadójuk kir. köz
jegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak vállalni
arra nézve, hogy az évi 300 korona eltartási költséget a kitűzött
időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik;
d) az állami ellátás mellett felvett növendék, illetve szülői,
gyámja vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná,
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék,
az intézetben való tartózkodás iedeje alatt reá fordított költségeket
(egy évre 300 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges feltétel alkalmával bemu
tatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak.
Budapest, 1904. évi június hó.
M. kir. Földmivelésügyi

Miniszter.

KÜLÖNFÉLÉK.
Az 1903. évben magyar szabadalmat nyert, erdészeti vonat
kozású találmányok. Az elmúlt évben a következő erdészeti
vonatkozású találmányok nyertek nálunk szabadalmat:
1. Eljárás a fának tűzálló telítésére. Feltaláló: BeaulieuMarconnay Károly báró gyárigazgató Charlottenburgban. (29296.)
A találmány a fának ammonszulfátoldattal való tűzvédő
impregnálására szolgáló ismeretes eljárásnak oly módon való meg
javítására törekszik, hogy az emiitett oldathoz még ammonborátot
és maró ammoniákot adunk hozzá. Ezáltal elérjük egyfelől azt,
hogy a fa tökéletesen telíthető, másfelől megszüntetjük az ammon
szulfátoldattal, a régi eljárás utján telitett fának azt a kellemetlen
tulajdonságát is, hogy nedvességgel telt levegőben már 24 óra
után 10 — 1 3 % sulyszaporodást mutat.
Az ammonborát melegben gyorsan bomlik, miáltal a gyors
ammoniakfejlesztés és a borsavnak megömlése következtében két
hatalmas tűzvédő tényező fejti ki hatását. A borátmennyiség pedig
a szulfátmennyiség többszöröséig lévén fokozható, a fa nedvszívó
tulajdonságát csökkenti. Az ammoniakoldat hozzáadása a fa zsirs gyantatartalmának elszappanosodását idézi elő, miáltal a telítési
oldat könnyebben járja át a faanyagot, ugy, hogy a telítésnél a
hőmérsékletet 60° C alatt lehet tartani. Ezáltal nemcsak az ammon
borát óvható meg, de a fehérnye megalvadása, mely a likacsok
eldugulását okozza, ki van zárva, és a fa törékennyé sem válik.
A gyakorlatban az ammonszulfát és borsav szilárd keverékét
fölös mennyiségű ammoniakoldatban kell feloldani és ezzel az
oldattal a faanyagot telíteni.
2. Uj eljárás fának és faléczeknek telítésénél. Feltaláló: Heise
Ottokár kereskedő Berlinben. (28119.)
Az impregnálandó fát berakjuk az impregnáló kazánba és a
folyadékot - - hidegen vagy melegen
- az impregnáló kazánba
öntjük, mig ez egészen megtelik, ezután a folyadékot — esetről
esetre előre megállapitott mennyiségben — nyomás segítségével
bevezetjük a telítendő faanyagba, mire a nyomást beszüntetjük és
a fölösleges telítő folyadékot a kazánból kibocsátjuk és azután a
kazánban levő faanyagot 1 3 órán át feszült (mintegy 4 atmosz-

íérás) vagy túlhevített gőznek vagy forró nyomógépek hatásának
tesszük ki.
Ennél az eljárásnál a hő és a nyomás hatása alatt a fa
anyagot teljesen s egyenletesen telittetik és mert a telítő szer
mennyiségét esetről-esetre előre állapítják meg, jóval kevesebb
impregnált folyadékra van szükség, miáltal a fának súlyban való
gyarapodását is csökkentjük.
3. Fatárgvak (talpfák) önműködő, folytonos s
szabályozható
telítése. Feltaláló: Giussani Tamás kereskedő Milanóban. (27185.)
Ennél a telítési eljárásnál a telítendő tárgyak (különösen talp
fák) először egy meleg s azután egy vagy több hideg fürdőbe
mártandók. A fatárgyak befogadására szolgáló, fölfüggesztő szer
kezettel ellátott tartók görgők segítségével az egymásután elrendezett
és a telítő folyadékot magukban foglaló fürdőtarcályok szélein vagy
ezekhez közel elhelyezett sínpályákon szállíttatnak tova.
A fatárgyaknak az első, meleg impregnáló folyadékkal telt
tartályba való bemártása, ebből való kiemelése s a következő, hideg
telitő folyadékkal töltött tartályba való átvezetése s megtörtént
telítésük után ismét kiemelése — végnélküli, Gall-féle lánczok
segítségével történik, melyeknek szemei e czélra a szemek csapjai
körül lendíthető s a tartókat megragadó horgokkal vannak ellátva.
A tartályokban elfogyott fürdő (impregnáló) folyadék pótlása
czélszerü szerkezettel önműködően történik.
4. Uj eljárás mindenféle módon földolgozott fának rothadás ellen
való telítésénél. Feltaláló: Rütgers Guido czég Bécsben. (27552.)
A fa csak annyi hideg kátrányoldattal vagy más a rothadást
meggátló olajos anyaggal telittetik, a mennyi annak megóvására
elkerülhetetlenül szükséges. Ezt a mennyiséget tapasztalat vagy
kísérlet utján kell minden fanemnél megállapítani, s a szerzett
adatok alapján a telítést intézni. A telitést rövidebb vagy hosszabb
tartamú bemártással a rendesen használni szokott hengerekben
lehet végezni. A kátrányolaj a fa külső rétegét erősen átitatván,
a közönséges uton behozott olajat a fa egész anyagára nézve
egyenletesen ugy osztjuk szét, hogy a beitatott fadarabokat egy
fűtőkészülékkel, gőzkigyóval vagy gőzköpenynyel ellátott vashenger
ben néhány atmoszférás nyomás alatti légfürdőben, 100° C h ő m é r sékig hevítjük vagy a benyomandó levegőt melegítjük fel alkal-

mas készülékekben és ezt nyomjuk be a hőt védő burkolattal ellátott
hengerbe.
Ezen eljárás alkalmazása mellett a fát rothadás ellen teljesen
megóvjuk s minthogy ebbe a telitő kátrányolajat csakis a legszük
ségesebb mértékben sajtoljuk be és úgyszólván csak a sejtfalakat
itatjuk át, ennélfogva a' telítés költségeit is tetemesen csök
kenthetjük.
5. Uj eljárás fának, különösen vasúti talpfának
telítésénél.
Feltaláló: Polifka János máv. felügyelő és Jeleck József mérnök
Budapesten. (27688.)
A telitőkészülék síneken tolható négy hengerből áll, melybe
a telítendő fát helyezzük. A telitőhengerek fölött egy-egy gőzgyüjtő
van berendezve, melyet a hengerrel csövek kötnek össze. A hen
gerek födelei becsavarhatók s görgők segítségével oldalt eltolhatók.
A hengerek előtt, a talajban mélyitetten, két szakaszra osztott olaj
tartó van elrendezve. Az egyik szakasz a hideg, a másik a forró
olaj felvételére szolgál.
A hengerekben mindenekelőtt a nedvességnek a fa likacsaiból
leendő könnyebb s gyorsabb eltávolithatása czéljából vákuumot
létesítünk és azután a hengereken forró (100" C-nál magasabb
hőmérsékü) olajat hajtunk keresztül, melyben a faanyagot (vasúti
talpfát) áztatjuk. Ennek megtörténte után az olajat a hengerekből
lebocsátjuk, a fa likacsaiból a levegőt kiszivatjuk, azután a hen
gerekbe hideg, kreozottartalmu olajat szorítunk, s ezt 8 10 atm.
nyomás mellett a fa likacsaiba sajtoljuk s a fát telitjük. Impregnáló
szerül kreozotot tartalmazó fakátrányolajnak neutrális olajjal való
keverékét használjuk.
6. Eljárás falapátoknak és hasonló tárgyaknak préselés utján
való készítésénél. Feltaláló: Winkler Alajos mérnök Stockerauban.
(27195.)
Az illető falapokat, melyekből a tárgyakat készítik, a gőzölés
előtt laposvasból készült és a fa rostjainak irányára merőleges
szalagok közé befoglaljuk s azután a szokásos gőzölési eljárásnak
vetik alá.
Ezután a falapokat alkalmas anyagból készült formalemezek
közé helyezik s a préselő mintában nyomásnak vetik alá, a falapot
préselik, a szalagokkal együtt a formalemezek között erősen be-

foglalva szárítják és végül a szalagokat s formalemezeket leveszik,
miáltal a falemezek megrepedése, mely a rostok hosszúságában a
rendes eljárás mellett be szokott következni, a préselés és a szárítás
alkalmával a legkisebb mértékre szorítható.
7. Fatelitő gép. Feltaláló: Avenarius R. és társa czég Stutt
gartban és Hübsch Emil gyártulajdonos Kattovitzban. (28809.)
A folyékony telitő anyagot szóró fúvókák segítségével viszik
a fába. Az üzem folytonos, s a fúvókák bármilyen hosszú darab
ról pontosan s ugyanazon mértékban fejtik ki hatásukat a fára,
illetőleg lövelik ki a telitőszert, mert a közöttük végigvezetett
munkadarab pályája körül vannak elhelyezve.
Az eddig ismert ilynemű gépeknél ugyanis a fúvókák egy
sorban voltak elhelyezve s például a munkadarab hossztengelye
körül forogtak. A munkadarab maga helytálló volt s el kellett
távolítani, előbb a fúvókákat s az egész gépet meg kellett állítani,
mi ennél a találmánynál elkerülhető és az üzem ezért folytonos.
8. Ujitás keretfiirészeken. Feltaláló: Tenov Adolf Gyula mérnök
és Flodström János Edvárd mérnök Stockholmban. (27923.)
Ez a találmány lehetővé teszi azt, hogy egy kerettel egyszerre
két fatörzs fürészelhető. A szoritóhengereket és ezek tengelyeit
ugyanis két egymástól könnyen elválasztható részből készítjük oly
módon, hogy két egymástól független és egymástól különböző
magasságban beállítható szoritóhengert s tengelyrészt nyerünk,
mely két törzs fürészelésére állitható be.
Ha a keretfürészt ismét csak egy fatörzs fürészelésére akarjuk
alkalmazni, a tengelyrészeket egy gyürü segítségével egybekapcsoljuk,
a hengerrészeket pedig egymásmellé tolva, csavarorsók segítségével
egyesitjük.
A csavarorsók alkalmazása helyett a szorító hengerrészeket,
illetőleg a tengelyeket üresen készíthetjük el, s az üregbe helyezett
rud segítségével egyesitjük a két tengelyrészt.
9. Egyszerű és kettős fűrészelésre
is alkalmas kocsi keretfűrészek számára. Feltaláló: Tenov Adolf Gyula mérnök és Flod
ström János Edvard mérnök Stockholmban. (27924.)
A találmány lényege az, hogy az egyszerű fürészelésre szol
gáló kocsi, két egymás mellé kapcsolt, s a fürész egyes vágányainak
megfelelő félből van összeállítva, melyek szétkapcsolás után egyen-

ként fölhasználhatók kocsi gyanánt a kettős fűrészelés alkalmával.
Az összekapcsolásnál a két félrész belső kerekei a sínekből fel
emeltetnek, ugy, hogy az összekapcsolt kocsi külső kerekeivel a
két sínpár külső sinjén mozog. A megfelelő szerkezet segítségével
összekapcsolt kocsikon igen vastag törzsek fürészelhetők, vagy
szétkapcsolva mindegyik fél külön-külön kocsi gyanánt alkalmaz
ható, s a keretfürész két felének megfelelő vágányon jár.
10. Készülékek fürészlemezek klfeszitésére. Feltaláló : Ginzler
Alajos gyáros Ybbsitzben. (28455.)
A fürészszárakat a fürészlemezzel tudvalevőleg szalag-párok
kötik össze. A feltaláló a fürészlemezek mindkét szélén kimetszéseket alkalmazván, e kimetszésekbe bekapcsolta az említett csapokat,
miáltal a fürészlemez elgörbülése vagy elhajlása jelentékenyen
csökken.
A fürészlemez kifeszitése minden külön szerszám (kalapács
nélkül) egy feszitőkulcscsal történik, mely nem egyéb egy szög
emelőnél, melylyel a felső fürészszárba belefoglalt támasz és a
fürésztartó közé betolt fákat megfeszítjük vagy meglapítjuk.
Cserny Győző.
Erdészeti államvizsga. Azok részére, a kik a f. év tavaszán
erdészeti államvizsgát tenni óhajtottak, az április hó végével tartott
államvizsgán azonban az akkori vasúti munkaszünet miatt meg
nem jelenhettek, f. hó 1-én és a következő napokon ujabb állam
vizsga tartatott, a melyen négyen jelentek meg.
A vizsgáló bizottság elnöke, Horváth Sándor miniszteri tanácsos,
az államvizsgát megnyitó beszédében meleg szavakkal emlékezett
meg Sóltz Gyula miniszteri tanácsos, országos főerdőmesterről,
a ki hosszú éveken át működött bölcs tapintattal, mint az állam
vizsga-bizottság elnöke, e tisztjéről azonban nyugalomba vonulása
alkalmával szintén lemondott.
A vizsgáló bizottság tagjai az elnökön kivül Téglás Károly
m. k. erdőtanácsos, akad. tanár, Török Gábor Debreczen város
erdőmestere és Bund Károly, az Országos Erdészeti Egyesület
titkára voltak.
A vizsga Írásbeli részén a következő kérdések adattak fel:
I. A hazánkban előforduló futóhomokterületek beerdősitése
mily fanemekkel és mily módon történik? Irja le vizsgáttevő az

eljárást részletesen, valamint azon munkálatokat is, a melyek a
beerdősitést megelőzően teljesitendők.
Készítsen tervet és költségvetést valamely az alföldön fekvő
1000 k. hold kiterjedésű futóhomokterületnek 10 év alatt való
beerdősitésére oly feltétel mellett, hogy a szükséges csemeték
házilag termeltetnek; végül pedig mutassa ki a földbirtokos kíván
sága szerint, hogy az erdősítésbe befektetett összeg az erdő jövendő
fatermése és esetleges mellékhaszonvételek utján mily mértékben
kamatozik, illetőleg térül meg. Az adatokat a kérdés mindkét
részére nézve a vizsgáttevő saját belátása szerint vegye fel.
II. Ismertesse vizsgáttevő a házilag végzett fatermelés előnyeit
és hátrányait köz- és magángazdasági szempontból, szembe állítva
a vevők által teljesített termeléssel s ezek kapcsán írja le, hogy a
termelésnek a vevőkre bízását főként mely esetekben tartja indo
koltnak.
III. Valamely vasútvonal mentén fekvő 25 éves, II. t. o.,
teljes sűrűségű, magról kelt kocsános tölgy fiatalosban a mozdony
szikrája 5 holdnyi terjedelemben alomtüzet okozott, a mely a
fiatalost annyira megsértette, hogy azt tőre kellett vágni és 1 holdnyi
terjedelemben uj ültetést is kellett végezni.
A szükséges többi adatnak saját belátása szerint való felvételé
vel számítsa ki vizsgáttevő azon kártérítési összeget, melyet az
erdőbirtokos a vasúttól jogosan követelhet.
A vizsgára megjelentek közül ketten, nevezetesen Franciscy
Vilmos és Visnjiő Milán nyertek oklevelet.
Ritka fejlődésü luczfenyő. C. Schröter egy különös módon
fejlődött luczfenyőt emlit, a melyet a svájczi Waldkirch nevü
község határában levő fiatal, tiszta luczfenyvesben látott. A szóban
levő fának törzshossza ugyanis 5 8 méter, a törzsnek alsó része,
T55 méter magasságig meglehetősen szabályszerűen van alakulva
az ágak képződése tekintetéből, azonban a 4 08 méter magas felső
része - - sudara — tökéletesen ágatlan, sőt egyáltalában semmi
nyoma sincsen valamelyes előzőleg létezett ágképződésnek. Eme
luczfenyőnek ágatlan, 4 métert meghaladó sudara pedig tiz évi
szártagokból van összetéve.
Tétényi.
-

-

A veszprémi gazdasága kiállitás. A veszprémmegyei gazda
sági egyesület által Veszprémben f. évi augusztus hó 28-tól szep-

tember hó 4-ig rendezendő mezőgazdasági termény-, ipari-, gazda
sági gép- és állatkiállitás reánk nézve is bir jelentőséggel, mert
avval helyi jellegű erdőgazdasági s vadászati kiállítás is lesz
egybekötve.
Hogy tulajdonképpen mit fognak kiállítani, azt e hó folyamán
állapítja meg részletesen a Véssei Ferencz kir. erdőfelügyelő
elnöklete alatt megalakult végrehajtó csoportbizottság; mivel pedig
a bakonybeli erdőkben nagyobb méretű épület-, mű- és haszonfa
nem igen található, ennélfogva a kiállításon legnagyobbrészt az
erdei háziipar termekei és vadászati tárgyak lesznek képviselve
Eddig biztos hozzájárulásukat kilátásba helyezték a többek
között a következő nagyobb uradalmak: a devecseri,b.-m.-szombathelyi és pápa-ugodi Esterházy-uradalmak, a veszprémi püspökség,
nagyvázsonyi uradalom, veszprémi káptalan, zirczi apátság, fehér
vári püspökség, pannonhalmi főapátság, bakonybeli apáiság,
klosterneuburgi kanonokrend, suuri uradalom, rátóti prépostság,
Veszprém város, győri püspökség, m. kir. állami erdőhivatal,
Ihász Lajos stb.
Érdekes része lesz még a veszprémi kiállításnak a balatoni
halászati társaság kiállítása, mely a balatoni halászatot a legrégibb
időktől a mai napig be fogja mutatni.
Cserny Győző.
A hohenheimi egérfogóról. A mezei egerek és poczkok
irtására legújabban a m. kir. rovartani állomás a hohenheimi fogók
használatát ajánlotta.
Ezeket a fogókat a budapesti Geitner és Rausch czég darabon
ként 10 fillér árban szállítja.
Maga a fogó körülbelül 10—12 cm. hosszú fahenger, mely
belül kúpalakra van fúrva, ugy, hogy a szájának nyílása 2V2 cm.,
másik vége P/2 cm. átmérőjű. Ezen utóbbi végéhez veres drótrugó
van erősítve, mely másik végén hurokká van összehajtva. Ez a
hurok a fahenger közepén lévő bevágásba beszorittatik s a megette
lévő vágáson keresztül pedig, — igy leszorítva, — egy czérnaszállal odaköttetik.
Az egész készülék ugy van tervezve, hogy az a szájnyílással
az egér vagy poczok lyukba betolatván, a lyuk lakója a kijövetnél
bebújjék a fahengerbe s a fejét a dróthurkon áttegye. Ekkor
azonban előtte van, — a henger közepén, - - a czérnaszál. Hogy

tehát tovább tudjon menni, ezt a czérnaszálat el kell rágnia. Mihelyt
azonban ez megtörtént, — a rugó felkapja a hurkot, mely azonban a
lakó nyaka körül lévén helyezve, — őt a hengerhez szorítja s
megfojtja.
Megjegyzem mellesleg, hogy ezekhez hasonló fogókat szász
testvéreink már régibb idő óta használnak házaikban az egerek
fogdosására, mikor is a czérnaszál mögé kukoriczalisztet, vagy
darabka szalonnahéjat tesznek. Saját próbáim után mondhatom,
hogy ezek a fogók igy igen jól beválnak.
A kezelésem alatti állami csemetekertben sokszor, — kivált
késő ősszel, midőn a szomszédos földekről a mezei terményeket
már betakarították, nemcsak sok bosszúságot, de tetemes kárt is
okoznak a bevándorló mezei egerek és poczkok. Eddig egér
szérummal (alaboratoires Pasteur-Chamberland budapesti intézetnél,
üvegenként 1 koronával kapható: virus contagieux) védekeztem
ellenök. Ennek azonban az a hiánya, hogy az üvegecskében lévő
gelatinon tenyésztett egér tifus-bacillusok, már —4° hideg mellett
elpusztulnak s igy télen,
midőn legnagyobb szükség lenne
reá, — nem alkalmazható.
Rendeltem tehát a rovartani állomás ajánlatára említett czégtől
hohenheimi fogókat s . . . vissza is küldtem őket!
A fogók nyilasának átmérője, mint már említettem, a bemenet
nél 2 V 2 cm. — azon helyen pedig, hol a czérnát el kell az állatká
nak rágnia, — alig I V 2 cm. Ebbe pedig a sokkal vastagabb mezei
egér, — pláne a poczok
még a fejét sem képes bedugni,
s hogy sem ő ottan a fa keménységével veszekedjék, inkább a fogó
oldala mellett könnyen kapar magának a földben nyilast s azon
szépen kimászik; esetleg más lyukon távozik.
Nem tanácsolom tehát senkinek e kis készüléket.
Hiszem, hogy feltétlenül beválnék. De ehhez szükséges lenne,
hogy a nyilas legalább is 4—5 cm. átmérővel birjon, hogy oda
kényelmesen bemehessen az állat. Azután sokkal praktikusabb lenne,
ha belül a fúrás is teljesen hengeralakuvá tétetnék. Igy az állatka
szabadon látva a napot, minden gyanú nélkül „bizalommal" ipar
kodnék kifelé. Végül gyakorlati lenne a hengerkét pléhből, bádogból
készíteni; mert ezen fakészülék, ha eső után kissé melegebben
süti meg a napsugár, okvetlenül szétpattan.
Craus Géza.

Halálozás. Szőcs Miklós kir. erdőfelügyelő mult hó 4-én
hosszas szenvedés után Nagyszebenben, 51 éves korában meghalt.
Az elhunyt Borbereken, Alsó-Fehér vármegyében született és
Nagyszebenben végezte a gymnasiumot. Az erdészeti akadémiát
1874-től 1877-ig hallgatta. 1877-ben Ill-ad oszt. erdőgyakornokká,
1881-ben erdészszé nevezték ki s e minőségben a bocskói, majd
a szegedi faraktárgondnokságot kezelte. 1886-ban alerdőfelűgyelővé
nevezték ki a miskolczi erdőfelügyelőséghez, mely minőségben
egyideig a gömörvármegyei állami kezelésbe vett erdőket kezelő
rimaszombati m. kir. erdőgondnokságot is vezette. 1892-ben
Turóczszentmártonba, majd Temesvárra helyezték át, hol 1894-ben
kir. erdőfelügyelővé történt kinevezése is érte. 1895-ben Nagy
szebenbe helyezték át. Elhunyta a kir. erdőfelügyelőségi, illetve
állami erdőtiszti karra nézve, melynek régóta buzgó tagja volt,
nagy veszteség. Temetésére a földmüvelésügyi minisztérium erdő
felügyelőségi ügyosztálya koszorút küldött. Béke hamvaira!
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
Személyem köriili magyar miniszterem előterjesztése folytán, Fischer-Colbrie
Antal uradalmi erdőmesternek, az erdészet terén szerzett érdemei elismeréséül,
Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom.
Kelt Bécsben, 1904. évi április hó 25-én.
Ferencz József s. k.
Gróf Khuen-Héderváry
Károly s. k.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Ő császári és apostoli királyi Felségének
1904. évi május hó 5-én Budapesten kelt legfelső engedélye alapján Szabó Adolf
erdőigazgatót, sok éven át teljesített hasznos szolgálatainak elismerése mellett,
1904. évi május hó végével — saját kérelmére — állandó nyugalomba helyezte,
a nagybányai főerdőhivatal ideiglenes vezetésével pedig Molcsányi Gábor erdő
mesteit bizta meg.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter, az állami erdőfelügyleti személyzet
létszámában Egerváry Gyula vadászati felügyelőt a VH-ik fizetési osztály 3-ik
fokozatába országos vadászati felügyelővé kinevezte.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi s
némely más erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámába
kinevezte m. kir. erdészjelöltté:
Bock László uradalmi erdészeti ellenőrt fa beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz).
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Nóvák Károly, dr. Terray Lajos
és dr. Mátray Ignácz kincstári erdészeti orvosokat a IX-ik fizetési osztály 3-ik
fokozatába kincstári erdészeti orvosokká nevezte ki.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Mike Imre főerdészt a kolozsvári erdő
igazgatóság kerületéből saját kérelmére a szászsebesi erdőhivatal, — Vály Ferencz
erdészt a szászsebesi erdőhivatal kerületéből a kolozsvári erdőigazgatóság, —
Sikó Áron erdészt pedig a lippai főerdőhivatal kerületéből a bustyaházai erdő
hivatal kerületébe helyezte át, és Mike Imrét a dévai, Vály Ferenczet az abrudfalvai, Sikó Áront pedig az alsókalocsai erdőgondnokság vezetésével bizta meg.

*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter, Mikolás
Vincze erdésznek állásáról
történt Ieköszönését elfogadta, s az ekként megüresedett nagymarosi erdőgond
nokság további vezetésével Lövik Béla erdészt bizta meg.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Fischl József királymezői kincstári
erdészeti orvost — saját kérelmére — állandó nyugalomba helyezte.

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK.
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy
példányt szerezhetvén meg a megállapitott kedvezményes áron, több példány
megrendelése esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapitott
ár küldendő be.
Az Országos Erdészeti

Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.)

a következő müvek rendelhetők

meg:

ERDÉSZETI L A P O K . Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti
Bund Károly. 1904. XLIII. évfolyam. Előfizetési ára 1 évre 16 korona.
Megjelenik minden hó 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok
mérsékelt áron.
AZ E R D Ő Ő R vagy A Z E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N ÉS
F E L E L E T E K B E N . Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor.
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik.
AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész.
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 KERDÉSZETI N Ö V É N Y T A N . Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet.
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan.
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K.
ERDEI F A C S E M E T É K N E V E L É S E . Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak
3 K., nem tagoknak 4 K - ; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve
küldetik.
ERDÉSZETI É P I T É S T A N . 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. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K.
MAGYAR E R D É S Z E T I O K L E V É L T Á R . Szerkesztette és történeti bevezetéssel
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K.
ERDÉSZETI R E N D E L E T E K TÁRA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX.)
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egvesület mérsékelt áron
visszaváltja.) Efogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XÍI.) és 1899. (XIX.) évf.
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 2 0 fill.
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K- 20 fill. nem tagoknak
• 2 K. 40 fill.
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill.
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K.
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1 8 9 8 . (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill.
Az 1900. ( X X . ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill.
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén
bérmentve küldetnek.
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem
tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Budapest, IV., Egyetem-tér 1. sz.)
A L E G E L Ő E R D Ő K . 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 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető,
A Z ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1904. ÉVI (XXIII.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi
tagoknak 2 K., mások számára 3 KA VADÁSZATI ISMERETEK K É Z I K Ö N Y V E . írták: Belházy J . , Szécsi Zs. és
Illés N . ; négy kötet ára az O. Érd. E . tagjainak fűzve 9 K-, kötve 13 K-

H A Z Á N K HÁZI F A I P A R A . Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 4 0 fill., másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 fill. küldendő.
A B Ü K K T Ü Z I F A ROMLÁSA ÉS AZ E L L E N E V A L Ó V É D E K E Z É S . Irta:
Gellért József. Ára tagoknak 6 0 fill., másoknak 1 K- Bérmentesítésre 35 fill.
küldendő.
A K Ü L F Ö L D I F A N E M E K M E G T E L E P Í T É S E STB. Irta: Pech Dezső. Ara
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre
45 fill. küldendő.
Ö F E L S É G E N A G Y F É N Y N Y O M A T U A R C Z K É P E . Ára tagoknak 7 K., nem
tagoknak 8 K- Bérmentve küldetik.
E R D É S Z E T I I N D U L Ó és N E M E S SZIV-KERINGŐ zongorára. Irta: Szmik
Gábor. Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az eladásból befolyó
összeg az Erzsébet királyné-alapitvány gyarapítására fordittatik.
Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő
népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül egyen
kint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők:
A Z ERDEI VETÉSRŐL ÉS Ü L T E T É S R Ő L .
A VÁGÁSRA É R E T T E R D Ő KIHASZNÁLÁSA.
AZ E R D Ő K FELÚJÍTÁSA, K A P C S O L A T O S A N AZOK R E N D S Z E R E S KI
HASZNÁLÁSÁVAL.
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE.
Valamennyit Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet ára 2 K.
N É P S Z E R Ű ERDÉSZETI N Ö V É N Y T A N . Irta: Fekete Lajos. I. füzet. Spórás
növények. Ára 4 K. II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K.
A VADÁSZ T I Z P A R A N C S O L A T J A . Irta: ifj. Beíházy Gyula. Ára 1 K.

A szerzőknél rendelhetők

meg:

ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K,
nem tagoknak 10 K.
A Z ÁRVÉDELMI F Ü Z E S E K T E L E P Í T É S E ÉS M Ü V E L É S E . Irta: Vadas J e n ő
(Selmeczbánya).
E R D Ő R E N D E Z É S T A N . Irta: Fekete Lajos (Selmczebánya). Ára 12 K.
A T Ö L G Y ÉS T E N Y É S Z T É S E . Irta : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára tagoknak
4 K., nem tagoknak 6 K.
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiad. Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára 6 K
ERDÉSZETI N Y E R E S É G S Z Á M Í T Á S T A N . Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya).
Ára 4 K.
A SZÁLALÓ ERDŐK B E R E N D E Z É S E . Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya)
Ára 1 K. 2 0 fill.
E R D Ő B E C S L É S T A N . II. kiad. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. (Kapható
Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) Ara 8 K.
A L E G E L Ő E R D Ő K B E R E N D E Z É S E , K E Z E L É S E ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta:
Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K. 8 0 fill., nem tagoknak 6 K.
A S E L M E C Z B Á N Y A I M. K. E R D Ő A K A D É M I A T Ö R T É N E T E ÉS ISMER
T E T Ő J E . I r t a : Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán).
Á L L A M E R D É S Z E T I Ú T I K Ö L T S É G - S Z A B Á L Y Z A T O K G Y Ű J T E M É N Y E . Irta :
Szondi János. Ára 3 K. Kapható a szerzőnél Temesvárott, Fröbel-utcza 12.

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti

müvek:

A MAGYAR ÁLLAM E R D Ő S É G E I N E K GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a
földmivelésügyi m. k. minisztérium. 1896.
AZ E R D Ő H A S Z N Á L A T T A N KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás.
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K- (Kapható Joerges A. özv. és fiánál
Selmeczbánya.)
A B Ü K K F A KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János.
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K.
ÁLTALÁNOS F Ö L D M É R É S T A N . Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható Joerges
A. özv. és fiánál Selmeczbányán.) Ára 9 K.
E R D Ő V É D E L E M T A N . Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f.
ERDÉSZETI T A L A J T A N . Irta : Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.)
Ára 5 K.
ERDÉSZETI S E G É D T Á B L Á K . Á r a : 8 K.
ERDEI ROVATOS N A P L Ó . Ára 1 K. 20 fill.
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest.
TERMÉSI TÁBLÁK- 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége.
(Jolsva, Gömönn.) Ára 2 K.
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"
Lapok" közleményeik körébe
'
J
r V v V Z - / - \ 0 <J L . fogadják az erdőgazdaság összes ágainak müve
lésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati alkal
mazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felvesszük az erdészetet
közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati ügyeket is.
Ez e lapokban megjelenő közlemények szerzői irói dijban részesülnek és
pedig: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szerkesztőség részéről
átdolgozást nem igényel 4 0 — 4 8 K.-ban, ha az átdolgozást igényel, avagy idegen
nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—32 K.-ban, és oly fordításért, mely
átdolgozást igényel 16 K.-ban.
Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg,
kívánatra azonban előbb is.
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A ki czikkét ugy kivánja közöl
tetni, hogy azon változtatás
ne tétessék; ebbeli feltételét, a kézirat beküldése
alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó rajzokat sima, fehér
papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagy
ságban azokat a szerző a lapba felvétetni kivánja. 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.
Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat
is készíttet a szerzők számára.
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő: 30 példány: 16 oldalas
ivenként 7 K-, 50 példány 8, 100 példány 10 K.
Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példányná!3K. 60 fill.,
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül.

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
KÖRRENDELET.
Valamennyi magyarországi kincstári erdőhatóságnak, a selmeczbányai m. kir.
bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságának és a m. kir. erdőőri szak
iskoláknak.

(A békés uton befolyó erdőkárbüntetéspénzek kezelése és
elszámolása tárgyában.)
17319/904. szám földmiv. min. — A közigazgatási eljárás
egyszerűsítésről szóló 1901. évi X X . t.-cz.-nek a kihágási büntetés
pénzeket tárgyaló 23. és 24. szakaszai a m. kir. belügyminiszter
urnák 1904. évi 127000. számú rendeletével életbe léptettetvén,
értesítem a Czimet, hogy a békés uton elintézett erdei kihágások
után befolyó büntetéspénzek az 1904. évi január hó 1-től ugyanazon
elvek szemelőtt tartásával számolandók el, mint az a m. kir.
belügyminiszter ur által az emiitett szám alatt kiadott s a Belügyi
Közlöny 1903. évi deczember hó 22-i 56. számában közzétett
végrehajtási rendelet és szabályzatban, a jogerős Ítéletekkel kiszabott
és behajtott büntetéspénzekre van megállapítva.
E szerint a Czimnél, illetve az egyes erdőgondnokságoknál
békés uton, vagy másként befolyó erdei kihágási büntetéspénzek
az idézett szabályzat 13. szakaszának megfelelően fele részben a
pénzügyi tárcza javára való bevételezés végett félévenként, vagy
ha a félévenként befolyó összeg az 500 koronát el nem érné,
évenként a Czim ált :1 közvetlenül — részletes kimutatás kísére
tében — a m. kir. állampénztárnak (Budapest, Vár) másik fele
része pedig az érdekelt községi pénztárnak ugyancsak részletes
kimutatás mellett küldendő meg.
Utasítom a Czimet, hogy az erdei kihágásból származó és
békés uton befolyó bírságpénzek kezelése és elszámolása iránt
fennebbiekből folyó szükséges intézkedéseket azonnal megtegye.
Budapest, 1904. évi április hó 29-én.
A miniszter megbízásából:
Sóltz Gyula,
miniszteri tanácsos,
országos főerdőmester.
M a g a s k i t ü n t e t é s . Ő felsége a magyar király és az osztrák császár az
R. Weber czég tulajdonosának, Gerlach gyártulajdonos urnák, a legrégibb
ragadozó-állat-csapdagyár főnökének a császári udvari szállítói czimet ajándékozta.
Az osztrák császári udvarnak és az osztrák-magyar császári vadászhivataloknak
évek hosszú során át a legnagyobb megelégedésre szállított Weber Rudolf-féle
találmányok ugyanott a legnagyobb kedveltséggel fogadtattak.
A b é e s i s z e s z k i á l l i t á s F Ó l . Értesülésünk szerint a Roessemann és Kühnemann, Koppéi Arthur-féle vasutak czég Budapesten, az általa kiállított érdekes
szállitó-berendezésekért a legnagyobb dijat, az állami aranyérmet nyerte el.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sített befizetések 1904. évi május hóban.
A rövidítések m a g y a r á z a t a :
alapítványi kamat ...
== ak.
alapitványi töketörlesztés - = att.
átfuíó bevétel
= áb.
Bedő Albert alapítvány
= BAa.
Bükktüzifa romlása stb
= Btr.
Erdei facsemeték nevelése
= Ecs.
Az erdei vetésről és ültetésről
(Fekete Lajo;)
— = Evii.
Erdészeti épitéstan I. rész (középitéstan) I. kötet...
= Eép. 1 . 1.
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2.
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-,
vasút- és hidépitéstanl
...
= Eép. II.
Erdészeti Lapok egyes füzetei.. — = E L .
Erdészeti Növénytan I. rész
= Nvt. I.
Erdészeti Növénytan II. rész
= Nvt. II.
Erdészeti rendeletek tára
= Ert.
Erdészeti zsebnaptár
= Npt.
Erdőhasználattan
— ... = Eh.
Erdőrendezéstan
- — — Rz.
erdők ápolásáról és használatáról — Eáh.
erdők berendezése
*.
= Eb.
erdők felújítása
.. = Ef.
Erzsébet királyné alapítvány
= Ii. a.
Értékpapírok kamatai
„. ... = Ék.

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F.
hirdetési dij
= hd.
időközi kamatok (takarékpénztári) — IK.
kedvezményes lapdij
•
= kid.
készpénz alapítvány ... —
= k. a.
Külföldi fanemek tenyésztése (Pech
Dezső)
= Kft.
lapdij
= ld.
„Legelő-erdők" (Földes J . )
= FL.
Legelő erdők berendezése stb.
(Márton Sándor)
- = M. L.
Magyar Erdészeti Oklevéltár
= EOT.
Népszerű növénytan
= N. Nvt.
Ő Felsége fénynyomatu arczképe... = OFa.
postaköltség
= pk.
rendkívüli bevétel
— ...
= rb.
tagsági dij ...
... = td.
titkári nyugdijalap —
= t. ny. a.
Tangens-táblázatok
= Tt.
gr. Tisza Lajos-alapitvány
= TLa.
Vadászati ismeretek kézikönyve ... = Vik.
Vágásra érett erdők kihasználása ... = Ek.
Wagner Károly alapítvány
= WKa.
Vadász tízparancsolata ...
... = Vtp.

Befizetések K.

Befizetések K.
Aschner Vilmos td.

__. . .

Áttétel

52.—
Czobor Adolf td.

16.

Arad vm. alispáni hiv. ld.

51.—

Cséti Viktor npt. 2.—, pk. —.12,
Csanády Attila td
Bund Károly t. ny. a.
dr. Bedő Albert üb.

__. . . .

...

42.

-

2.26

özv. Boskovitz Árminnélb. 0 1 . — ,
üb. — . 8 6 ,

-

Boda Dénes td
Bresztyánszky

91.86

...

16.—
1.60

pk. — . 2 0
Brebenár József td.
Baltái János ak

3.20

Becker Róbert td

16.—
._.

10.—
—
...

Budovszky János td.

48.—
10.—
16.—

Balogh Ernő td.

Károly kid.

Dobrén

János

2.12
48.—

6.—,

npt. 2.—

8.—

npt.

5. —

2.—,

pk.

—.12

Alajos npt. 3 . — ,

Bodoni Miklós td

—

Csató Pál W K a .

-.. —

Bund Károly üb.

Csaszkóczy

418.92

2.12

Dióssy Dezső td. —

10.—

Derzsi Gábor ak.

12.—

Demény Lajos td.

16.—

Dragomérfalvi főszolgabiró hd.

16.55

Dufek Pál td. . . .

16.—

Darkó Gábor td.

48.—

6.—
16.—

Eszterházy hg. bérnöksége hd.

16.55

Bocz Géza td.

16.—

Ercsényi Béla td.

16.—

Balogh Vilmos td,

40.—

Endersz Frigyes td.

Biró János td. ._.

16.—

Erősdi Bálint td.

Boeriu Virgil td.

—

...

16,—
20.—

Befizetések K.
Áttétel
722.26
Felsővissói közbirt. td.
48.—
Ferenczy Lajos td.—
20.—
Földm. min. ás.
4000.—
Felsőszinevéri m. kir. erdőgond.
WKa
10.—
Földm. min. hd.
21.35
Feketehalom község hd.
14.95
Guttenberg Pál td.
48.—
Greskovich Vilmos lb. 475.—,
üb. 2.—,
477.—
Gondol Dezső ak.... ...
... 3 6 . —
Grosz József npt. 2. —, pk. —.20,
2.20
Gaal Károly td.
16.—
G.-szt.-imrei szakiskola
npt.
2.—, pk. —.45,
2.45
Horváth Béla ak. . . .
...
Hedbavny József td. .__ . . .
Hirspeck Ágost td.
...
Hibbján János ak
._.
Ifj. Havas János att. 6 0 . — , ak.
10.—, npt. 2.—, pk. — . 2 0 ,
Heim János td.
__.
Hell Miklós td.
Hacher Gyula td.
...
Harwich Ernő td. —
Hajdú Dezső td.

16.—
4.—
6.—
16.—
72.20
6.—
80.—
16.—
16.—
16.—

Ivancsó Bertalan td.

16.—

Jeszenszky Ferencz td
20. —
Juron Bernát td.
16.—
Janácsjános lb. 170.—, üb. —.58, 1 7 0 . 5
Jerszegi közalap-erdőgond hd. 1 4 . 9 5
8

Kaszaniczky Géza td.
10.—
Klausberger Károly td. — —
8.—
Kraft József td
16.—
Kondor Vilmos ak. —
8.50
Koncz Antal lb. 3 7 5 . — , üb.
—.60,
...
— 375.60

Kriszta Gyula td. . .
Kuka József td.
. .
Kozma Antal td. . . . _
Kimpián Gusztáv td. . . . ._. . . .
Kelecsényi Ferencz td. ._. . . .
N. Kiss Pál npt.

30 —
56
10
20 —
16
2

Gf. Keglevich István ak. 17.—,
att. 3 3 . - ,
Kallivoda Andor td. __.
Kun István td

50
16
20

Littauer Miksa lb. 53.—, üb.
—.62, Ü
...
Linszky Antal td. . . . .
Lányi Gyula td.
n. Lavotta Albert helyett, dr.
Lavotta József ak.
...
Lator István Ta., ak. . . .
Lampel Róbert Nt. II
Lászlóffy Gábor ak.

—
—

—
—
—
—
—

53 62
32
64 —
10 —
50 —
18 —
20

—

Maier Béla t d . .
.
10
Miericzka Ágoston lb. 140.—,
üb. — . 5 6 ,
140 56
Munkácsi főszolgabiró hd. . . .
7 73
Mezey Gedeon lb. 200.—, üb.
200 86
—.86,
Mirtse János td. . . .
12. 60
Márton György td.
20
Mikó Béla ak.
16 —
Monszpart István td.
...
10 —
Mölczer Gyula ak
_ 20 —
Méhes Péter Pál td.
. . . 40
Milosevics Dusán Eép. II. 12.—,
12 12
pk. — . 1 2 ,
Mirtse János td.
4

—

—
—

Nyitray Ottó td.
N. váradi g. sz. püsp. erdőhiv.
hd.
Nozdroviczky Miklós td.

30
4 55
16 —

Naszódvidéki ösztöndijalap hd.
Neuhöfer és fia hd. . . . ... . . .
Ny. Kolozsi erdőgond. hd. . . .

özv.

Öszterreicher

Lujza

pk. — . 1 2 ,
Sailer György td
Szentimrey Dániel td.—
Szentpály Kálmán td.— ... . . .
Selmeczbányai akad. ifj. kör td.
Szepessi Elek td. . . .
...

2.12
5.—
10.—
8.—
16.—
4.—

Seh Jenő td.
Sréter Ágoston td
Szenes József td. . _
Schwigut Ferencz td.
dr. Sima Gyula E L .
Schenk Ferencz npt.
Szászfehéregyháza község
Szilvay Nesztor hd.
Stainer Gyula hd
Steginann Gusztáv td.
...

22.—
50.—
16.—
16.—
—.40
3.—
22.95
6.95
16.55
20.—

lb.

350.—, üb. 1 — ,
351.—
Osterlamm Ernő td. . . . . . . . . . 2 0 . —
Obrincsák Ernő td.
48.—
Ogris M. npt. 3 . — , pk. —.12.
3.12

Plech József td. . . .
Persián Iván l b . 5 0 . - , üb. — . 6 0 ,
Pfundtner Károly td.
Piatsek János td. . . .
...
Plavniczai körjegyzőség h d . . . .

20.—
50.60
8.—
16.—
15.67

Pápa-ugodi hitb. főerd. hiv. ld.
Polacsek Károly td.
Parragh Béla ak.

16.—
16.—
43.—

Reitzer László dr. lb.
üb. 1.—,
Rózsay Rezső ak.
Reschner Rezső td.
Réssel István td.
Ringler Antal att.
Rosenstingl Antal td.
Rácz Alajos td.

Szepesházi Kálmán

16.45
10.50
10.05

Befizetések K.
Áttétel 9 1 8 0 . 5 5
npt. 2.—,

Tar József td.
Tompa Kálmán
Törzs István ak.

...
...

hd.

...

—

16.—
32.10
10.—

375.—,
376.—
10.—
25.—
14.—
5.—
... 4 0 . —
48.—

Saághy Lajos Nt. II. 12.—, pk.
—.12,
12.12
Schmid Ernő td.
8.—
Selytnessy Ferencz td
40.—
özv. Székács Ferenczné
lb.
600.—, üb. 2.06,
602.06
Br. Szegedy-Ensch Károly td. 1 6 . —
Átvitel

Újbánya város npt. ... . . . —
Ungvári főerdőhivatal W K a .
8.—, Ert. 30.60, E L . 27.20,

14.—

Varga János td.
Vermes György td.
Véssei Mihály td

20.—
20.—
16.—

—
. . . ._. . . .

65.80

Wenk Gyula td.
Wilhelmb Gyula td.

4.—
53.—

Zimay János td
Zankó Emil td.

4.—
64.-

...
. . . . . . ... —

Bevétel május hóban
Január-áprilisi bevétel

9180.55

WWW

...

9718.42
29208.91

Összesen . . . 3 8 9 2 7 . 3 3

Az „Erdészeti Lapok" 1904. évi VI. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
D í j s z a b á l y z a t . Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolcad
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80)
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt.
T á b l á z a t o k , nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak.
K ü l ö n m e l l é k l e t e k 2 5 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

Egyetemes busszóla-műszereket
és erdei busszólákat

Ar SS írttól felfelé.

••"optikai távolságméréssel,"TH
MérA-asztalokat n£sg£svonalztfkkal,
mérő.
s z a l a g o k a t , fafttlaltfkat, r a j z e s z k ö z ö k e t , torttl e t m i r A k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztositágávni

NEUHÖFER

és

FIA

u a & M . és kir. udvari látszerész- és müszergyáros

Bécs, (I., Kohltnarkt

8.)

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel
kitüntetve.
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és botment 7<.
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart.
Valamennyi m é r ő műszereink Cafderoni és Tsa budapesti czégtö! is
beszerezhetők. Minden műszer czégünkkel van ellátva.
(i.)

A vadcsökkenés télen megakadályozható a Barthel-féle nagyvadés őzbakpor hozzáadása által, mely az agancsok erős növését
nagyban elősegíti. 5 kg. próbaküldemény 5 K. Nagyvadpor 100 kg.
90 K. Őzbakpor 100 kg. 80 K., bécsi raktárból. Barthel-féle
takarmány mész, szagnélkül, csontképző, minden vadnak és kutyáknak
nélkülözhetetlen. Leirás és véleményezések díjtalanul. 5 kg. próba-

küldemény 2 K., 100 kg. 24 K., bécsi raktárból. Michael Barthel
& Co., Wien, X 3., Siccardsburggasse 44.
(3. VI. 4.)
Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolában
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke.
Súlya 8 kiló, sortávolság tetszés szerint állitható, — súlypont
kerékre esik - igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt
takaríthatunk meg. Könnyű és biz
tos kezelés tekintetében minden
más hasonló eszközt felülmúl, jó,
gyors és szép munkát végez, maga
után barázdát nem hagy, csemete
sorokat földdel nem borítja, a na
gyobb gyomokat az ekevas elvágja,
azok az eke előtt nem torlódnak
össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő nem fordulhat,
kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. Ezen készü
lék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 korona.
Stádel Károly örökösei gépgyára Győrött.
(4. IV. 4.)
Tilos a legeltetés, Véderdő jelzéssel továbbá ellátott tilalmi táb
lákat legolcsóbban szállítja a „Magyar fém- és fényezett lemezáruk
gyára" Szomolnok, Szepesmegye.
(5. IV. 2.)
Pályázat. 899/904.
A pápa-ugodi hitbizományi s f.-gallabicskei szabadrendelkezésü uradalmak Pápán székelő központi
igazgatóságánál Pápa székhelylyel egy újonnan szervezett „igaz
gatósági titkári állásra", mely:
1. évi 2400, illetve 1600 korona készpénz fizetés;
2. szabad lakás és
3. 48, illetve 24 ürméter első osztályú kemény hasábfa járan
dósággal van javadalmazva, s melynél
4. a kinevezendő részére azon fel nem tételezett esetben, ha
öt-öt évenkint előléptetés vagy fizetésemelésben nem részesülhetne,
ötödéves korpótlékul mindenkor előző fizetésének 10 /o-a s e
mellett a fenti uradalmakban levő nyugdijintézeti módosított alap
szabályok III. rangosztályával járó nyugdíjjogosultság biztosíttatik.
u

Pályázni kívánóktól megkívántatik a magyar honosság s 30
évnél fiatalabb életkor igazolása mellett, a magyar és német nyelv
nek szóban és írásban való tökéletes bírása s főleg és különösen
jó fogalmazási képesség. Ezen kellékeken kívül a selmeczbányai
vagy ezzel egyenrangú erdészeti akadémia sikeres bevégzése;
illetve a jelzett magasabb javadalmazás elnyeréséhez ezenfelül
belföldön letett erdészeti államvizsga.
Kinevezendett állását azonnal is elfoglalhatja,
f. évi október hó 1-én elfoglalni tartozik.

de legkésőbb

A kellő bizonyítványokkal felszerelt s bélyegmentes kérvények
özv. gróf Esterházy Móriczné született Stockau Paula grófnő
O exczellencziájához czimezve, alulírotthoz legkésőbb / . évi július
hó l-ig beküldendők.
Pápa, 1904. május
erdőmester.

hó

10-én. Jákói

Géza, urad. igazgató
(6. VI. 2.)

FARAfiö BÉLA
CSÁSZ. É S KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ

MAGYAR

ZALA

MAGPERGETÓ
GYÁRA
(24)

öszi vetésre ajánl T Ö L G Y M A K K O T ,
g y ü m S I c s m a g v a k a i , kőris, juhar, nyír és
egyéb í'amagvakat m e g s z o k o t t j ó minőségben.

P E T E R L O N G O
fe®y

J Á N O S

vergyára

Innsbruck No. 73. sz. (Tirol)
Ausztria-Magyarország

főraktára

a minden államban sza
badalmazott

J á p - f é l e egyravaszos
berendezésnek,

Kétcsövű sörétes és golyós fegy
verek részére kakassal vagy anél
kül, nemkülönben önfelliuzó há
romcsövű fegyverek részére.
Ezenkívül ajánlo m nag y raktárama t jótállás mellett kitűnően belőtt
kétcsövű sörétes fegyverekben, kakassal , vag y anélkül , valamin t
<i egyenkint töltendő golyós cserkésző fegyverekben, nikkelköpenye s
ólom é s ölvözeie s golyó k részére .
Maiinlicher-Schöiiauei' és Mauser ismétlő fegyverek, 6 7 , 8 és 9 mm.
csőürrel.

Vegyes lövetű fegyverek
(Büchslegyver)és kétcsövű golyós
puskák minden kivitelben, linromcsövü fegyverek, kakassal vagy
anélkül.
K Ü L Ö N L E G E S S É G : hármas , kettő s é s egycsöve s golyó s fegyve rek é s vegye s lövei ü puská k (Biichspuska ) nikkelköpeny ü golyó k részér e
6 7, 8 , 9 vag y 1 1 mm. csőürrel és a l-gerősebb tölté s részér e (2— 2 5 gr.
-

füstnélküli lőpor).

Czélozó távcsövek legújab b
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eredeti gyár i árakon .

120 — 200 lépésr e belőt t olcs ó precziziós puskák a z ábrázol t tölténye k
számára (Ragadozók ,
vizi szárnyasok , fajd 1S/MCHESTER
vadászat e s őzcserké szet czétjára .

Reális á r a k :

Szíveskedjek gazdago n illustrál t 30 0 oldalra ter jedő „Modern fegyverek" árjegyzékeme t be;ivánni. (Ingye n küldöm) . -.0
9 (6—3 )

Pályázati hirdetmény. 440,1904. szám. — Az alólirt m. kir.
állami erdőhivatal Arad vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának idei 1688/KEB. sz. határozata folytán, a lemondás követ
keztében megüresedett egy elsőosztályu, fokozatos előléptetés
esetén egy másod-, esetleg harmadosztályú, 800, 700, illetve 600 K
évi javadalmazásu, járási (kerületi) erdőőri állásra pályázatot hirdet.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §-ában előirt
minősítésüket, ép és egészséges testalkatukat, életkorukat és eddigi
alkalmaztatásukat igazoló okmányaikkal felszerelt 1 K bélyeggel
ellátott sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi június hó 20-ig ide
nyújtsák be.
Az elkésett, vagy kellően fel nem szerelt kérvények figyelmen
kivül hagyatnak.
Megjegyeztetik, hogy azonos minősítéssel biró pályázók közül
az oláhul jól beszélők előnyben részesülnek.
Arad, 1904. évi május hó 15-én. M. kir. állami erdő
hivatal.
(7)
Pályázati hirdetmény. 437 994. sz. — A nagyméltóságú
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium folyó évi 34812.
sz. a. kelt magas rendelete alapján a jerszegi m. kir. közalap,
erdőgondnokságnál megüresedett szilas-gajlenkai IV. osztályú
erdőőri állásra 480 K évi fizetés, természetbeni lakás, 18 ürm. I.
oszt. dorongtüzifa, 2 kat. hold földjárandóság és szabályszerű
legeltetési illetménynyel ezennel pályázatot hirdetek.
A folyamodók kérvényei sajátkezüleg írandók és folyó évi
augusztus hó 15-ig alólirott gondnokságnál benyújtandók. A kér
vényhez csatolandó: 1. szakvizsgái bizonyítvány; 2. keresztlevél;
3. orvosi bizonyítvány; 4. esetleges szolgálati bizonyítvány; 5.
hatósági bizonyítvány. A magyar nyelvnek szóban és írásban való
tökéletes bírása elengedhetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig
előnyt biztosit a pályázónak.
Jerszeg, Krassó-Szörénymegye, 1904. évi május hó 16-án.
M. királyi közalap, erdőgondnokság.
(8)
Árverési hirdetmény. 6/1904. szám.
Az Arad vármegye
ternovai járásba tartozó Lúgozó község határában fekvő s a lugozói
volt úrbéresek tulajdonát képező erdőnek a 6L31 kat. holdon

található és szakszerű becslés szerint 1205 tömör köbméterben
megállapitott tölgyhaszonfa, továbbá 8525 ürmétert tevő tölgy
cser és gyertyán hasáb- és dorongra, valamint 1153 kétfogatú
szekérben megállapitott vegyes rőzsefa, melynek az egyszerre
lendő kihasználhatása, a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir.
miniszter urnák az 1902. évi 66541/1/4. számú magas rendeletével
engedélyezve van, az 1904. évi június hó 27. napján d. e. 11 órakor
Lúgozó községében, az iskolában megtartandó Írásbeli zárt ajánlattal
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.
A kikiáltási ár 22.968 K 45 f, azaz huszonkettőezerkilenczszázhatvannyolcz K 45 f.
Az árverezni szándékozók kötelesek, az árverés megkezdése
előtt a kikiáltási ár 10%-át bánatpénz gyanánt, az úrbéres pénz
tárnok kézéhez letenni.
írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés megkez
dése előtt nyújtandók be az alólirt urbéresi közbirtokosság elnö
kénél, szintén a fenti összegű bánatpénz, vagy óvadékképes érték
papír melléklendő, az ajánlatban az ígért ár. betűkkel is világosan
kiírandó és az is kifejezendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.
Utóajánlatok, vagy olyanok, a melyek a kikötött feltételeknek
meg nem felelnek, nem fognak figyelembe vétetni.
Az árverési és szerződési feltételek a lugozói volt urb. köz
birtokosság elnökénél (lakik Silingyián) továbbá a Lúgozó község
bírójánál, valamint az aradi m. kir. járási erdőgondnokságnál
(Aradon Sina-utcza 4. szám) megtekinthetők. Az érdeklődők kíván
ságára pedig a faeladási és szerződési feltételek ugy a járási m. kir.
erdőgondnokság, mint az úrbéri elnök által készséggel megküldetnek.
Kelt Silingyián, 1904. évi május hó 23-án. Mladin
a lugozói volt úrbéresek elnöke.

György,
(9)

Pályázat. 32/1904. szám. — A zirczi apátság Magyar-Polány-i
erdőgondnokságában előléptetés folytán üresedésbe jővén az alerdészi állás, erre ezennel pályázat nyittatik.
Az alerdészi állás javadalmazása; Terményben: 8 q buza,
12 q rozs, 6 q árpa; 2 db. tehén és 2 növ. állat tartás, 2 öreg,
2 süldő és 10 malacztartás; 48 m (ür) kem. hasábfa; 6 V 2 hold
s

szántóföld és 1 h. kert saját művelése alatt. Saját szolgálati lovának
tartásához 12 q zab, 48 q széna, 16 q szalma. Kényelmes lakás.
Készpénzben 1000 korona, évenkint szorgalmi jutalék czimén
5 0 3 — 7 6 0 korona; utazásoknál 6 kor. napidíj s II.-oszt. vasúti jegy,
táblázat szerinti lőpénz. Az apátsági nyugdíjintézetben az erdő
tisztekre érvényes nyugdíjjogosultság.
Pályázni kívánóktól megkívántatik a magyar honosság, a
német nyelvnek birása s a letett erdészeti államvizsga.
A kellő okmányokkal (keresztlevél, családi állapot, erkölcsi,
szolgálati bizonyítványok, képesitési oklevél stb. hiteles másolatban)
fölszerelt bélyegmentes kérvények méltóságos Vajda Ödön apát
úrhoz czimezve, legkésőbb f. évi június hó 25-éig az „Apátsági
erdőfeliigyelőséghez Zircz, Veszprém m." beküldendők.
A pályázók közül kinevezett állását saját költségén legkésőbb
f. évi augusztus hó 1-én elfoglalni tartozik.
Zircz, 1904. máj. 24-én. Ló'várdy Alajos apátsági erdőfelügyelő.
(10)
ssasasasasEsasEsssEsasaBasasHsssasEsssEssssHHS'

= K É P E S Á R J E G Y Z
m i n d e n n e m ű e r d é s z e
a favágás, famérés, faszáilitás, erdöirtás, útépítés, m
erdőtelepítés, erdömivelésre stb. vonatkozólag a ffl

legtartalmasabb a mindennemű erdészeti eszközök- w
ről szóló s egyátalában létező' árjegyzékek közt.
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük meg azt
minden erdészeti intézóségneksminden erdésznek.

J. 0. DOMINICUS & SÖHNE
R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n (Rheinl. )
A gyá r alapíttatot t 1822-ben .

A gyár alapitta:ot t 1822-ben .

Saját ház az export részére : HAMBURG, Rathausstrasse 5.
508 (12—3)

Jó bizonyítványokkal rendelkező 32 éves nős, erdész és vadász,
ki a magyar és német nyelvet teljesen birja, az erdőgazdaság min
den ágában, valamint az apró és fővad tenyésztése és vadászat
ban teljes jártassággal bir, állást keres. Czim a kiadóhivatalban.
(11)
Faeladási hirdetmény! A laturkai (Bereg m.) volt úrbéresek
erdejéből 4611 m -re becsült 3554 drb lucz- és jegenyefenyő
f. évi június hó 21-én d. e. 10 órakor a laturkai felekezeti iskola
helyiségében megtartandó írásbeli ajánlattal egybekötött szóbeli
nyilvános árverésen el fog adatni.
s

Kikiáltási ár 13195 kor. 40 fill.
Bánatpénz 1320 kor.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Ruttkay Pál úrbéres elnök.
(12)
Faeladási hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a Brassó-belvárosi
szentháromságról nevezett görög nemzeti egyház tulajdonát képező
és Fogarasvármegye Drágos község határában, Alsószombatfalva
vasúti állomástól 1 8 - 2 0 km. távolságra fekvő erdő B. üzem osztály,
a mely együtt 166-12 K. hold területen fekszik, most egyszerre
leendő kihasználás végett, Fogaras vármegye keleti-felső Szombat
falva község irodájában 1904. évi július hó 3-ik napján déli 12
órakor tartandó Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli
árverésen el fog adatni.
Szabályszerűen kiállított, zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés
megkezdéséig fogadtatnak el.
Az ivenkint 1 kor. bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatokban
az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell kifejezve
lennie, s hogy a versenyző az árverési és szerződési feltételeket
ismeri és magára nézve kötelezőknek elfogadja s magát azoknak
aláveti.
Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott
bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban.
Az eladás alá kerülő fatömeg 14851 tnfi fenyő épületi és mü
fára, továbbá 1649 tm? fenyő és 22000 tm bükk tűzifára becsültetett.
:i

-

A kikiáltási ár 25381 2Ü koronában állapittatik meg, a melyen
alul a faanyag eladatni nem fog.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10" o-át vagyis
2538 K. 12 fillért tartoznak bánatpénzül készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban azárverelő bizottság elnökének kezéhez letenni.
Az árverési feltételek keleti és nyugati Felsőszombatfalva
községek irodáiban, Dragoson a körjegyzői irodában, Alsóárpáson
a járási szolgabírói hivatalban, Fogarason az alsóárpási m. kir.
járási erdőgondnokság irodájában és Brassóban a Brassó-belvárosi,
szentháromságról nevezett görög-nemzeti egyház gondnokságának
irodájában, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Tájékozásul megjegyzem, hogy Fogaras-vármegye keleti és
nyugati Felsőszombatfalva község tulajdonát képező s a fent
körülirt erdővel u. a. völgyre hajló és szomszédos erdejének
10T30 K. h. részén található faanyag ugyanazon helyen és napon
d. e. 10 órakor árverésen szintén el fog adatni.
Brassó, 1904. évi május hó 20-ik napján. A Brassó-belvárosi
szentháromságról nevezett görög-nemzeti egyház gondnoksága
nevében: Paraskiva János s. k., Emánuel Mihalovlts s. k.
(13)
Tölgyfaeladási hirdetmény. 19458/1904. sz. — A badini m. kir.
erdőgondnokság kerületéhez tartozó és a bucsi határban fekvő
B. üzemosztály II. vágássorozat 8-ik tag 17-ik osztag Jancsovszká
nevü 18 q. kat. hold területű erdőrészben kihasználás alá jövő
605 darab tölgyhaszonfa, mely mintegy 598 99 tm müfával bir,
Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál folyó évi augusz
tus hó 22-ikén délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen
a legtöbbet Ígérőnek fog eladatni.
A becsérték és egyúttal kikiáltási ár 8813 korona, azaz nyolczezernyolczszáztizenhárom korona.
Venni szándékozók felhívatnak, hogy 1 0 % bánatpénzzel ellátott
zárt írásbeli ajánlataikat az árverés napján a beszterczebányai m. kir.
erdőigazgatóságnál nyújtsák be.
A közelebbi feltételek a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató
ságnál tudhatók meg.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Budapest, 1904. évi május hó.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
(14)
-
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Fenyőfa-eladási hirdetmény. 19615 I 3. sz. — A beszterczei
m. kir. erdőigazgatóság kerületében az alább megjelölt erdőgond
nokságokhoz tartozó egyesítve kezelt községi erdőkben 1905. évi
július hó 1-től számított tíz év alatt kihasználandó vágásterületek
fakészleteinek az alább megjelölt csoportokban tövön való eladá
sára Beszterczén a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében
1904. év július hó 14-én d. e. 11 órakor zárt ajánlatok utján
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni és pedig
/. A radnai m. kir. erdőgondnokság

kerületében.

\-ső csoport. I. vágássorozatban: Sziminik völgy 480.94 kat.
hold, mintegy 100.117 töm. köbméter fakészlettel, holdanként!
becsár 650 korona.
II. vágássorozatban : Kukureásza völgy 206.24 kat. hold,
mintegy 68.435 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti becsár
1135 korona.
2-ik csoport. III. vágássorozatban: Neted-völgy 380.80 kat.
hold, mintegy 80817 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti
becsár 743 korona.
IV. vágássorozatban: Vulfa-völgy 510.74 kat. hold, mintegy
133.897 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti becsár 858 kor.
//. A dornavölgyl m. kir. erdőgondnokság

kerületében.

3-csoport. III. vágássorozatban: Nyágra-völgy 202.17 kat. hold,
mintegy 36712 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti becsár
454 korona.
IV. vágássorozatban: Dumitrel-völgy 251.67 kat. hold, mint
egy 41.259 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti becsár 410 korona.
A-csoport. VIII. vágássorozatban: Dorna-völgy jobb oldala
705.82 kat. hold, mintegy 151.578 töm. köbméter fakészlettel,
holdankénti becsár 750 korona.
IX. vágássorozatban: Dornavölgy baloldala 653.92 kat. hold,
mintegy 135.935 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti becsár
727 korona.
///. A szálvavölgyi m. kir. erdőgondnokság

kerületében.

5-tk csoport. A Szálva-völgy felső elágazását képező: Setref,
Frumosik, Teuluj és Fraszinului völgyben 1193.24 kat. hold,

mintegy 168.432 töm. köbméter fakészlettel, holdankénti becsár
400 korona.
Ajánlatok az összes 1—5 csoportra együtt vagy pedig különkülön egyes csoportokra is tehetők.
A benyújtandó ajánlatokban a csoport vagy csoportok, a
mire vagy mikre az ajánlat tétetik, ugy a mint a jelen árverési
hirdetményben megjelölve van, az erdőgondnokság, völgyek és
kiterjedés szerint pontosan megjelölendők.
A zárt Írásbeli ivenként 1 kor. bélyeggel ellátott és 5°/o
bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az egyes csoportokra
megajánlott holdankénti egységár szóval és számjegyekkel is ki
írandó és a melyekben az ajánlattevő által határozottan kijelen
tendő az is, hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket
ismeri, azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti,
1904. év július hó 14-ik napjának d. e. 11 órájáig a beszterczei
m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be.
Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg,
a melyek elkésve nyújtatnak be vagy pedig a megállapított ár
verési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak
magukban, figyelembe vétetni nem fognak.
A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur fentartja magának azt
a jogot, hogy az ajánlatok közt szabadon vállaszthassa elfogadásra
azt, a melyet
tekintet nélkül az ajánlat magasságára — saját
belátása szerint legmegfelelőbbnek talál vagy hogy az összes
ajánlatokat is visszautasíthassa.
Az árverési és részletes feltételek a beszterczei m. kir. erdő
igazgatóságnál, valamint a radnai m. kir. erdőgondnokságnál
Óradnán, a dornavölgyi m. kir. erdőgondnokságnál Borgóprundon
és a szálvavölgyi m. kir. erdőgondnokságnál Naszódon meg
tekinthetők és ugyanott az árverés tárgyát képező vágások iránt
is minden tekintetben felvilágosítások szerezhetők.
Budapest, 1904. év május havában.
(15)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
Faeladási hirdetmény. Közhírré teszem, hogy Felső-Szombatfalva keleti és nyugati község tulajdonát képező s ugyanazon köz
ségek határában az alsó-szombatfalvi vasúti állomástól 18—20 km.

távolságra fekvő erdő azon részén lévő fatömeg, mely az 1898. évi
27927. szám alatt jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervben
a B. üzemosztály I. tag 39. és 40., 42. (és 46.) számú osztagot
képezi s a mely az 1897 —1906-ig terjedő I. félfordaszaki kihasz
nálásra íratott elő s melynek területe 101 "30 k. hold,
a nagy
méltóságú m. kir. földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1903. évi
25886/1.3—6. számú magas rendeletében foglalt engedély alapján,
egyszerre leendő kihasználás végett keleti Felső-Szombatfalva
község községi irodájában 1904. évi július hó 3-ik napján délelőtt
10 órakor tartandó, Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános
szóbeli árverésen el fog adatni.
Szabályszerűen kiállított, zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli
árverés megkezdéséig fogadtatnak el és a szóbeli árverés befejezte
után lesznek felbontva.
Az ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánla
tokban az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell
kifejezve lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el,
hogy a versenyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri és
magára nézve kötelezőknek elfogadja s magát azoknak aláveti.
Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatá
rozott bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban.
Az erdőrész eladás alá kerülő fatömege 24.029 tm? fenyő
épületi és müfára, továbbá 2671 ürm fenyő és 400 nr bükk
tűzifára becsültetett.
A kikiáltási ár 24747-20 koronában állapíttatott meg, a melyen
alul a faanyag eladatni nem fog.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10%-át vagyis
2474 kor. 72 fillért tartoznak bánatpénzül készpénzben vagy óva
dékképes értékpapírokban az árverelő bizottság elnökének kezéhez
letenni.
A becslés, továbbá az árverési és szerződési feltételek keleti
és nyugati Felső-Szombatfalva községek községi irodáiban, Draguson a körjegyzői irodában, Alsó-Árpáson a járási szolgabírói
hivatalban és Fogarason az „Alsó-árpási m. kir. járási erdőgond
nokság" irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
3

Tájékozásul megjegyzem, hogy a Brassó belvárosi, szent
háromságról nevezett görög nemzeti egyház tulajdonát képező és

a fent körülirt erdővel ugyanazon völgyre hajló és szomszédos
erdejének 1 6 6 4 2 k. holdnyi részén található faanyag ugyanazon
helyen és napon déli 12 órakor tartandó árverésen szintén el fog
adatni.
Keleti és Nyugoti Felső-Szombatfalván, 1904. évi május hó 26-án.
A községek közönsége nevében: Keleti és Nyugoti
Felső-Szombatfalva községe.
(16)
Faeladási hirdetmény. 444/1904. sz. — Közhírré tesszük, hogy
Szunyogszék község (Fogarasmegye) tulajdonát képező, ugyanazon
község határában fekvő erdejének „A" üzemosztály I. tag 2. és 3.,
valamint II. tagjának 1. osztályaiban összesen 20 kat. hold területen
lévő 1835 tölgytörzs fatömege a F. M. 45012/1903. számú rende
lete alapján egyszerre leendő kihasználás végett Szunyogszék község
irodájában 1904. évi június hó 27-ik napján d. e. 9 órakor tartandó
írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el
fog adatni. A zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott
bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapirokban, vala
mint a feltételekben előírt kijelentéseket.
Az eladás alá kerülő erdőrész fatömege 698 tömörköbméter
tölgyhaszonfára és 887 tm tűzifára beesültetett. A kikiáltási ár
7000 K , a melyen alól a faanyag eladatni nem fog; a versenyzők
700 K-t tartoznak bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes
papírokban letenni, mely bánatpénz az árverés befejezése után
kiegészíttetik az ajánlott végösszeg 10° o-ára. Az árverési vevő
köteles az árverelő bizottság elnökének uti és napidijait sajátjából
nyomban megfizetni. A becslés és az árverési feltételek Szunyog
szék község irodájában, a járási szolgabirói és erdőgondnoksági
irodában megtekinthetők.
Kelt Szunyogszéken, 1904. évi május hó 27-én. A községi
elöljáróság.
(17)
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Árverési hirdetmény. 1636 1904. sz. — Szakadat község (Szeben
vármegye) tulajdonát képező Pnoului nevü erdőrészben és legelő
területen a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur őnagyméltóságának
1900. évi 101151/1/2. számú magas rendeletével engedélyezett
mintegy 56 kat. holdnyi területen található, mintegy 270 9 ni
-

3

-
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haszonfának és 1369 8 m tűzifának alkalmas tölgy-, bükk- és
nyirfa f. évi június hó 24-én d. e. 10 órakor Szakadat község
házánál zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen fog
eladatni. Kikiáltási ár 4082 K. Bánatpénz 408 K. Utóajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. Az
általános árverési feltételek alulirt főszolgabirónál, valamint Szakadat
község irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Ujegyház, 1904. június hó 1-én. A főszolgabíró.

(18)

Faeladási hirdetmény. 19978 1904. sz. — A zágrábi kir. erdő
igazgatóságnál folyó évi június hó 25-én délelőtti 10 órakor kizá
rólag szóbeli árverés utján eladásra kerülnek a mrkopálji és
fuzsinei kir. erdőgondnokságok 1903—1907. évi tövön márkijelölt
fahozamai, még pedig:
3

1. a mrkopálji kir erdőgondnokságnál:
21.537 m jegenye
fenyő törzsfatömeg, 28.993 m müfára alkalmas bükk törzsfatömeg,
26.365 m tűzifára alkalmas bükk törzsfatömeg, becsérték és kiki
áltási ár 107.069 K ;
3

3

3

2. a fuzsinei kir. erdőgondnokságnál: 17.349 m jegenyefenyő
törzsfatömeg, 14.122 m müfára alkalmas bükk törzsfatömeg, 8931 m
tűzifára alkalmas bükk törzsfatömeg, becsérték és kikiáltási ár
105.449 K.
3

3

A mrkopálji kir. erdőgondnokság III/B. vágássorozatának
jegenyefenyő fahozama és a fuzsinei kir. erdőgondnokság II. és
IV. vágássorozatának jegenyefenyő- és bükkfahozamai 1904. évben
az összes többi fahozamok pedig 1904 - 1908. évi időközben
átveendők és kidolgozandók, ajánlattevőknek az árverés alkal
mával kijelentett kívánságára a fahozamok átvétele és kidolgozása
1904—1907. évi időközben is megengedhető.
Az általános árverési és szerződési feltételeket, melyek a
zágrábi kir. erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt bármikor
megtekinthetők, köteles minden árverező az árverés megkezdése
előtt aláírni.
Budapest,
miniszter.

1904.' évi június

hóban. M. kir. földmivelésügyi
(19)

Faeladási hirdetmény. 2303 1904. szám.
Közhírré teszem,
hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1904. évi január hó
24-én 1 0 5 8 4 5 4 . 3. b. szám alatt kelt engedélye alapján Pelsücz
város (Gömörmegye) tulajdonában levő erdő Nagyhely üzem
osztályának III. és IV. tagjában kijelölt 46'00 katasztrális holdnyi
területén található 1230 db tölgy, 1 8 4 4 tm műfa és 3 8 0 á m
tűzifára becsült fatömege s ezenkívül 3 8 1 8 ürköbméterre becsült
gyertyánfatömeg Pelsücz városházánál 1904. évi június hó 22-én
d. e. 9 órakor nyilvános szó- és írásbeli árverésen el fog adatni.
Becsérték, mint kikiáltási ár 4488 K 30 f, négyezernégyszáznyolczvannyolcz korona harmincz fillér.
Szerződési időtartam 1906. évi márczius hó 31 -ike. Az árverés
érvényességéhez felsőbb jóváhagyás szükséges. írásbeli zárt aján
latok csak akkor vétetnek figyelembe, h a : a) a hirdetményben
kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) tisztán kivehető számjegyekkel
s egyszersmind betűkkel kiirva is tartalmazzák a megajánlott
összeget: c) az ajánlat szövege, valamint annak boritéka kivül
az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint
tartalmazza, ugy, a mint az a hirdetményben foglaltatik; d) lepe
csételve és ivenként egy koronás bélyeggel ellátva adatnak b e ;
e) tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési
és szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak a l á v e t i ; / ) bánat
pénzképen a megajánlott összegnek legalább 10%-át készpénzben,
vagy óvadékképes értékpapírokban tartalmazzák; g) ugy vannak
aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye
világosan kiolvasható. Utóajánlatok el nem fogadtatnak. A rész
letes árverési és szerződési feltételek és a becsjegyzék Pelsüczön
a városházánál és a rozsnyói m. kir. járási erdőgondnokságnál a
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Rozsnyó, 1904. évi június hó 3-án. A főszolgabíró.
(20)
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Pályázati hirdetmény. 6037 1904. ki. szám.
Nagykőrös r.-t.
városnál 1400 K fizetés, az erdőben megfelelő lakás, 24 köbméter
hántott tűzifa, az erdő területén 20 hold szántóföld és 8 hold
kaszáló, továbbá 2 ló, 2 tehén, 6 sertés, 2 borjú, 2 csikó és 30 db
malacztartásra legelőül kimutatandó földrészlet használatával java
dalmazott városi erdőtiszti állásra pályázat nyittatik.

A választás határnapjául f. évi június 28. napjának d. e. 9
órája tüzetett ki. A választás hatálya a folyó év végefelé tartandó
általános tisztújításig terjed, a mikor ezen állás is ujabb választás
alá esik.
Pályázni kivánók felhivatnak, hogy az 1883. I. t.-cz. 22. §-ában
előirott minősítésüket, a hivatalos magyar nyelv tökéletes birását, az
erdőtörvény által kivánt rendszeres üzemtervek elkészítésére való
képességüket, eddigi alkalmaztatásukat, életkorukat igazoló bizo
nyitványnyal is kellően felszerelt pályázati kérvényeiket a polgár
mesteri hivatalhoz czimezve, folyó évi június 25-ik napjáig bezá
rólag adják be.
A megválasztott erdőtiszt állását a választás napjától számított
15 nap alatt elfoglalni köteles.
Az erdőknek üzemtervei készen lévén, ha azok helyett idő
közben részben vagy egészben ujakat készíteni, avagy azokat
átalakítani kellene, ezeket, valamint az erdőgazdasági előírásokat
és üzemvizsgálásokat köteles az erdőtiszt külön díjazás nélkül
elkészíteni, avagy saját költségén elkészíttetni.
Egyéb, a munkaköréhez tartozó teendők a város szervezési
szabályrendeletében foglaltatván, az a gazdatanácsnoki hivatalban
megtekinthető, sőt kívánatra meg is küldethetik.
Kelt Nagykőrösön, 1904. évi június 1-én. A polgármester. (21)
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Pályázati hirdetmény. 2487/1904. szám. - - Az alulirt m. kir.
erdőhivatal kerületében megüresedett egy főerdőőri, egy erdőőri
és két erdőlegényi illetve a fokozatos előléptetés esetén négy
erdőlegényi állomásra az állományszerü illetményekkel pályázat
nyittatik.

A főerdőőri és erdőőri állomásra pályázók az 1879. évi
X X X I . t. cz. 37. §-ában követelt szakvizsga letételét okmányilag
igazolni tartoznak.
Az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni akarók mint
nem különben kivétel nélkül az erdőlegényi állásért íolyamodók
ezen kivül ép, erős testalkatukat, különösen jó látó, halló, és
beszélő képességüket, kincstári erdészeti orvos, vármegyei tiszti
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállítót* bizonyitványnyal,
valamint életkorukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal,
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való bírását
okmányilag beigazolni kötelesek.
Az igy felszerelt s saját kezűleg irt kérvények folyó évi
július hó 15-ig az alulirt m. kir. kincstári erdőhivatalnál — a
pályázók előljáró illetve illetékes közigazgatási hatóságaik utján —
nyújtandók be.
Hiányosan felszerelt, elkésve és nem a fennebb előirt uton
érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Soóvár, 1904. június hó 5-én.
M. kir. kincstári erdőhivatal.
(22)
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
Kincstári vadászterületek bérbeadása. 60111./1,1-a. szám. —
A beszterczebányai, máramarosszigeti, kolozsvári, lugosi, zágrábi
erdőigazgatóságok, az ungvári, liptóujvári, nagybányai, lippai,
vinkovczei főerdőhivatalok, a soóvári, zsarnóczai, gödöllői, orsovai
és otocsáczi erdőhivatalok kerületében lévő vadászterületek vadászati
jogának, továbbá az ungvári főerdőhivatal kerületébe tartozó
radvánczi erdőgondnokság egy részében a fő, illetve őzvadnak
a folyó idény alatt való lelövési jogának bérbeadása iránt a m.
kir. földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának tanács
termében (V. ker. Zoltán-utcza 16. szám II. emelet 6. ajtó) 1904.
évi július hó 8-án d. e. 10 órakor zárt írásbeli versenytárgyalás
fog tartatni.
A vadászterületek 6, 10, 15, és 20 évi időtartamra adatnak
bérbe. A 15 és 20 évi időtartam mellett bérbeadásra kijelölt
vadászterületeken a bérlő fővadat telepíteni köteles.
A vadászterületekre vonatkozó részletes fölvilágositás 1904.
évi június hó 18-ától kezdve a m. kir. földmivelésügyi minisztérium

erdészeti főosztályában, továbbá a fent megnevezett hivataloknál
és az alájuk rendelt erdőgondnokságoknál akár szóbelileg a
hivatalos órák alatt, akár bélyegtelen levélbeli megkeresésekre —
ez utóbbi esetben a bérbeadásra kijelölt vadászterületek részletes
kimutatásának és a szerződési mintának megküldésével — nyujtatik.
Az ívenkint egy koronás bélyegjegy gyei ellátott Írásbeli
ajánlatban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési
feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti.
Bánatpénzül a kikiáltási
ajánlathoz csatolandó.

haszonbér

0

10 /o-a a zárt Írásbeli

Postán küldött ajánlatok kettős borítékba helyezendők olyképen, hogy a külső borítékon a czim, a belső borítékon „Aján
lat a
nevü vadászterületre" az ajánlattevő megneve
zésével és lepecsételve legyenek.
Az
m. kir.
árverés
tandók

ajánlatok 1904. évi július hó 8-ának d. e. 10 órájáig a
földmivelésügyi minisztérium házipénztáránál vagy az
kezdete előtt közvetlenül az árverelő bizottságnál nyúj
be.

Az árverésben részt vehet minden önrendelkezési joggal biró
magyar honpolgár, úgyszintén külföldi lakos, illetve idegen állam
polgár is, azonban társaságok és állami tisztviselők ki vannak zárva.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter fentartja azt a jogot,
hogy az ajánlatok közül szabadon választhasson, esetleg azokat
visszautasíthassa.
Budapest, 1904. évi junins hóban.
(26)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Fenyőfa-eladás. 949,1904. sz. — A borsai közbirtokosság a
tulajdonát képező erdőségből 1904. évi június hó 29-én d. e. 10
órakor Borsa községházánál tartandó nyilvános szóbeli, zárt
írásbeli ajánlatokkal egybekötött árverezésen eladja tövön a
87.242/1899. sz. F. M. r.-el megállapitott ideiglenes üzemtervben
kihasználásra előirt, illetve a 105.714/1903. sz. F. M. r.-el enge
délyezett következő vágásterületeken található (lucz és némi jegenye)
fenyőhaszonfa készleteket:

I. A „B" üzemosztály I. vágássorozatában (Csárkányel) 1 9 0 3 1906. évekre esedékes 264 00 kat. hold vágásterületből eladás
czéljaira kijelölt 224 00 kat. holdon található előzetes hivatalos
becslés szerint mintegy 11200 m fenyő haszonfát.
II. A „B" üzemosztály II. vágássorozatában (Arinyes) 1900—
1904. évekről megtakarított 286 85 kat. holdas vágásterületen levő
előzetes hivatalos becslés szerint mintegy 14.300 m* fenyő
haszonfát.
Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, köbméterenkint, az I. vágásterületnél 3 K 98 f., a II. vágásterületnél
3 K 76 f.
Az árverezési és szerződési feltételek megtekinthetők alulírott
közbirtokossági elnöknél, valamint a máramarosszigeti m. kir.
állami erdőhivatalnál és a felső visói m. kir. jár. erdőgondnok
ságnál, ahol minden egyéb felvilágosítás ismegtudakolható.
Máramarossziget, 1904. június 6-án.
(27)
A közbirtokossági élnék.
É

-
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-

Faeladási hirdetmény. 60.186/1904. sz. — Az otocsáczi kir. erdő
hivatalnál folyó évi július hó 6-án délelőtt 10 órakor zárt írás
beli ajánlatok utján történő versenytárgyalás fog megtartatni a
krásznói, ljeszkováczi, brlogi és skárei kir. erdőgondnokságok
kerületeiben előforduló összesen 197.746 koronára becsült, mint
egy 15.265 ni jegenye- és luczfenyő épületi fának, 7676 ni bükk
mű- és épületi fának, végül 53.114 m bükk tűzifának 29 kisebbnagyobb részletben való eladása iránt.
Az egyes részletekre külön-külön teendő ajánlat s az ajánla
tok a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő bánatpénzzel látandók el.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter fen tart ja magának ama
jogot, hogy a tett ajánlatok közül, tekintet nélkül azok nagyságára,
szabadon választhasson. Az egyes vágások fatömegére és kikiál
tási árára vonatkozó adatok, valamint az árverési és szerződési
feltételek az otocsáczi kir. erdőhivatalnál és a fennebb felsorolt
kir. erdőgondnokságoknál tekinthetők meg és kívánatra meg is
küldetnek.
Budapest, 1904 június hóban. M. kir.földmivelésügyi miniszter.
(28)
3

3

3

Faeladási hirdetmény. 60.187/1904. sz.
Az otocsáczi kir.
erdőhivatalnál folyó évi július hó 4-én délelőtt 11 órakor zárt Írásbeli
ajánlatok utján versenytárgyalás fog megtartatni a ljeszkováczi kir.
erdőgondnokság III. vágássorozatának 3., 4., és 5. tagjaiban elő
forduló 7859 darab jegenyefenyő, 1393 darab luczfenyő és 5155
darab bükkfatörzsnek tövön az erdőben öt (5) évi kihasználás
mellett való eladása iránt.
Kikiáltási ár 238.862 korona, bánatpénz 5000 korona.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter fenntartja magának azt
a jogot, hogy a tett ajánlatok közül, tekintet nélkül azok nagy
ságára, szabadon választhasson.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becs
lési adatok az otocsáczi kir. erdőhivatalnál és a ljeszkováczi kir.
erdőgondnokságnál tekinthetők meg s kívánatra meg is kül
detnek.
Budapest, 1904. évi június hóban. M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
(29)
Pályázati hirdetmény. 2559/1904. sz. — Az alulírott m. kir.
erdőhivatal kerületében megüresedett egy Il-od oszt. famesteri
állomásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.
Ezen állomásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak az
erdészet ügyköréhez tartozó köz-, ut- és vízépítés körüli gyakor
lati jártasságukat, valamint a rajzolás és költségvetés szerkesztése
körüli képzettségüket. Ezeken kivül az állami szolgálatba újonnan
belépni kívánók ép, erős testalkatukat, különösen jó látó, halló
és beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei tiszti
orvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal,
életkorukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a
hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való bírását okmá
nyilag beigazolni tartoznak.
Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények f. évi július hó
8-ig alulírott m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be.
Soóvár, 19D4. évi június hó 11-én. M. kir. kincstári erdőhivatal.
(30)
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A m. kir. államvasutak
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= Ezen vonatnál az egy útra szóló szomszédos iorgaimu aieueujegyan » r » R , « A ™ T
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