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Megjelenik minden hónap 1. és 15- ik n a p j á n . 

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

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeli ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. s zám 

(Telefon: 37-22) 

i lapnak  legkésőbb  minden  hónap  5. és  20. napjáig  a  t.  egyesültti  tanok  vai/y 
előfue;ők 'cezeihez  kell  jutni. Ellenkező  esetben  pusla-jeqygye.í  „reclamatio"  teendő.



Munkatársaink tájékozásául! ^ény^^ri'^c^iidiafax 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

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 irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. 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) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K- 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

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

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908. ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ara 
tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — IL kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K: Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ara tagoknak 
3 K.,nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 

küdetik. 
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KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T 
Szerkeszti : 

BUND KÁROLY 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. (S Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztősig: és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

«i A lap Irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. « • 
(Telefon: 37—22.) 

Miképpen gyűjti az erdő a nitrogént? 
Henry után Zemplén Géza dr. 

T T T T növényi és állati sejtek élő alapanyagában mindig szerepel 
ZA a nitrogén. Nitrogén nélkül élni és fejlődni nem képes 

sem állat, sem növény. Az állatok és az ember nitrogén
szükségletüket kizárólag csak a növényektől szerezhetik. Eszerint 
tehát az állatok mintegy a növényektől függenek. 

Vájjon honnan szerzi a növény nitrogénjét ? A légkör */b részé
ben szabad nitrogéngáz; van tehát kifogyhatatlan raktár, mely a 
földön a lények megélhetését biztosítja. Szerencsétlenségre azon
ban a növények a levegő nitrogénjéből közvetlenül rendszerint 
nem táplálkozhatnak s ha a korántsem gyakori ellenkező eset elő 
is fordul, ott bizonyos, a talajban élő mikroorganizmusok a köz
vetítők, melyek a levegő nitrogénjét lekötni képesek s azt áthason-
litható, nitrogéntartalmú anyaggá dolgozzák fel, vagyis olyanná, 
hogy azt a növény gyökerei felvehessék.*) 

*) Ez volt legalább is eddig az egyetlen elfogadott álláspont. Jamieson, az 
aberdeeni (Skótország) mezőgazdasági kísérleti állomás igazgatója nemrég közzé 
tette vizsgálatait, melyben bebizonyitottnak tartja azt, hogy az összes növények
nél, melyeket tanulmány tárgyává tett (17 különböző családba tartozó növény), 
vannak szabad nitrogént áthasonlitó szervek (rendesen izeit szőrképletek), melyek 
a nitrogénből fehérjéket építenek fel. Lásd: Annales de la science agronomique 
francaises et étrangere. 3-« serié 1906. I. p. 61 —132. E modern elmélet, lehet 
hogy való, de a tények, melyeken alapszik, még bizonyításra szorulnak. 



A növények nitrogéntáplálékát tehát számbavehető módon 
csak a nitrogéntartalmú vegyületek képezhetik (ammónia és salét
romsav), melyek közül az utóbbi a levegőben elektromos kisülések 
alkalmával minimális mennyiségben képződik, az előbbi pedig 
a talajban, a nitrogéntartalmú növényrészek, különösen a gyöke
rek korhadásának terméke. 

A leggazdagabb talajban is aránylag csekély a nitrogén 
mennyisége, s ha földmüvelés által nem igyekeznének időnkint 
természetes és mesterséges trágyák alakjában a talaj nitrogéntar
talmát helyreállítani, a termések és a vizek oldó hatása annyira 
igénybe venné a nitrogénvegyületeket, hogy a föld rövid időn 
belül gyengén teremne és lassankint egészen sivárrá válnék.*) 

A talaj nitrogéntartalma oly nagyfontosságú, hogy egyes 
mezőgazdák, különösen Lawes a föld termékenységének megálla
pítását egyenesen annak nitrogéntartalmától tették függővé.**) 

I. A t a l a j n i t r o g é n t a r t a l m á n a k g y a r a p í t á s a t r á g y á v a l . 

Amig a földművelést csak kis mértékben űzték, elég volt az 
istállótrágya is a talaj nitrogéntartalmának pótlására. Mióta azonban 

*) A nitrifikáczió teljesen független a növényzettől. Kedvező nedvességi és 
hőmérsékleti viszonyok között a levegő hozzájárulása következtében bőségesen 
képződnek a nitrátok ; ily talajon a vetés aztán dúsan terem is. Ha azonban 
a talaj nincs beültetve, a nitrátok mind hiába képződnek, mert a viz kioldja 
és elmossa őket. 

Mivelhogy a nitrátok, a nyár folyamán, különösen pedig ősz felé képződ
nek a felmelegedett talajban, azért szükséges, hogy a talaj őszszel lehetőleg 
be legyen növényekkel fedve. (Ezért hasznosak az őszi vetések.) Ann. agronom. 
XXI. p. 530. 

A sok salétrom, melyet a víz a talajból kiold és folyókkal a tengerbe 
visz le, tekintélyes mennyiségű. 

A Durance évenkinti . . . 14.000 o-t 
A Var „ . . . 23.000 „ 
A Seine „ 12.000 „ hord el. 

Áradás esetében a Seine vizének évi nitrogéntartalma 20.000 métermázsát 
is elérhet. (Belgrand és Lemoine.) E három nagy folyó tehát évenkint majdnem 
50.000 métermázsa nitrogént visz, lúgoz ki a talajból, ami körülbelül 70 millió 
korona értéket képvisel. 

1903-ban, amikor legnagyobb volt a nitrogéntartalmú műtrágya behoza
tal, 105.600 t trágyát hoztak be, körülbelül 43 millió K értékben. (Fabre: 
La végétation spontanée, la fertilité et la salubrité des eaux du sol. Dijon, 
1906. p. 23.) 

**) Világos, hogy a nitrogént értékesítheti a termés. A lápos talajokban 
némelykor 2 % nitrogén is van, de a mész és a nitrifikáció hiányában nem 
veszi a növényzet semmi hasznát. 



a különféle hasznos növények termesztése olyan intenzív lett, 
gyorsan belátták, hogy az istállótrágya nem fedezheti az összes 
szükségletet és más eredetű nitrogéntartalmú anyagról kellett gon
doskodni, mely a termést lehető legjobban biztosithatja. 

Eddig két főforrása volt az u. n. műtrágyáknak: a chilei 
salétrom és az ammoniumsulfat. Ez utóbbinak termelése a kőszén, 
illetve a világitógáz fogyasztásával van összefüggésben, minek 
következtében bizonyos határokon tul nem terjedhet. 

Az intenzív növénytermelést űző országokban pl. a gabona
félék termesztésénél a chilei salétrom játszsza a legfontosabb sze
repet. O tőle nyeri vissza az évről-évre jobban igénybe vett talaj 
termőképességét, vagy más szóval nitrogéntartalmát. 

,,A chilei salétromot 1820 ban fedezték föl és 1830-ban jelent 
meg először Európában. 1860-ig nem is használták egyáltalában 
a mezőgazdaságban, manapság pedig évenként l - 5 miHió tonnát 
hoznak be, melyből négyötöd részt a talaj javítására fordítanak." 

A chilei salétrombányák azonban gyorsan apadnak. A statisz
tikusok állítása szerint 25 év múlva fogják az utolsó salétrom-
mázsát hajóra rakni; s a mezőgazdaság salétromszükséget fog 
szenvedni. Régóta foglalkoztatja e kérdés a mezőgazdákat. 

Douhet már 1874-ben terjesztett a franczia nemzeti közgyűlés 
elébe javaslatot, melynek tárgya: „milliós dijnak kitűzése, melyet 
az nyerhessen el, aki a levegő nitrogénjének értékesítésével oly 
terméket talál föl, mely kiapadhatatlan forrásul szolgálhasson a 
műtrágyáknak'". A pályázatban csak oly termék jöhet szóba, mely 
legalább is 10 %-kal olcsóbb, mint az addi j forgalomban levő 
műtrágyák. 

A megfejtendő kérdést tehát tisztán fölvetették és megszabták 
azokat a föltételeket, melyek egyúttal a mezőgazdaságra nézve is 
a legkívánatosabbak. 

Ha a nemzeti gyűlés a javaslatot elfogadta volna, ma már 
dönteni kellene, hogy kinek adják a dijat. 

Számos tudós fáradhatatlan, éveken át folytatott munkáját, 
melylyel ily nagyfontosságú kérdés megfejtésére törekedtek, végre 
siker koronázza. S amint az már máskor is megesett, majdnem 
egyidőben két egymástól független eljárás vezetett megoldásra: 
egyik Németországban, a másik Norvégiában. 



„1903-ban Frank  berlini tanár Cöro-val együtt kidolgozták 
egy terméknek az ipari előállítását, melyet a vegyészek calcium-
cyanamidnak neveznek és melynek kereskedelmi neve mész-
nitrogén. Barna, porlékony anyag ez, melynek nitrogéntartalma 
körülbelül 2 0 — 2 1 % és melyet ugy készítenek, hogy elektro
mos kemenczében égetett meszet kőszénnel olvasztanak össze, 
egyidejűleg pedig nitrogéngázt íujnak rajta keresztül. Tech
nikailag tiszta nitrogéngázt e czélra oly módon nyernek, hogy 
izzó rézforgácsokat tartalmazó rézretortán keresztül szívják át a 
levegőt, melynek oxigénje eközben a rézzel vegyül. A mész
nitrogén nitrogénben épp oly gazdag, mint az ammoniumsulfat 
és jótékony hatása a növényzetre teljesen olyan, mint ez utóbbié." 

Ugyanez évben, 1903-ban, két norvég tudós, kinek nevét 
most már az egész világ ismeri, Birkeland  tanár és Eyde  mérnök, 
tudományos, ipari és mezőgazdasági szempontból is elsőrangú 
fontosságú kérdést oldottak meg, amikor elektromos uton közvet
lenül vegyülésbe hozták a levegőnek nitrogénjét annak oxigén
jével salétromsavvá, melyet azután mészhez kötöttek s ilyen alakban 
a növényeknek e kiváló tápszerét nagyban gyártani sikerült. Az eljárás 
elve nem uj, de ily módon való alkalmazása nagy haladást mutat. 

Külön e czélra készített hatalmas elektromos kemenczében 
a levegő oldalnyilásokon át két elektród közé jut, melyek között 
váltakozóáram-szolgáltatta ivfény csap át. Az ívfényt alkalmas 
módon elhelyezett mágnessel szétfújják, minek következtében igen 
hatásos és nagy a kemencze reakcziótere. 

3000 foknyi hőmérséklet mellett körülbelül 5 % nitrogén-
monoxid képződik, mely azután külön készülékben tovább oxidá
lódik nitrogéndioxiddá. A gázkeveréket vízgőzzel összehozva 
salétromsav és salétromossav képződik, melyet mésztejben fogunk 
fel, miközben egyenesen calciumnitrat és calciumnitrit képződik. 

1905 óta a salétromsavnak a levegőből való gyártását iparilag 
űzik s Notodden-ban  már évenkint 730.000 kg  calciuninitratot 
termelnek. 
II. Hogyan gyarapodik a talaj nitrogéntartalomban a növé

nyek révén ? 
Az előbbi eszmefuttatás, melynek tárgyát a legújabb műtrágyák 

felfedezése képezte, arra szolgált, hogy a kérdés általános fontossá-



gáról fogalmunk legyen, mert látjuk, hogy minden törekvés oda 
irányul, hogy a talaj nitrogéntartalma lehetőleg nagy legyen, mert 
attól függ a termés jó sikere. 

Műtrágyák segítségével hamar elérhetjük azt, hogy a talaj 
hasznosítható nitrogéntartalmának maximumát elérje. Ez ut azon
ban sokszor nagyon költséges. 

Van azonban más mód is, melylyel a talaj nitrogéntartalmát 
növelhetjük. Nem kell egyebet tenni, mint oly növényeket ter
meszteni néhány évig, melyek azonkívül, hogy gazdag termést 
hoznak, még gyarapítják is a talajt nitrogénben. Igaz, hogy ez 
lassan megy végbe, de viszont nem is kerül semmibe. 

Az ily talajjavító növények között első helyen állnak a hüve
lyes vetemények (lóhere, luezerna. csillagfürt stb.), melyek nitro-
géngazdagitó hatásukat annak köszönhetik, hogy gyökereikben 
gumócskák vannak, melyekben baktériumtelepek élnek. E bakté
riumok a levegő szabad nitrogénjét képesek felhasználni és abból 
fehérjeszerü anyagot készíteni. Grignon kísérletei alapján 5 év 
alatt ily talajnak nitrogéntartalma, mely javitó növénynyel volt 
bevetve, hektáronkint 147 kg-ró\ 170-re növekedett. 

A gabonafélék is bírnak ily sajátsággal, de sokkal kisebb 
mértékben. 

Vájjon mily módon viselkedik az erdő ily tekintetben? 
Azt mondják, hogy az erdőben, hol évente a fák hektáronkint 

kb. 20 kg nitrogént kötnek meg a szöveteikben, a talaj nitrogén
tartalma megmarad.*) Másrészt Dehérain**) agrikulturchemiájában 
következőket olvashatjuk: „Bár a talaj szerves anyagtartalma nem 
gyakorol közvetlen befolyást a növényekre, mégis fönntartja a 
mezőségeken a füvek életét, erdőben pedig a fákét." 

Be fogjuk bizonyítani, hogy az erdőtalaj nitrogéntartalma 
nem marad egyenlő, sőt folyton nagyobb lesz a fák hatása, vagyis 
a folytonos humuszképződés következtében. 

Bizonyos esetekben meg is lehet pontosan mérni, mennyivel 
lett a fák hatására nagyobb a talaj nitrogéntartalma. íme néhány 
példa: 

*) Lecons élémentaires de Chimie agricole par Sabatier. Paris, Masson 1903. 
**) Paris, Masson 1902, p. 460. 



1. Hourtini (Gironde) uradalmi erdő. Azokat a homokos 
vidékeket borítja, melyek a tengert az hourtini és carcans-i 
mocsaraktól elválasztják. 

1850-ben, amikor a Grá-/z«s-dűnát (IX. osztály, 2. szakasz) 
tengeri fenyővel vetették be, melyből mostanáig szép 56—57 éves 
erdő nőtt fel, a dűna talaja tökéletesen tiszta tengeri homok volt, 
különösen az hourtini és carcaasA oldalon. A futóhomokban 
nyoma sem volt növényzetnek, bizonyos, hogy organikus nitrogén
tartalmú anyag nem volt benne, legföljebb olyan, amelyet az eső 
hozott. Ily talajnak semmiféle fölszivóképessége sincs és nemcsak, 
hogy nem alkalmas, de nem is képes arra, hogy ammónia vagy 
salétrom alakban belejutó nitrogént visszatartson. A lehető leg
kedvezőtlenebb viszonyok voltak tehát jelen. 

Nézzük, miképpen alakult át e talaj félszázad alatt az erdő 
hatása alatt. 

Az elhalt tülevelekből és a nem odatapadó mohából 
képezett alomtakarót előbb gondosan eltávolitották. Malepeyre, a 
bordeauxi erdőfelügyelő a következőket irja: „Levéve az alom
takarót, körülbelül 14—15 cm mélységre ásattam le csonka kup 
alakban. Ott, ahol a fúrás történt, a telepítés igen jól sikerült, a 
fák benne 5 6 - 57 évesek,közepes minőségű faállományt képeznek; 
a fák kerülete 80—130 cm. E nagyon kedvező körülmények 
daczára az organikus anyag megfestette homokréteg csak 2 cm-nyit 
tett ki. 

Gondosan megvizsgálva, e talaj tiszta gascogni dűna-homok, 
melyben az organikus anyag vagy amorph -alakban, vagy pedig 
a homokszemeket körülvevő vékony hártya alakjában, van meg s 
arról vehető észre, hogy izzitáskor eltűnik. Volt köztük ugyan 
többé-kevésbbé elbomlott gyökérdarab is, de a homokszemek 
még teljesen különállók, elszigeteltek voltak, nem pedig beszőve 
gombafonalak közé, mint ahogy azt más esetben láthatjuk. 

Az egész talajpróbát 115 n-nál szárították meg, akkor meg
mérték, kiizzitották és újra megmérték. A két mérés különbsége 
onnan van, hogy a humusz-anyagok izzitáskor elégnek. Humuszban 
szegény volt a talaj, mert átlag csak 1'33%-ot tett ki a súly
csökkenés. Feltéve, hogy az egész hektáron olyan összetételű talaj 
van, mint a megvizsgált részben, melynek területe 227 cm'2, 



látjuk, hogy az 56 év alatt gyűjtött humuszmennyiség oly talajban, 
amelyben alig voltak szerves anyagnak nyomai, már számottevő 
értéket üthet meg. 

E humuszban l-5°/o nitrogén van, miből következik, hogy 
körülbelül félszázad alatt az erdő lassú nitrogéngyüjtő képessége 
folytán hektáronkint 270 kg-oi meghaladó nitrogénmennyiséget 
gyűjtött, vagyis évenkint 5 ^ - o t . Kevés, az igaz, a 2500 kg-hoz 
képest, melyet ugyanezen 15 cm-nyi széles talajrétegen a Champenoux 
(Nancy, liasi agyag) uradalmi erdőség B)  részletében tartalmaz, 
de végre mégis csak valami. 

2. Az erdészeti iskola kísérleti talajából vett tiszta homok. 
1896-ban az I. sz. ágyast finom, fehér, nagyon tiszta kvarczhomokkal 
töltötték meg. E 9 négyzetméternyi homokterületet, melynek mély
sége 1"20 m volt, 1897 óta Pinus larix és Pinus maritima-val 
ültették be. 1906-ban, miután a talaj alomtakaróját gondosan eltá
volították 2 négyzetdecziméternyi területű és 4 czentiméter vastag
ságú téglaalaku talajdarabot vágtak ki, hogy abban a 9 év alatt 
felszaporodott N mennyiséget meghatározzák. 

A homok felső részét körülbelül 2 cm vastagságban szerves 
anyag feketére festette és számos gomba mycelium járja át, mely
nek fonalai változó vastagságúak, faluk vastag és ellentálló, 
Cladosporiumhoz hasonló. A homokszemek mintegy be vannak 
szőve a myceliumfonalak közé; összefüggő réteggé van homok 
és mycelium tömörülve, ugy hogy egy darabban a többiről 
le is lehet emelni. Van azonkívül benne bizonyos mennyiségben 
elhalt, félig elrothadt tű, mely a talajba fúródott és kevés gyökér
darab; az organikus anyag legnagyobb részét azonban ugylátszik 
az a barna ellentálló mycelium képezi. 

A homokban 9 év alatt összegyűlt szerves anyag (az alom
takarón kivül), vagyis a talajban teremtett organikus anyag, mely 
humusz, gyökérdarabok, tűk és myceliumfonalak alakjában van 
képviselve, 6000 kg-ra. emelkedett hektáronkint. Mivel a humusz
ban V2° o nitrogén van, a 4 OTz-nyi, eredetileg tiszta homokréteg 
9 év alatt 72 kg nitrogént gyűjtött, miből minden évre 8 kg esik. 

E két példa világosan mutatja, hogy az erdő szintén talaj
javító kultúra ugy a nitrogéntermelés, mint az ásványos anyagok 
és a humuszképzés szempontjából. Megérdemli, hogy e tekintet-



ben a hüvelyes vélemények után mindjárt legelső sorban említsük, 
mert az erdő is, épp ugy mint a hüvelyesek, nitrogéngyüjtő. 

15 cm  vastag talajrétegben, még a legrosszabban is, az erdő 
okozta nitrogéngyarapodás évenkint és hektáronkint 5 kg-ot  tesz 
ki. E szám pedig biztosan a nitrogéntermelés minimumát jelenti. 
Valószínű, hogy most igyekeztek először kimutatni az erdőnek 
nitrogéngyüjtő képességét, mely roppant változó, mert számos 
körülménytől függő (talaj termékenységétől, az erdősítés módjá
tól és kihasználásától, a klímától, a mikroorganizmusok bősé
gétől stb.). 

A nitrogéngyüjtés kezdetben fiatal telepítésekben ugy megy 
végbe lépésről-lépésre, mint a dünán, hol a talajban teljesen 
hiányzik ez elem. Nézzük, mily mértéket ölthet a nitrogéntőke 
oly erdőkben, melyek termékeny talajon nőttek. Például szolgálhat 
a Nancy mellett levő champenoux-i  uradalmi tölgyerdő, melynek 
talaja Hasi agyag. 

A Z?3 erdőrészlet talajának különböző mélységit rétegeiben 
meghatározták az összes nitrogént és azt az 1000 sulyrész finom 
földre vonatkoztatva, a következő adatokat nyerték: 

0—10 cm  mélységig a nitrogéntartalom . . . . . . . . . . . . 1-716° uo 
10—20 „ „ „ „ 1-450 „ 
4 0 — 5 0 ti tt tt tt 

0-608 tt 
70—80 II II tt II 

0-462 
A nitrogéntartalom, tehát a humuszmennyiség is, mint rendesen, 

csökken itt is, minél jobban távolodunk a felszíntől. A felszín 
mellett van tehát a legtöbb nitrogén, miből már gyaníthatjuk, 
hogy a lehullott levelekben van a nitrogéntartalomnak forrása s 
ez elem felhalmozódásának okát is itt kell keresnünk. 

Az itt közölt adatokból s a finom talaj fajsulyából könnyű 
kiszámítani, hogy mennyi nitrogén van a felső 80 cm-nyi  vastag 
rétegben, mely mélységen tul még a tölgy gyökerei is ritkán 
hatolnak le. A finom föld, mely az egész talajnak főtömegét 
képezi, literenkint 1005 gr-ot,  kerek számban egy kg-ot  nyom. 

Egy hektáron eszerint a 
0—10 cm-ig terjedő rétegben 1716 kg  nitrogén van 

a 10—30 it II II 
2900 11 II it 

a 30—60 tt it II 
1824 II tt II 

a 60—80 i  i  „  924 „ 
Összesen 7364 „ 



E 7164 kg organikus eredetű N, mely a 80 rw-nyi vastag 
talajrétegben foglaltatik, képezi az évről-évre gyarapodó N rak
tárát, melyből az erdő /V-szükségletét beszerzi. 

A müveit és trágyázott szántóföldekben sem szokott több N 
előfordulni.*) 

íme az erdőnek, e nagy jóltevőnknek számos egyében kivül 
egy uj, közvetett szolgálata. Az erdő hatása alatt egyszerű módon 
mélyebbé lesz a rossz termőtalaj, a vizet jobban ereszti át, több 
áthasonlitható ásványos anyag, több humusz és több nitrogén 
birtokába jut. Ezáltal lassankint annyira megjavul és értékes 
anyagokban gazdaggá lesz, hogy sokszor 1 - 2 század lefolyása 
alatt a mezőgazdaság céljainak is megfelelhet. A mai gazdasági 
viszonyok szerint azonban úgyszólván mindig hasznosabb, ha 
rajta fákat termelünk. 

III. Az e r d ő t a l a j n i t r o g é n g y a r a p o d á s á n a k oka . 

Henry már 1897-ben kimutatta „l'Azote et la végétation 
foréstiére"**) czimü értekezésében az erdőtalaj nitrogéntermelésének 
forrásait s nitrogénveszteségének okait; iparkodott a veszteségek 
és nyereségek mérlegét megállapitani. E tárgyra most tehát nem 
térünk ki. 

Mindenki tudja, hogy, ha az elhalt levelekből álló alomtakaró, 
melyből a humusz képződik, helyben marad, nem képződnek old
ható nitrátok, hanem az organikus nitrogéntartalmú anyagot mind 
visszatartja a talaj, minek következtében az csak olyankor szenved 
nagyobb nitrogénveszteségeket, ha az erdőt kiirtják. Ha a vágás
forduló nagy, a nitrogén veszteség hektáronkint kb. 10 kg-ot tesz ki.***) 

*) Dehérain hektáronkint a következő értékeket kapta: 
A próbák Trágyázva Trágya nélkül 

vételének ideje 1875—77-ben 
Luczerna 1870—1875 . .; 1875 7854 kg N 7854 kg N 
Vörösrápa 1871-1877 \ 1 Q 7 n - 7 7 - - f i o , 
Csalamádél878 } 1 8 7 9 5 7 7 5 " " 5 6 2 1 " " 
Lóhere 1879—1881 1881 6352 „ „ 5775 „ „ 
Lóhere 1882-1883 \ l g 8 3 6 g l 4 6 % 2 

Fű 1883-1884 j 1 8 8 3 0 8 1 4 " " 0 M Z " " 
**) Revue des eaux et főrets 1897. p. 641—659. 
***) A nitrogénveszteség kétszer, háromszor is nagyobb lehet, ha a fákat 

fiatalabb korban vágják ki, mert akkor több fiatal nitrogénben dus hajtás vész 
el a talajra nézve; 15 éves telepítés pl. sokkal gazdagabb nitrogénben, mint a 
30 éves. 



Ami -a talaj nitrogéngyarapodását illeti, annak több rendbeli 
oka lehet: 

1. kerülhet a növényekbe vagy a talajba a légkörből és a 
csapadékokból nitrogénvegyület; 

2. növényi és állati maradványok alakjában, melyek évről-
évre nitrogéntartalmú anyagokkal látják el a talajt; 

3. végre gázalakú nitrogén révén is gyarapodhatik az erdő 
talaja, ha azt vagy élő növények, vagy organikus anyag, vagy 
pedig a talaj ásványos alkotórészei megkötik. 

A nitrogéntartalom gyarapodásának egyéb okát nem igen 

lehet adni. 
Muntz szerint nem tévedhetünk nagyot, ha ammoniagáz 

direkt absorptiója utján a növényekbe jutó nitrogént és azt a nit
rogént, mely a csapadékok utján kerül bele, együttvéve hektáron
kint 5—6 kg-m becsüljük. 

Ennyi nitrogén azonban egyáltalában nem egyensúlyozhatja 
azt a 10—20 kg-ny\ veszteséget, melyet a talaj vágatáskor szen
ved. Azonkívül vészit a talaj nitrogéntartalmából ugy is, hogy 
a takaró nitrogéntartalmú organikus anyagából a nitrogén egy 
része (főleg baktériumok munkája következtében) szabaddá válik 
és visszajut az atmoszférába. Ha tehát csak a légkör volna a nit
rogéntartalom pótlásának egyetlen forrása, az erdő talaja gyorsan 
kifogyna nitrogénjéből. Pedig a tapasztalat épp ellenkezőleg azt 
mutatja, hogy az erdő a talaj nitrogéntartalmát gyarapítja. 

A második ok, melyet felhoztunk, az évről-évre visszakerülő 
nitrogéntartalmú növényi maradványok (elhalt levelek, ágak, kéreg, 
termések stb.), melyek az u. n. alomtakarót alkotják. Ez uton 
azonban a talaj nitrogénben gazdagabbá nem lehet, hiszen az 
alomtakaró is nitrogéntartalmát eredetileg a talajból vette. Sőt 
nem is kerülhet vissza az összes nitrogén, amely az élőrészek fel
építéséhez felhasználódott, mivelhogy a nitrogénnek jó része a 
levelek lehullása előtt átvándorol a fába, másrészt pedig az is 
bizonyos, hogy az összes nitrogéntartalmú anyagok chemiai átala
kulásait szabad nitrógénveszteség kiséri. 



Eszerint tehát a nitrogénmennyise g gyarapodásának más okát 
kell keresnünk. 

Ha a talaj vagy a növények végezhetnék a levegő szabad 
nitrogénjének értékesítését oly módon, mint az a két norvég tudós 
elektromos kemenczéjében, vagyis ha a növények képesek volná
nak a levegő szabad nitrogén]' ; áthasonlitani és vegyületekké 
alakítani, melyből azután valóságos nitrogéntartalmú táplálék vál
nék, akkor nem kellene többet attól félni, hogy a növényvilág 
értékesíthető nitrogénforrásai kiapadnak és ennek következtében 
az állatok is nitrogénhiányt fognak szenvedni, mert akkor a talaj
ban is kifogyhatatlan nitrogénéléstár volna. 

A növényekre nézve valóban kétségbevonhatatlanul be van 
bizonyítva, hogy képesek a levegő szabad nitrogénjét asszimilálni. 
Hellriegel és Wilfarth 1888-ban kimutatták, hogy hüvelyes vete
mények teljesen nitrogénmentes talajban is jól tenyészhetnek, ha 
abba jó termőtalajt kevernek, melyben az illető növény már előbb 
szépen nőtt. Iiy módon nemcsak normálisan fejlődött ki a kultúra, 
de némelykor meglepő dus termést is kaptak s ez esetben mindig 
magas nitrogéntartalom volt kimutatható, mely eredetileg nem 
volt a talajban. 

A nitrogéntöbblet ez esetben a levegőből ered, még pedig 
baktériumok vagy hyphomycetesek munkája következtében, melyek 
a gyökéren kifejlődött gumócskákban élnek és képesek a levegő 
szabad nitrogénjét megkötni és azt a gazdanövény részéről áthason-
litható alakba hozni. 

Az erdőben legtöbbször bőségesen tenyésznek a hüvelyes 
növények, még a legszegényebb talajon is. Ez esetben éppen, 
mivel a talaj ugy sem nyújthat elegendő nitrogéntartalmú táp
lálékot, kiegészítik azt, ami hiányzik, abból, amit a levegő szabad 
nitrogénjéből áthasonlitanak. 

Némely silikát kőzeten nőtt erdőben az Orobusok, Viciák; 
máskor e kettő egyéb papilionaceaval (Oenistákkal, Cylisusokkal, 
Astragolusokkal stb.) keverve, az erdőalja legnagyobb részét képezik. 
A meszes talajokon bőségesen teremnek a Citysusok, Coronillák, 
Oenisták, Astragolusok, Odonecarpusok, Spartium stb. 

Hellriegel felfedezése tehát azért érdekli az erdőművelést, 



mert ujjal mulat az erdőtalaj nitrogéngyarapodásának for
rására.*) 

A levegő nitrogénjének másik, lia nem is foutosabb, de minden
esetre általánosabb megkötési módjára Henry hivta fel a figyel
met 1879-ben. #*) 

Ez abban áll, hogy a rothadó levelek bizonyos mikroorganiz
musok (baktériumok, algák) közreműködésével a levegő nitro
génjét asszimilálják. Számos kísérlet után, melyeket 1894-től K)()0-ig 
különböző lombos és tűlevelű lak frissen hullott leveleivel vég
zett akképpen, hogy azokat különféle környezetbe és különféle 
substrátumra helyezte, a következő eredményt mondta ki: „Az 
elhalt levelek (tölgy, bükk, nyárfa, fekete és jegenyefenyő) maguk
ban is, de földdel keverve is, ha nedves substrátumra kerülnek, 
számbavehető nitrogénmennyiséget képesek megkötni". 

Ezek után ugy látszik bebizonyitottnak tekinthetjük, hogy erde-
inkbeu a fákról lehulló elhalt levelek a levegő nitrogénjét meg
kötik. Annak a folyamatnak részletesebb magyarázatát, hogy 
miképpen történik e megkötés, sajnos, nem adhatjuk még. Való
színű, hogy olyan nitrogénáthasonlüó baktériumok játszanak szere
pet, melyek közül eddig csak keveset ismerünk.***) (Clostridium 
pasteurianum, Granulobakter, Azotobakter), azonkívül alsóbbrangu 
növények (algák, hyphomicetesek, zuzmók és mohák), melyek 
buján tenyésznek mindenféle helyen, főleg nedvesség jelenlétében. 

*) A levegő szabad nitrogénjének megkötése sokkal általánosabb jelenség, 
mint azt első pillanatra gondolták, mert nemcsak a hüvelyesek birnak e saját
sággal. A Cruciferák pl. szintén gazdagítják a talajt nitrogénben, legutóbb 
pedig Ternetz asszony különféle Ericaceák (erdőben bőven képviselt nem) gyöke
rein nitrogén áthasonlitó gombát fedezett fel (Berichte der deutschen botanischen 
Gesellschaft, Bd. XVII. 5. k.), melynek hatalmasan elágazó izeit mycelliumán 
barna pyenidiumok vannak telve apró átlátszó pycnosporákkal. E gombák nem 
dolgoznak ugyan oly hatalmasan, mint a Clostridium pasteurianum, de jobban 
gazdálkodnak. 

**) Henry „l'Azote et la végétation forestiére" (Revue des Eaux et Foréts 
1897. p. 641—649.) azonkívül „Fixation de l'azote atmosphérique par les 
feuilles mortes en foréts". 

(Annales de la sciences agronomique frangaise et étrangére. 1902—1903. t. II.) 
***) Kezdik ezen baktériumok életviszonyait tanulmányozni. Lásd e tárgyra 

vonatkozólag Warinbold, Untersuchungen über die Biologie Stickstoffbindender 
Bakterien (Botanische Zeitung, 1906. április 6.). A szerző vizsgálataiból kiderül, 
hogy a nitrogénáthasonlitás optimális hőmérséklete 18—31° között van, 5° alatt 
és 50" fölött már megszűnik. A nedvesség magától értetődik, nagy befolyással 
van a jelenségre. 



Ez ujabb eredmények nagyon felkeltették az erdészek és 
fiziológusok figyelmét. Henry kísérleteinek helyességét két termé
szettudós, egy német*) és egy olasz**) igazolta be, mert ezek is 
konstatálták a bomlófélben levő levelek nitrogénmegkötő képességét. 

Süchting azt állítja vizsgálatai alapján, hogy a nitrogén-át-
hasonlitást egy a Vlnogradsky-ié\e Clostridium pasteurianumhoz 
hasonló mikroorganizmus végzi. Montemartlni platán- és éger
levelekkel kísérletezett. Dolgozatát a következő szavakkal végzi: 
„Henry-mk tehát azon állítása meg van erősítve, hogy a fákról 
lehulló levelek a levegő nitrogénjét áfhasonlitják, s hogy az át-
hasonlitás megszűnik, ha az anyagot sterilizáljuk".***) Ez utóbbi 
jelenség azt mutatja, hogy az áthasonlitás csak mikroorganizmusok 
jelenlétében mehet végbe. Eddig nem lehetett eldönteni, vájjon 
a Vinogradsky és Süchting'-féle szervezetekkel van-e itt dolgunk, 
vagy pedig másokkal. Mindenképpen azonban az eredmény fontos 
mindazokra, kik a lombhullatás biológiai jelentőségét tanulmá
nyozzák. Legutóbb Wiesner ****) még kiemelte, hogy a levelek 
hullásuk alkalmával visszaadják a talajnak az ásványos anyagokat, 
melyeket a fa testében nem kötött meg. Ezek évről-évre éltető 
ágyul szolgálnak a mikroorganizmusoknak, melyek a talaj termékeny
ségében oly fontos szerepet játszanak. 

„Ez eredmények azért fontosak a gyakorlat szempontjából, mert 
ebből látjuk, mily káros hatással lehet az, ha az őszszel lehullatott 
leveleket esetleg összegyűjtik az erdőben és elviszik." Az erdő 
nitrogéngyarapitó hatását bizonyító analízisek talajpróbáiról az elhalt 

*) H. Süchting: „Die Assimilation des freien atmospharischen Stickstoffs 
im todten Laub der Waldbáume" (Amtstbl. d. I.andvvirtsch. f. Kassel in Han-
noversch. Katid. u. Forstw. Zgl. 1905). 

**) Dr. Luigi Montemartini: „Ka fissazione deli' azoto atmosferico dnrante 
la decomposizione delle foglie cadttte dagli alberi (Estratto dal Periodico : Ke 
stazioni sperimentali agrarie italiane 1905. vol. XXVIII. fdse. X—XI—XII. p. 
1060—1065. 

***) E kijelentés Hornberger kísérleteinek negatív eredményeire czéloz. (Annales 
de la science agronomique fran^aise et étrangére. 1905. i. [., p. 220—230.). Oly 
körülmények között, amint e szerző dolgozott — papiroson kiszárított levelekkel 
kísérletezett hosszú ideig, azokat laboratóriumában tirtva, minek következtében 
az anyag sterilizálódon — lehetetlen is volt a nitrogénáthasonlitást észlelnie, 
mert hiszen a közvetítő mikroorganizmusok elpusztultak. 

****) Wiesner, „Die biologische Bedeutung des Kaubfalles". (Ber. d. deittsch. 
bot. Oes. XXIIL 1905., p. 172.) 



levélrétcget gondosan eltávolították, a számok teliát csak a tulajdon
képpeni talajra vonatkoznak. Az mégis bizonyos, hogy a humuszban 
fellelhető nitrogénnek egy része abból való, amelyet az elhalt 
levelek bomlásuk alkalmával a levegőből megkötöttek 

ú£ <•£  ú£ 

Tisztes fák. 

műveltséggel vele jár, hogy a természeti és történeti neve
zetességeket kíméli; becsben tartja akár ritkaságuknál, akár 
szépségüknél fogva, akár pedig történelmi emlékként. 

Ebben a tekintetben is, mint a művelődésnek sok más irányában, 
az angol-szász faj halad előre. Elég legyen ennek igazolására fel
említeni, hogy a Németországon különösen dr. Wetekamp buz
galma folytán megindult érdeklődés társadalmi uton bírt rá egye
seket a természet jelentős emlékeinek számbavételére.*) A tár
sadalmi érdeklődés végre rábírta a porosz államot is, hogy az 
ország eme kincseinek megóvására kiterjessze gondját. Első 
jele volt ennek, hogy Conwenz professzort 1906. évben .meg
bízta ezeknek a felügyeletével, igaz, hogy egyelőre díjtalanul. 
De már a rákövetkező évben a kultuszminisztérium 15000 márkát 
bocsátott az ügy támogatásának és rendezésének rendelkezésére. 
Aminek hirét a brandenburgi botanikai egyesület elnöke azzal a 
kijelentéssel adta tudtára a tagoknak, hogy „bár ez az összeg a 
nagy czélhoz kép st csekélynek tűnik is fel, mégis mint a kijelölt 
irányban meg tett első lépés örömmel üdvözlendő". 

Mi még messze vagyunk attól, hogy kormányunk ilyen 
intézkedésre szánhassa el magát. Hiszen ha valamely téren, ugy 

*) Conwentz: Einige in Westpreussen gelroffene Massnahmen /.uni 
Schutz der urspriinglichen Pflanzenwelt. Danzig. Schrift. d. naturwiss. Gesell-
schaft 1903. 

Conwentz: Die Erhaltung der Naturdenkmaler. Leipzig. Veri. d. d. Qes. 
Naturf. u. Árzte. 1903. 

Conwentz: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachttnswerten 
und zu schützenden urwüchsigeii Stráucher Baume u. Bestande im Kgr. Preussen. 
I—V. kölet 1900-1907. 

Stiitzer Fr.: Die grössten, áltesten oder sonst merkwürdigen Baume 
Bayerns in Wort u. Bild. München 1900—1905. 

Dr. C. Schrbter: Botanische Exkursionen und pflanzengeographische 
Studien in der Schweiz. Zürich/1904—1905. 



első sorban ezen a téren kell a társadalomnak előljárni, mert 
bármilyen legyen is a kormányzatnak a tevékenysége ebben az 
ügyben, a társadalom közremunkálása nélkül nem fog sikerrel 
intézkedhetni. *) 

Abban a reményben, hogy a mi társadalmunk is belefáradva 
a minálunk szokásos, de nem mindig eredményes efemer értékű 
foglalkozásokba, komolyabb érdeklődéssel fog a hazánkban még 
talán itt-ott megóvott, de már többé-kevésbbé pusztuló természeti 
ritkaságokkal és szépségekkel, különösen pedig a magas kort és 
tekintélyes nagyságot ért tisztes fákkal foglalkozni. 

Az Erdészeti Lapok már ebben az irányban is kiterjesztette 
figyelmét, hiszen az 1903. év folyamán emlékezett meg a Béri 
Balogh Ádám történelmi emlékű szekszárdi szilfájáról.**) 

Éppen ezért abban a hiszemben, hogy az Erdészeti Lapok 
t. olvasói is jó néven veszik az e tárgykörbe való közléseket, 
néhány, talán már többektől is ismert adatot kívánok közölni. 

Első sorban a különben is történelmi emlékekben gazdag 
Pozsony városának két nevezetességéről akarok megemlékezni. 

A Kisfaludy-utczában van a Szlubek-féle szeszgyár, mely hajdan 
a Jeszenák báró család háza volt. A család tagjai közül Jeszenák 
János báró a negyvenes évek országgyűlésein mint ellenzéki 
képviselő játszott szerepet, a szabadságharczban való részvétele 
miatt halálra Ítélték és 1849. október 10-én Pesten agyonlőtték. 
Ennek a mondhatni történelmi érdekességü épületnek és a hozzá
tartozó kertnek mostani birtokosa, Szlubek Gyula, szeretetteljes 
hű gondozója a kert egyik legérdekesebb nevezetességének, a 
századokat átélt hársfának, amelyet a 20-ik képen mutatunk be. 
A hársfa, mint a képről is megítélhető, már nem ép, koronája 
hézagos, meg van tépázva, nem tör többé a magasba, de tekin-

*) Szerző sorainak megírásánál még nem birt tudomással arról, hogy 
Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi miniszter a mult év végével vagy a folyó 
év elejével felhívást intézett az összes törvényhalóságokhoz és alantas hatósá
gaihoz, a nevezetes fák számbavétele ügyében. Sajnos, ho<jy a felhívás az 
Erdészeti Lapokkal nem közöltetvén, eddig nem volt módunkban azt ismertetni. 

Ezzel a felhívással, nemkülönben az egyes őserdőmaradványok megóvására 
irányuló akczióval ezen a téren nálunk is megtörtént az első lépés. Az ügy 
illetékes kezekben lévén, remélhetőleg napirenden marad és eredményre vezet. 

Szerk. 
**) Erdészeti Lapok XLIl. évf. 1905. 981. lap. 



télyes vastagságú törzse sem ép már. Törzse alul 11 m kerületű, 
feljebb a szokásos mellmagasságban 8 m, mig azután egy kis 
fával felérő oldalágon felül még mindig 4 m kerületű. 

A törzs belsejében tekintélyes nagyságú odu van, mely még 
folytatódik a fentebb emiitett oldalágba is. Ezt az oldalágat a 
törzs már nem is birná meg, ha nem volna oszloppal alátámasztva 

és még vasabroncscsal is meg
erősítve. Különben a törzs sérült 
helyein agyaggal van védve, szét
hulláshoz közelálló részét vas
abroncs tartja össze, meglátszik 
rajta a gondos ápoló kéz nyoma. 

Valamikor régebben meg is 
repedt és a repedés szélei nem 
egymáshoz nőttek, hanem egy
más felébe, ugy hogy egyik a 
másikra borul. Feltűnő, hogy kö
rülbelül E5 m magasságban még 
uj, talán 3—4 éves sarjhajtást fej
lesztett, mely ma már 3—4 m 
hosszú. 

Kétségen kivül méreteinél, 
de koránál fogva is figyelmet 
érdemel, már csak azért is, mert 
összehasonlítva az irodalomból 
ismeretes hársfákra vonatkozó ada-

20. kép. Tilia platyphylla Scop. t o k k a l a pozsonyi hársfa nem 
Szlubek Gyula kertjeben, 1 J 

Pozsonyban. sokkal marad el a legjelentőseb
bek mögött sem. Természetesen, 

hogy csakis a széleslevelü hársra (Tilia platyphylla Scop.) vonat
kozó adatokat vehetjük számba. Igaz ugyan, hogy a Közép-
Európában elterjedt fáink közt a hársfajoknak van meg a leg
nagyobb mértékben a képességük arra, hogy magas kort érjenek 
el, mégis áll az, hogy a mai nap több ezer évesre becsült hársak 
kizárólag a széleslevelü hárshoz tartoznak,*) amelynek ilyen 

*) G. Hempe! u. K. Wilhelm; Die Baume u. Straucher des Waldes. 
Wien. III. Abteil. 25. lap. 



jelentős korú és terjedelmű példányai rendesen templomok körül, 
mint ültetett fák maradtak meg, nem pedig mint őserdők marad
ványai.*): 

A külföldön ismeretes hársfák közül a következők érdemelnek 
említést, amelyeket még Hartig vett számba.**) 

Neustadt a. d. Kocher . . . ... 10—12 m kerületű 
Baireuth__. 12'2ö „ „ 
Kaditz Dresden mellett 21-00 „ „ (?) 
Nürnberg 14-22 „ „ 
Alt-Landsberg 11-06 )i li 
Chaille, Melle mellett 14-22 „ 

Ezek közül a pozsonyi az alt-landsbergi vastagságával bírna. 
A hazánkban ismeretes hársfák sorában már előkelőbb helyet 

foglal el, bár a hazaiaknak pontos méretei nem ismeretesek. 
Nevezetesebbek a Podhrágy-Oroszlánkő felé vezető trencsén-

vármegyei országúton álló 300 éves hárs, amelyet hat ember 
sem foghat át,***) a fogarasi cziszterczita templomrom melletti, mely 
több mint 600 éves, a Dunajecz melletti vörösklastromi hársfák, 
a zborói hársfák, melyek alatt Rákóczi György keltezte leveleit 
(Zboroviae sub centum tiliis) és amelyek tehát már a XVII . 
században is terebélyes fák lehettek,****) a rodnyai park száz hárs
fája,*****) de legnevezetesebb és legjelentősebb valamennyi közt a 
bajmóczi hárs,******) melynek történeti érdekességén kivül a méretei 
is figyelemre méltók, mert a fa magassága 20-85 m, törzsének 
kerülete 20 cm-re a talaj felett 8 /// 40 cm, 60 cm-re a talaj fel
színétől 7 - 26 m, legnagyobb átmérője pedig 2 m 72 cm. Egyéb
ként a leirás szerint még a legépebb hársfáink közé tartozik, 
mert még 20 m magasra növekedett koronája is meglehetősen ép. 

*) Dr. M. Willkomm : Furstliche Flóra. Leipzig, 188/. évi kiad. 736-lap. 
**) Dr. T . Hartig: Vollstándige Naturgeschichte d. forstl. Culturpflanzen 

Deutschlands. Berlin, 1851. 560 1. 
***) Dr. Romy Béla : Történeti nevezetességű fák. Turisták Lapja XV. évi. 

1903. 158-101 lap. 
****) Hanusz István : Magyar történeti emlékeztetők a fák birodalmából 

Kecskemét, 1903. — Hathalmi Oabnay Ferencz : Elő szobrok. A Kor. II. évf. 20. sz 
1957. 49. lap. 

****") Hanusz István: Fűben, fában. Budapest, 1905. 
**«**) Hanusz 1.: Fűben, fában. Budapest, 1905. 78. 1. — Lengyel Bálint: 

Hazánk néhány nevezetes nagy fája. Természettudományi Közlöny. XXIX. kötet. 
1897. 454—455. I. 



Az előbb emiitett oroszlánkői hárs törzse, melyet hat ember 
foghat körül, 9 m  kerületű lehet. 

A zborói hársak kisebbek és jelentéktelenebbek, ha jól 
emlékszem, a kislevelü hársfajhoz tartoznak, annak daczára, 
hogy koruk 250—300 év, alig fejlettebbek, mint a József nádor 
ültette hársfák a budai Nádor-kertben. Sokkal jelentékenyebbek a 
beregszentmiklósi hajdani Rákóczi-kastély kertjének hársfái és 
a beregvármegyei Hársfalva fürdő sétaterén álló széleslevelü 
hársak, melyeknek méreteire nem emlékszem, de aligha nem 
3—4 m-es törzsük van és emellett 20—25 m  magasra terjedő 
koronájuk. 

Ha ezekkel egybevetjük a pozsonyi hársfánk méreteit, 
ugy kitűnik, hogy ez az ő 8, illetőleg 11 m  kerületével ugy az 
oroszlánkői, mint a bajmóczi hársfát meghaladja, nem is szólva 
a többi, törzsük kerületének pontos méreteiről nem ismeretes 
hársfáinkról. 

A korona magamagában és a törzs épségében azonban a 
legtöbb hársunknak mögötte marad, ami talán annak tulajdonit
ható, hogy kora meghaladja többi hársfáink korát. 

A széleslevelü hársfa kora ezer évet is meghaladhat és el
érhet emellett 5 m  átmérőt és 35 m  magasságot.*) Kerner  szerint 
a hársfa legvégső korhatára az 1000 év és ekkor átmérője 9 m.**) 

Tudnunk kell azonban, hogy a magasságbeli gyarapodás a 
a vastagságbeli gyarapodással nem jár mindig karöltve. így neve
zetesen éppen a hársfa magassági növekedése már 160 éven tul 
nagyon lassú és csakhamar egészen elmarad, ellenben vastagság
beli gyarapodása századokon át tart. 

Ezt véve tekintetbe és a hársfákról közölt méreteket egybe
vetve, a pozsonyi hársfát kell a hazaiak közt a legidősebbnek 
tartanunk, mert bizonyára idősebb a bajmóczinál, melynek törté
nete jóformán, de méretei is ismeretesek. Lengyel Bálint véleke
dése alapján „a visszamenő adatok szerint a fának kora a 600 évet 
mindenesetre meghaladja".***) 

*) Fekete L. és Mágocsy-Dietz S.: Erdészeti Növénytan II. kötet 691. lap 
**) A. Kerner: Pflanzenleben, Leipzig, 1887. II. kiadás 698. lap. 
***) Természettudományi Közlöny XXIX. évf. 435. lap. 



A pozsonyi hársfa méreteinél fogva ezt a kort elérte, ha 
ugyan még nagyobbat nem. Az én becslésem szerint minden
esetre több 400 évesnél, de nem lehetetlen, hogy 600—700 éves. 
Korát csak az összehasonlitás alapján és a különböző körülmények 
egybevetése alapján lehet hozzávetőleg megállapítani, mert pon
tosabb meghatározása a törzs odvassága miatt lehetetlen. De éppen 
a most emiitettek alapján állítom, hogy ismeretes hársfáink között 
törzsének legjelentékenyebb méretei mellett egyúttal a legnagyobb 
korú is! 

Ez a hársfa azonban nem egyedüli nevezetes fája Pozsonynak. 
Már Hanusz irataiban ir egy egész ligetnyi nevezetes fáról. „A 
pozsonyi liget háromszázados fái alatt sokszor ült Kölcsey Ferencz, 
később Kossuth Lajos, Deák Ferencz, Széchenyi István gróf az 
országgyűlések tartama idején; el is nevezték azon fák egyikét
másikát ama nagyjaink nevéről és kegyelettel nézett rájuk a polgár
ság. Mikor leütött egyikökbe a villám, az elégett ág csonkját 
nagy bádoglemezzel födette be a város, hogy a nyilt seb helyén 
a hatalmas törzs pusztulásba ne induljon. 1894. április 15-én azonban 
a Duna szabályozása miatt kipusztították mind a hármat, erős ekrazit-
töltések birták csak szétrombolni."*) 

Ezeket a történelmünknek egyik legszebb szakaszára emlékez
tető nyárfákat magam is felkerestem a pozsonyi Duna-ligetben, 
amelynek sok szép és figyelemreméltó fái között nem egy élte át 
ujabb történelmünk hajnalhasadásának szép korát, sőt még látták 
a napóleoni harczuk korát is. Ezek között a legtermetesebbek a 
dunaparti fekete nyárfák, melyek közül több esett a Dunaszabá
lyozásnak áldozatul, de azért maradt még néhány tekintélyes fa, 
rászolgálva méltó kegyeletünkre. 

A legjelentékenyebbet, a propeller kikötőjével szemben állót, 
amelyik a ligeti kioszktól kelet felé esik, már régebben Reviczky 
költő emlékének szentelte a pozsonyiak kegyelete. Reviczky a 
pozsonyi ligetnek is dalosa volt és egyik ilyen költeményének 
szövege a fatörzsre erősítve emlékeztet rá. **) A Reviczky-íínak  a 

*) Hanusz István: Magyar történeti emlékeztetők a fák birodalmából. 
Kecskemét, 1903. 6. 1. Hanusz István: Fűben, fában. Budapest, U)05. 103. 1. 

**) Reviczky Gyula: A pozsonyi ligetben. 1880, auy;. 5. 



kellő magasságra alakult koronáját hatalmas törzs hordja. A törzs
nek kerülete V25 m,  magasságban 7 - 5 m,  alul még tetemesebb. 

A törzs belül odvas és maga az odu körülbelül 2 m átmérőjű. 
Különben meglehetősen sérült törzse, különösen a letört ág 
helyén, be van deszkázva és védve van az időjárás viszon
tagságaitól. (21. kép.) 

21. kép. A pozsonyi Dunaliget Reviczky-fája. (Populus nigra I..) 

A Dunapart fekete nyárfái sorában a kioszk és a regatta 
épülete közt áll a Deák Ferencz nyárfája, melynek szép magas 
törzse 5 7 5 /// átmérőjű, a mellette álló szőke nyár (Populus canes-
cens tit.) törzse 4 -5 /// kerülettel bir. Ennél vastagabb és tekin
télyesebb a regatta épületétől nyugatra eső fák között az, amelyet 
Pozsony hegyi ligetének lelkes gondozója, Qyőrík Márton ev. 



liczeumi tanárról, kedves barátomról, érdemeinek elismeréséül 
neveztem el. Qyőrik Márton fája ép, teli törzsű, melynek kerülete 
az elágazás alatt ó m; törzsén már 1:8 m magasságon van a 
legalsó ága, 3 m magasságban öt ágra oszlik. Nevezetessége még 
a fának, hogy törzse, fő ágai egészen 10 m magasságban is végig, 
sürün csomósak, ami az egész fának sajátságos és érdekes 

22. kép. A pozsonyi Dunaliget Qyőrik Márton fája.(Fekete nyár.) 

megjelenést ad. Éppen ezen okból is szükségesnek tartottam 
külön megjelölni. Örvendeni fogok, ha Qyőrik Márton fája 
sokáig fogja hirdetni, hogy a természet szeretete elismerésre 
méltó! (22. kép.) 

Általában a parti nyárfák legtöbbjének törzse 3 - 5 m és magas
ságuk 20—30 in. Ezekből a méretekből is bizonyságot meríthetünk 



arra, hogy ezek a nyárfák kora is meghaladja a 150—200 évet, 
amiért is érdemesnek tartottam bemutatásukat. 

Teszem ezt pedig abban a reményben, hogy a pozsonyiak 
módját fogják találni annak, hogy ezeknek a fáknak megmaradása 
további századokra biztosítva legyen. 

Nem fejezhetem be az ismertetést anélkül, hogy hazánk 
természeti vagy történelmi nevezetességű fáinak megőrzése vagy 
megóvása érdekében még néhány sorban ne nyilatkozzam. Abban, 
azt hiszem, mindnyájan megegyeznek társadalmunk elejével, hogy 
ezeket a fákat mint régi idők emlékeit becsben kell tartani és a 
pusztulástól meg kell óvni. További teendőnk bizonyára az, hogy 
ennek a megvédésnek a módját keressük és meg is találjuk. És 
ebben a társadalomnak kell előljárni, mert nélküle még az állam 
sem képes czélt érni. Első sorban tehát a társadalom széles 
rétegét kell megnyerni, hogy azután az ő példájukon okulva, a 
nép is megbecsülje a tisztes fákat! 

Másodsorban szükségesnek látom, hogy ezeket a fákat valaki 
számba vegye és azután számon tartsa. Nem szükéges, hogy ez 
már most az állam megbízottja legyen, hiszen akár az Erdészeti 
Lapok, akár a Természettudományi Társulat szerkesztősége gondos
kodhatnék erről. A számontartás alatt azonban nemcsak egyszerű 
regisztrálást értek, hanem a felsorolt tisztes fáknak részletesebb 
leírását is. Ilyen jegyzék összeállítása nem is okozna nagy nehéz
séget, mert hiszen Hanusz, Romy, Oabnay és mások közlemé
nyeiből már sok adat volna meríthető. Hálára kötelezne sokakat 
közülünk az Erdészeti Lapok, ha ezt az ügyet is, mint sok annyi 
mást kezébe venné! 

„Szép és hasznos munkát végezne" az Erdészeti Lapok, ha 
„egyes vidékek nevezetes, emlékekben gazdag fáit" kijelölné 
„és azokat akár a czéltalan fanyövés, akár a haszonleséssel szemben 
védelmébe venné; mert amellett, hogy ekkép a szépérzés fejlő
dését a népnél elősegíti" és „felbuzditja nemzetünk zömét is, 
hogy emlékezetét, mely talán alig ér egy-két emberöltőn tul, 
kegyelettel fűzze a rég lezajlott múlthoz."*) 

*) Turisták Lapja I. évf. 1889. 273. lap. 



Hanusz eme szép szavaival végezve ismertetésemet, újólag 
ajánlom a tisztes fák ügyét az erdészek figyelmébe.*) 

z emberi kultúra története szorosan össze van fonódva az 
erdő nagy óriásainak életével. Századok folyásán végig 
tekintő büszke koronájok hány véres eseményt, hány 

érzelmes idyllt, hány sötét cselszövényt látott lejátszódni! Az ember 
és a fa együtt, karöltve járja be a történelem nagy útjait s akár
hány fa van, mely beírta nevét a multak krónikáiba. Nálunk a 
Normafa, Arany János tölgye, Rákóczi fája stb. egész irodalmat 
teremtettek; hát még a világhistória szélesebb keretében hánynak^ 
őrizte meg nevét a néptudat, a történeti hagyomány, a költői 
fantázia. Nem is csoda; hisz a mi arasznyi létünkhöz mérve, 
életüknek oly rengeteg számú éveire tekinthetnek vissza az 
erdők némely Mathuzsálemei, hogy fejlődésük, gyarapodásuk 
szinte lépést tart a történelemelőtti idők bölcsőkorának az emberi 
czivilizáczió mai intézményeivé való évezredes átalakulásával. 
Csak a modern fölfedezők és utleirók könyveit szükséges átlapoz
nunk, hogy erről meggyőződjünk. 

A növényország igazi Gygas-a pl. a Linné által úgynevezett 
Adansonia, a malvaceák családjából, mely a közönséges mályva 
és a hasznos gyapotfa közt foglal középhelyet el. Adanson szerint 
egy ilyen példány, amelyet ő a Zöldfok szigetén fedezett fel, 20 
méter átmérőjű és 60 méter kerületű volt, kora 5150 év. Poiteau 

*) Az Erdészeti Lapok szívesen állanak az ügy szolgálatába és készséggel 
támogatják a földmivelésügyi miniszter urnák ebben a tekintetben megkezdett 
akczióját, amely a rendelkezésére álló szélesebbkörü eszközök következtében 
minden esetre sikeresebb, mintha egyedül társadalmi térre szorítkoznék ez a 
nemes mozgalom. Bizonyos azonban, hogy a teljes és érdemleges siker bizto
sításához a társadalom közreműködése is szükséges; ezen a téren szíveskedjenek 
t. olvasóink — ki-ki a maga működési terén — a nemes czél elérésére, az álta
lános érdeklődés felkeltésére buzgólkodni. 

Szerednyei. 

ó£ ó£  ú£ 

Hires fák életéből. 

Szerk. 



1820-ban két ilyen fát ültetett el a cayennei botanikus kertben. 
Ezek 1841-ben megméretve Perottot  által, 10 méter magosaknak 
találtattak s kerületűk 6 métert tett ki. 

Lammon is leirt 1875-ben néhány faóriást a Sequoia gigantea 
fajból, melyeket Kaliforniában, az úgynevezett Mammut-barlang-
ban talált. Ezek közül négy ma is megvan és Longfellow, Dana, 
Torrey és Asram-Qray neveiről vannak elnevezve. Magasságuk 
körülbelül 106 méter, átmérőjük 10 méter és koruk legalább 
2000 év. Ellenben a Herkules nevűt, mely 91 méter hosszú volt, 
átmérője pedig törzsétől 8 méter magasságban 6 métert tett ki, 
1861-ben egy orkán ledöntötte. Ennek korát 1232 évben állapí
tották meg. Az ötödik faóriást, melyet Leviaihán-nsk neveztek, 
szintén kidöntötték és darabokra hasogatták. Ennek magassága 
96 méter volt, átmérője két méternyire a földtől 6 méter s kora 
1500 év. A törzse alsó része által alkotott iven lóháton lehetett 
keresztül járni. 

Szintén Kaliforniában a Sequoia (Washingtonia) gigantea 
más példányai a Calavaras völgyében több mint száz méter 
magasak, s tövüknél 25—30 méter kerületüek. Kiszámították, 
hogy az ily méretű fák nem lehetnek fiatalabbak mint leg
alább is 30 évszázadosak. A chapultepecA hires cziprusfa Con-
dolle szerint legalább 5000 évre tekinthet vissza. Dumond d'Ur-
ville is látott Nukó-Hivában (Ausztrália) egy ficust, melynek töké
letes gömbölydedségü törzse 13 méternyi magasságban 25 méter 
kerületet mutatott. Az 1862-iki londoni kiállításon egy Eukalyptus-
ból készített asztalt csodáltak meg, melynek hossza 23 méter, 
szélessége 3 - 20 m volt. Sok Eukalyptus, a Van Diemen földjén 
Ausztráliában, meghaladja a 100 méter magasságot s a 30 méter 
kerületet is. 

De Európában is találunk nevezetes fákat. Ilyen a neustadti 
hires hársfa Württembergben, koronájának kerülete 133 méter s ágait 
106 kőoszlop tartja. Ezen oszlopok kettőjére a XVI . század végén 
egyik württembergi herczeg ráfestette a családfáját. Kisebb, de 
nem kevésbbé érdekes a freiburgi hársfa, melyet 1476-ban ültettek 
a merati ütközet alkalmával, egy fiatal pór holtteste helyén, aki a 
győzelem hirüladása közben a fáradságtól ott összerogyott. Ennek 
kerülete azonban csak 5 méter. 



Yvetot mellett, AllouviUe-bzr\ a temető közepéti áll egy 
tölgyfa. Ennek alapja 18 méter kerületű s egészen üreges. Az 
üregben egy oratórium van, efölött fogadalmi képek függnek 
s ugyancsak e fatörzs belsejében van egy remetelak is, fek-
helylyel, mely szintén a fából van kifaragva, legfelül pedig egy 
kis torony\ Több mint 9 századra tekinthet vissza ez a hatalmas 
fa; maga az oratórium a XVII. században készült. A hagyomány 
nem egy harczosról regél, aki lombjai alatt pihent, nem egy dal
nokról, aki megénekelte, nem egy viharról, mely nyomtalanul 
száguldott el feje fölött. A franczia forradalom alatt felgyújtására 
is kísérletet tettek, de hiába, a századokkal daczoló tölgy ma is 
él és zöldéi. 

Talán még csudálatosabb a montreveil-i tölgy Saintes mel
lett, a sainíong-i erdőség, sőt egész Francziaország fáinak nestora, 
melynek kerülete törzsénél 26 méter, ugy hogy kivájt üregében 
12 vendég foglalhat helyet az asztalnál. És daczára annak, hogy 
e tölgy kora 18—20 század, még mindig zöld lombokat hajt. 

A gesztenyefák közt leghíresebb az, mely az Aetna lábánál 
van, mely roppant kiterjedéseért „száz lovas" gesztenyefának 
neveztetik. A rege azt tartja, hogy Arragoniai Johanna megláto
gatta az Aetnát Spanyolországból Nápolyba tett utja közben s 
hogy az egész cataniai nemesség kisérte útjában. Véletlenül azon
ban zivatar érte utói a társaságot s a királynő és kisérete kény
telen volt e fa alá menekülni. Kettévált törzse lehetővé tette egy 
kunyhó építését, amelyben gesztenyét, mogyorót stb. szárítanak. 

Ne feledkezzünk itt meg a hires smyrnai platánról sem, a 
Burnabat felé vezető uton. Az ut nagy ivezeten át vezet, melyet 
a fa ketté vált törzse alkot. Nem kevésbbé nevezetes egy másik 
platánfa Cos-ban, mely ágaival az egész piaczot befödi s melylyel 
szemben a lakosság valóságos vallásos kultuszt üz. 

A La Motte Feuiüy-\ tiszafa (taxus), mely a hasonnevű régi 
vár táján emelkedik, nemcsak kolosszális terjedelménél s több 
százados koránál fogva érdemes az említésre, hanem azért is, mert 
még látta Borgia Czézár szerencsétlen hitvese, Albret Sarolta 
könnyeit, épp ugy mint a XII. Lajos által eltaszított franczia 
Johannáét is. Francziaország általában gazdag a történeti emlé
kezetű fákban. A Brignolesp\a.Q.z&x\ emelkedő szilfa már a XV. században 



hires-nevezetes volt. Üdült alatta provence-i száműzetése nehéz 
napjaiban már Michel  de  l'Hőpital is, a XVI. században, IX.  Károly 
pedig 1564. okt. 25-én egy tiszteletére rendezett polgári bált nézett 
végig árnyéka alatt. 

A tronsi  sycamore árnyékában gyűltek össze 18244)en Svájczban 
Vaud község képviselői, hogy megteremtsék a köztársaság meg
alapítására vezető federácziót. A liga negyedik évfordulóját azzal 
ünnepelték, hogy a fa alatt egy kápolnát emeltek, melynek ajtaján 
ez a felirat állt: „Hivatva vagytok a szabadságra; ahol Isten 
szelleme, ott a szabadulás. Atyáink biztak benned Uram, s te 
szabaddá tetted őket". 

Áll még a feuillancourtl  villa angol parkjában is az a fa, 
mely körül Jean  Jaques  Rousseau  ültetett repkényt, s amely ma 
is az ő nevét viseli. A párisi Jardin des Plantes-ben pedig egy 
Robin által 300 évvel ezelőtt ültetett ákácz vonja magára a figyel
met : a „Robinia  pseudoacacia" , amelytől származik az a tömérdek 
Robinia, mely a franczia földet népesiti ma. Nem messze áll tőle 
az a libanoni czédrus, melyet szintén Robin  ültetett 1635-ben. 
Nincs már meg azonban, fájdalom, már a XVIII. század elején 
kiveszett az a hires „krakkói fa", melyet Medici  Katalin  saját-
kezüleg ültetett a luxemburgi kertben, s melynek árnyékában még 
a hét éves háború idején is hűsöltek a párisi polgárok. 

Még egy történeti nevezetességű fáról kell megemlékeznünk 
Binfield mellett, a költő Popé  fájáról. Egyszerű bükkfa csak, mely 
botanikai szempontból sem árul el valami különös érdekességet. 
De érdekessé teszi az, hogy alatta szeretett üldögélni és álmait 
szőni a gyermek Pope. Száz felirat van kérgébe vésve, mely mind 
a költő emlékének szól. A körülötte levő fákon is egész passzusok 
vannak idézve Pope müveiből. 

Viszontagságosabb sors érte Tasso  hires fáját a Sant-Onofrio 
kertjében, mely alatt a halhatatlan költő annyiszor pihent, elme
rülve az előtte feltáruló nagyszerű panorámában. A tölgyfát 
1842-ben villám sújtotta s legutóbb 1891-ben is erős sérüléseket 
szenvedett. 

Ugo Foscolo  emlékezetes fája is meg kellett hogy adja magát 
az enyészetnek, épp ugy mint a Champs-Elysées „Musset  fűzfája", 
mely alatt annyi inspirácziót merített a boldogtalan poéta csöndes 



nyári estéken. A most már végkép elkorhadt fát már évekkel 
előbb ki akarták vágni, hogy egyenes utat nyissanak rajta keresztül 
a Ghamps-Elyséesre, de az akkori elnökben, Félix Faure-bm volt 
annyi kegyelet, hogy nem engedte végrehajtani a barbár tervet. 
„Ez az ut — igy felelt — semmivel sem emelné Paris szépségét, 
ellenben Musset Alfréd fűzfájának eltávolítása becses emléket 
rabolna el a költőtől s fájdalmasan érintené dures-utczai szom
szédnőmet Adele Colint; én pedig nem akarom megbántani 
sem a költőt, sem a „Rolla" szerzője hü barátait." 

Sajnos azonban, e kegyelet sem tudta visszaadni a korhadó 
füz életerejét s ma már Musset fája is eltűnt az irodalmi emléke
kért rajongók szemei elől, hogy helyet engedjen a fejlődő Paris 
terjeszkedésének. 

„Habeaut sua fata . . . " El lehet ezt mondani nemcsak a 
könyvekről, hanem a fákról is. Jóban, rosszban hü társaink és 
barátaink. Sorsuk közös a miénkkel. Sok-sok éven át derülten 
zöldelve, enyhet adó menhelyei suttogó szerelmeseknek, fáradt 
harczosoknak, mulató fejedelmeknek és verejtékes munkásoknak. 
Küzdve villámmal, förgeteggel, végre diadalt ül felettük is az élet 
örök törvénye, a halál, törni nem tudó derekukat megrokkantja 
az őrlő szu, és porrá vált tetemök felett csak az emlékezet virraszt. 

(Folyt, kö.v.) 
ú$ c>f ú& 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1908. 
évi február hó 9-én tartott üléséről. 

Jelen voltak: Bántfy Dezső báró elnök, dr. Bedő Albert 
I. alelnök, Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Oaul Károly, Hirsch István, 
Hoffmann Antal, Pech Kálmán, Tomcsányi Gyula, Tomcsányi Gusztáv 
és Török Gábor igazgató-választmányi tagok, az egyesület tiszti
kára és Szálai Ernő számadásvizsgáló bizottsági tag. 

Távolmaradásukat kimentették • Horváth Sándor alelnök, Csik 
Imre, Hangay Géza, Havas József, Kiss Pál, Krajcsovits Béla, 
Máday Izidor, Muzsnay Géza, Laitner Elek, Nagy Károly,Osztröluczky 



Oéza, Podhradszky András, Schmidt Ferencz, Simon Gyula, Téglás 
Károly, dr. Tuzson János, Vadászfy Jenő, Vuk Gyula. 

I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitel esi tésére 
dr. Bedő Albert I. alelnököt és Hirsch István vál. tagot kéri fel. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő : 
a bevétel f. évi január hó 1-től a mai napig 14839"15 K, 

ugyanezen idő alatt a kiadás . . . ._. . . . 7899*14 K. 
Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak be: 
Kötvényben tett alapítványok törlesztésére 1907. évben XII. 

21—XII . 31-ig 462 korona 70 fillér, a folyó évben pedig 779 
korona 5 fillér, a Wagner Károly alapra a f. évben 6 korona. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy a mult választmányi ülés hatá
rozata értelmében az év végén mutatkozott 2115 korona 66 fillér 
pénztári feleslegből, elnöki intézkedés alapján 1000 korona a letéti 
számadástól kölcsön vett összeg részbeni visszatérítésére, 1000 K 
a Jubiláris alapítványként alapitott 25000 korona részbeni törlesz
tésére fordíttatott, mig a fennmaradó 115 korona 66 fillér az alap
tőkéhez csatoltatott. 

Végül jelenti a titkár, hogy a mult évi számadások lezárásánál 
az irói dijak rovatán 4 korona, az állandó kiadványok rovatán 
(Erd. L., Erdő) 883 korona 70 fillér hiteltullépés mutatkozott, a 
mely a deczemberi választmányi ülésnek, a Franklin-Társulattal 
a leszámolás csak az ülés után ejtetvén meg, bejelenthető még nem 
volt. Kéri ezek utólagos tudomásul vételét. 

Az igazgató-választmány a pénztárra és a zárszámadásra vonat
kozó jelentést, nemkülönben az emiitett hiteltullépést tudomá
sul veszi. 

III. Az adóreform-javaslatokra vonatkozólag az ezek tanul
mányozására kiküldött bizottság nevében a titkár a következő 
határozati javaslatot terjeszti e lő : 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a földadó-kataszter kiigazítá
sáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló törvény
javaslatra vonatkozólag szükségesnek tartja: 

/. Hogy a földadónak eddigi kontingense (52 millió korona) 
továbbra is fenntartassák; 



2. hogy a kataszter revíziója lényegileg a mivelési ágakban 
történt változások kötelező felvételére és tiszta jövedelmük meg
állapítására szorítkozzék s hogy az erdők kataszteri tiszta jöve
delménél mutatkozó esetleges aránytalanságok megszüntetését 
czélzó kiigazítás az erdők eddigi, kereken 20 millió korona ka
taszteri tiszta jövedelmének keretein belül föganatosittassék; mindez 
olyképpen, hogy az újbóli osztályba sorozás az eddigi kataszteri 
tiszta jövedelmi fokozatok keretei között maradjon; 

3. hogy a földadó-kontingensnek megfelelő földadó, tekintet 
nélkül a kiigazítási munkálatok állására, az egyenes adók 
reformjára vonatkozó többi törvényjavaslatokkal egyidejűleg lépjen 
életbe ; 

4. hogy a földtehermentesitési járulék csupán az e czimen 
felmerülő tényleges szükséglet mértékéig állapittassék meg és 
szedessék be 1958-ig, amidőn önmagától megszűnik. 

Szükségesnek tartjuk továbbá: 
5. hogy ugy a vármegyei, mint az országos földadó-

bizottságokba erdőbirtokosok és erdészeti szakértők is be
vonassanak ; 

6. hogy oly erdőtalajon eszközölt irtások és vágásterületek, 
amelyek az erdőtörvény 4. és 5. §-al értelmében záros határidőn 
belül beerdősltendők, tényleg azonban másnemű használat alatt 
állanak, átmeneti jellegű változásoknak tekintessenek és ebből 
kifolyólag mindazon esetekben, amidőn a kataszterben eddig erdőként 
nyilvántartott területek mivelési ágbeli változásának felvételéről 
van szó, a kir. erdőfelügyelőségek véleménye meghallgattassék; 
végül 

7. hogy a véderdőknek és uj erdőtelepítéseknek biztosított adó
kedvezmények fenntartásán kivül az erdőt érő elemi csapások 
esetén nyújtott adókedvezmény ne csupán tűzkár esetére vonatkozzék, 
hanem az erdő hozadékát csökkentő minden más elemi csapás 
esetén is legyen helye adóelengedésnek, nevezetesen kultúráknak 
és fiatal erdőknek jégverés vagv szárazság által 10 holdat meghaladó 
területen történt tönkretétele vagy károsodása esetén, általában 
pedig bármely korú erdőnek szél- vagy hó törés, rovarkár vagy hó-
görgeteg általi károsodásánál, ha ezek által a j uállomány egy-egy 
birtokot illetőleg legalább öt holdnyi területen habár nem is össze-



függően elpusztult vagy oly mértékben sérült meg, hogy több évi 
növedék kárba vész. 

II. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tekintettel azokra a köte
lezettségekre és az egyéni érdek korlátozásaira, amelyeket az 
1879. és 1898. évi erdőtörvényeink államgazdasági érdekből el
rendelnek, szükségesnek tartja, hogy minden kormányhatóságilag 
jóváhagyott, rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdő
birtok a hozzátartozó havasokkal együtt a földadónak legalább 
30 százalékáig terjedő állami adókedvezményben részesüljön, kár
pótlásul a mostanában a községi pótadók terén élvezett kedvez
ményért, amelyet a közszolgáltatások egyesitett kezeléséről szóló 
törvényjavaslat 6. §-a eltöröl. 

Amennyiben a kárpótlásként kért kedvezmény nem nyújtatnék, 
az O. E. E. a jelen állapot fenntartásához ragaszkodik. 

III. 

A jövedelemadóról és az általános kereseti adóról szóló 
törvényjavaslatokra vonatkozólag szükséges, hogy 

1. Ugy a jövedelemadónál, mint az általános kereseti adónál 
a pénzügyminiszter pótkivetési joga lényegesen korlátoztassék. 

2. Az Országos Erdészeti Egyesület tekintettel arra, hogy a 
közepes nagyságú erdőbirtok van legnagyobb mértékben fakészleté-
tó'l, mint a jövedelmes gazdálkodás egyik legfőbb előfeltételétől 
megfosztva és csak nagyobb beruházások utján hozható jobb 
karba, szükségesnek tartja, hogy a jövedelemadó kulcsa lassabban 
és egyenletesebben emelkedjék. 

3. Szükségesnek tartja, hogy a törvényjavaslat 12. §-ában az 
uj erdőtelepítésre fordított összeg mint a nyers jövedelemből le
vonható tétel felsoroltassék és ennek értelmében a 14. §. is módo-
sittassék. 

4. Hogy továbbá a 12. §. 6. pontjában az erdészeti társládákba 
fizetett járulékok figyelembe vétessenek, nemkülönben a nyers 
lövedelembó'l levonhatónak jeleztessék az elemi csapások következté
ben vagy az erdőfelügyeleti hatóságok meghagyásából (óvrend-
szabályként) a birtokos akarata ellen eszközölt fahasználatok 
utáni bevétel, mint a vagyon egy részének folyósítása. 



5. Szükségesnek tartja továbbá az egyesület, hogy a javaslat 
16. §-a az erdőgazdaság természetének és Igényelnek megfelelően 
átszövegeztessék és a világosság kedvéért az erdőgazdaságra vonat
kozó rendelkezések lehetőleg külön szakaszban foglaltassanak össze. 

Mulhatlanul szükséges, hogy az ui szövegezés során a 16. §. 
mostani utolsó bekezdése elhagyassék, ellenben klmondassék, hogy 
abban az esetben, ha akár szünetelő üzem, akár az erdők fa-
termésének több évre előre való eladása esetén a birtok bevételei egyes 
években felhalmozódnak, a jövedelemadó ugyan az egész bevételnek 
megfelelő tiszta jövedelem után fizetendő, de csupán azon adókulcs 
szerint, amely az évi fatermésből eredő tiszta jövedelemnek megfelel. 

6. Az Országos Erdészeti Egyesület szükségesnek tartja, hogy 
az erdőgazdasággal kapcsolatos és a birtokos saját termékeire 
szorítkozó erdei és rakodói szenltés, dongakészités és az erdőben 
készülő más faragott és hasított faválasztékok'termelése, nem
különben a közönséges metszett árut előállitó fürészüzem a kereseti 
adó alól klvonassék. 

A határozati javaslathoz Pech  Kálmán a következő pótlást 
indítványozza: 

A jövedelemadónál uj 2. pontként felveendő: 
2. Figyelemmel arra, hogy az 1879: XXXI. t.-cz. 40. §-a a 

felesketett erdőőröket közbiztonsági közegeknek minősiti, szükséges
nek tartja, hogy a jövedelemadó alól mentesítendő közbiztonsági 
közegek közé a nehéz szolgálatot teljesítő erdőőrök is felvétessenek 
és ehhez képest a javaslat 5. §-ának 9. pontjába a „rendőrség 
őrszemélyzete" szavak után „valamint az 1879: XXXI. t.-cz. 
40. §-ában említett erdőőrök" szavak beiktattassanak. 

Továbbá a kereseti adóra vonatkozó utolsó pont előtt a 
következő pótlást indítványozza: 

5. Végül szükségesnek tartja az egyesület, hogy az adókivető 
bizottságban megokolt esetben az erdőgazdaság is képviseletet 
nyerjen, amihez képest a javaslat 38. §-ának első bekezdése ki
egészítendő ezzel a rendelkezéssel: „Olyan vármegyékben és törvény
hatósági városokban, amelyekben az erdők területe az összterület 
15 százalékát vagy annál nagyobb részét teszi, az alispán, illetőleg 
a polgármester a két rendes és két póttag egyikét az erdő
gazdálkodással foglalkozók köréből nevezi ki". 



A bizottsági javaslat utolsó, a keresetadóról szóló pontját 
Qaul Károly ellenzi, mert nem tartja lehetségesnek, hogy az erdő
gazdaság ipari jellegű vállalkozásai kivételes intézkedések alá essenek. 

Dr. Bedő Albert, Bittner üusztáv és Arató Gyula hozzászó
lása után Qaul Károly indítványát visszavonja. 

Az igazgató-választmány erre a bizottsági javaslatot, kiegészítve 
Pech Kálmán pótlásaival és Arató Gyula ama módositványával, 
hogy a birtokos saját üzemében álló fürészművek kereseti adó alól 
való mentességének tárgyalásánál különösen hangsulyoztassék, 
hogy csak a saját erdőből származó termékeknek házi kezelésben 
történő feldolgozását kivánja az egyesület a kereseti adó alól 
mentesíteni, elfogadja és felkéri az elnökséget, hogy ennek meg
felelően irjon fel az országgyűléshez, továbbá a pénzügyi és föld-
mivelésügyi miniszter urakhoz. 

IV. A földmivelésügyi miniszter ur felszólítására az igazgató
választmány az erdészeti államvizsga tagjainak az 1908—1913. 
évekre a következőket jelölte ki: Almásy Andor, Bund Károly, 
Csik Imre, Fekete Lajos, Garlathy Kálmán, Havas József, Jankó 
Sándor, Lászlóffy Gábor, Laitner Elek, Muzsnay Géza, Nagy Károly-
Rónay Antal, Scholcz Ottó, Tavi Gusztáv, Téglás Károly, Tom-
csányi Gusztáv, Tomcsányi Gyula, Török Gábor és Vadas Jenő. 
A 20. helyre az a főiskolai tanár volna kinevezendő, aki Téglás 
Károly helyére ki fog neveztetni. 

V. Az Országos Iparegyesület kezdeményezésére egyesületközi 
szervként Országos Magyar kiállítási Központ létesült, amelyben 
való résztvételre az Országos Erdészeti Egyesület is felhívást nyert. 
A Kiállítási Központ czélja a magyar kiállító közönség erkölcsi és 
anyagi érdekeinek minden irányban való képviselete és megóvása. 
Évi tagsági dij 100 korona. 

Az igazgató-választmány kívánatosnak tartja, hogy ebben az 
uj szervezetben képviseletet nyerjen, elhatározza tehát az évi 100 
koronával való belépést, képviseletére pedig Téglás Károly vál. 
tagot és Cserny Győző egyesületi segédtitkárt kéri fel. 

VI. A Tulipánszövetség -Védőegylet „nemzeti vásár"-ra vonat
kozó indítványt küldött az egyesülethez. 

Az igazgató-választmány az eszmét az erdőgazdasági termékek 
értékesítése szempontjából ugyan nem tekintheti gyakorlati jelen-



tőségünek, de általános szempontokból méltányolja az ügyet és 
annak az Erdészeti Lapokban való tárgyalását rendeli el. 

VII. A titkár bemutatja a földmivelési miniszter átiratát az 
erdősítési jutalmak kiosztásáról, amelynek tartalma az Erdészeti 
Lapokban már közzététetett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
VIII. A Kir. M. Természettudományi Társulat átirata, amely

ben az őserdőmaradványok megóvása érdekében az Országos 
Erdészeti Egyesület részéről indított mozgalmat örömmel üdvözli, 
tudomásul vétetik. 

IX. Sobó Jenő az erdészeti épitéstan III. részének, a vizépi-
téstannak kéziratát ez év folyamán igéri beküldeni. 

Tudomásul szolgál. 
X. A titkár felhatalmazást kér arra, hogy a székházat, a rajta 

szükségessé vált gyökeresebb tatarozások megállapítása végett, 
szakértőkkel megvizsgáltassa. 

Az igazgató-választmány ehhez hozzájárul. 
XI. Uj tagokként felvétetnek: 
a) alapitó tagnak Kendej /y Gábor földbirtokos, aj. Székely Mózes. 
b) rendes tagnak: Binder Károly m. k. erdőgyakornok, aj. 

Várnay Ödön; Blau Mór fakereskedő, aj. Konok Tamás; amaros-
vécsi uradalom, képviseli Blátterbauer József urad. főerdész, aj. a tit
kár; Bruck Soma fürészgyári gondnok, aj. Tompa Ferencz; Ehren-
waíd Vilmos fakereskedő, aj. Konok Tamás; Enyedi János m. k. 
főerdész, aj. Kárász István; Faulwetter Ignácz kápt. urad. erdő-
gyakornok, aj. Bencsik Sándor; Joszka István fakereskedő, aj. 
Konok Tamás; Jurán Miksa m. k. erdőgyakornok, aj. Kárász 
István; Ljustina Mihály ni. k. erdőgyakornok, aj. Kozma Gyula; 
dr. Lukács Izsó ügyvéd, aj. Sebők Ernő; Palczer Sándor m. k. 
főerdész, aj. Ondrus Gyula; Syllaba Ernő urad. főerdész, aj. a 
titkár; Szelényi Tamás urad. főerdész, aj. Barna György; Szecskay 
Dezső m. k. erdész, aj. Kárász István. 

K. m. f. 
Bund Károly  s. k. 

titkár. 
Bánjfy Dezső báró s. k. 

elnök. 
Hitelesítésül: 

Hirsch István s. k, 
vál. tag. 

Dr. Bedő Albert s. k. 
alelnök. 



IRODALOM. 
Lapszemle. 

A f a s z i l á r d s á g i v i szonya ibó l v o n t erdőgazdaság i tanu l 
s á g o k . A fa szilárdsági viszonyainak tanulmányozását tudvalevően 
főként a mariabrunni erdészeti kísérleti állomás vette fel műkö
dési tervébe és Janka Gábor tollából már több erre vonatkozó 
közlemény látott napvilágot. Ezek egyikét, a fák keménységéről 
szólót olvasóink is ismerik az Erdészeti Lapok mult évi IX. füze
tében megjelent ismertetésből. 

Janka Gábor cs. k. főerdész a mult évben az osztrák mérnök-
és épitészegyletben előadást tartott az erdészeti kísérleti állomáson 
folyó vizsgálatokról, amely ennek az egyletnek folyóiratában 
(Zeitschrift d. oest. Ingenieur u. Architekten-Vereines No. 33.) 
megjelent. Alábbiakban ennek az előadásnak azt a részét ismer
tetjük kivonatosan, amelyben a fa műszaki tulajdonságaiból vonható 
erdőgazdasági tanulságok vannak felsorolva. 

Erre vonatkozólag a következő kérdések merülnek fel: 
Miként lehet a jó és rossz fát, lehetőleg már külseje után meg
különböztetni ? Milyen statikai törvények szerint épül fel a fa
törzs és mily növekedési feltételektől függ a fa minősége, végül 
pedig, hogy mily telepítési és erdőnevelési eljárásokkal befolyá
solhatja az erdőgazda a fa minőségét? 

Ami az első kérdést illeti, Janka kimutatta, hogy a fajsúly, 
még pedig legjobban a tökéletesen kiszárított fa fajsúlya adja 
legjobb mértékét a fa minőségének. Mivel azonban a fajsúly meg
állapítása körülményes, kutatnunk kell, hogy mely szabadszemmel 
felismerhető jelekben nyilvánul a fának magas vagy alacsony 
fajsúlya. A keresett külső jeleket az évgyűrűk szerkezetében 
találjuk meg. 

A száraz fa fajsúlya ugyanis a fa elemi részeinek nagyságá
tól és falaik vastagságától, nemkülönber. (a lombfáknál) a terület
egységre eső edények számától függ. Tudjuk, hogy főleg a nyári 
paszta, amely kemény, tömött, edényekben szegény palástot alkot, 
bir döntő befolyással a fajsúly magasságára. Minél nagyobb 
százaléka az évgyürüszélességnek esik a nyári fára, a, nál maga
sabb a fajsúly. 

A luczfenyőnél a nyári fa százaléka széles évgyűrűkkel bjró 



könnyű anyagnál 5%-ra szállhat alá s a legjobb fában 35%-ig 
emelkedhetik. Az ágfában a nyári fa mennyisége 75%-ot is kite
het (kemény ágcsomók). Az erdei és vörösfenyőnél a nyári fa 
részesedése 50%-ig terjed. 

Általában azonban a nyári paszta szélessége kevésbbé változó, 
mint a tavaszi pasztáé, ugy hogy a fenyőféléknél az évgyűrű 
szélességének apadásával a nyári paszta részesedése emelkedik, 
miért is a keskeny évgyűrűkkel biró fenyőfa rendszerint nehe
zebb és szilárdabb, mint a széles évgyűrűvel biró. A nyári paszta 
részesedésének megbecslése mindig jó támpontot nyújt a fa minő
ségének megítélésére. 

A lombfáknál ellenkezően áll a dolog. Ezeknél a nyári paszta 
a szélesebb évgyűrűkben viszonylag nagyobb részt foglal le, 
mint a keskenyebb évgyűrűkben. Ebben az esetben tehát az 
edényekben gazdag, vizvezetésre szolgáló lágy és könnyű tavaszi 
fa széles évgyűrűkben is keskeny pasztát alkot; innen származik 
az a jelenség, hogy gyorsan nőtt fiatal lombfa igen nehéz. 

A fatörzs statikai törvények szerint épül fel. Minthogy a 
korona és a bizonyos keresztmetszeten felül lévő fatömeg által 
gyakorolt nyomás annál kisebb, minél magasabban fekszik ez a 
keresztmetszet, a fatörzs fölfelé vékonyodik, anélkül, hogy ez 
által szilárdsága veszítene. A koronán belül a törzs vastagsága 
felfelé rohamosan apad, mert magának a koronának a súlya is 
tetemesen kisebbedik. 

Ámde a fatörzs nem annyira a saját, függőleges irányban 
működő súlya általi összenyomásra van igénybe véve, mint 
inkább ellent kell állania a szél által a koronára gyakorolt oldal
nyomásnak. Metzger dr. vizsgálatai szerint a fatörzs mint egyenlő 
ellenállást kifejtő tartó épül fel, miáltal egyúttal a törzs felépíté
sére és a korona kifejlesztésére fordított tápanyagoknak leggazda
ságosabb felhasználása is biztosítva van. A szél hajlító erejének 
támadópontja a korona súlypontjába esik. Az egyenlő ellenállást 
kifejtő tartóknál az átmérők köbei arányosak az átmérőknek az 
erő támadópontjától, tehát esetünkben a korona súlypontjától szá
mított egyszerű távolságával. 

Ebből kitűnik, hogy szabadon álló fáknak, amelyeknek 
kifejlett koronája a szélnek nagy támadó felületet nyújt, erősen 



kúpos törzset kell fejleszteni, hogy a széllel szemben a kellő 
ellenállást fejthessék ki, mig ellenben záródott faállományban 
nőtt, a szél támadásainak kevésbbé kitett fatörzsek hengeresebbek. 
Ha sürü erdőben nőtt faegyed hirtelen szabad állásba kerül, főként 
alsó részeiben növekszik, hogy állékonyságát növelje, mig ellenben 
akkor, ha a korona alsó ágai felgalyazás által eltávolíttatnak, a 
törzsnek már nincs szüksége az eddigi állékonyságra, főként tehát 
felső részeiben vastagszik és ekként hengeresebbé válik. 

Ámde a fák ínég más uton is védekeznek a szél hatása 
ellen, még pedig egyfelől központkivüli (exczentrikus) növés 
által, amennyiben az állandó széliránynyal ellentétes oldalon széle
sebb évgyűrűk képzése által szilárdítják állásukat, másfelől azáltal, 
hogy a központkivüli növekvés helyén egyidejűleg nagy faj
súlyú és nehéz fát növesztenek. A törzsnek ezt a széltől elfordult 
oldalát a favágók némely vidéken kemény oldalnak nevezik, teljes 
joggal. S hogy az ellenállóképesség minél nagyobb legyen, a 
szél felé eső keskeny oldal fáját a gondos természet kiválóan 
nagy hajlítási szilárdsággal ruházta fel. 

A tavaszi és nyári paszta keletkezését Martig Róbert ugy 
magyarázza, hogy a fának a növekvés megindultával, tavaszkor a 
tápanyagokból első sorban a vezető szöveteket kell felépítenie, 
amelyek a földből felvett és vizben oldott tápanyagokat a korona 
felé szállítják s csak a tápanyagok feleslege fordítható a szilár
dító szövetek, az úgynevezett nyári paszta képzésére. Jó minőségű, 
nehéz fa tehát akkor képződik, ha mérsékelt elpárolgás mellett 
lehetőleg bőséges asszimiláczió folyik. Minél nagyobb a korona, 
annál több vizet párologtat el, annál több vezető szövetre van 
tehát szüksége. A szabadon álló fa ennek következtében edények
ben dús, könnyű fát növeszt. Ellenben aránylag sok szilárditó 
szövet képződik, ha a talaj a tápanyagokat bőségesen nyújtja, a 
korona nem túlságosan nagy és nincs a szélnek erősen kitéve, 
tehát az elpárolgás sem fokozott, mely esetekben nincs sok nedv
vezető szövetre szükség, ami a záródott erdő árnyában, nedves 
lapályokon és a tengerparton következik be. 

Erőteljes jó talaj előfeltétele annak, hogy értékes, anyagdús 
fa képződjék; de nem szabad ebből azt következtetni, hogy jó 
talajon csakis kiváló fa terem. Téres állás és ezzel kapcsolatosan 



nagy koronák fejlesztése, gyors növekvés főként a fenyőféléknél 
széles, túlnyomóan tavaszi fát tartalmazó évgyűrűk fejlődéséhez 
vezet. Mérsékelt kiritkitása a záródott erdőnek a humusban rejlő 
talajtápanyagok jobb feltárásához vezet, minek következtében az 
u. n. vigálynövedék (Lichtungszuwachs) jó minőségű szokott 
lenni; ez esetben a koronák nagysága, legalább eleinte, nem 
változik, ami szintén előnyös befolyással van. Éppen ugy valamely 
fa túlságosan lombdus koronájának mérsékelt megnyesése, a fa
test minőségét javítja, mert az elpárologtató felület kisebb lesz, a 
táplálkozási viszonyok pedig egészben ugyanazok maradnak, 
amennyiben a vissszamaradó lombozat, amely eddig csak lomhán 
asszimilált, fokozott működésre serkentetik. 

Bizonyos körülmények között, pl. a tenyészhatár közelében 
nőtt igen koros luczfenyőknél, a nyári fa képződése teljesen el is 
maradhat. Ekkor keskeny évgyürüs, de emellett aránylag könnyű 
fa keletkezik, amely szerkezetének egyenletessége és szép fehér 
szine miatt mint hangfenékfa nagy becsben áll. Ugyanilyen fa nő 
a távoli északon, amely egyenletes és finom anyaga miatt ugyan 
keresett áru, de a szilárditó nyári paszta hijján, mint épületi fa, 
nem éppen elsőrendű anyag. 

A talaj szárazsága a gyökerek utján való táplálékfelvételnek 
akadálya és ekként a fának ugy mennyiségére, mint minőségére 
igen kedvezőtlenül hat. 

Egy és ugyanannak a fajsulynak a különféle tenyészövekben 
különféle évgyürüszélesség és nyomási szilárdság felel meg. Ez 
arra vezethető vissza, hogy a növekvés korai megindulása esetén 
a magasabb léghőmérsék által a növekvés elősegittetik ugyan a 
tenyészidő elején, de különben egyenlő körülmények között 
kevesebb nyári fa képződik, mint a növekvés későbbi megindulása 
esetén. 

Végül azonban egyéni és átöröklött tulajdonságok is be
folyással vannak a fa minőségére, különben nem volna érthető, 
hogy miért mutat fel néha két tőszomszédságban álló fatörzs oly 
nagy minőségbeli eltéréseket. Ez különösen a luczfenyőnél 
tapasztalható. 

Arra a kérdésre, vájjon az erdőgazda a klima és a talaj 
által szabott határok között befolyást gyakorolhat-e a fa minő-



ségére, a válasz igenlő; ebben a tekintetben az erdő telepítése 
és nevelése, esetleg még a talaj ápolása körüli tevékenység jöhet 
szóba. 

Első helyen áll az a tapasztalat, hogy jó minőségű, ágtiszta 
törzsek neveléséhez elengedhetlen kellék a sűrűség bizonyos foka 
már az erdő fiatal korában is. Igen tág hálózatban telepitett 
erdőkről tudjuk, hogy igen rossz minőségű fát szolgáltatnak 
(1. erre nézve E. L. 1903. VI. 568. és VII. 635. old.). Tarvágásokon, 
tág hálózatban való telepítés mellett a fenyőfélék már kora 
fiatalságukban erős koronát fejlesztenek, fájuk tehát kezdetben 
igen könnyű és csak a záródás beállta után javul némileg, de a 
tarvágásos gazdaság tiszta luczfenyvesei Janka szerint általában 
gyengébb minőségű fát adnak, mig a vegyes erdőben és a 
szálaló erdőben a fa minősége jobb, mert a fialalabbkori fejlődés 
a beárnyalás következtében lassúbb és a törzsek csak fokozatosan 
jutnak szabadabb állásba. Ezért a természetes felújítás a fa minő
sége szempontjából általában kedvezőbb, mint a tarvágás, azt 
követő mesterséges felújítással. 

Idegen, az illető helyen elő nem forduló fanemek akkor 
fognak jóminőségü fát növeszteni, ha a termőhelyi viszonyok a 
kérdéses fafajnak megfelelnek. Mayr erre nézve azt a tételt 
állította fel, hogy a fa minősége az illető fafaj tenyészeti optimumá
tól való távolsággal arányosan rosszabbodik. 

Kimagasló fenyőtörzsek rendszerint széles évgyűrűkkel és 
ezért kevésbbé értékes fával birnak; ámde a hosszas elnyomatás 
után nyert gyéritési anyag épitőtechnikai minősége is silány, 
mert az ily törzsek ugyan szűk évgyűrűkkel, de ennek daczára 
kevés nyári fával birnak. A magasabb korban bekövetkező mér
sékelt gyérítés elősegíti a tömegnövekedést és a korral hanyatló 
faminőséget is újból emelheti. 

A talajminőség megóvása és emelése kedvezően hat a fa 
minőségére. 

Lombfáknak valamivel téresebb állásra van szükségük, mint 
a fenyőknek, hogy a legjobb fát termeljék, de mégsem annyira 
csekély sűrűségre, hogy az ágképződés nagyon elősegittessék. 
A még élő galyak mérsékelt lenyesése a lombfáknál szintén 
emeli a fa minőségét. 



Sok esetben, különösen a fenyőféléknél, a nagy tömegek 
előállítására irányuló törekvés nem egyeztethető össze a jó minő
ségű fa nevelésének feltételeivel. Ámde az utóbbiak okvetlenül 
figyelembevételt igényelnek a tisztán a tömegtermelésre törekvő 
gazdasággal szemben. Bund  Károly. 

ú£ ú£ 

FAKERESKEDELEM. 
Faeladások e r e d m é n y e i . Legutolsó ily czimü közleményünk 

óta a még csak igen lassú visszafejlődésben lévő pénzválság a 
faértékesités terén erősen éreztette hatását, amely a vételkedv tel
jes hiányában nyilvánult. Igazolja ezt a nagyszámú eredménytelen 
árverés, amelyet alább felsorolunk. Egyébként azonban a fapiacz 
helyzete nem ad okot aggodalomra s csupán a pénzpiacz teljes 
jobbrafordulását kell bevárni, hogy az eladatlanul maradt fatö
megek elfogadható áron vevőre találjanak. 

A mult év utolsó hónapjaiban és a folyó év elején a követ
kező árverésekről szereztünk tudomást: 

Fenyő. 
Szomolnokhuta 1500 nfi 16-54 cm v. jf. m»-kint 8-3 K (8-0 K). 
Beszterczenaszódvidéki ösztöndijalap. 602 kat. h., 83.918 /rc3 lf. haszonfa 

554.000 K (503.508 K). 
Körtnöczbánya 1951 m3 ledöntött lf. és jf. 25.400 K (20.000 K). 
Pürkerecz lf. tövön 4-08 K. 
Rókus, Szepes megye 1000 m8 tövön á 12-40 K (11-50). 

Tölgy. 

Debreczen város 19.000 koros törzs 105050 K. 
Dobronya 1727 db tölgy 34 OT!-en felül 21-50 K, azon alul 13-2 K 

III. oszt. és dongának való 6 K //z3-kint, tűzifa 1-10 K iirm a-kér\t. 
Határőrvidéki beruházási alap, szlavóniai tölgyerdeiben 10 vágás bocsát

tatott eladásra (október 15-én). Ezek közül csak 4 kelt el, ezek azonban 23%-kal 
a becsáron felül. Az eladott 4 vágás kikiáltási ára 755.135 K, a vételár 
940.334 K volt. 6 vágás 2,615.060 K becsült értékkel eladatlan maradt. 

Beszterczebányai püspökség, Garamszentkereszt 4700 tölgytörzs 25.500 K 
(23.777 K). 

Selmeczbányai erdőgondnokságban 22.881 K-ra becsült tölgyfa 26.000 K-ért 
kelt el. 

Czobest aradmegyei község volt úrbéresei 1677 törzse 65.050 K (65.000 K) 



Gróf Normann valpovói tölgycrdejét a Societé d'importation de chéne 
(Normanéi) vette meg 3 millió koronáért. 

Körösi vagyonközség 1612 tölgyfája 316.701 K (316.460 K). 
Lugosi erdőigazgatóság, zsuresti erdő 1141 m3 16.360 K-ért. 
Miklóstelke 110 db tölgytörzs 5640 K (5455 K). 
Gyepes 4628 db. tölgytörzs 47.350 K (43.371 K). 
Adorján 2676 db tölgytörzs 20.332 K. 
Nagysink 3220 db tölgytörzs 66.000 K (54.000 K). 

Bükk. 
Apácza község 76 holdnyi bükköse 23.000 K (15.186 K). 
Pürkerecz, b. tövön P05 m3-kint. 
Kacza község, 307 hold, 82.300 K (82.200 K). 

Vegyes. 
Pécsváradi közalap, urad. ráczmecskei erdő 156-3 h. t. cs. b. gy. 167.500 K 

(132.720 K). 
Nagykőveresi vallásalap. erdő 3 éven át kihasználandó 98\3 h. 19.722 rm 

t. gy. nyár, 382.000 K (172.273 K). 
Korond f. és b. 205.050 K (178.964 K). 
Határőrvidéki beruházási alap, u. n. fehérfavágásai. 8 közül 3 kelt el 

okt. 15-én. Az eladott vágások becsértéke 75.186 K, vételára 91.587 K ( + 2 1 % ) . 
5 vágás (447.684 K) eladatlan maradt. 

M. k. tanulmányalap apátfalvai erdejében 12,499 irfi b. t. gy. 62.555 K 
(46.502 K). 

Eredménytelen árverések. 
Dobrócsi és karámi m. k. erdőgondnokságok (Zólyomm.) évi mintegy 

46.000 m3 házilag termelt fenyőhaszonfájára vonatkozó, m. é. nov. 2-án tartott 
árverés. Zólyomi m. k. erdőgondnokság (tölgyhaszonfa) Kassa város, Pribilina 
község és Kőrösmező v. urb. által kiirt árverések. Százkeresztur község (tölgy), 
Szászrégeni tutaj kereskedő társulat (fenyőfa), Bánffy György gr. urad., Bogács, 
Tornaörs közs. Tótváradi m. k. erdőgondnokság, pernyesti erdő (Aradm). Selmecz-
bányai m. k. erdőgondnokság (tölgy), nagylucskai v. urb. (tölgy), Hernádfő 
(luczf.), Hadik-Barkóczy gr. urad. Varannó (tölgy), Nagydisznód (tölgy), Vári 
(tölgy), Ozdola (luczf.), Fehértemplom (nyár), Segyest (tölgy), Libánfalva (b.) 
Berzászkai és herkulesfürdői erdőgondnokságok fatermésének árverése. 

1907 . év i á t l a g o s f a á r a k S z a b a d k a v á r o s e r d e i b e n . Észre
vétel : A rakodók, ahol az eladás történt, a várostól 6 - 1 0 km 
távolságra feküsznek, a városig műút csak felerészben van. Ezen 
rakodókon került eladásra az összes akác és kőrisfaanyag, mig a 
nyárfa jobbára távolabbi (12—19 km) távolságban fekvő rakodó
kon került eladásra. A tüzifarakásolás nyersen 220 cm magas, 
2 m széles; kalodarakás nélkül karók közé rakva villás ágakkal 
erősítve. A tűzifa nyilvános árverésen lett eladva. A szerszámfa 



pedig szabadkézből állandó egységár mellett kéreggel együtt 
mérve, a középátmérőből számított köbtartalom szerint. 

1* 
V á l a s z t é k Méret 

Forgalmi 
ár 

Termelési 
és szállítá
si költség 

Tőár 
j e g y z e t 

o w, K f K f K f 

1 Akác szerszámra 1 tömör/ra3 30 — 4 68 25 32 8 ív/z-től felj. 
2 Kőris szerszámra „ 30 — 4 83 25 17 12 ÍVH-tŐl 

3 Nyár szerszámfa » 8 — 1 20 6 80 40 cm-tő\ 

4 Akác szinhasáb 1 ürm:! 12 94 1 50 11 44 átlag 5'5 q 

5 tuskóshasáb 5 80 1 50 4 30 

6 „ dorong a 10 99 1 50 9 49 

7 
8 
9 

» ágfa 
„ rőzse 

Kőris hasáb 
1 kéve 
l ürm8 

6 

10 

92 
10.3 

75 

1 

1 

50 
5. is 

60 

5 

9 

42 
5 .15 

15 

a kéve 25—40 
cm átmérőjű 

10 ,, dorong . n 9 47 1 60 7 87 

11 rőzse .__ 1 kéve — 12.6 — 6.3 — 6.3 

12 Nyár hasáb___ 1 ürm3 3 44 1 17 2 27 

13 „ dorong a 3 26 1 17 2 09 

14 . ág ,, 2 28 1 17 1 11 

15 „ rőzse... 1 kéve — 04.4 — 2 .2 — 2 .2 

16 180 cm hosszú haso
gatott I. oszt. akác 
szőlőkaró 1000 drb 80 21 64 58 36 > I 

17 140 cm hosszú haso
gatott 11. oszt. akác 
szőlőkaró 1000 drb 56 78 13 38 43 40 

81 de nem 
ÜXÍ kötegelve. 
u 

-C ) 

Szabadka, 1908. január 27. Kallivoda Andor, 
m. kir. erdőmester. 

A fa, cserkéreg és szőrmeáru ára Bécsben. A bécsi áru
tőzsdén 1908. január havában a fa, cserkéreg és szőrmeáru követ

kező átlagárai jegyeztettek: 
I. Tűzifa a bécsi vasúti állomásokon: 

1 ürm I. rendű fuvarozott bükkhasábfa .. 12'— K 
1 -„ II. „ . - . -.- 1 1 - - i 
1 •„ I. , úsztatott „ 10-50 i 
1 „ II. , „ . 10-— „ 
1 „ I. „ fuvarozott luczfenyő 10-50 ,, 
1 ., I. » úsztatott „ 10-— „ 
1 „ 1. „ fuvarozott erdeifenyő 10-50 „ 



II. Épület- és műfa a bécsi vasuti állomásokon ! 
1 nfi luczfenyő gerenda , 8 / í4 cm .. ... ... 40'— K 
1 „ „ szarufa 1 , , / i 4 • _. 32.'— » 
1 „ elsőrendű luczfenyő padlódeszka .__ 56'— „ 

erdeifenyő „ ... 52'— „ 
1 állvány-padló ::: — :.: - - — 40-— „ 
1 „ válogatott tölgypadló és deszka .'. ... . . . . 122'— „ 
1 válogatlan „ « „ ... — 114"— „ 
1 „ elsőrendű parkettáru ... . . . . . . . . 110'— 
1 „ másodrendű » ... 90"— » 
1 hektoliter tölgy oldal- és fenékdonga 9" 
1 „ felszerelt kész hordó ._. .. 14'— „ 
1000 db szőlőkaró 1'6 m puha ... 26'— „ 
1000 „ n « » kemény 3 6 — 
1000 „ fazsindely . . . 2 4 — „ 
1 hektoliter faszén . . 2-60 „ 

III. Vasuti talpfák ausztriai telitőtelepeken : 
1 db I. rendű 2'5 rn h. erdeifenyő talpfa telítetlen 3'80 K 
1 „ I. „ „ „ „ „ „ teli tett 5-20 „ 
1 „ I. „ „ „ „ bükk „ telitetlen . . . . 4'80 » 
1 „ I. „ „ „ „ „ „ telitett 6'80 . 
1 „ I. „ „ „ „ tölgy „ telitetlen . . . . 6 -50 „ 
1 „ I. „ „ „ „ „ „ telitett . 7-50 „ 

A telités kátrányolajjal értendő. 

A vasuti talpfák forgalmában az Orosz- és Lengyelországból 
érkező erdeifenyő talpfa mindig nagyobb tért hódit, ugy hogy 
az utolsó pályázatok alapján beérkezett ajánlatok csaknem 60%-kal 
túlhaladják a szükségletet. 
IV. Tölgycserkéreg ára 100 kg-kmt: Prima . ... 12-50—13-50 K 

„ 100 „ Originál 10'50—11-50 „ 
„ 100 , Sekunda .. 9- 9-50 „ 
„ 100 „ Tertia T 7 5 0 „ 

Luczfenyőkéreg 100 kg 5-20— 6 9 0 „ 

V. Szőrmeáru, bécsi piaczon : 
1 db farkasbőr .. 25'— K 
1 „ rókabőr .. ... 7'50 „ 
1 „ nyestbőr ... 30-— „ 
1 „ vidrabőr . . . . . 25-— • 
1 „ görénybőr . . . . 4-— „ 
1 // nyulbőr ... —'60 „ 
1 „ üreginyul —"20 „ 

Kallina K-



Talpfa-monopol ium a M á v - n á l ? A magyar kir. államvasutak 
igazgatósága anyagszükséglete beszerzésénél már évtizedek óta 
követi a szabad verseny elvét, amennyiben a szükséges tárgyak 
szállítására pályázatot hirdet, a kitűzött határidőre beérkezett pályá
zatokat elbírálja és a szállítással a neki megfelelő szállítót bízza 
meg. Pályázaton kivül beérkezett ajánlatokat a Máv. nem vett 
figyelembe. 

[gy történt ez eddig a Máv. talpfaszükségleteinek fedezésé
nél is. A legutóbb tartott talpfaárverésen azonban a Máv. már 
eltért jól bevált, eddig követett elvétől, amennyiben egy bécsi 
czég ajánlatát fogadta el, amely ugyan a rendes határidőre érke
zett be, de az ajánlat elfogadása mégis csak nagy utánjárás és 
utólagos módosítások eszközlése után sikerült. Már ez az eljárás 
is visszatetszést szült az érdekelt körökben ; most pedig arról hoz 
hírt néhány kereskedelmi lap, hogy néhány nagyobb fatermelő-
vállalat azon fáradozik, hogy nyilvános versenytárgyalás mellőzé
sével, alkutárgyalások utján hosszú időre szóló kötéseket csináljon 
talpfák szállítására. Eltekintve a dolog immorális oldalától, a Máv. 
ezen eljárásának az volna a következménye, hogy a kis- és közép-
termelők a talpfaszállitásokból kizáratnának és kénytelenek volnának 
termékeiket mint elszállítok annak a 3—4 nagy szállítónak az általuk 
diktálandó árakon eladni. A Máv.-nak is az az érdeke, hogy minél 
több szállítója legyen, hogy a szabad versenyt fenntartsa és habár 
nagy talpfaszükséglete mellett a nagy szállítókat ki nem zárhatja, 
szükségletének legalább Vs-át fenn kell tartania a kis- és közép
termelők részére. 

A talpfa-monopolium életbeléptetésével az erdőtulajdonosok 
is károsodnának, mert ha 3 —4 vállalat a Máv. egész talpfaszük
ségletének fedezésére kap megbízást, a kisebb objektumokra, 
melyeknek faanyaga esak talpfakészitésre használható, majd nem 
akad vevő. 

Kivánatos volna, hogy a kereskedelemügyi minisztérium, mint 
amely a benyújtott ajánlatok elbírálására és jóváhagyására van 
hivatva, a szállításoknál az eddig követett rendszerhez térjen vissza 
és az alkutárgyalások rendszerét ne engedje meghonosítani. Fr. L. 

Romániai f a k i v i t e l i r . - t . Az ily czimen megalakult részvény
társaságról az Erdészeti Lapok m. év 1454. oldalán közölt hírünk 



*) Mindenesetre jobb lett volna, ha magában a Bp. H.-ban jelent volna 
meg a volt községi jegyző állításainak czáfolata. Tudtunkkal be is küldetett oda 
íly^ értelmű kézirat, mely azonban nem jelent meg. Ily körülmények között Craus 
Géza urnák hasonló irányzatú fenti czikkét közlendőnek tartottuk, hogy legalább 
szaklapunkban részesüljön visszautasításban az a lehetetlen okoskodás, hogy a 
husdrágaságnak az erdőgazdaság volna az oka. De azzal, hogy a Bp. H. czikkére 
itt válasznak helyt adunk, nem akarjuk azt dokumentálni, hogy az ilyen helyi 
bajok általánosítására alapított, vagy gyakran bizonyos helyi kívánságok elő
mozdítására szolgáló közleményeknek túlságosan vagy jelentőséget tulajdonítunk. 

az ügyben azóta beállott fordulatok miatt módosítást igényel. 
A Steinherz B. czég külföldi hitelezőinek közbelépte folytán 
ugyanis nem a múltkori hírünkben emiitett részvénytársaság 
vette át a czég ügyeit, hanem ugyanoly czimen ujabb részvény
társaság alakult, amelynek igazgatásában Steinherz nem szerepel. 

Az alaptőke 5 millió korona (25.000 db 200 koronás ré*z-
vény). Igazgatósága: Engel Aurél dr., Fuchs Artúr, Hajós Zsig
mond dr., Horváth Lipót dr., Humerl Ottó, Pollák József, Schultz 
Manó, Radnai Arnold, id. Schultz József, Sebestyén Rikárd és 
Sebestyén Samu. 

ó& ó£ 

A drágaság oka. 
Irta: Craus Géza. 

Ezen czim alatt a Bp. H. január 22. számában a valóságnak 

nem mindenben megfelelő elmefuttatás jelent meg Metzker 
Károly visegrádi volt községi jegyző ur tollából, ki a drága

ság okát abban leli, hogy az úrbéri elkülönítéseknél a nép meg
rövidült, kevés erdőt, legelőt kapott s azt sem használhatja az 
erdőtörvény miatt, s igy nem lévén képes az állattenyésztésre, 
a hus s minden egyéb megdrágult.*) 

A jóhiszeműség hiányát semmiképpen sem akarom a czikkre 
reásütni s igy általános fejtegetésének alapmotívumait az „Urbárium" 
„nyílt parancs" s az 1871. évi Lili. t.-cz. végrehajtását illetőleg 
el is fogadom; bár azon vádja, hogy az úrbéri elkülöníté
seknél nem az igazság volt irányadó, hanem a földesúr kihasználta 
a nép tudatlanságát, nagyon is szoczialisztikus izü és talán nem 
is teljesen megfontolt állítás! Már régen meg van állapítva, hogy 



a földesurak egyáltalán nem fukarkodtak s ahol csak lehetett, 
mindenütt ők engedtek. Bizonysága ennek, hogy ezen birtokren
dezések sok helyt békés uton nyertek elintézést. 

Ámde bárhogyan is volt az eset, elég az hozzá, hogy a czikk 
állítása szerint, a nép elszegényedésének egyik főoka az, hogy 
lehetetlenné tették neki az állattenyésztést. Ezt avval is indokolni 
kívánja, hogy vannak községek, hol az úrbéri jogosultságok 
forgalmi vételára 30 korona, sőt ennél is kevesebb, melynek 
évi kamataiból 1 tehén és 2 sertés tartásköltsége nem telik. 

Az egészben a legutolsó állítás helyes, mert 30 korona 
kamataiból tényleg a kérdéses költségek nem fedezhetők. De sőt 
még az is elhihető, hogy a visegrádi úrbéresek jogosultságainak 
forgalmi értéke 30 korona. Vannak azonban vidékek, hol ezen 
érték / liter pálinkát tett ki! C?ak emlékezzünk az ezen lapokban 
is közölt erdélyrészi panamákra! A tényleges értéket nem mindig 
lehet a megszorított, félrevezetett s becsapott nép jogainak 
eladási árából meghatározni. Az állami erdőhivatalok becslései 
már számtalanszor kimutatták, hogy az 1 liter pálinkáért eladott 
arányjognak 2 - -300 és több korona volt a becsára, még pedig 
reális becsára, mert később ily árban is kelt el. 

Azt mondja a czikk, hogy ahol nincs legelő, ott nem lehet 
állattenyésztés. S ezen tételből levezeti az erdő- és vadászati tör
vény revíziójának szükségességét. 

A legelőhiány okait azonban közelebbről ki nem fejti, hanem 
ilyenekül csak az úrbéri rendezés hiányait és az erdő- és a vadá
szati törvény intézkedéseit említi. 

Az úrbéri elkülönítésekre vonatkozó megjegyzések, az elmon
dottak után legalább is túlzottaknak mutatkoznak, maradna tehát 
az erdészeti és vadászati törvény bűnbaknak, mint amelyek leg
főbb okai a legelőhiánynak. 

Az erdőtörvényt ujabbi idóben, hogy ugy mondjam, divattá 
vált azon gonosztevőként állítani a világ elé, amely egyedül 
hátráltatja az állattenyésztés kifejlődését, elharácsolván előle 
minden legelőt. Miért? Elmondom röviden néhány szóban, 
bebizonyítandó, hogy mily igazságtalalan dolog oly törvényt 
támadni, amely éppen ezidőszerint gyámolitója és védője 
nemcsak az állattenyésztésnek, hanem a mezőgazdasági:ak és a 



közegészségügynek is, eltekintve a fatermése és a vele kapcsolatos 
iparágak által biztosított millióktól s munkásai életfenntartásától. 

Azok az idők, midőn az urbárium és a nyilt parancs érvény
ben voltak, ragyogtak a boldogságtól; volt legelő elég és volt 
állattenyésztés. Ez igaz, de mért volt igy? E kérdést könnyen 
megfejti a statisztika. Mert a lakosság, a mainak csak hányad
részét képezte! A kisebb lakosság viszonylag is kisebb állat
állományt tartott, amelynek pedig rendelkezésére állottak az akkor 
még irtásoktól és pusztításoktól mentes szűz erdők és az általuk 
védett buja legelőterületek. A kisebb állatállomány szükségletét 
az akkori legelőterületek bőven fedezték; csakúgy, mint a szántók 
is teljesen kielégítették az akkori mezőgazdaság szükségleteit. 
Annál is inkább, mert ama idők még a marhakereskedést sem 
ismerték annyira, mint a vasuti gyorsszállitások mai kora. De nem 
is ismerhették; mert hiszen hízott marhát bizony bajos lábán kül
országba terelni. Ebből folyólag úgyszólván csak a helyi szük
séglet kielégítésére elegendő marhalétszámot tartották. 

A lakosság száma azonban emelkedett. Ehhez képest lassan 
beállott a szántóföld-szükséglet, miből következőleg a legelők 
nagy része feltöretett. Természetes, hogy a népesség szaporodá
sával a marhaállománynak is növekednie kellett. De ezen nagyobb 
marhaállomány szükségletét a régi gondtalan használat mellett 
a legelők területe annál kevésbbé fedezhette, mert hiszen ezek 
nagyobb része szántókká töretett fel. 

A további legelők nyerése végett tehát megkezdődtek az erdő
irtások. Majd az ezek után nyert területek lapályosabb és jobb részei, 
szintén szántókká lettek, ismét csak a legelők rovására, s csakis a 
sekélyebb és meredekebb, hasznavehetetlenebb talajok maradtak 
legelőknek. 

Ezek után jött a vasút, s az ő nagyméretű gyors szállításaival 
könnyen megközelíthetővé tette a távoli piaczokat. Megnyílt a 
marhakereskedés kora is és kibontakozott a mindent elnyelő gazda-
godási és nyerészkedési hajlam földéhségével. 

A legelővel most már nem is igen törődött senki sem. Mindenki 
csak földet, szántót akart. A csak valamire való legelőt is az ekevas 
repeszti széjjel; majd neki megy az erdőknek is, amelyek területe 
fogy, minősége gyengül. 



Az erdők irtását azonban nyomon követik — mint a fényt 
az árnyék — a kopárok s vízmosások. A csapadék romboló erejét, 
a napsugarak tikkasztó, szárító hatását nincs ami megakadályozza, 
mérsékelje. Az egyedül védelmet nyújtott fás növényzet világát a 
fejsze elpusztította. 

Ami csekély legelőt még a földéhség meghagyott, az gondozás 
hiányában a felszaporodott marhaállomány következtében elkopá-
rosodott és száraz, kőgörgeteges vagy vízmosásos terméketlenné 
vált. Az ily sivár és elszomorító képet nyújtó legelőket azután 
birtokosaik egyszerűen ott hagyták, s folytatták az erdőirtást. S ez 
a circulus vitiosus, ki tudja eddig hová vezetett volna, ha az idők 
tizenkettedik órájában meg nem jelenik az erdőtörvény! 

Ez a törvény azután, ha nem is volt képes azonnal a mér-
hetlen bajokat jóvá tenni, de legalább megakadályozta a további 
gazdasági öngyilkosságokat! S mert ezen feladatát teljesítette és 
teljesiti ma is, azért van — hálából — lépten-nyomon annyi 
támadásnak, rágalomnak kitéve! 

Mi okból kellene tehát ezt a törvényt ily irányban revideálni ? 
Talán azért, mert igyekszik a kopárok további terjedésének gátat 
vetni és a már meglevőket ismét visszahóditani a kultúrának? Vagy 
azért, mert anyagtermelésével a közszükségletet fedezi, sokszor 
nem álmodott vagyonhoz, pénzhez juttatva birtokosait s milliókat 
hozva a kereskedelemnek s ezer és ezer szegény munkásnak 
biztos kenyeret? Vagy talán azért, mert a légköri hőkülönbségek 
kiegyenlítésével megvédi jégtől, aszálytól a mezőgazdaságot, 
árvizektől a nép vagyonát? 

Külföldön e törvényt igen szigorúan kezelik, mert jótékony 
hatásáról, sok nyomor és szenvedés árán meggyőződtek. Nálunk 
mindenkinek szálka a szemében! Miért? Mert hála Istennek még 
nem voltak oly nagyobb csapások, melyek nélkülözhetetlenségét 
bizonyították volna, de nagyon közel állunk immár ehhez. 

Csak az elfogult, rosszhiszemű, vagy tudatlan állithatja, hogy 
az erdők fenntartása az állattenyésztés kifejlődésének akadálya! 

Az erdők immár mindenüket odaadták a kielégithetlen legel
tetésnek, amit csak fennmaradásuk legkomolyabb veszélyeztetése 
nélkül odaadhattak. Az erdők fenntartása pedig szintén a leg
komolyabb közgazdasági és közegészségügyi kérdés! 



Az állattenyésztésnek más téren kell immár jövő fejlődésének fel
tételeit keresnie; azon a téren, amelyet ujabban a földmivelésügyi 
kormány is kijelölt, a hihetetlenül elhanyagolt közlegelők feljavítása 
s termékenynyé tétele érdekében kiadott különféle rendelkezéseivel, 
havasi legelők berendezésével, legelőtörvénynyel stb., de amely 
téren — sajnos — oly kevesen követik az életbe vágó s egyedüli 
sikert, eredményt, jólétet igérő útmutatásokat s őszinte törekvéseket! 

Szomorú, de való, hogy számtalan esetben a birtokos nem
törődömsége és kényelemszeretete folytán teljesen elkopárosodott, 
vízmosásos árkokkal összeszaggatott vagy tövis, boróka s egyéb 
gyommal teljesen benőtt legelőterületek feljavításához, megköté
séhez, kitisztításához, fűmagokkal való bevetéséhez, itatókkal ellá
tásához stb. stb. felajánlott állami segélyt, az illető birtokosok 
nem fogadják el! Olyanok mint a makranczos gyermek: nekem 
nem ez kell, nekem az kell, a másik, az erdőirtás! 

Ma már bizonyított s a mezőgazdák részéről is elfogadott 
tény, hogy nagy átlagban az országban a marhaállománynak 
elegendő legelőterülete van; csak a tulajdonosok jóakarata és 
szorgalma szükséges ahhoz, hogy ezen területekből jó legelők is 
váljanak. Az állam részéről az ily törekvések ma már a legna
gyobb figyelemmel, rokonszenvvel fogadtatnak és lehető erkölcsi 
és anyagi segélyben részesittetnek. 

A vázlatosan előadottakból is nyilvánvaló, hogy az erdő
törvény — a legeltetés kérdése tekintetében — revízió alá nem 
vehető. Aki ezt megtenné, az a mezőgazdaság, kultúra, közegészség
ügy stb. terén, oly romboló hatásoknak nyitna kaput, melyek 
azután csakugyan koldusbotot adnának a kivándorló kezébe. 

Az állattenyésztés kifejlődésének akadályát látja továbbá a 
kérdéses czikk a vadászati törvény rendelkezéseiben, jobban 
mondva a rendelkezések hiányosságában s az 1883. évi X X . t.-cz.-et 
is revidiálni óhajtja. 

Bár a vad, s nevezetesen a fővad ezidőszerinti túltengése 
inkább csak közvetve, a mezőgazdasági terményekben okozni 
szokott károsításai utján érdekli az állattenyésztést és nem bir az 
egész országra jelentőséggel, ennek daczára a czikkben említett, 
de az ország más vidékeiről is gyakrabban hallható panaszok 
a vadásztörvény revízióját e tekintetben is tényleg sürgőssé teszik. 



Köztudomású különben is, hogy a vadásztörvénynek immár 
minden szakasza módosításra szorul. Az uj törvény tervezete már 
készen is van és pedig már egy évtizede; ugy hogy most már 
ezen tervezetet is revidiálni kell a mai viszonyoknak meg-
felelőleg! 

Legyen szabad ez alkalomból annak a nézetemnek kifejezést 
adni, hogy a nemzeti élet kifejlődését nagyban gátolná, aki az 
uj törvény megalkotásánál a külföldi vadászoknak hazánk vadász
területein legújabban észlelhető térfoglalásáról megfeledkeznénk. 

Ha a nemzeti állam kiépítéséről nemcsak beszélni akarunk, 
hanem azt tényleg meg is óhajtjuk valósítani, akkor az teljesen 
lehetetlen állapot, hogy a külföldi tőke a vadászat mezejéről a 
magyar embert és honpolgárt egyszerűen kiűzze. 

A magyar vadászterületek tehát magyar honpolgároknak biz
tositandók s a külföld a bérletekből teljesen kizárandó. Próbáljon 
magyar ember a külföldön, bár csak a szomszéd Ausztriában is, 
vadászbérlethez jutni! Azoknak nemzeti érzékük ezen a téren is 
megnyilvánul s nem érzik azt a nagy boldogságot, amit a 
„gavallér" s lovagias magyar, ha az osztrák, vagy cseh főúr vagy 
pénzarisztokrata itteni vadászata után vállát barátságosan meg
tapogatja, vagy kezeit „mosolygó lekötelezettséggel" meg
szorongatja. 

ú$ ú£  ó% 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az erdő- és gazdatisztek nyugdí jügye. A Magyar Gazda
tisztek és Erdőtisztek Országos Egyesülete (melynek tagjai között 
azonban alig egy-két erdőtiszt van), a közelmúltban küldöttséggel 
járult a földmivelésügyi miniszter elé, amely az egyesületnek egyik 
mult évi beadványa kapcsán a magánszolgálatban álló gazdatisztek 
nyugdíjügyének rendezését kérte. Minthogy az Országos Erdészeti 
Egyesület ugyancsak a mult évben felterjesztésében szintén szük
ségesnek jelezte a kormány előtt, hogy a magánszolgálatban álló 
erdőtisztek aggkori ellátásáról gondoskodás történjék, érdekkel bir 
reánk nézve is az a válasz, amelyet Darányi Ignácz földmivelés
ügyi miniszter Bujanovich Sándornak, a küldöttség vezetőjének 
adott. 



A miniszter letett arról a reményről, hogy a nevezett egyesület 
által fenntartott nyugdíjintézettel az általános gazdatiszti nyugdíj 
elérhető volna. Minthogy az uj terv szerint a nyugdij-járulékok 
ugy a tisztet, mint a szolgálatadót terhelnék, kötelességének fogja 
tartani ugy a gazdatisztekkel, mint a gazdákkal érintkezésbe lépni 
és közöttük az ügy megoldására nézve lehetőleg teljes egyetértést 
létesíteni, mert csak igy véli az ily szocziális kérdéseket általános 
megnyugvásra megoldhatni. Reméli, hogy lehetséges lesz az érdekelt 
tényezőket összehozni s ennek megtörténte után fog végleges 
álláspontot foglalni és a kormánynak a törvényhozási akczió iránt 
javaslatot tenni. 

Mindenesetre kívánatos volna, hogy az ügy mielőbb konkrét 
alakot öltene és ez a fontos szocziális kérdés is megoldatnék. 

A k ö z a l a p í t v á n y i erdők személyzete az 1908. évi költség
vetés szerint az egyes fizetési osztályokban következőképpen 
oszlik meg: 

VI. fizetési osztály 2 állás ] 

VII. n  „  1  "  4 2 ° / 0 

VIII. „ „ 6 » ) 
IX. n  , - 6 „ 29°/o 

yC. ii )i 4 " 
X I . „ , 1 „ 2 9 % . 

Erdőgyakornok 1 „ J 
Az eloszlás e szerint kedvezőbb, mint a földmivelésügyi 

minisztérium alá tartozó erdőtiszteknél, kívánatosnak mutatkozik 
azonban még mindig a VII. fizetési osztálybeli állások szaporítása 
a VlII-beliek rovására és a XI . fizetési osztály beolvasztása a X-ikbe. 

A f a á r v e r é s i h i r d e t m é n y e k r ő l ir a „Magyar Faipar és Fa-
kereskedelem" f. é. 3. számában egy m. k. erdőmester. Kifogást 
emel — nézetünk szerint igen helyesen — a fa értékesítésénél 
gyakran követett ama eljárás ellen, hogy az árverési hirdetményben 
csak a törzsszám jelöltetik meg, a köbtartalom nem, s hogy a 
becslési jegyzékbe sem engednek betekintést a venni szándékozóknak, 
akik ilyképpen kénytelenek sokszor körülményes saját-becsléseket 
végezni, holott különben a birtokos által végzett becslés adataiban 
megnyugodnának. Ez az eljárás a versenyt csökkenti és sok jó 
vevőt távoltart az árveréstől, mert vagy nincs elég ideje és 



személyzete a becslés keresztülvitelére, vagy az ezzel járó és 
esetleg kárba vesző költségektől riad vissza. Czikkiró tehát ugy 
az erdőbirtokos, mint a fakereskedő érdekében azt kívánja, hogy 
a törzsszám mellett mindig a köbtartalom is (hozzátehetjük, hogy: 
választékonkint) tétessék ki az árverési hirdetményben és a rész
letes becslési jegyzékbe való betekintés is engedtessék meg. 

„A tüzelőfa kérdéséhez". Hazánk különös ellentéteket rejt 
magában. Az ország északi, keleti és délkeleti részein az erdőnek 
ezer az ellensége, mindenki csak az erdő rovására akarja legelőjét 
bővíteni, az erdő fájából akar meggazdagodni és bármely köz
szükséglet felmerülésénél az első gondolat a rendkivüli fahasználat 
kérelmezése. Az Alföldön és az ország nyugati részeiben, különösen 
a Dunántúl egyes magasabb műveltségű megyéiben már más a 
közhangulat. Itt nagyon is jól meg tudják becsülni az erdőt, gondo
zásban és ápolásban is részesitik. A fahiány tanította meg erre a 
népet, a mely most helyenkintvalóban szeretettelfoglalkozikerdejével. 

Páncél Ottó kir. erdőfelügyelő ur szívességéből alább közöljük 
üödöllei József, Peresd, baranyamegyei község plébánosának a 
Pécsi Napló f. é. január 25-iki számában megjelent czikke egyes 
részeit, amelyek élénken bizonyítják, hogy az ország egyes vidékein 
a fa szűke mennyire megváltoztatja a gondolkozásmódot. 

Én a sokféle drágaság közül most csak egyet veszek föl, a tüzelőfa kér
dését. Ugy vélem, van ennek a kérdésnek akkora fontossága, aminél fogva 
érdemes róla beszélni, még pedig olyan irányban, ami a tüzelőfa-inség elenyész-
tetéséhez, vagy legalább mérsékléséhez eszmékkel kívánna járulni. 

Hogy a pécsi fakereskedésben az aprított tűzifának métermázsája 3 K 20 f., 
ez onnan van, mert a falusi gazdák nem árasztják el már ugy a piaczot fafeles-
legükkel, mint a régebbi években ; ennek ismét az az oka, hogy maguk a falusi 
gazdák legnagyobb része sem tud hol venni elegendő tüzelőanyagot. Abból a 
csekélyke községi erdőből jut talán elég az egésztelkesnek, de a féltelkesnek 
már csak a fele jut, a negyedtelkes meg már ott van. hogy kénytelen magas 
áron az egésztelkestől venni, ha ugyan kaphat. Pedig aztán vannak még bir-
toktalanok is, mesteremberek, kisházasok, zsellér napszámosok, hát ezek mit 
csináljanak, ha á fának régi öléért az eladók 30—40 koronáról beszélnek? Igy 
az egyesek feleslegét megemészti a falu szükséglete, kifelé pedig a piaczra alig 
kerülhet valami. 

Van ugyan a népnek a baj gyógyítására igen életre való eszméje, de ami 
még eddig — egy vagy más okból — kevés eredményt mutat fel. Evégre a 
nép érzéke az ákáczfaültetést szemelte ki, mint amely fa tüzelésre is alkalmas, 
emellett gyorsan növekszik, ugy hogy már 8—10 éves korában bátran használ-



ható, a letarolt helyen pedig csakhamar újra hajt s utána már a második 
évben ritkítással rőzsét szolgáltat. A beültetendő területekre nézve azonban a 
helyi viszonyok s az egyesek érdekei miatt a megválasztás módjai eltérők lehet
nek, sőt tényleg eltérnek egymástól. 

Láthatunk ugyanis nem ritkán területeket, amiket az illető községek vagy 
egyes tulajdonos gazdák már eddig is beültettek s most a faszuk időben a 
szerencsés gondolatnak már nagy hasznát veszik. Ily területek a közlegelők 
silányabb részei az oly községekben, ahol azok a kiosztás által még nem szü-
kittettek. Az egyes gazdák a birtokaikon levő vízmosásokat, vagy más nehezen 
művelhető részeket szintén beültették. Ez az eljárás már teljesen megfelelő és 
maga-magát prosperálja ott, hol a közlegelő elég nagy arra, hogy annak nél-
külözhetőbb részei beültetve, az egész községnek elegendő famennyiséget adhat
nak. De az a baj, hogy ezt az eljárást mindenütt alkalmazni nem lehet, már 
csak azért sem, mivel — tudtom szerint — a mi Baranyánkban igen sok helyen 
a közlegelők tetemes részben ki vannak osztva s igy nincs olyan magától kínál
kozó terület, ahol a községi erdőből való csekély faizást még ákáczfaültetéssel 
is lehetne pótolni. 

Ám a népnek egészséges, megfigyelő gondolkodása az ily helyeken sincs 
kellő tanács nélkül. Látja a nép, hogy néhol az uradalmak dülőföldjei útszéli 
ákáczfa-sorral vaunak szegélyezve és hogy azok az ilyen fából gyakran nem
csak magukat, hanem a béreseket is képesek tüzelőanyaggal ellátni. Azt mond
ják hát a rászoniltabbak. hogy tegyünk ugy, mint az uradalmi bérlő, szegjük 
be a földjeink dűlőit ákáczfa-sorral, igy még akinek csak egy negyedlelek 
birtoka van is, a 8—10 helyen fekvő parczellái végében terem elég tüzelőfa-
pótléka. Csakhogy itt meg a jó szándék a nagyobb birtokosnak a nem akarásán, 
sőt ellenszegülésén törik meg. A nagyobb birtokos ugy gondolkozik, hogy van 
ő neki a községi erdőből elegendő fája s ennélfogva ellene működik annak, 
hogy a szántóföldje mellett vagy azzal szemközt levő szomszédságban olyan 
fasor legyen, ami árnyékával az ő földjét nyomja és ami a levágás után a haj
tásaival az ő területét is felverje. Pedig talán az volna az igazság és emberség( 

hogy ha a nagyobb birtokának nincs is éppen közvetlen szüksége a külön fater-
melésre, azért ha már teremne neki is, mégsem veszne nála kárba, mert a feles
leget eladhatná jó pénzért, a szegényebbet pedig a maga kára nélkül boldogulni 
hagyná. Hanem hát a magánérdek, a rövidlátó önzés persze minden jót elront. 

Van azonban evégre a nép között még más radikálisabb eszme is, aminek 
alkalmazása szintén az olyan helyekre való, hol a közlegelők a kiosztás által 
szűkebb területre szoríttattak. Ezen eszmének abban áll a tervezése, hogy a 
legelő-osztalékföldekből, melyek már a kiosztás előtt is jórészt erdők voltak, 
közakarattal egy olyan dűlőt kellene ültetés alá fogni, amiben a község minden 
birtokos gazdájának része volna. De ez a termelés — bármilyen józannak lássék 
különben — csak a szegényebb^rész tervelése, jobban mondva álmodozása, mert 
rögtön elő áll a nagyobb birtokú s a szegényebbnek ilyenformán prédikál: 
Én a szántóföldembe ákáczfát ültetni nem akarok és mindent elkövetek, hogy 
mások se ültessenek a magukéba-



De vájjon nem volna-e mód, nielylyel az ily nagyfontosságú, mindenkit 
érdeklő, szinte közgazdasági dologban a szegényebbnek pártjára állani s őt az 
igyekezetében elősegíteni. Ugy látszik, hogy van. Ha a hatóságnak közgazdasági 
érdekből van hatalma a gyümölcsösökben a hernyófészkeket leszedetni, a heré-
sekből az arankafoltokat kiégettetni, az elhullott állatot a dögtemetőbe takarít
tatni, a szérű helyeket kimutatni: hát arra nem volna-e ereje és bölcsessége, 
hogy a tüzifahiány pótlását, midőn már meg van rá az eszme és a szükségesség 
érzése, lehetővé tegye és aki erre törekszik, azt a védelme alá fogja ? 

Az erde i f enyő b á b a s e p r ő j é r ő l . W. Jang vizsgálatai szerint 
néhány bábaseprő esetében a Rosellinia tnalacotricha Mesl. gomba
fajt találta, amely azonban csak korhadéklakónak (saprophyt) 
tekinthető. A legtöbb — sőt valószínűleg valamennyi — esetben 
a bábaseprő keletkezésének az okát az évenként ismétlődő csucs-
rügy-sérülésben látja rovarrágás következtében, minek folytán a 
szomszédos rügyek gomolyszerüen csoportosuló hajtásokat ered
ményeznek. E jelenség folytán a hajtások szárcsomóinak tetemes 
megrövidülésén kivül, a tük eltörpülése is észlelhető. A 40—80 
mm-nyi tűhosszuság helyett, az észlelt leghosszabb tűk 30 mm-nek 
felelnek meg. Minden jel tehát azt látszik gyanittatni, hogy ez 
esetben táplálkozási zavar forog szóban, amennyiben a legtöbb 
táplálóanyag a pótlórügyek alakítására fordittatik. Erre vall a 
gyantajáratoknak mindenütt tapasztalható redukcziója is. Mig az 
erdei fenyőre (Pinus silvestris) tiznél több a normális gyanta
járatok száma, addig a bábaseprők 48 megvizsgált tűjén 15 eset
ben 6, 13 esetben 7, 9 esetben 9 és csak 2 esetben 10 gyanta
járat volt található. Tétényi. 

Eperfák p u s z t u l á s a Gibbere l la mor ico la á l ta l . Az olasz
országi Roviggo mellett 1905-ben 600 eperfa került ültetés alá, 
melyek legnagyobb része sajátszerű törzskiszáradás folytán tönkre 
ment, jóllehet azok ültetése a kellő óvatossági eljárásokkal történt. 
A pusztulás a rügyfakadás időszakában következett be, a csemeték 
átlagosan négy esztendősek voltak. A megvizsgált összes fákon a 
törzseket tömérdek fekete bibircs borította, melyek mikroszkópos 
vizsgálat alapján a Oibbtrella moricola jellegzetes peritheciumait 
mutatták; ezeken kivül a téglavörös szinü Fusarium lateritium 
gomba jelenléte volt megállapítható. Néhány esetben csupán 
valamely Nectrla-ía.] éretlen peritheciuma is jelen volt. 

Briosi és Farnetl a Gibberella és Fusarium között levő gene-



tikus összefüggést kísérleti uton megállapították. Ugyané kutatók 
érdeme annak a kiderítése, hogy az eperfák rügyeinek pusztulása 
a Fusarium lateritlum gombának tudandó be, valamint hogy a 
Gibberella moricola az őszkor megjelenő gombaalak, mely a nyár 
folyamán fejlődő rügyeknek a fertőzését okozza. 

Mielőtt a megnevezett kutatók e betegségnek paraszitikus 
eredetét megállapították, általános volt az a nézet, hogy annak 
oka meteorológiai viszonyokban rejlik (köd, fagy, hőmérsékleti hir
telen ingadozások), melyeknek azonban csak közvetett behatás 
tulajdonitható. Valószínű ugyanis, hogy e körülmények az eperfát 
a fertőzésekre hajlamosítják. V. Peglion is azt véli, hogy az általa 
szintén vizsgált hasonló esetekben a prádispoziczió okai a közel
múlt tavasz meteorológiai viszonyaiban keresendők; a márczius 
zimankós volt, amikor az ültetések történtek, április elején pedig 
éjjeli erős derek voltak. Tétényi 

A sün (Erinaeeus europaeus L.) természetrajzához. (Kérdés.) 
Egyelőre szűkebb körben, bizalmas kollégák között óhajtok egy 
érdekes kérdést felvetni, melyre — biztosan hiszem — jön is 
majd mindenféle, a kérdésben érintendő állatéleti jelenségnek 
talán végleges érvényű körvonalozására is elegendő tapasz
talat és véleménynyilvánítás. 

Arról volna ugyanis szó, miszerint igaz-e, hogy a sün 
(Erinaeeus europaeus L.) — népies nyelven: sündisznó, tüskés
borz, tüskésdisznó, földi disznó stb. — a földön heverő gyümöl
csökre hemperedve, a tüskéire szuródott gyümölcscsel ballagna 
vissza vaczkába? 

Long Vilmos dr. természetbúvár — eltekintve ez esetben 
attól, hogy a reklámot hajhászó Amerikában — pár hónap előtt 
tankönyvekben is publikálta azon állítását, hogy a sün tényleg 
meghemperedik az aszalás végett napra kiterített alma között, 
bizonyára azon szándékkal, hogy zsákmányát fáradság nélkül saját 
hátán hurczolhassa haza!? Long ezen 's egyéb hasonlóan fantasz
tikusnak tetsző állítása miatt meglehetősen goromba támadást 
kapott éppen Roosevelt, az Egyesült-Államoknak ismert elnöke 
részéről. 

En szintén azt vagyok hajlandó állítani, hogy a sünnek jelzett 
taktikája tény. Magam nem láttam ugyan, de egy öreg erdőőr, 



ki báró lnkeyék iharosi uradalmának „Búrja" nevű erdőrészét 
38 év óta lakja, többször (tehát nem egyszer!) észlelte, miszerint 
a sün — mely ott meglehetős számban fordul elő — akárhány
szor megteszi, hogy az erdőben teritéken fekvő vadkörtére hen-
teredik és az igy tüskéire szúrt körtéket magával is viszi. 

Részemről e többszörösen észlelt és feltétlenül megbízható 
forrásból vett tapasztalatot hajlandó vagyok akczeptálni azon 
hármas indok alapján, mely szerint: 

a) Bár a sün (Erinaceus europaeus) a rovarevők (Insectivora) 
rendjébe tartozik, zápfogainak eltompult csúcsa és a tapasztalás 
arra mutatnak, hogy gyümölcsökkel és magvakkal is kiadóan 
táplálkozik; 

b) A sün, tudatában lévén annak, hogy hátbőrének tüskéi 
ugy védelmi, mint támadó helyzetében rendkívüli eredménynyel 
használhatók, nincs okunk kétkedni abban, hogy tüskéit élelem
szerzésre a fenti módon segítségül ne venné; 

c) Mint téli álmot alvó állatnak, a sünnek is tagadhatlanul 
bizonyos mértékű takarékossági érzéke van és ez készteti arra, 
hogy búvóhelyére a gazdag vadkörte-teritékből egyszerre minél 
többet elczipelhessen. Érzékeinek bámulatos finomságát igazolja 
az emiitett esetben a vadkörtének, mint hosszabb ideig eltartható 
gyümölcsnek előszeretettel történt kiválasztása. 

A sün, mint leginkább erdőn élő állat, első sorban bennünket, 
erdészeket érdekel, ezért erős a reményem — figyelmeztetve 
egyben az erdő-, szőlő- és vadőrök, valamint pásztorok sokszor 
elfogadható bemondásainak szükségességére — hogy e nyilt 
kérdést magunk között is, hogy ugy mondjam: pro domo minden 
oldaláról tisztázhatjuk. Barthos Gyula. 

Gazdasági előadások Komárom megyében. A Komárom
megyei Gazdasági Egyesület által rendezett népszerű gazdasági 
előadások sorozatában örvendetesképpen az erdészet is kiveszi 
részét. Amint értesülünk, Pöschl Ferencz m. kir. főerdész a legelő
kérdésről és a tagosításról tart előadásokat. 

Halálozás. Bónis Kálmán m. kir. erdész, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja (Fenyvesvölgy, Ung m.) m. hó 14-én 
36 éves korában elhunyt. A gyászesetről az ungvári m. kir. 
főerdőhivatal tisztikara külön gyászjelentést adott ki. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem köriili magyar miniszterem előterjesztésére Abnásy Andor 
erdőigazgatónak saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkal
mából sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatai elismeréséül Ferencz 
József-rendem tiszti keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1908. évi január hó 6-án. 
Ferencz József s. k. 
Zichy Aladár gróf s. k. 

+ 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szenes fózsefxa. kir. főerdő-
tanácsost Budapestről Lúgosra s megbízta az ottani m. kir. erdőigazgatóság 
vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a számvevőségek egyesitett létszámá
ban Gözsy Qyula számvizsgálói cimmel felruházott erdőszámellenőrt erdő
számvizsgálóvá, Balázsovits Kornél számellenőri czimmel és jelleggel felruhá
zott számtisztet miniszteri számellenőrré és Kovács Ferencz erdószámtisztet 
erdőszámellenőrré nevezte ki. 

ú% ú£ ú% 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyző 
alap intéző bizottságának 1907. évi deczember hó 20-án tartott üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos elnök, Nagy Károly 
m. kir. főerdőtanácsos előadó, Laitner Elek miniszteri tanácsos, Lászlóffy Gábor, 
Szenes József, Kócsy János, Simenszky Kálmán, Levifzky Albert m. kir. főerdő-
tanácsosok. Arató Gyula m. kir. erdőtanácsos, Nagy Elek m. kir. főerdőtanácsos, 
Karvas Emil m. kir. erdőmester bizottsági tagok, Térfi Béla m. kir. erdőmester 
jegyző és Huttya Pál m. kir. erdőszámellenőr mint az alap számvevője. 

Elnök üdvözli a megjelent tagokat s az ülést határozatképesnek nyilvá
nítván, azt megnyitja és bejelenti, hogy Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsos 
távolmaradását hivatalos elfoglaltságával, Havas József miniszteri tanácsos pedig 
betegségével kimentette. 

I. Jegyző felolvassa az alap vagyonának az elmúlt évnegyed végéről, vagyis 
1907. év szeptember hó 30-áról a számvivő által összeállított kimutatást, mely 
szerint: 

az alap álladéka 1907. évi szeptember hó végével: 



/. lirtékpapirok: 
A magyar leszámítoló és pénzváltó banknál 

elhelyezett 200.000 korona névértékű 
4%-os koronajáradékkötvény 200.000 K — f 

2. Folyó- c's chequeszámlák: 
a) A magyar leszámítoló és pénzváltó bank

nál nyitott folyószámlán ... 29.348 K — f. 
b) A magyar kir. postatakarékpénztárnál 

nyitott 15.666. sz. chequeszámlán 2.770 K 81 f. 32.118 K 81 f. 
Összesen 232.118 K 81 f. 

Ebből az összegből esik : 
a) az alaptőkére „ . . . . . . . . . 1 ._. 144.033 K 91 f. 
b) a folyó kezelésre ._ ... .. . . . . . . ... . 88.084 K 90 f. 

Összesen . . . 232.118 K 81 f. 

A b) alatti folyó kezelésnél kimutatott 8 8.084 K 90 fillérből pedig esik : 

a) az 1907/8. tanévre kiosztható segélyekre 46.130 K — f. 
b) az 1907. évi bruttó jövedelemre— ... ... 41.954 K 90 f. 

Összesen .. . 88.084 K 90 f. 
Budapesten, 1907. évi szeptember 30-án. Huttya Pál s. k. 

az alap számvivője. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi és az előadó javaslatára elhatározza, 
hogy a magyar leszámítoló és pénzváltó banknál elhelyezett pénzösszeg feleslegé
ből, az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 20.000 (húszezer) korona név
értékű 4°/o-os járadékkötvényt vásárol s ennek foganatosítására nevezett bankot 
kéri fel. 

2. Jegyző felolvassa Diánovszky Pál kir. erdőmester bejelentését, mely 
szerint leánya a folyó tanévet magánúton fogja végezni s így a neki engedélye
zett 200 korona segélyt nem veheti fel. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s minthogy az alapszabályzat 
25. §-a szerint az egész összegükben beszüntetett segélyek az eredeti segély
kiosztáskor megállapított sorrendben oly szülőknek illetve árváknak adományo-
zandók, kik annak idején segélyben az összeg elégtelensége miatt nem 
részesülhettek: elhatározza, hogy e 200 korona segélynek Derecskéi Károly m. kir. 
erdőmester részére való adományozását hozza a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
urnái javaslatba. 

3. Jegyző felolvassa Szőllősy Rezső ni. kir. erdőszámellenőr bejelentését^ 
mely szerint 200 korona segélyben részesített Gizella leánya betegsége miatt 
folyó évi október hó végével az iskolából kilépett. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s amég fel nem vett 8 havi segély
részletnek, vagyis 160 koronának az alaptőkéhez való csatolását határozza el 
(Alapszabály 23. §.) 



4. Jegyző bemutatja Hajdú Dezső m. kir. főerdész kérvényét, melyben 
Sándor fiának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, annak daczára, 
hogy fia folyó évi október hótól kezdve már odahaza végzi elemi iskolai 
tanulmányait. 

Minthogy az alapszabályzatnak 18. §. c) pontja szerint elemi iskolába járó 
gyermek segélyben csak akkor részesülhet, ha megfelelő helybeli tanintézet hiá
nyában másutt tanulni kénytelen, a bizottság a segély beszüntetését és a még 
fel nem vett 9 havi részletnek, vagyis 180 koronának az alaptőkéhez való csato
lását határozza el. 

5. Jegyző bemutalja Krizsán Mihály kir. erdőszámvizsgáló kérvényét, 
melyben Stefánia leánya részére segélyt kér. 

Arra való tekintettel, hogy segélyek alapszabályszerüleg évenként csak 
egyszer, még pedig minden év július havában osztatnak ki, a bizottság a kérel
met figyelembe nem vehette. 

6. Jegyző bemutatja Dracar Malvin kérvényét, melyben kéri, hogy a női 
ipariskolába járó Alma leánya által az elmúlt években élvezett 300 korona segély 
a folyó évre is megadassák. 

Minthogy az uj alapszabályzatnak 18. §-a szerint női ipariskolába járó 
leánygyermek segélyben nem részesülhet s a folyamodónak kérvénye ez alapon 
már a folyó évi segélykiosztás alkalmával is elutasittatott, a bizottság ez ujabb 
kérelmet sem vehette figyelembe. 

7. Jegyző felolvassa özv. Rozsnyay Jánosné beadványát, melyben bejelenti, 
hogy Ilona leánya a nagyszebeni tanítóképzőben ingyenes helyre felvétetett és 
egyúttal kéri, hogy három gyermek nevelésével járó nagy költségeire való tekin
tettel, a leányának adományozott 200 korona segélyt ennek daczára is megtarthassa. 

A bizottság a folyamodónak szerény anyagi halyzetére való tekintettel a 
segély érintetlenül hagyását határozza el. 

8. Jegyző bemutatja Kovács Pál m. kir. főerdész kérvényét, melyben az 
Irma leányának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, habár 
leánya a nagyszebeni zárdában 100 korona kedvezményt élvez. 

A bizottság a kedvezmény nagyságának s a folyamodó anyagi helyzetének 
mérlegelése után a segély meghagyását határozza el. 

9. Jegyző bemutatja Krippel Móricz m. kir. erdőmester beadványát, mely
ben Tibor fiának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, jóllehet 
fia az erzsébetvárosi internátusban 100 korona kedvezményt élvez. 

A bizottság a kedvezmény nagyságának és a folyamodó anyagi helyzetének 
mérlegelése után a segély meghagyását határozza el. 

10. Jegyző bemutatja Ziegler Mihály m. kir. főerdész kérvényét, melyben 
a Jolán leányának adományozott 200 korona segély meghagyását kéri, habár 
leánya a máramarosszigeti Mária-Valéria leánynevelő intézet internátusában 
ingyenes helyre vétetett fel. 

Bizottság arra való tekintettel, hogy a folyamodónak négy gyermek taní
tásáról kell gondoskodnia, a segély meghagyását határozza el. 



11. Jegyző bemutatja Székely István m. kir. erdőmester beadványát, mely
ben Erzsi leányának adományozott 200 korona segélynek István fiára átruházását 
kéri, mert Erzsi leánya tanulmányait magán uton fogja folytatni. 

Minthogy a bemutatott bizonyítvány szerint a folyamodónak István fia is 
megfelel az alapszabályzat 17. és 18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság 
a szabályzat 24. §-a alapján a kérelem teljesítését hozza javaslatba. 

12. Jegyző bemutatja Divald Béla m. kir. erdőmester beadványát, melyben 
a Jolán leányának adományozott segélyt Kálmán fiára kéri átruházni, mert Jolán 
leányát szerény anyagi viszonyai mialt házon kívül már nem taníttathatja. 

Minthogy a folyamodónak Kálmán fia is megfelel az alapszabályzat 17. és 
18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság a szabályzat 24. §-a alapján a 
kérelem teljesítését hozza javaslatba. 

13. Jegyző bemutatja Solc Henrik kir. erdőszámvizsgáló kérvényét, melyben 
a János fiának adományozott 200 korona segélyt György vagy Lajos fiára kéri 
átruházni, mert János fia tanulmányait magánúton fogja folytatni. 

Minthogy a folyamodónak ugy György mint Lajos fia megfelel az alap
szabályzat 17. és 18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság a szabályzat 
24. §-a alapján a kérelem teljesítését s a segélynek Lajosra való átruházását hozza 
javaslatba, mert Lajosnak elmúlt évi iskolai bizonyítványa Györgyénél sokkal jobb 

14. Jegyző bemutatja Szilárd Iván m. kir. erdőszámtiszt kérvényét, melyben 
Józsi fiának adományozott 200 korona segélyt Sári leányára átruházni kéri, mert 
Józsi fia gimnázium helyett odahaza végzi az 5 elemi osztályt. 

Minthogy a folyamodónak Sári leánya is megfelel az. alapszabályzat 17. és 
18. §-aiban kikötött feltételeknek, a bizottság a szabályzat 24. §-a alapján a 
kérelem teljesítését hozza javaslatba. 

15. Jegyző bemutatja Pásztor Sándor m. kir. főerdész kérvényét, melyben 
arra való tekintettel, hogy 200 korona segélyben részesített Margit leányát súlyos 
megbetegedése miatt csak januártól kezdve adhatja be iskolába, kéri, hogy a 
szeptember-deczemberi segélyrészletek Sándor és István fiainak utaltassanak ki, 
akik szeptember és október hónapokban nővérük ragályos betegsége miatt elemi 
iskoláikat a szülői háztól távol végezték. 

A bizottság értesíteni határozza a folyamodót, hogy amennyiben Margit 
leányának pótló beiratását igazolni fogja, az elmúlt havi segélyrészletek is ki 
fognak utalványoztatni. 

16. Előadó bemutatja az alap jövedelmeinek beszedéséről, vagyonának 
kezeléséről és ellenőrzéséről az 1905. év február 18-iki gyűlés határozatával kikül
dött albizottság által összeállított utasítás tervezetét. 

A bizottság az utasítás-tervezet minden egyes pontját behatóan letár
gyalván azt jóváhagyás végett a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur elé terjesz
teni határozza. 

17. Előadó javaslatba hozza, hogy a jegyző és számvivő f. évi működésük 
elismeréséül az alapszabályzat 4 §-ának rendelkezése alapján - mint az elmúlt 
években — 500—500 korona tiszteletdíjban részesít lessenek. 



A bizottság a javaslatot elfogadja s a löldmivelésügyi miniszter ur enge
délyét kikérni határozza arra, hogy a bizottság elnöke az alap jegyzői teendőit 
teljesítő "Férfi Béla m. kir. erdőmester és Spettmann János m. kir. főerdész 
részére együtt 500 és Huttya Pál m. kir. erdőszátnellenőr, mint az alap szám
vivője részére szintén 500 korona tiszteletdíjat a jövő 1908. év elején kiutal
ványozhasson. 

Kimondja egyúttal az intéző bizottság, hogy az első 500 koronából jegyzői 
megbízatásuk időtartamához képest Térfi Béla m. kir. erdőniesternek 167 korona, 
Spettmann János m. kir. főerdésznek pedig 333 korona lenne folyósítandó. 

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 

Nagy Károly s. k. m. kir. főerdőtanácsos, 
az intéző bizottság előadója. 

Horváth Sándor s. k. min. tanácsos, 
az intéző bizottság elnöke. 

Térfi Béla s. k. m. kir. erdőmester, 
a bizottság jegyzője. 



Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi V. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (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. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

1 9 0 8 . H a t o d i k é v f o l y a m . 1 9 0 8 . 

Egy állatkedvelő sem nélkülözheti a legolcsóbb és legjobb baromfi-
és házinyultenyésztési h e t i k é p e s szaklapot, a 

„BAROMFITENYÉSZTÉS"-!, 
mely a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és díszmadár-, galamb- és 
házinyultenyésztési és értékesítési kérdéseket a legteljesebben felkarolja 
és tárgyalja. 

6 1 Főszerkesztő: 
H R E B L A Y E M I L 

állattenyésztési felügyelő. 
Földbirtokosok, bérlök, gazdatisztek, kisgazdák, iparosok és magánzók 

egyaránt haszonnal és élvezettel olvashatják a ..Baromfitenyésztés"-!, 
a magyar baromfitenyésztési ügy igaz barátját. — Előfizetési ára : Egy 
évre 10 K, félévre 5 K. A „Baromfitenyésztés" hetenként szép képeket 
közöl. — Levélszekrényében minden kérdésre megbízhatóan és pontosan 
válaszol. A „Baromfitenyésztés" olcsóságával (egész évre 10 K, félévre 
5 K. a szerényebb és legkényesebb igényeket is kielégíti. Előfizetési 
pénzek e czim alatt : „Baromfitenyésztés" szerkesztőségének Budapest, 
Rákosliget, V. utcza 3. küldendők. 

Ezen heti képes szaklapot a szerkesztőség mindenkinek, aki levelező
lapon hozzá fordul, 3 héten át ingyen és bérmontve küldi mutatóul, mert 
a szerkesztő azt akarja, hogy e hézagpótló lapot minden tenyésztő meg
ismerje. — Aki a „Baromfitenyeszté8"-re egy évre 10 koronával egyszerre 
már most e l ő f i z e t , a z e z e n é v b e n t e l j e s e n i n g y e n k a p j a 
a l a p o t . (1—8) 



X X X I . évfolyam. „Gyakorlati Mezőgazda". Mint okszerű növény
termelő, állattenyésztő, kertész, borász és házigazda. Havonta kétszer 
megjelenő praktikus irányú képes gazdasági szaklap. Földbirtokosok, 
bérlők, gazdatisztek, lelkészek s egyéb gazdaságkedvelők számára. 
Felelős szerkesztő: Hreblay Emil, állattenyésztési m. kir. felügyelő. 
Megjelenik minden hónap 10-én és 25-én. Előfizetési ára: Egész 
évre 10 K, félévre 5 K. Mutatványszámot ingyen és szívesen küld 
a lap kiadóhivatala, Budapesten VII., Aréna-ut 29. III. 4. 

(2. 111. 1.) 

H A U P T N E R - f é l e N Y E S Ö - O L L Ó K 
kiválóan alkalmas fiatal vágá
sok felnyesésére, c s e m e t e 
visszavágásra stb. 5 cm. vas
tagságig zúzódás nélküi simán 
vág. Árak csomagolással együtt 
••. K 8 ' 7 0 d r b o n k é n t 

G E I T T N E R és R A U S C H czégnél ' ' S V a 1 

(3. VI. 4.) 

Erdészeti Lapok 1876—1905. teljes évfolyamai (30. kötet) 
egészen uj, egyöntetű kötésben eladó. Felvilágosítást ad Sulyok 
Zoltán, Lúgos, II. ker., Vármegyeház-utcza 24. (6. III. 2.) 

Cserhántás. Esztergom megyében 50 kat. hold cserhántásra 
alkalmas erdőterület kihasználásra eladó. 

Az erdő jó közlekedési úttal a vasút- és gőzhajó-állomástól 
mintegy 40 perez távolságra fekszik. 

Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. Paris Lajos ügyvédtől 
Aradon. (7. III. 3.) 

Pályázat erdőőri állásra. A zirczi apátság szentgotthárd-csöröt-
neki erdőgodnokságában (Vas m.) őrjárással egybekötött központi 
erdőőri állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: Negyedévi utó
lagos részletekben fölvehető évi 700 korona; évenkint lodenszövet 
erdőőri egyenruha; háromévenkint bundás bekecs; általa kiderített 



erdei kihágások után befolyó büntetéspénzek 10°/o-a; lakás; 
18 m B tűzifa; Va hold burgonyaföld megszántva, termés beszállítva; 
300 négyszögöl konyhakert; egy darab tehénre nyári legelő és 
téli takarmány; orvos, gyógyszer, esetleg családtagjai részére is; 
adóját — a hadmentességi adó kivélelével —- az Országos Cseléd-
segélyzőpénztári hozzájárulást az erdészeti pénztár fizeti. Nyugdíj
igény nincs. Pályázhatnak mindazon 24 évet betöltött, katonai 
kötelezettségüknek eleget tett, erdőőri szakiskolát végzett s az 
erdőőri szakvizsgát legalább jó sikerrel letett 32 évnél nem idő
sebb egyének, kik magyar állampolgárok, a magyar nyelvet szóban 
és írásban jól kezelik, szépen irnak, irodai és némi műszaki teen
dőknél segédkezni képesek. 

A sajátkezüleg irt kérvény méltóságos  Vajda  Ödön  Zirczfilis-
pásztó és  szentgotthárdi apát  úrhoz  czimezve, a hiteles másolat
ban hozzácsatolt keresztlevéllel, szakiskolai bizonyítványokkal, 
erdőőri oklevéllel, hatósági orvosi, eddigi szolgálati, erkölcsi bizo
nyítványokkal, családi állapotot feltüntető nyilatkozattal fölszerelve 
a Zirczi  Apátsági  Erdőfeliigyelőséghez  Zircz  (Veszprém  m.)  kül
dendő az 1908. évi márczius hó 10-ig. 

A kinevezendő állását saját költségén az 1908. évi április hó 
1-én tartozik elfoglalni. 

Zircz, 1908. február hó 6-án. 
(9. II. 2.) Ló'várdy  Alajos 

apátsági erdőfelügyelő. 

Eladó. 3000 db szép erős vadgesztenye, 2000 db Acer 
platanoides, 1000 db kőris, 100 db á 80 K, 1000 db 750 K, 
5000 db szép erős ákácz, száza 50 K, 500 db Thuja 1—2 m-es, 
á l - 60—2 K, 1000 db  Pyramis  buxus,  á nagyság szerint 2—16 K, 
5000 szegély-buxus, 100 á 10 K, remek  szép  Nordmanniánák 
50 cm-től 3 m-ig, á 5—50 K, diszfa vegyes 70 K, 100 db dísz
cserje 30 K száza. Több ezer m. törzsű almafa, 100 db 80 K. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

(12. IV. 1.) 
Petermann József 

mű- és  keresk. kertészete  Nagykanizsán. 



Erdei facsemete-eladás. 
1908. évi tavaszi ültetésre szállítandó: 

50.000 drb 5 éves átiskolázott luczfenyócsemete 
400.000 „ 3 ,, luczfenyócsemete 

1,000 000 „ 2 „ erdei fenyócsemete 
900.000 ., 2 ., molyhos tölgy Quercus pubescens 

2,000.000 „lés 2,. kocsányos tölgy Quercus pedunculata 
200.000 ,, 3 „ erdeifenyőcsemetePinussilvestris. 

13.000 ,, 3 ,, szilfacsemete Ulmus campestris 

az összes c s e m e t é k e l s ő r e n d ű m i n ő s é g ű e k . 

(4. VII. 7.) 

Junghans E. erdógondnokságánál, 
Lunkaszprie u. p. Dobrest (Bihar megye). 

Erdömérnöki és segédmérnöki állás töltendő be Felső-Magyar
ország egyik nagyobb uradalmánál. Lehetőleg erdészeti főiskolai 
végzettség kívántatik. A német és lehetőleg tót nyelvben jártasak 
előnyben részesülnek. Fizetés szakképzettség szerint. Bizonyít
ványok másolataival ellátott kérvények „Felső-Magyarország" 
jelige alatt e lap kiadóhivatalához intézendők. (10. II. 2.) 

Tölgycsemetevétel. A folyó évi tavaszi erdőművelési mun
kálatokhoz megvételre keressünk 75.000 darab két éves erőteljes 
fejlődésit kocsánytalan tölgycsemetét. 

Ajánlatok alólirott erdőhivatalhoz küldendők, 20.000 darab 
3—4 éves feketefenyő és 10.000 darab 3—4 éves átiskolázott 
luczfenyócsemete beszerezhető. 

Rimabrézón, 1908. február hó. 

(11. II. 2.) A Rimamurány-Salgó- Tarjáni 
vasmű r.-t. erdőhivatala. 



ROESSEMANN és KÜHNEMANN 
Koppéi A r t h u r - f é l e vasutak 

B U D A P E S T , VI. k e r . , V á c z i - u t 113. s z . 

g ^ B ^ a ^ J S ^ E r d e i vasutak nyom-
^ ^ ^ ^ ^ S f je lzése, t e rvezése és 

-1 - -^ =***" épitése. ( 5 . V I I I : 3 ) 

Nyárfaeladási hirdetmény. 8 5 6 7 3 / I / B — l . 1907. sz. — A nagy
bányai m. kir. főerdőhivatal helyiségében az 1908. évi május hó 
21-én d. e. 10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tar
tatni a láposbányai és fernezelyi m. kir. erdőgondnokságok összes 
erdejében törzsenkint kijelölt és az 1909—1918 egymásután követ
kező tiz év alatt kihasználandó, mellmagasságban 20 cm vastag 
és ennél vastagabb nyárfa eladása iránt. 

10 év alatt kihasználandó mintegy: 11.668 köbméter nyár mü-
és haszonfa és 6472 köbméter nyár tűzifa. 

Kikiáltási ár 38.240 K. 
Bánatpénz 3830 K. 
Az árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. kir. 

főerdőhivatal irodájában a hivatalos órák alatt bármikor megtekint
hetők és átvehetők. 

Budapest, 1908. évi február hóban. 

Faeladási hirdetmény. 85252 / I /B—1—1907. sz. — Az 1907. évi 
július 27-én kelt 60841. sz. tájékoztató hirdetménynyel kapcsolatban 
közhírré teszem, hogy a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerüle
téhez, tartozó alább megnevezett m. kir. erdőgondnokságokban 
1908. évtől kezdődőleg, bezárólag 1912. évig, tehát egymás után 
következő öt éven át termelhető fenyő- és esetleg szil-, juhar- és 
kőris- épületi és műszerfának, valamint lágy és kemény tűzifának 
tövön az erdőben, kataszteri holdankénti egységárak mellett, illetve 
a kincstár által házilag kitermelt és a farakodókra leszállított szálfa 

(13.) A m. kir. földmivelésiigyi miniszter. 



és rönkő fatömegnek köbméterenkénti egységárak mellett való 
értékesítése iránt a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal irodájában 
versenytárgyalás fog az alább megjelölt két egymásután következő 
napon délelőtti 10 órakor tartatni és pedig: 

1. 1908. évi április hó 13-án. Szóbeli versenytárgyalás a követ
kező csoportok fahozamára: 

/. I. csoport. Az oszada-revuczai m. kir. erdőgondnokságnak 
oszadai „A" üzemosztály I., II. és III. vágássorozataiban a fennebbi 
5 év alatt kihasználandó 136 -2 kat. holdon termelhető mintegy 
25.100 m3 fenyő épületi és műszerfára és mintegy 1800 m3 lágy 
tűzifára. 

Kikiáltási ár kat. holdankint 1920 K. Bánatpénz 5000 K-
2. II/a. csoport. Az oszadai vizifürész használatával az oszada-

revuczai erdőgondnokság „A" üzemosztályának IV. vágássoroza
tában és a H B " és „D" üzemosztályaiban a fennebbi 5 év alatt 
kihasználandó 504 - 9 kat. holdon termelhető mintegy 53.300 m3 

fenyő épületi és műszerfára és mintegy 4600 m3 lágy és 15.300 m% 

kemény tűzifára. 
Kikiáltási ár kat. holdankint 1255 K. Bánatpénz 12.000 K. 
3. Il/b. csoport. A vichodnai m. kir. erdőgondnokságban a 

fent megjelölt 5 év alatt kihasználandó 143'3 kat. holdon a kincs
tár által kitermelendő és a Vág melletti rakpartokra leszállítandó 
mintegy 38.000 m3 fenyő szál- és rönkőfára. 

Kikiáltási á r : a) Vichodnán a fehér Vág melletti rakhelyen 
átadandó fa után: 
10—-19 cm középátmérőig köbméterenkint . . . 11 K 30 fillér 
20—28 „ , n .... 14 . 30 , 
29 és több cm II II . . . 16 „ 80 „ 

b) Liptóujvárott a Vág melletti rakhelyen átadandó fa után: 
10—19 cm középátmérőig köbméterenkint . . . 13 K — fillér 
20—28 a a n ... 16 „ — „ 
29 és több . . . 18 a 50 ,i 

Bánatpénz 9000 korona. 

4. II/c. csoport. A likavai m. kir. erdőgondnokságban a fent 
megjelölt 5 év alatt kihasználandó 150 -1 kat. holdon a kincstár 
által kitermelendő és a Vág melletti rakpartokra illetve a lucskii 



erdei farakhelyre leszállítandó mintegy 19,000 m% fenyő-, szál- és 
rön kofára. 

Kikiáltási ár: a) Rózsahegyen a Vág melletti rakhelyen 
átadandó fa után: 
10—19 cm középátmérőig köbméterenkint . . . 13 K — fillér 
20—28 n a a 16 >; — n 
29 és több cm „ » . . . 18 „ 50 „ 

b) A lucskii erdei rakhelyen átadandó fa után: 
10—19 cm középátmérőig köbméterenkint . . . 11 K 40 fillér 
20—28 „ „ „ . . . 14 „ 40 „ 
29 és több cm „ . . . 16 „ 90 „ 

Bánatpénz 5000 korona. 
II. 1908. évi április hó 14-én. írásbeli versenytárgyalás a 

következő csoport fahozamára: 
5. III. csoport A liptóujvári gőz- és vizifürész használatával 

a szvarini, feketevági és teplicskai m. kir. erdőgondnokságokban 
a fennebbi 5 év alatt kihasználandó 1053 - 4 kat. holdon termelhető 
mintegy 252.500 ms fenyő épületi és műszerfára, továbbá mintegy 
26.800 m3 lágy és mintegy 5300 m3 kemény tűzifára. 

Kikiáltási ár kat. holdankint 3000 korona. Bánatpénz 60.000 
Az eladásra kerülő összes vágások a helyszínén ki vannak 

tűzve és az érdeklődők által bármikor megtekinthetők és becsül
hetők is. Bővebb felvilágosítással a liptóujvári m. kir. főerdő
hivatal szolgál, ahol az általános árverési és a szerződési feltételek 
is megtekinthetők. Ezek a feltételek ugy a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályában (Budapest, V., Zoltán-utcza 16.), 
valamint a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalban legkésőbb 1908. 
évi márczius hó 10-ik napjától kezdve átvehetők. 

Kelt Budapesten, 1908. január hóban. 
(14) M. kir. földmivelésügyi minisztérium. 

Faeladási hirdetmény. Bars Lutilla községi volt úrbéresek folyó 
évi márczius hó 10-én délelőtt 10 órakor Lutillán az elnök lakásán 
tartandó nyilvános 'árverésen eladják a tulajdonukat képező erdő
ben ledöntött és bélyegzővel megjelölt 193 db. 320 köbméterre 
becsült tölgy épületfát. Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 



Kikiáltási ár, melyen aluli ajánlatok el nem fogadtatnak, 
6760 K. Bánatpénz: 676 korona. 

Árverési feltételek az elnöknél és a zsarnóczakohói m. kir. 
járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Lutilla, 1908. évi február hó. 
(15) Elnök. 

E r d e i é s s ö v é n y c s e m e t é k e t : : 

D i s z f e n y ö k e t , s o r f á k a t 

G y ü m ö l c s f á k a t é s v a d o n c z o k a t 

Erdészeti, gazdasági, gyümölcs- és fümagvakat 
F a j b l i r g O n y á t 100 legjobb fajban 
legjobb minőségben s z á l l í t :: 

FARAGÓ b é l a : : : . " ; i : , í , ' « 

Z A L A E G E R S Z E G E M . 
Á r j e g y z é k ing-yen és bérmentve. 

(8, n i . 2.; 

Pályázat. 523/908. sz. — Az Esterházy herczegi hitbizományi 
javak központi igazgatósága a Kismartonban megüresedett fő-
erdészi (erdőrendezői) állást betölteni óhajtja. Ezen állás javadal
mazása : 2000 K törzsfjzetés, 800 K mint a természetbeni járandó
ságok pénzértéke, szabad lakás vagy 600 K lakbér 7 K napidíj. 
Hivatalos utazások alkalmával a körülmények szerint urad. fogat 
ingyen használata, vagy ha ez nem lehet, a vasúti és fuvarbérek 
szabályszerű felszámítása, 35 m s kemény tűzifa és 2 évi próbaszol
gálat után nyugdíjigény. A kellően felszerelt kérvények az alulirt 



igazgatósághoz czimzendők és legkésőbb f. é. ápr. 30-ig benyúj
tandók. 

Előnyben részesülnek, akik kimutatni képesek, hogy az erdő
rendezés minden ágában járatosak és kellő gyakorlati képzett
séggel birnak. 

Az állás f. é. május hó 1-vel lehetőleg elfoglalandó. 
Kismarton, 1908. február 11-én. 

(16) Az Ezterházy herczegi hitbizományi 
javak központi igazgatósága. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

Pályázat. 10029/1.—F. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány közigazgatásához tartozó tartományokban néhány, 
a XI. fizetési osztályban rendszeresített erdőgyakornoki állás lesz 
betöltendő. 

Ezen állások egyenkint évi 1400 K segélydijjal vannak java
dalmazva. Az állások egyelőre ideiglenesek, de bizonyos idő múlva 
megfelelő szolgálat esetén véglegesítve lesznek. Pályázóktól meg
kívántatik, hogy nőtlenek legyenek és kineveztetésük esetén 
gyakornoki szolgálati idejük alatt ne házasodjanak. 

Megkívántatik továbbá, hogy pályázók a cs. k. talajgazdászati 
főiskolát Bécsben, vagy a magyar kir. bányászati és erdészeti 
főiskolát Selmeczbányán elvégezték, hogy osztrák, magyar vagy 
bosnyák-herczegovinai honosok legyenek, hogy a boszniai (szerb, 
horvát) vagy valamely más szláv nyelvet minél előbb, legkésőbb 
azonban két év lefolyása után a szolgálat sikeres teljesithetéséhez 
kellő mértékben elsajátítani fogják. 

Az újonnan kinevezett erdőgyakornokok kötelezve vannak 
megszakítás nélküli itteni, vagy részben a cs. k. osztrák, vagy a 
m. k. erdészeti szolgálatban és itteni szolgálatban töltött három 
évi gyakorlati szolgálati idő után, az államerdészeti szolgálatban 
előirt erdészeti államvizsgát vagy a cs. k. földmivelésügyi minisz
tériumnál Bécsben, vagy a m. kir. földmivelésügyi minisztérium
nál Budapesten letenni. 

Olyan pályázók, kik az emiitett vizsgákat már letették és a 
fentebbi felvételi felvételeknek is megfelelnek előnyben részesülnek 
és az erdészsegédi czimet kapják. 



A kellően felszerelt és keresztlevéllel, valamint orvosi bizo
nyitványnyal ellátott kérvények, amelyekben a pályázó katonai 
szolgálati viszonyai is kitüntetendők, legkésőbb f. évi április hó 
15-éig az alulírott országos kormánynál nyújtandók be. 

Az orvosi bizonyítványban különösen igazolandó, hogy pályá
zónak a magas hegyi szolgálatra alkalmas testi szervezete van és 
jó látó és halló képességgel bir. 

A közvetlenül benyújtott kérvények ivenkint 1 koronás bosnyák 
bélyeggel, osztrák vagy magyarországi felettes hatóságok utján 
benyújtott kérvények ivenként 1 K-ás osztrák, illetve magyar 
bélyeggel látandók el. 

Azon okmányok, melyek a monarchia egyik vagy másik 
államában az ottani bélyegilletéki szabályok szerint kellőkép vannak 
bélyegezve, mint mellékletek ujabb bosnyák bélyegilletéknek 
nincsenek alávetve. 

Más okmányok, iratok és hivatalos kiadmányok, melyek, kivéve, 
ha mint mellékletek használtatnak, bélyegmentesek, 20 filléres 
bosnyák bélyeggel látandók el. 

Ha azonban ilynemű mellékletek már az osztrák, magyar vagy 
bosnyák mellékleti bélyeggel vannak felbélyegezve, ujabb mellék
leti bélyeggel nem látandók el. 

Bosnyák bélyegek hiányában a kérvényhez a megfelelő pénz
összeg csatolandó. 

Sarajevo, 1908. évi február hó 13-án. 

(17. III. 1.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

D V O R E C Z I L u c z f e n y ő \ i , KONTSEK GYÖRGY metéből t ö b b m i l l i ó , valamint 

F e k e t e - é s f ö l d b i r t o k o s 
1 és 2 éves csemetéből szintén 
több millió eladó. 

Á B R A H Á M F A L U 
Turócz vm., u. p. Tót-Próna 
Távíróállomás Znióváralja. kívánatra ingyen és bérmentve 

küldetik. (27. III. 1.) 

Árjegyzék, S 



Pályázati hirdetmény. 479./1908. sz. — Nyitramegyében Krajna 
székhelylye! egy kerületi erdőőri állás megüresedvén, arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Javadalmazás: bérfizetés 500 korona, lakbér 80 korona, ló-
tartási átalány 100 korona, tüzifailletmény 40 korona, összesen 
720 korona, mely összeg a beosztott erdőbirtokosok által meg
felelő előleges havi részletekben szolgáltatik ki. 

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a magyar nyelvet 
szóban és Írásban tökéletesen bírják, ezenkívül a tót nyelvben is 
jártasak s egyúttal az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában előirt 
kellékeknek megfelelnek. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi június hó l-ig a 
szeniczi m. kir. j . erdőgondnokságnál nyújtandók be. 

A kitűzött határidőn tul beérkezett pályázatok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

A választás határidejét folyó évi június hó 15-ik napjára tűzöm ki. 
A megválasztott erdőőr állását 1908. évi július hó 1-én el

foglalni köteles. 
Miaván, 1908. évi február hó 18. 

(18) A főszolgabíró. 

Elvállalok befásitásokat minden a talajviszonyoknak megfelelő 
palántákkal, melyeket a legolcsóbb árakon — kezeskedve azok 
jókarban való megérkezéseért — szállítok. 

(Árlap és erdészeti tanácsok ingyen.) 

Focko Bohlen. 
(19. III. 1.) Halstenbeker Baumschulen, Halstenbek 20. (Holst.) 

Faárverési hirdetmény. A Trsztena községi volt úrbéres bir
tokosság 1908. évi már,cz. 19-én délelőtt 10 órakor a község
házán tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező erdő „Zajelesnyov" nevü részében 1908. és 1909. évre 
kijelölt 20'88 kat. holdon található 5552 db luczfenyőnek 4203-79 
köbméterre és 1275 db jegenyefenyőnek 1425-83 /ras-re becsült 
tövönálló fakészletét. 

Kikiáltási ár 41515-28 . K. Kiszállítási határidő: bezárólag 
1909. évi április hó l-ig. 



Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetmény
ben kitűzött "óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a meg
ajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak bori
téka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését 
szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglaltatik; 
d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak 
be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti; f) ha bánatpénzképpen 4200 koronát tartalmaznak; g) ha 
ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és 
lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és h) ha a 
boríték kivül „Ajánlat a Trsztena községi volt úrbéres birtokos
ság 1908. és 1909. évi vágásából eladandó fakészletre" felírással 
van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 
eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik 
kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini 
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt turdossini m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a Trsztena községi volt úrbéres 
birtokosság elnökénél tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 
(20) Turdossini m. kir. járási erdőgondnokság. 

B e v á l t s z a b a d a l m a z o t t ú j d o n s á g ! 
Legegyszerűbb és legbiztosabb kezelés. A szabályozható készülék 
lehetővé teszi, hogy egyenlő magas földgomolyok emeltessenek ki, 
melyek a homorú ásóval készült gödrökbe pontosan beleillenek. 
Észszerű szabadalmazott ásó-szerszám, a földgomolyt önműködően és 
akadály nélkül kitolja a homorú hengerből, amelyet egyúttal ki is 
tisztít, minek következtében többszörösen bebizonyitott tetemes idŐ-
és pénzmegtakarítás. (23. II . 1.) 

Szabadalmazott, JANSA" homorú ásó 
Szerkesztve Wichl  Gyula  1.. h. főerdőtanácsos adatai szerint. 

Magasság 96 cm., átmérő 10 cm., suly 5V2—6 kg., szolid, kiválóan 
taitós kézi munka, legjobb aczélból. Egy  darab  úra  24  ff. 

A v a s u t i á l l o m á s m e g n e v e z é s e s z ü k s é g e s -

Egyedüli elárusító A. K, JANSA, Olmütz, Máhren. 
BMP* K i m e r í t ő h a s z n á l a t i u t a s í t á s i n g y e n ! 



Pályázati hirdetmény, ad 1556/908. sz. Witting Emil le
mondása folytán Brassó városnál megüresedett városi segéd-
erdészi állásra, valamint az ezen állásnak előléptetés utján való 
betöltése esetén megüresedő állásokra az alább felsorolt feltételek 
mellett ezennel pályázatot hirdetek s felhivom mindazokat, kik 
ezen állásra pályázni kivannak, hogy szabályszerűen felszerelt kér
vényüket minősítésük igazolása mellett legkésőbb 1908. évi már
czius hó 15-éig hozzám nyújtsák be, mert később beérkezett pályá
zatok figyelembe vétetni nem fognak. 

A városi segéderdész illetményei a következők: 
1800 K évi törzsfizetés, 500 K lakpénz, 800 K uti- és napidíj 

átalány, azonkívül, igénye van a szabályrendeletileg megállapított 
ötödéves pótlékokra. 

Brassó város szervezési szabályrendeletének 111. §-a alapján 
a városi erdészeti tisztviselőkre nézve a városi erdészeti személy
zet részére kiadott szolgálati utasításban megállapított határoz-
mányok mérvadók. 

Már a város szolgálatában álló tisztviselők minősítésüket iga
zoló okmányok bemutatása alól fel vannak mentve. 

A segéderdészi állás a városi szervezési szabályrendelet 
109. §-a értelmében élethossziglani megbízatással töltetik be. 

Brassó, 1908. évi február hó 15-én. 

Okleveles erdőőr, fáczánvadász (angol rendszer szerint) 36 
éves, kath. nős, kiszolgált csendőr, megfelelő állást keres. Szíves 
ajánlatok Polgár Ferencz Saár, u. p. Sárvár czimre kéretnek. 

(22. III. 1.) 

Árverési hirdetés. 199/908. közig. sz. Máramaros megyé
hez tartozó Felsőapsa község határában a közös iskola-alap tulaj
donát képező 62-9 k. hold erdőterületen álló 20.599 koronára 
becsült tölgy- és bükkfakészlet 1908. évi márczius hó 5-ik nap
jának d. e. 10 órakor Felsőapsa községházában tartandó nyilvá
nos szóbeli árverésen el fog adatni. 

Az árverési feltételek a szolgabírói hivatalnál megtekinthetők. 
Máramarossziget, 1908. február 2-án. 

(21) Jekelius Ágost, alispán. 

24) Főszolgabíró. 



Faárverési hirdetmény. 832/1908. sz. — A kaszómezői volt 
úrbéresek tulajdonát képező és mintegy 50 kat. holdon található 
4447 m3 fenyőfa, 1698 m3 bükkfa, 166 m3 juhar- és körisfa összesen 
27.319 korona becsértékben mint kikiáltási ár mellett folyó évi 
márczius hó 23-án délelőtt 1/z9 órakor Kaszómező községben a 
községházánál nyilvános árverés utján, esetleg becsáron alul is 
el fog adatni. 

Ez alkalommal adatik el a gör. kath. egyház tulajdonát 
képező 38-2 kat. holdon található 1559 m3 fenyőfa, 2545 m3 

bükkfa, 265 m3 juhar- és körisfa összesen 11.656 K értékben, 
esetleg becsáron alul is. 

Az Írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt az árverés 
vezetőjének adandók át. 

Az árverésen résztvevők a kikiáltási ár 10°/o-át, vagyis az 
úrbéresek erdején 2700 koronát, a gör. kath. egyházéra pedig 
1200 koronát, készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban 
letenni kötelesek. 

Az árverés és kihasználási feltételek Rahón a szolgabírói 
hivatalban, valamint a rahói járási m. kir. erdőgondnokság hiva
talos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Rahón, 1908. évi február hó 20-án. 
Szabó József Ihnatyuk Méter 

főszolgabíró mint hatósági kiküldött. nrbéres elnök. 
(25) 

Éger és szilcsemete eladó a gróf Nádasdy Tamás Őméltósága 
nádasdladányi erdészeténél Nádasdladány, Fejér megye. Posta, 
távírda helyben. 

Eger 1 éves 6—8 cm magas, ezre .... . . . 6 K 
Szil 1 „ 10—18 » „ „ . . . . . . 6 „ 

Zichyfalva vasútállomásra szállítva. (26. II. 1.) 

Pályázati hirdetmény. 2399/1908. sz. — Sopron sz. kir. város 
közönségénél az erdőmesteri állás megüresedvén, arra pályázatot 
hirdetünk. 

A nyugdijigénynyel egybekötött s a közgyűlés által választás 
utján élethossziglan betöltendő állás javadalmazása évi 3600 K 
törzsfizetés, 900 K lakpénz, 1200 K lótartási átalány, továbbá a törzs-



fizetés után öt, 5%-os ötödéves pótlék, amely 10 évi szolgálat letel
tétől kezdve számítandó. 

Az erdőmester az erdőgazdasági felügyeleten kivül a soproni 
pagonyt is kezeli. 

Folyamodók tartoznak magyar állampolgárságukat, feddhetlen 
életüket, az erdőakadémiai tanfolyam sikeres bevégzését és az 
erdészeti államvizsgának belföldön történt sikeres letételét igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket 1908. évi márczius hó 24-ikének 
délelőtt 12 órájáig bezárólag a városi iktatóhivatalban benyújtani 
vagy postán beküldeni, mert később érkező folyamodványok 
tekintetbe vétetni nem fognak. 

Sopron, 1908. évi február hó 23-án. 
(28) A polgármester. 

A főherczegi béllyei uradalom a Dunán és mellékágain be
rakható körülbelül 60.000 (hatvanezer) ürméter különböző nemű 
lágy és kemény tűzifát zárt ajánlat utján ad el. Az ajánlattétel 
márczius hó 11-én jár le; a részletes feltételeket alulirt igazgató
ság kívánatra megküldi. 
(29) Főherczegi jószágigazgatóság. 

30.000 kétéves iskolázott kőriscsemetét keresek. Szives aján
latokat ár és vasútállomás megnevezéssel kér 
(30) a kapuvári urad. erdészet. 

Ú$ ú%  c £ ? 
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Luczfenyöcsemete-eladás. Eladó 52,000 darab 5 éves és 
83,000 darab 3 éves luczfenyőcsemete. Ezrenként Qaramberzencze 
állomásra (MÁV.) szállítva, az 5 évesek négy korona, a három 
évesek három korona árban. Érdeklődők forduljanak Beszeda 
János, Osztroluczky Miklós erdőkezelőjéhez, Osztrolukára (Zólyom
megye.) (31.) 

Fenyőtutajfa-eladás (1000 és 500 köbméteres részletekben). 
26521/908. sz. — A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság iro
dájában 1908. évi márczius hó 16-án s szükség esetén folytatólag 
a következő napon délelőtt 10 órakor a bocskó-lonkai rakpartokra 
kivontatott, de tutajokba kötve átadandó mintegy 1400 m3 egy 
részletben, valamint az 1908. év folyamán a bocskó-lonkai rak
partokra letutajozandó mintegy 140.000 m3 fenyő haszonfának egy 
ezer illetve ötszáz köbméteres részletekben és pedig a bogdán
fehértiszai 1—59. és a vaséri 1—35. számú egyezer köbméte
res, valamint a mezőháti 1—92. számú ötszáz m3-ts részleteknek, 
összesen tehát 186 részletnek eladása iránt zárt Írásbeli ajánlatok 
tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

A bocskó-lonkai rakpartokra kivontatott mintegy 1400 m3, 
valamint minden egyezer illetve ötszáz köbméteres részlet külön-
külön értékesítés tárgyát képezvén, csak azok az Írásbeli ajánlatok 
vétetnek figyelembe, amelyekben külön-külön borítékban csak 
egy-egy — határozottan megnevezett számú — részletre tétetett 
ajánlat és amelyek a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtattak 
be az árverelő bizottsághoz, illetve a máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatósághoz. 

A rakpartokra kivontatott mintegy 1400 m3-re és az egyes egy
ezer köbméteres részletek után egyezer, az egyes ötszáz köbméteres 
részletek után ötszáz korona bánatpénz teendő le, illetve csato
landó az írásbeli ajánlathoz készpénzben vagy állampapírokban. 

Kikiáltási árak': a) a szálfánál és rönkőnél m 3-ként: 
I. a 30 cm-nél nagyobb középátm. 17 m-né\ hosszabb fáért 

tizenhét (17) K 80 f. 
II. az ugyanoly vastag és 11-2—17 m. h. fáért tizenhat (16) K 70 f. 

III. az ugyanoly vastag és 3'8—11 m. h. fáért tizenöt (15) K 60 f. 
IV. 2 6 — 3 0 cm. v. 17 m.-nél hosszabb fáért tizenhat (16) K 40 f. 



V. 26—30 cm. v. 11-2—17 m. hosszú fáért tizenöt (15) K 20 f. 
VI. 26—30 cm. v. 3-8—11 m. hosszú fáért tizennégy (14) K — f. 

VII. 15—25 cm. v. 17 m.-nél hosszabb fáért tizenkettő (12) K 80 f. 
VIII. 12—25 cm. v. 11-2—17 m. hosszú fáért tizenegy (11) K 70 f. 

IX. 12—25 cm. v. 3-8—11 m. hosszú fáért tiz (10) K 60 f. 
b) az apró anyagoknál darabonként: 

1. Kész evezőért egy (1) K 80 f. 
2. I. oszt. evezőrud 7-6 m. h., 10—11 cm. v. egy (1) K 60 f. 
3. II. oszt. evezőrud 7-6 m. h., 8—9 cm. v. . . . egy (1) K 30 f. 
4. Dohányszáritórud I. oszt. 10—12 m. hosszú, 

9—10 cm. v egy (1) K 90 f. 
5. Dohányszáritórud II. oszt. 10—12 m. hosszú, 

7—8Va cm. v. egy (1) K 70 f. 
6. Kútostor 7—9 m. h. 6—7 cm. v. — K 60 f. 
7. Csáklyarud I. oszt. 4-5—8 m. h., 6Vs—8 cm. v. — K 50 f. 
8. Csáklyarud II. o. 4-5—8 m. h., 5—6 cm. v. — K 40 f. 
9. Komlórud 3—4 m. h., 3—4 cm. v. . . . . . . — K 10 L 

10. Fenyőheveder uj egy (1) K — f. 
11. Fenyőheveder használt — — K 60 f. 
12. Tutajszék . — K 10 f. 

Az írásbeli ajánlatokban az igéret a kikiáltási árakkal szem
ben °/o-okban fejezendő ki. 

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti segédhivatalában, a máramarosszigeti erdő
igazgatóságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a két kerület 
valamennyi erdőgondnokságánál és a bocskói faraktárgondnok-
ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverési és szerződési feltételek ezenfelül a következő 
városok, illetve községek elöljáróságaihoz is megküldettek: Tisza-
ujlak, Beregszász, Vásárosnamény, Tokaj, Tiszalucz, Tiszafüred, 
Tiszalök, Fegyvernek, Poroszló, Törökszentmiklós, Szolnok, Tisza
földvár, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, 
Törökkanizsa, Zenta, Óbecse, Törökbecse, Titel és Zimony. 

Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap a máramaros
szigeti erdőigazgatóságnál a jelentkezőknek díjtalanul adatik ki. 
(32) M.  kir. földmivelésügyi miniszter. 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. 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 ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 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 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. . 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K50f. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállitotta Pohl János. Ara tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. 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 VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy I , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Érd. E. tagjainak fűzve 9 K-, kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedői
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak iés könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZES KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K 
ó FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott. 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél 
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., ill. 9 K. 
EKDŐÉRTÉKSZÁMITASTAN. 11. kiadás. Ára 6 K., ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDÓBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta ; Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K-, 

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budagest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek. 

A szerzőknél rendelhetők m e g : 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K 

nem tagoknak 10 K. , , 
A SELMECZBÁNYA1 M. K. ERDOAKADEMIA TÖRTENETE ES ISMER

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K , akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELÓERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ES HASZNOSÍTÁSA. Irta : 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti m ü v e k : 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDŐHASZNALATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K , nem tagoknak 16 K (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ara 9 K. 

FRDÓVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta : Fekete Lajos. II. kiadás. 18yl. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Ősszeállitotta Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ 
Ára 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézétének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület t ag ja i 35°/o árkedvezményben részesülnek. 




