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Erdőgazdasági kérdések. 

R öviden már megemlékeztünk arról, hogy az 1911. évre 
vonatkozó földmivelésügyi költségvetés tárgyalása mily 
számos oly mozzanattal birt, amelyeket hallgatólag nem 

mellőzhetünk. Mint hű krónikásai a magyar erdőgazdaság terén 
felmerülő minden fontosabb jelenségnek, alábbiakban bővebben 
foglalkozunk a költségvetés tárgyalása alkalmával idevonatkozóan 
történt nyilatkozatokkal, nem mulasztva el, hogy azokat a szükség 
szerint kritikailag is méltassuk, mi mellett még mindig szükséges 
hogy egyik kimagaslóan fontos kérdést, a Beksics-féle birtok 
kicserélést, amely sokkal nagyobb jelentőségű, semhogy szemle-
szerü közleményünkben érdeme szerint volna tárgyalható, jelen 
soraink keretéből kiemelve, külön tanulmány és méltatás tárgyává 
tegyük. 

Papp Géza előadó igen rokonszenvesen és hozzáértéssel 
foglalkozott az erdészettel, melynek nagy közgazdasági fontosságát 
felismeri, és az erdőtisztekkel is, kiknek működését méltányolja 
és jogos kívánságait pártolja: 
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A magyar állami mezőgazdasági életnek jelentékeny részét képezik az 
állami erdők kérdése és az állami erdőkkel összefüggő nagy gazdasági kérdések. 
Hiszen több millió kataszteri holdat tesz ki az a terület, amely Magyarországon 
állami erdőket képezvén, annak mikénti felhasználása, fejlesztése és annak gazda
sági okos beosztása egy nagy és jelentőségteljes tényezőjét képviseli a mi föld
mivelésügyi politikánknak. Habár ma az államerdők talán nem is nyújtanak 
olyan nagy jövedelmet, mint amennyi magángazdálkodás mellett előállítható 
volna, mindazonáltal figyelemre méltó az a gondoskodás, amelylyel a földmive
lési miniszter az állami erdők kezelésének kérdése körül egyes kérdéseket fölvet. 
Az állami erdők nagy nemzeti mezőgazdasági és szocziális jelentőséggel birnak; 
talán még nagyobbal fognak birni a jövőben, amikor Magyarország birtok
politikájának mikénti elintézésére az erdők kérdése lényeges befolyást és irányí
tást fog gyakorolni. 

És amikor a magyar állam erdőkezelésének kérdésével foglalkozom, lehe
tetlen, hogy meg ne emlékezzem azokról, akiknek gondoskodására bízatott a 
magyar állami erdők kezelésének mikéntje. S amikor ezt teszem, meg kell emlé
keznem azokról a kívánságokról is, amelyek a magyar kir. erdőtisztek körében 
felhangzottak az ő előléptetési és fizetési viszonyaik javítása szempontjából és 
én a magam részéről annak a felfogásnak akarok e helyen kifejezést adni, hogy 
igenis, azokról az erdőtisztekről, akik a magyar állami erdőkezelés mikénti veze
tésébe jelentékeny részszel befolynak, és akiknek odaadó munkásságától függ a 
magyar állami erdészeinek a fejlődése és annak a nagy nemzeti munkásságban 
való szereplése, azokról a férfiakról, akiket e részben felhasználunk és akiket 
ezen nagy kérdések mikénti irányításában jelentékeny munkásoknak ismerünk 
el, kettőzött kötelességünk gondoskodni, és a lehetőség határain belül az állam
kincstár megterhelésénél elmenni addig, amig az ő jogos kívánságaikat mi kellő 
kielégítésben részesíthetjük. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Hiszen ezen állami erdőtisztek az ország perifériáin és különösen a nem
zetiségi vidékeken nagy hivatást teljesítenek, és nekünk ezen férfiakat méltány
lásunkkal a kellő jutalomban is kell részesítenünk. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Azt hiszem, lehetséges lesz megtalálni az utat és módot erre; mindenesetre a 
földmivelésügyi miniszter úr jóakaratán nem fog múlni az, hogy ezen jogos kíván
ságoknak eleget is tegyen, és ne három éven belül, hanem rövidebb idő alatt 
ezen kívánságokat teljesítésbe vihesse át. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Az állami erdők tétele egyik jelentékeny részét képviseli a földmivelésügyi 
költségvetésnek, amennyiben kiadásai 15,700.000 koronával, bevételei 21,900.000 
koronával vannak felvéve. Itt némi eltérést találunk a múlthoz viszonyítva, de 
ez a termelési, valamint a faszükségleti viszonyoknak kellő mérlegelésével állít
tatott be, és csak helyeselheiő az a földmivelésügyi politika, amely a föld
mivelésügyi tárcza ezen számszerű tételében megnyilvánul. 

Gondoskodása tárgyát képezik a földmivelésügyi kormánynak mindazon 
kérdések, amelyek az erdősítéssel összefüggésben állanak és amelyek a mi erdő
sítésünk ügyének előmozdítására szolgálnak. Különös gond fordittatik az erdő
sítésekre, a kopárterületek befásitására, az erdőkisérleti ügyek rendezésére. 



Hiszen ezek általános szükséget fedeznek, amennyiben ez irányban a föld
mivelésügyi kormány czéltudatos munkásságát biztosítják olyan téren, ahol a 
magántőke ilyen nagy áldozatokat talán nem hozhatna meg és egy időre im
produktív befektetéseket a magántőkétől talán nem is várhatunk. Ez áll a kopár-
területek befásitására, amely nemcsak erdősítési szempontból bir jelentőséggel, 
hanem abból a szempontból is, hogy ezen területek a magyar kultúrának és 
gazdasági életnek megmentessenek, hogy esőmosások által tönkre nem téve, a 
jövő nemzedéknek ugy a területek, mint az azokon felsarjadzó erdők is, mint 
közgazdasági érdekek, biztosíttassanak. (Helyeslés.) 

Az állami erdőtisztek ügyének legmelegebb pártfogója Tallián 
Béla egykori földmivelésügyi miniszter volt, kinek szavai annál 
nagyobb sulylyal esnek latba, mert közvetlen tapasztalatból, az 
erdészeti adminisztráczió belső és külső működésének ismeretéből 
meríthette azt a meggyőződést, hogy az állami erdőtisztikar érde
mes pártfogására és a teljesítést még mindig váró kívánságai tel
jesen jogosak és méltányosak. Mindenben találó fejtegetéseit, 
amelyekért az államerdészeti tisztikar őszinte hálával viseltetik volt 
minisztere iránt, alábbiakban szószerint idézzük: 

Az állami erdészek státusrendezésének kérdését az előző kormány az 1910. 
évi költségvetésben ugy kívánta megoldani, hogy 344.000 koronával javította 
volna az állami erdészek javadalmazását. Ezzel szemben az 1911. évi költség
vetés restringálta azt a 344.000 koronát 233.000 koronára, tehát 144.000 koronával 
kevesebbet vett fel, mint az előző kormány. Ez már magában véve meglehetős 
csalódás az erdészek részére. Nagyobb csalódást képez azonban a költségvetés 
indokolásában a X X . fejezetnek 2. pontja, mely egyúttal kimondja azt is, hogy 
nemcsak kevesebbet kapnak, mint ami már meg lett Ígérve, hanem az újonnan 
kinevezett m. kir. állami erdészektől elvonatik a föld- és a fajárandóság. 

Ha ez igy keresztülvitetik, ennek konzekvencziája az lesz, hogy a státus
rendezés nem javítást, hanem 90.000 koronával való visszaesést jelent. ( Igaz! 
Ugy van! jobbfelől.) És pedig miért ? Mert a státusrendezés előtt a fa- és föld
járandóság értéke az erdészeknél 310.000 koronát tett ki. A mostani státusrende-
zéssel előirányzott javítás 230.000 koronát tesz ki, tehát adunk a földmivelésügyi 
minisztérium alatt álló állami erdészeknek 230 .000 koronát és elveszünk tőlük 
320.000 koronát. Bocsánatot kérek, egy törvénynek az élet igényeihez kell alkal
mazkodni és ha már egy státusrendezést akarunk csinálni, annak nem retrográd, 
hanem fejlődő, előmeneteli irányban kell nézetem szerint történnie. (Helyeslés a 
jobboldalon.) 

Méltóztassanak megengedni, hogy teljes rövidséggel szólhassak ehhez a 
kérdéshez. (Halljuk! Halljuk!) Állami erdészeink legexponáltabb közegei az állami 
szolgálatnak. (Igaz ! Úgy van !) 

Nem szükséges magyaráznom senkinek, hogy a perifériákon, a legmesszeb-
ben fekvő vidékeken, nemzetiségek között, elszórtan olyan helyeken laknak, ahol 



az intelligencziának és a kultúrának teljes hiányát kell érezniök. (Ugy van! Ugy 
van! a j obb - és a baloldalon.) Ezeknek az erdészeknek se mulatságuk, se élve
zetük, csak a világtól elzártan való kötelességteljesítés az osztályrészük. (Ugy 
van! Ugy van! a jobb- és a baloldalon.) Ezeknek az egyéneknek még az a 
hátrányuk is megvan, hogy mig a többi állami tisztviselőknél a fűtési szükséglet 
évente maximálisan 5—6 hónapra terjed ki, addig az erdészeknek a hegyek között 
Mármarosban, Liptóban s egyéb magas helyeken 9—10 hónapig kell füteniök. 
De ez magában nem elég, mert azoknak a fűtése 2 0 — 2 5 fokos hideg mellett 
sokkal több fát vesz igénybe, mint a mi fűtésünk 10—15 fokos hideg mellett. 
Ez az egyik része a dolognak. Már most ami a földilletményt i l let i : elvegyük 
azoktól az emberektől azt a kis földet, ami háztartásuk ellátására szükséges és 
szükségleteit fedezi, ebből látják el tehenüket és lovukat ? Elvegyük azt a néhány 
hold földet, amely az államnak értékében igen-igen csekély dolgot jelent, de 
annak az embernek mindenesetre nagy érték ? (Ugy van ! Ugy van ! a jobboldalon 
és a szélsőbaloldalon.) 

Az államnak az a két hold vajmi csekély értéket reprezentál. De ha hozzá
teszem azt is, hogyha az erdészlak melletti két kis hold földet egy falubeli ember 
bérli ki és termel rajta az erdésznek az orra előtt mindenféle terményt, akkor 
a falubeli embertől az erdésznek kell megvennie azokat, hogy megélhessen, mert 
ha meg nem veszi tőle, akkor 2 0 — 3 0 — 4 0 — 5 0 - 6 0 kilométernyire kell a leg
közelebbi városba bemennie a piacra és ott kell beszereznie a háztartáshoz a 
családjának szükséges zöldséget és egyéb veteményt, hogy meg tudjon élni. (Ugy 
van ! Ugy van! a j obb - és baloldalon.) E nélkül a csekély földterület nélkül az 
erdészek nem tudják családjukat ellátni, teheneiknek, lovaiknak nem tudnak 
eleséget adni és igy szolgálatuknak sem tudnak eleget tenni. (Ugy van! Ugy 
van! a j obb - és baloldalon,) 

Mindezek olyan dolgok, amelyekkel nézetem szerint áldozatot nem hozunk, 
mert hiszen tényleg nem emeljük az állami költségvetés idevonatkozó tételeit, 
csak azt adjuk meg, ami eddig megvol t : Megadjuk ennek a publikumnak a 
megélhetés lehetőségét és nem állítunk fel 2 0 — 3 0 esztendő múlva egy kettős 
kategóriát, mert hiszen kettős fizetési kategória lesz belőle, az bizonyos, (Helyeslés 
a jobb- és a baloldalon.) 

Az egyik kategória, amely most megmarad, megkapja mindazt a járandó
ságát, ami eddig volt, aki azonban újonnan lesz kinevezve, nem kapja meg, 
tehát az irigységnek és a visszaélésnek igen tág tere lesz. (Igaz ! Ugy van! a 
jobb- és a baloldalon.) Elvégre emberek is vagyunk és méltóztassék megengedni, 
de az az erdész, akinek udvarában és kertjében van a kincstárnak egész fája, 
megvegye a fát az államtól pénzért a fűtésre ? Mikor ott áll a ló a zab előtt, 
be van annak kötve a szája ? Engedelmet kérek, minden gyanúsítás és minden 
személyi czélzás nélkül csak mint elvet állítom fe l : képzelhető-e, hogy az ember 
már csak természeténél fogva is ne biztattassék fel és visszaélésre ne ragadtassa 
magát ? (Ugy van ! Ugy van ! a j obb - és baloldalon.) Én azt hiszem, hogy ez 
nem méltányos, de nem is igazságos és nem is helyes. (Élénk helyeslés a j o b b -
és a baloldalon.) 



De van még egy főmomentum, amelyet fel kell hoznom és ez meggyőző
désem szerint az, hogy miután az előző kormány az 1910. évi költségvetésbe 
ezt felvette és azt a költségvetést a mostani kormány beterjesztette, tény, hogy 
az előző kormány eme eljárása a mostanira is erkölcsileg kötelező. ( Igaz! Ugy 
van! a jobb- és a baloldalon.) 

Méltóztassék megengedni, hogy erre vonatkozólag röviden csak felolvassam 
azt a leiratot, amelyet az előző kormány földmivelésügyi minisztere intézett az 
Országos Erdészeti Egyesület elnökségéhez és amelyben a többi között ezt 
mondja (olvassa): „Sikerült kieszközölnöm, hogy a földmivelésügyi tárcza 1910. 
évi költségvetési előirányzatában a tárcza ügyköréhez tartozó állami erdőtiszti 
állások összessége már szintén ugyanolyan százalékarány szerint soroztassék be 
az egyes fizetési osztályokba, mint amely százalékarány a főiskolai előképzett
séget kivánó állami szolgálati ágazatra nézve általánosan megállapított és miután 
az időközben összegyűjtött adatokból arról győződtem meg, hogy az erdészeti 
tisztikar eddigi mellékilletményeit sem a személyzet, sem a szolgálat érdekeinek 
sérelme nélkül megszüntetni nem lehet, az emiitett létszámrendezést akként vétet
tem fel a költségvetési előirányzatba, hogy az állami erdészeti tisztikar a fa- és 
földilletménynek, mint rendszeresített mellékilletménynek élvezetében továbbra 
is megmaradjon". 

Ezt az előző kormány leiratban közölte az egyesülettel és ez a tagjaival 
és ezek most ezt tudva, természetes izgalomban vannak, hogy a kormány Ígérete 
meg lesz változtatva. 

Ez a kormány folytatása az előző kormánynak, a jogfolytonosság nézetem 
szerint megkívánja, hogy amit az egyik kormány megígért, az a másik kormányt 
is erkölcsileg kötelezze. (Élénk helyeslés.) Ennek következtében azzal a tisztelet
teljes kéréssel járulok a földmivelésügyi miniszter ur őnagyméltósága és az ő 
utján az összes kormányhoz: (Élénk helyeslés.) miután meggyőződésem szerint 
az 1911. évi költségvetést megváltoztatni már nem lehet, mert ez megint kompli-
kácziókkal is járna, méltóztassék a földmivelésügy i miniszter urnák és a kormány
nak a Ház hozzájárulásával kijelenteni azt, (Hall juk! Halljuk!) hogy az 1911. 
évi költségvetésben kontemplált státusrendezést nem tekinti véglegesnek, hanem 
azt ujabb megfontolás tárgyává fogja tenni és azt, hogy az újonnan kinevezendő 
erdőtisztek föld- és fajárandóságát illetőleg fenn kivánja a régi helyzetet tartani 
és azt a jövőben is az illetőknek meg kivánja adni. (Élénk helyeslés.) 

Bornemissza Lajos a kincstári erdők igazgatását dicséri, de 
ugylátszik csak azért, hogy az állami kezelés alatt álló erdők 
adminisztráczióján annál nagyobbat üthessen. Valóságos karrikaturát 
rajzolt erről, természetesen a legelők korlátozásával kapcsolatosan, 
egészen abban a régi szellemben, amelyben a legelőkérdés most 
tiz éve Sáros vármegyéből panaszos útjára kelt. Kénytelen azon
ban elismerni, hogy az erdőtisztek, bármennyire is helyteleníti 
működésüket, elvégre is csak törvény és kötelesség szerint járnak 



el, ami legjobb dicséretük, de egyúttal nem csekély mértékben 
czáfolata is annak, hogy annyira káros módon működnek. 

Az erdészeti közigazgatás körülményességén és lassúságán lehet 
és kell segíteni, de éppen az erdészeti érdekeknek a mostaninál 
is teljesebb megvédése végett; mert pl. annak a rendkívüli fa-
használatnak értékesítésénél is, amelyről Bornemissza szólott, vég
eredményben bizonyára az illető község járt jól, némi késedelem
mel bár, de mégis megkapva a reális értéket, mig máskülönben 
gyorsabb és könnyelműbb eljárás mellett talán a favásárlóknak a 
kényszerhelyzet kiaknázására irányuló esetleges törekvése sikerül 
s a község károsodik. Nem ismerjük a konkrét esetet, de más, 
előttünk ismeretes esetekben igen nagy vagyon károsodástól óvta 
meg az erdészeti adminisztráczió községeinket és a volt úrbéres 
közönségeket s igy volt ez valószínűleg ebben az esetben is. 
Bornemissza idevágó felszólalása egyébiránt következően hangzott: 

Nekem az a felfogásom, hogy évtizedek előtt kevés súlyt fektettek az erdőre, 
de annak jelentősége, közgazdasági fontossága évről-évre előbbre halad. Hiszen 
érdekkel olvassuk a költségvetést és az indokolást, hogy maga az állam hány 
száz millió értékű erdővel rendelkezik; ismerjük a vidék lakóit és szomszédjait, 
ismerjük annak az erdőnek jelentőségét, ismerjük annak fontosságát nemzeti 
és szocziális szempontból. A földmivelésügyi miniszter ur már kezdetben, mikor 
minisztériumát átvette, azon elismerésre méltó elhatározásra jutott, hogy a kincs
tárnak erdőbirtokait szaporítja a Felvidéken. Ezért csakis elismerés és hála illeti 
a Felvidék részéről. De méltóztassék elhinni, ha a Felvidéken maga az a szántó
föld a kisgazdák kezébe jut és az erdők is elosztatnak, ott nincs védbástyája az 
államnak, nincs ki gondozza azt a népet s akkor azon különös helyzetbe jutunk, 
hogy Magyarországnak határszélei ki vannak téve a szomszéd ellenségeknek, 
de egyúttal a belső ellenségek demagógiájának is. 

Amikor én a legnagyobb elismerésemet nyilvánítom a kincstári erdők 
kezelésére nézve, — hisz adatok mutatják, hogy annak kezelése évről-évre több 
jövedelmet hoz, annak nemzeti missziója és jelentősége általános és közismert 
dolog, — másrészt azonban sajnálattal kénytelen vagyok megbírálni a földmivelés
ügyi minisztériumnak az állami kezelés alatt lévő erdők és kopárterületek 
rendezésénél kifejtett politikáját. 

Az erdőnek fejlesztése és gondozása nagy állami és nemzeti kérdés. Az erdő
törvénynek az az intézkedése, hogy a közös erdőterületeknek kezelését, a fa 
kihasználását törvényileg szabályozza, általában közelismert, megfelelő intézmény, 
amennyiben egyrészt a visszaéléseknek gátat vet, másrészt meg az értékesítést 
előmozdítja és a vagyont kíméli, ápolja s a községeknek a jövőre nézve biztosí
tékot nyújt. De az államilag kezelt közös községi erdőterületeknél egészen más 
képet vagyok kénytelen a t. Háznak szíves figyelmébe ajánlani. Az erdők és a 



legelők kérdése minden kulfurállamban nagyfontosságú kérdés; ez a két faktor 
támogatja egymást, ez a két faktor kiegyenlíti egymást, Magyarországon azonban 
állandóan ellenséges viszonyban van egymással. A legelőnek, amely biztositéka 
a Felvidék megélhetésének — már állattenyésztési szempontból — legnagyobb 
ellensége az erdészeti hatóság. Nem azért ellensége, mintha ellensége akarna 
lenni, de előtte mindig csak az erdészet, az erdészeti statisztikai kimutatások 
lebegnek. Nem kisérheti figyelemmel, mert neki tulajdonkép a törvény ad 
kötelességet, a törvény szabja meg tevékenységét és a törvény szabja meg azokat 
a retortákat, amelyeken keresztül az ily legelői vagy erdőkérdésnek át kell 
mennie. 

Hogyan állunk a gyakorlati életben ? Az erdőőr jelentést tesz a gondnok
nak, a gondnok az erdőhivatalnak, az erdőhivatal a felügyelőnek, a felügyelő a 
közigazgatási bizottságnak, a közigazgatási bizottság felterjeszti az ügyet a köz
pontba. A központ újból felvilágosítást kér, megint végigmegy a dolog a retor-
tákon. (Mozgás a szélsőbaloldalon.) Újból leküldik javaslattétel és véleményezés 
végett, megint keresztülmegy a retortákon, ugy hogy a legegyszerűbb kérdés 
rendezése gyakran két-három évig tart. Ezt képes volnék gyakorlati adatokkal is 
bizonyítani, de nem fogom a t. Ház türelmét sokáig igénybe venni. (Hall juk! 
Halljuk!) Csak azt ajánlom szives figyelmébe a t. miniszter urnák, — akiben 
megvan a hajlandóság és akinek széles látköre van, — hogy neki igen könnyű 
a helyzete. Neki e törvények megalkotásában semmi része nem volt ; ő átvett 
egy kormányzást, amelynek tevékenységét figyelemmel kiséri, ő van hivatva, 
hogy a hibákat javítsa, és ő van hivatva arra, hogy szükség esetén törvény
javaslattal segítsen a bajon és sérelmen. (Ugy van! a jobboldalon.) 

Hogy mily fontos a legelőkérdés a Felvidékre nézve, azt nem szükséges 
ecsetelnem, hiszen az köztudomású dolog. De hát mihelyt az erdőhatóság meg
tudja, hogy legelő van egy községben, mindjárt kiszáll, megtekinti, hogy alkal
mas legelőterület-e vagy nem, és többnyire az a vége, hogy ez feltétlenül 
erdőtalaj. (Igaz ! Ugy van !) 

Már most méltóztassék felvenni, hogy én egy tisztelt torontáli vagy bács-
megyei képviselőtársamat felkérem, hogy jö j jön a Felvidékre és mondjon itéle 
tet, hogy az a szántóföld alkalmas-e szántóföldnek, mondjon Ítéletet, hogy az a 
legelő alkalmas-e legelőnek. Azt fogja mondani, hogy ez sem nem szántóföld, 
sem nem legelő, szaladok innen, hogy ezt a nyomorúságot ne lássam. 

De a gyakorlati életben egészen máskép vagyunk. Mert a sovány minő
ségű földeket művelik a lakosság széles rétegei nagy számban, azt a legelőt 
állattenyésztés czéljaira fordítják községek és községek, amelyek adót fizetnek, 
amelyek az állami szolgáltatások minden részében tevékenyen közreműködnek. 
Mit csináljunk e községekkel, ha minden feltétlenül eidőtalaj és mindent be
ültetnek ? Akkor a községeket vagy át kell telepíteni, vagy valami gyarmatügyi 
politikával valahová el kell küldeni. (Ugy van! a jobboldalon.) 

Mert, t. képviselőház, azt ne méltóztassék mint komikumot venni, hogy 
nálunk a Felvidéken, ahol a föld alig terem és a legelő is állítólag sovány, ott 
százezrei a népnek mégis megélnek. A munka, a szorgalom, a kitartás és tulajdon-



képen a szerény igények, ezek tartják fenn ezt a népet a maga összességé
ben. ( Igaz! Ugy van ! jobbfelől.) A panaszok a Felvidékről mindég állandók, 
de nem panaszolja senki, hogy az a föld rossz, az a legelő sovány, hanem azt, 
hogy egy kis erdőterület, mondjuk 5—6 holdas erdőterület, mely az ő tulaj
dona és amelyen legeltetni akar, egyszerre állami kezelésbe megy át. Jön egy 
bizottság, megcsinálja az üzemtervet; jön egy bizottság, megállapítja a szolgá
lati szabályokat; jön egy bizottság, megválasztják a közbirtokossági elnököt, ezt 
a választást megsemmisítik, az üzemterveket revideálás végett átküldik, egy év 
múlva visszajön revideálva az üzemterv és az első dolog, anélkül, hogy az 
állam kezelte volna az erdőket, az, hogy két-három évi erdőőri hátralékot kell 
fizetni; ez a legelső. (Igaz ! Ugy van !) 

Ez nem pártkérdés, t. képviselőtársaim, ezt szóbahozni minden képviselő
társamnak kötelessége, mert ha nem teszi meg, nem tesz eleget kötelességének. 
(Helyeslés.) Én megadom az elismerést és a köszönetet ott, hol a végrehajtás 
megfelelő, hol a törvényt nem kell reformálni; de kritikától sohasem fogok 
tartózkodni, mert ez képviselői kötelességem. (Helyeslés.) Nehogy azon tisztelt 
tisztviselők, kik ezekben a szerencsétlen büntető expedicziókban szoktak részt
venni, azt higyjék, hogy ez személyük elleni feltevés, vagy pedig bizonyos nem 
jóindulatú kifejezés — én azoknak a működését, buzgalmukat, munkásságukat 
elismerem és ennek a Ház szine előtt is kifejezést adok. Én az összes bajokat a 
czentralizácziónak, az adminisztráczió hiányosságának és a törvény hiányainak 
tulajdonítom. Mindazon állami tisztviselők és kormányközegek, kik ezen tevé
kenységben résztvesznek, ne vegyék a maguk személyére a mondottakat; ez 
egy kormányzati hiba, egy kormányzati baj, mely felett azonnal napirendre nem 
lehet térni ; itt okvetlenül dolgozni és reformálni kell, hogy azt a szegény fel
vidéki népet az állam tekintélyének megnyerjük es hogy az állam tekintélye és 
a köztisztviselők iránt bizalommal viseltessék, mert ennek a hiánya minden 
rossznak a kútforrása. (Helyeslés.) 

A legelőteriiletekre nézve azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 
miniszter urnák rövid kormányzása alatt is már egy nagy haladást látok. ( Igaz! 
Ugy van ! jobbfelől.) Az az akcziója, hogy a legelők felújítására és egyáltalában 
legelő-beszerzésre sikerült neki nagyobb összeget a költségvetésbe felvenni, már 
magában véve is jóindulatot mutat és kilátásba helyezi, hogy a legelő tekin
tetében a mi népünk jobban lesz támogatva és segélyezve. ( Igaz! Ugy van! 
jobbfelől.) Csak nagyon figyelmeztetem a t. miniszter urat, ha ez a rendszer 
fenmarad, hogy ezen legelőktől legalább is egy jóidőre méltóztassék az erdé
szeti hatóságokat távoltartani. (Derültség és helyeslés.) Mert ha a nagy pénzzel 
és áldozattal beszerzett legelőterületekre valaki véletlenül azt mondja, hogy 
feltétlen erdőtalaj vagy kopárterület, akkor ott nem fog legeltetni senki. (Ugy van !) 

És megvallom őszintén, hogy legelőterületeknél igen nehéz viszonyok 
vannak a Felvidéken. Azt nagyon jól méltóztatnak tudni felvidéki képviselő
társaim, hogy az arányosítás alkalmával az úrbéresek többnyire erdőben kapták 
ki illetőségüket, illetményüket, miután akkor nem volt oly intenzív a gazdál
kodás, a szántóföldeknek nagy része legelő volt, azokat nem kultiválták, nem 
volt oly nagy szükség rájuk és az illető földesurnái kis szolgálat ellenében legelőt 



lehetett kapni. De ma itt állnak a községek, megvan az erdőterületük és konsta
tálhatom, hogy — e kérdést igen gyakran tanulmányozom — vannak községek, 
ahol 6—700 darab legelőmarha van, legelő nélkül, mert összes legelőterületük 
mindössze 24—25 hold, az erdő elfoglal minden legelőterületet. 

Már most a fa kihasználása is bizonyos nehézségekkel jár, — mert erre 
is rá kell térnem, hogy a képet a t. Ház a maga teljességében lássa, de egyúttal 
szolgálatot vélek teljesíteni a t. miniszter ur irányában, midőn a Ház szine előtt 
a faértékesitési eljárásra nézve elmondom kritikámat — (Hall juk! Halljuk!) és 
ha valamely községben iskolát akarnak építeni s költségre van szükség, az erdé
szeti hatósághoz fordulnak, hogy engedje meg több évi osztag kivágását, hogy 
az igy befolyó jövedelemből a költségeket a község fedezhesse. 

A hatóság belátja ennek szükségét, engedélyezi, mondjuk, egy 10—12 évi 
osztag kivágását és e határozat vétele után a község kiadja a vállalkozónak épités 
végett az iskolát, két-három hónap múlva az iskola készen is van és a vállalkozó 
várja a pénzét. De mi történik? Felbecsülik az erdőt, kiírják az árverést, de a 
községek nem kapják meg a megajánlott összeget, tehát az árverést beszüntetik. 
Felírnak erre a központba s elmondják, hogy a fa ára olcsóbb lett, a fa pudvás, 
már kihasznált, a jobb minőséget már eladták s csak a rosszabb maradt, lehe
tetlen tehát azt az árat elérni, amelyet a központ kíván. A központ erre azt 
mondja, hogy olcsóbban nem szabad eladni. Lejönnek az akták újból, megbecsül
tetik az erdőt és a vége az, hogy mihelyt az iskola kész, a mesteremberek összes
sége beperli a községet, hogy fizessen. Két-három évig tartó perek vannak, amig 
a község ahhoz jut, hogy a fát képes eladni és annak értékével a mesterembe
reket kielégíteni. 

Ha a nép és a község az ilyen hosszadalmas eljárást látja, lehetetlen, hogy 
bizalommal viseltessék az adminisztráció iránt, (Ugy van !) mert a közigazgatási 
hatóságnak, vagy a vármegyének, melynek e kérdéseknél egyéb szerepe sincs, 
mint a végrehajtás, ez nem emeli a tekintélyét. A vármegyének itt közbeszólása 
nincsen, csak az a kötelessége, hogy az ítéleteket kézbesítse, vagy a végrehajtást 
elrendelje. 

Aki parczellázni akar, parczellázzon polgári haszon mellett is és e tekintetben 
igen tiszteletreméltó akcziót fejtenek ki szövetkezetek, pénzintézetek, magánosok ; 
de hogy hogyan parczellázza azt a birtokot, hogy képes-e azt a birtokot továbbra 
is okszerűen kezelni és képes-e azon gazdálkodni, arra nem gondol senki. 

Ez ma, a jelenlegi viszonyok között, tulajdonképen az államnak köteles
sége. Hiszan akkor nem történnének — lehet mondani — olyan abszurdumok, 
hogy eladatik egy birtok, egy erdő parczellázásra és felosztatik. Miért osztatik 
fe l? Mert közös erdőt a jelen állami kezelés mellett senkinek sincs kedve fenn
tartatni. Azt mondják, fel van osztva, de határvonalakat kell kijelölni, különben 
nem vétetik magántulajdonnak. Olyan keskeny az a szalag, hogyha a határt 
kitisztítják, az erdőből nem marad semmi, kivágnak mindent. Ez nem erdő
gazdaság, ez nem erdőpolitika. 

Arra kell figyelni, hogy csakis olyan parczellázás részesüljön a létesítendő 
parczellázó bank támogatásában, amelynek gazdasági üzemtervét a minisztérium 



a maga hatóságai által megállapítja, és ne engedtessék meg, hogy azokat az 
erdőket feldarabolják és azokat a legelőket felszántsák, vagy maguk közt fel-
oszszák. Mert azzal legyünk tisztában, hogy valamint a múltban nem sikerült a 
parczellázási és telepítési akczió, ezentúl sem fog sikerülni, ha ez az akczió nem 
deczentralizáltatik. 

Az erdők parczellázását tehát Bornemissza, egészen helyesen, 
károsnak tartja, de ugy állítja oda a dolgot, mintha egyedül az 
állami kezelés elől oszlanának fel az erdők egyéni tulajdont képező 
joarczellákká, holott erre nézve az esetek túlnyomó számában első
sorban üzleti érdekek, hogy ne mondjuk üzérkedési visszaélések 
birnak döntő befolyással, mint pl. a székelyföldi arányosításoknál. 
Ahol az állami kezelés alól kivánt a közbirtokosság az egyéni 
felosztás utján szabadulni, ott ez az eljárás a maga oktalanságában 
hasonló ahhoz, ahogy népünk az állatszámlálást kikerülendő, némely 
helyen inkább leölte vagy elvesztegette állatait, semhogy számba
vétesse azokat. Helyeseljük Bornemissza ama felfogását, hogy minden 
parczellázás megengedhetőségére nézve vizsgálat tárgyává teendő, 
de kétségbevonjuk, hogy erre a mai önkormányzati vármegye 
alkalmas lenne. 

Turkovich Vladimírnak a horvátországi állami erdőigazgatásra 
és a zágrábbi erdészeti akadémia elismerésére vonatkozó kíván
ságaival külön czim alatt foglalkozunk. 

Jákói Géza alább közölt felszólalása annál inkább lekötheti 
figyelmünket, mert a mostani országgyűlés első erdész képviselője 
volt, aki szót emelt. 

Mélyen t. Ház ! Már foglalkozásomnál fogva is — mert közel állanak 
hozzám az állami erdőtisztek, altisztek és az összes erdészeti alkalmazottak — 
azoknak jogos kívánságait én is joggal fejtegethetném itt, azonban erre részletesen 
kitérni nem akarok, csak utalok egyszerűen az Országos Erdészegyesület által 
megszerkesztett, a földmivelésiigyi miniszter ur őnagyméltóságához intézett, s ha 
jól tudom, összes képviselőtársaimnak megküldött memorandumra s az abban 
foglalt igazságra. Nem foglalkozom ezzel a kérdéssel bővebben azért sem, mert 
ezt teljes megnyugvásomra helyesen érintette az igen t. előadó ur is, valamint 
a viszonyok ismeretét magánhordó, kézzelfogható, világos fejtegetéseivel meg
győzött ezen kívánságok jogos voltáról Tallián Béla mélyen t. képviselő ur is. 
Csak azt volnék bátor megjegyezni Tallián Béla képviselő ur egyetlenegy érvére, 
hogy én azt indokul a magam részéről nem tudnám elfogadni, mikor azt 
mondja, hogy az erdőtisztek jogos kivánatainak kielégítésére már ígéretet tett 
és azt kilátásba helyezte az előző kormány, sőt a költségvetésbe is felverte, 
s ebből folyólag ezt a mostani kormány respektálni tartozik. 



Az én felfogásom az, hogy egy kormány intézkedését az utód respektálni 
tartozik, de olyan ígérettel, amelyet a változott viszonyok miatt, sajnos, beváltani 
nem lehet, szolidáris talán még sem kell hogy legyen. Abban a felfogásban 
vagyok, hogy az adott viszonyok és körülmények között a volt kormány is 
aligha tudta volna ezt az igéretét legalább az ország nagyobb megterheltetése 
nélkül, beváltani. 

Ha már ennyit foglalkoztam elhatározásom ellenére az erdészet ügyével, 
legyen szabad még kijelentenem, hogy igenis méltánylást érdemel kívánságuk 
teljesítése, mert ezek hosszú időn keresztül megszerezhető képzettség mellett 
köztudomás szerint az államnak perifériáin fekvő erdeihez vannak kötve, ott 
pedig nemzetiségi vidéken lakva, messze a kulturterületektől, valóságos nemzeti 
missziót teljesítenek. ( Igaz! Ugy van! jobbfelől.) Emellett mindegyik tulajdon
képen bizalmi állást tölt be. Ezeknek kezelésére kiszámíthatatlan értékű nem
zeti vagyon van bizva, hol egy kevés hiánya a szaktudásnak és gyengébb lelki
ismeret oly kiszámíthatatlan károkat okozhatnának, melyeket egy egész ember
öltőn át pótolni nem lehet. Tudjuk azt, hogy nemcsak nálunk Magyarországon, 
hanem mindenütt Európaszerte az okszerűtlen és czélszerütlen erdőgazdálkodás 
micsoda kiszámíthatatlan, káros következményekkel járt azáltal, hogy a devasz-
tácziónak kaput nyitott, vízmosások keletkeztek és elkopárosodás, elkarsztosodás 
lett a következménye. 

Csak hála és elismerés illeti meg az 1879. évi X X X I . t.-cz. megalkotóit, 
hogy útját vágták ezzel a további erdőpusztulásoknak és erdőpusztitásoknak, ugy 
hogy ma már nyugodt lélekkel állithatom, hogy a Lengyel Zoltán igen t. kép
viselőtársam által is egyébként igen értékes beszédében felemiitett, de mindnyá
junk által ismert vízmosásos területek és helyenként az egyes vidékekre szomo
rúan tekintgető kopasz hegycsúcsok és hegyoldalak keletkezése nem a mai, 
hanem a régi hibák és bűnök következménye. Ezeket a régi hibákat és bűnöket 
most már meglevő törvényünk mellett sem lehet oly hamar és oly könnyen, 
hanem csak nagy áldozatok árán és csak hosszú időn keresztül orvosolni. 

Ha már ennyit foglalkoztam az erdőtisztek ügyével, az erdőtörvénynyel, 
legyen szabad ebből kifolyólag néhány szóval még az erdőtörvény némely 
intézkedéseire rámutatnom és e tekintetben az igen t. földmivelésügyi miniszter 
ur szives figyelmét felkérnem és az elmondandókat szives jóindulatába aján
lanom. (Halljuk ! Halljuk ! jobbfelől.) 

Kétségtelen, hogy az erdőtörvény üdvös volt, üdvös ma is és üdvös is 
fog lenni, mindazonáltal mint minden meglévő törvényünknek, ennek is van
nak gyengéi, vannak hiányosságai. Egyik intézkedésében talán enyhébb, mint 
kellene, mig viszont másik intézkedésében sokkal szigorúbb a kelleténél. Nem 
akarom ezt sem részletesen fejtegetni, csak két körülményt említek. Az egyik az, 
hogy ott van az erdőtörvény 17. §-ában felsorolt birtokosok erdeje, tehát törvényes 
kezelés alá tartozó erdők. Ezeknek területéből is még az oly talajon álló részeket 
sem lehet kiirtani, melyek más művelési ág, tehát szántóföld, rét, legelő és kert 
czéljaira volnának használhatók, ha a kiirtani szándékolt és más művelési ágban 
nagyobb hasznot hajtóan kezelhető területek helyett az illető birtokos a kiirtani 



czélzott terület termőképességének is megfelelő termést biztosító területet nem 
akar vagy nem tud felajánlani és rekompenzáczió gyanánt beültetni. 

Bármennyire szeretem, bármennyire védem és gondoztatni kívánom az 
erdőket, nem vagyok annyira elfogult, hogy ezen intézkedést főleg olyan helye
ken, ahol a népesedésre való tekintettel is a mezőgazdaságnak terjeszkedésre 
van szüksége, helyénvalónak tartanám. (Helyeslés jobbfelől.) 

Ott van továbbá a legeltetési tilalom kérdése. Igen jól tudom, hogy az 
erdőtörvényre hivatkozással sok helyütt ott is tilalmaztatik a legeltetés, ahol a 
tulajdonképen a marha szájával a faállományban, lábával a talajban majdnem 
semmi vagy alig észrevehető kárt okoz. Itt azonban, amennyire ismerem a 
viszonyokat, nem magát a törvényt kárhoztatom, hanem azt, hogy az egyéni 
elhatározásnak, az egyéni akaratnak nagyon tág tér nyilik itt. Ezt nem tartom 
egészen helyesnek. Igenis megengedhetőnek tartom a legeltetést ott, ahol az 
érzékeny károkat nem okoz, habár azt is jól tudom, hogy az erdőben termelt 
fű tápértéke a hasonló viszonyok között lévő nyilt legelőterületeken termelt fű 
tápértékének csak egy ötödrészét képezi; de daczára annak, erdeink legelő
területeinek minden igényt kielégítő rendezésére feltétlenül szükség van. 

Bátor vagyok még utalni, t. képviselőház, a vadászati törvényre is. Ha jó l 
emlékszem, az első indemnitási vita alkalmával egyik t. képviselőtársunk adott 
is be erre vonatkozólag egy határozati javaslatot, amelyet azonban annak idején 
a Ház nem fogadott el. Jómagam is ellene szavaztam, t. Ház, nem azon fel
fogásból indulva ki, mint hogyha azt elvileg egyáltalában ellenezném, de csak 
azért, mert nem tartottam időszerűnek. 

Most is abban a véleményben vagyok, hogy ennek rendezése miatt sokkal 
fontosabb ügyeinket ne hátráltassuk és megoldásukban ne gátoljuk. Annak 
a részleteire sem akarok bővebben kiterjeszkedni, hogy miért tartom szükséges
nek ezen törvénynek revízió alá vételét, csak utalok arra, hogy ezt ugy nemzet
gazdasági, mint méltánylandó szocziális érdeknek ismerem. 

Tökéletlen intézkedése vadászati törvényeinknek a vadlelövési és tilalmi 
időszakra vonatkozó része is. Különösen helytelen gyakorlat fejlődött ki, t. Ház, 
a vadkárok megállapítása körül. Nem akarom ezt sem érdemileg bővebben 
tárgyalni. Tűrhetetlen, t. Ház, továbbá az a gyakorlat, amely a volt úrbéres telkek, 
zsellérföldek és általában a közbirtokossági területeknek vadászati jogára való 
érvényesítése és az azokon való vadászati jognak gyakorlása körül kifejlődött. 
Senkinek sem lehet kifogása az ellen, ha egy kisbirtokos vagy kiskereskedő a 
maga vadászati szenvedélyének hódolva, ilyen vadászterületeket bérbe vesz. 

Csakhogy gyakran nincsen kizárva az az eset, hogy a komoly árverező 
ellen táplált ellenszenvének sugallatát követve, olyan horribilis magas árt igér 
be az árverés alkalmával az illető vadászterületért, amelyet egy komoly árverező 
egyáltalában nem adhat meg. De ez ellen is igen bajos a védekezés, mert hiszen 
nem is volna helyes bárkit is az árverés jogától eltiltani. Hódoljon bárki is 
vadászati szenvedélyének, aki tehet i ; nem is ez a tűrhetetlen, hanem inkább az, 
hogy ezek a vadászteriileti bérlők, amikor az árverés folytán a vadászati jog a 
kezükbe került, akkor azután egy fillért sem fizetnek az általuk beígért összegből, 



földbirtokostársaiknak érzékeny kárára. Emellett, t. Ház, nemcsak hogy nem 
gondozzák a vadászati területen meglévő vadállományt, hanem ezt határozottan 
pusztítják, sőt akárhányszor kiirtják, (Helyeslések a jobboldalon.) és nemcsak a 
tilalmi időt nem tartják meg, de képesek még a szaporodás idején is akármilyen 
vadat, amely fegyverük csöve elé kerül, lelőni. 

Nagyon enyhén intézkedik mélyen tisztelt Ház, szerény felfogásom szerint, 
vadászati törvényünk a sokszor, sőt majdnem minden esetben, életveszélyes 
vadorzás tekintetében. 

Sajnos, hogy ezekkel szemben a csendőrséget is csak hatóság utján lehet 
igénybe venni, természetesen az eredmény rovására. Talán lehetne intézkedni, 
hogy az orvvadászok ellen a csendőrség egyszerűen a jogosított panaszára, sőt 
esetleg hivatalból.lépjen akczióba. 

Legyen szabad nagyon röviden rétgazdaságunk és legelőgazdaságunk ügyét 
is a földmivelésügyi miniszter ur szives jóindulatába ajánlani. Azt mondja 
Cserháti, a magyaróvári akadémia volt hires tanára, „A magyar Alföld mező
gazdaságának reformja" czimü munkájában, hogy a rét és legelő füve nálunk 
csak gyom és dudva. Sajnos, ebben teljesen igaza van. Rétjeink alig részesülnek 
gondozásban. Évenként kétszeri fűkaszálás és takarmánynyesés után összetiprat-
nak, agyonlegeltetnek és a legnagyobb gondozás csak annyiban áll, hogy a 
tavaszkor rajta képződő hangyazsombékot és vakondturást szétverik raj ta; 
trágyázásáról legföljebb az ég madarai gondoskodnak. (Derültség.) Nehéz itt 
közvetlenül intézkedni, mert ezek a rétek majdnem kizárólag magántulajdont 
képeznek. De talán közvetve rá lehetne venni kisgazdáinkat azok helyes 
kezelésére. 

Sajnos, még olyan közséeekben is. ahol észszerűbben gondolkozó lakosok 
vannak, alig talál az ember házat, melyben a trágyatelepek rendezve volnának : 
az udvar akárhányszor tele van trágyalével, amelv a közegészségügynek is rová
sára, kiszivárog az utczára. Ezt talán mégis szabályozni lehetne és akkor magától 
jönne rá a nép. hoey a trágyalevet a rétek gondozására hasznába. 

Legelőterületeink is rendszeres kezelést kivannak. Hiszen csak igy fejleszt
hetjük marhaállományainkat, csak ez viheti előre kisgazdáink érdekét és csak 
igy haladhatunk a sokszor hangoztatott husdrágasáe enyhítése felé. Hálával 
emlékezem meg a földmivelésügyi kormány eddigi intézkedéseiről, mert ahol 
csak lehetősége van rá, szívesen jön a legelőterületek beszerzésénél segítségünkre. 
Az 1894. évi X I I . t.-cz. azonban mégis csak írott malaszt; már pedig fél 
munkát végzünk akkor, ha a legelőterületek beszerzésére igyekszünk csak, de 
azokat nem gondoztatjuk. 

A gazdálkodás alapfeltétele a tervszerűség, már pedig a legelőgazdálkodás
ban nálunk, sajnos, tervszerűség egyáltalában nincs. Ott túr a sertés, ahol a 
szavasmarha legel. Legelőterületeink tele vannak gyommal, dudvával, kökény- és 
galagonyabokrokkal és egyéb értéktelen gazzal. Innen van az, hogy mig nor
mális viszonyok között legelőterületeinknek 15 métermáza fűtermést kellene 
adniok holdanként, a fűtermés ma nálunk átlag 5 métermázsa, ami 6 millió 
katasztrális hold legelőterületnél 60 millió métermázsa hiányt jelent évenként. 



Ez a kérdés tehát szabályrendeletileg megoldandó, a legelők kezelése pedig 
törvényileg biztosítandó. 

Bár jó l tudom, hogy az erdők nem alkalmasak intenzív legeltetésre, mind
amellett néhol kénytelenek vagyunk erre az erdőket is igénybe venni, mert még 
nem találta meg minden terület az azt megillető művelési ágat. A mezőgazda
ság elhelyezkedése még nem befejezett tény, és különösen az sincs bebizonyítva, 
hogy az erdők nyilvántartási törzskönyvében a kataszteri birtokivek alapján el
könyvelt közbirtokossági és községi erdőterületeken a kijelölt legelőterületeteknél 
nagyobb területek nem volnának-e legeltetés czéljaira felhasználhatók. 

Nem osztozhatom ebben a kérdésben Bornemissza Lajos t. képviselőtársam 
véleményével, mert az ő javaslata csak pillanatnyi nyereség lenne. Ezt pedig 
nem szeretném jövő nemzedékünk érdekének rovására akczeptálni. Ellenben 
helyénvalónak tartanám, ha az. erdő az illető királyi erdőfelügyelő és a gazda
sági felügyelők együttes működésével legeltetés szempontjából elsősorban kerü
leteikre nézve megállapittatnának, azután soroztatnának állatfajok szerint. Általá
ban a legelőterületek kezeléséről szabályrendelet bocsáttatnék ki, amelynek 
szigorú megtartásáért a gazdasági felügyelők tétetnének felelőssé. Oly községek
ben pedig, ahol a legelőterület nagyon csekély, vagy egyáltalában hiányzik, 
legelőket kell létesíteni. Nem tudom eléggé kárhoztatni azt az intézkedést, hogy 
a volt telkesgazdák és zsellérek, valamint közbirtokosok közös legelőinek fel
osztását oly könnyen megengedték, mert ennek azután az lett a következménye, 
hogy mindegyik birtokos szántónak használja a maga részére eső legelőteriiletet, 
még olyan helyen is, ahol tulajdonképen annak talaja akár fekvésénél, akár 
alkatrészénél fogva szántóföldre állandóan nem alkalmazható. 

Innét van azután az, hogy most igen sok község, sőt egész vidék nélkülözi 
a legelőket. Már pedig, t. Ház, marhatartást, istállóztatást mesterséges takar
mánynyal kisgazdáinknál egyáltalában kivihetetlennek tartom. Elméletileg áll
hat ugyan ez, hanem erre az élet és a tapasztalat feltétlenül ráczáfol. Be kel
lene tehát szerezni még áldozatok árán is kisgazdáink számára legelőterületeket és 
ezeket közösségben kellene kezeltetni. Csak ennek a révén várható, hogy a 
husdrágaság is annyira, amennyire szűnni fog, mert semmi sem bizonyosabb, 
mint az, hogy közfogyasztásra leginkább csak a kisgazdáink által nevelt marha 
kerül, mig nagyobb uradalmaink rendszerint hizlalnak és jól tudjuk, hogy az 
ilyen hizott marhát külföldi nagy városokba viszik és pedig sajátságos módon 
a belföldi közvetítő kereskedelem élelmes kifejlődése folytán sokszor o l c s ó b b a ^ 
mint amilyenek az itteni árak. 

Részemről tehát semmi szín alatt sem engedhetném meg a legelőterületek 
felosztását, sőt amennyire lehetséges, azoknak közösségben való kezelését kívánom. 
Csak ezzel tudnánk kisgazdáinknál azt a szerencsétlen szokását kiküszöbölni, 
amely a magánlegeltetésnél tapasztalható. A magánlegeltetés is feltétlenül 
eltiltandó volna, mert ennek tulajdonképen kulturális következménye is lenne. 
Mindaddig, amig a magánlegeltetés gyakorolható és szigorú büntetés utján 
beszüntetve nem lesz, nincs az a tanitó, pap, iskolaszék és tanfelügyelő, amelyik 
el tudná érni, hogy a falusi iskolás gyerekek a tavaszi fű megjelenésétől az 



őszi fű elsárgulásáig az iskolát lássák. Hogy ez mennyire nem tartható állapot, 
annak fejtegetése se nem tartozik ide, sem arra szükség nincs. 

Az állami erdőtisztek Jákói képviselőnek ügyüket pártoló 
vonatkozásait nagyon vegyes érzelmekkel fogadták, s azt vég
eredményben ügyükre hasznosnak nem találhatták, mert amit az 
Országos Erdészeti Egyesület körlevelére való hivatkozás használ
hatott, azt teljesen lerontotta a Tallián Bélával való, nézetünk 
szerint is nem a maga idején és előttünk nem világos czélból 
kezdett polémia afelett, vájjon egy előzetes kormány Ígérete 
bizonyos, a felszólaló által is jogosnak elismert kívánságok felett, 
morálisan kötelezi-e az utódot vagy nem. Ennek a kérdésnek 
felvetése ellentétben állt az Országos Erdészeti Egyesület felterjesz
tésével, amely Tallián Bélával egyezően oly határozott, irásba fog
lalt és nyilvánosságra hozott kormányigéretet kötelezőnek tart az 
utódra nézve, már csak a kormányigéretekbe vetett bizalom és az 
ország méltósága szempontjából is. Az ellenkező nézet hangoz
tatása csak erősítette a pénzügyi kormány álláspontját és éppen 
egyik szaktársuk szájából sokkal többet ártott az állami erdőtisztek 
ügyének, mint pl. Mihályi képviselőnek alább tárgyalandó vehe
mens támadásai. De lehetetlen fel nem vetni azt a kérdést, hogy 
Jákól miért emiitette az erdőtisztek jogos és igazságosnak mon
dott kívánságait, mikor végeredményben maga is azt vallja, hogy 
e kivánságok ma teljesíthetetlenek, az előző kormány igéretét bevál
tani nem lehet és az erdőtisztek általa egyébként méltányolt mű
ködése a jogos kivánságok teljesítésével nem honorálható. 

Hasonló hullámvonalakat látunk az erdőtörvényre vonatkozó 
fejtegetésekben. Altalánosságban elismerés, a konkrét kérdésekben 
pedig erdőgazdasági tekintetben negatív álláspont. A kötött erdő
birtokállomány csökkentésének propagálása és erdőgazdaságunk 
egyik legnagyobb bajának, a túlságos legeltetésnek oly értelemben 
való tárgyalása, amely módot nyújt — éppen a szakember szájából 
jött nyilatkozat alapján — még túlzóbb kívánalmak támasztására. 
Megengedjük, hogy néhol talán vannak e téren jogos kívánalmak 
is, általában azonban erdeink legeltetése — s itt különösen a volt 
úrbéresek erdeire czélzunk — ma oly mérvű, hogy további enged
mények valóban az erdő tönkretételével egyértelműek. Bizony 
ma is keletkezik, éppen a legeltetés miatt, ujabb és ujabb kopár. 



Ebben a sokat vitatott és ma már a gazdák körében is helyes 
és józan szempontból felfogott kérdésben részünkről csak abban 
oszthatjuk Jákói nézetét, amit a rétművelés emeléséről és a legelő
gazdaság fejlesztéséről mondott, de itt sem követve öt a legelő-
bővités népszerű mezejére, legkevésbbé az országszerte legeltetéssel 
agyonterhelt közbirtokossági és községi erdők rovására. 

A következő szónok, aki az erdészetet érintette, Miháli 
Tivadar volt. Ő már sem az erdészeti, sem más tisztviselők 
járandóságait nem kivánja javítani. Azután reátért Jákói Gézának 
a vadászati törvényre vonatkozó nézeteire, amelyekkel szemben 
a következőkben foglalt állást: 

Előttem felszólalt t. képviselőtársam azon felfogásával sem érthetek egyet, 
hogy a vadászati törvény végrehajtása tárgyában a földmivelésügyi kormányzat 
tegyen intézkedéseket és hogy a vadászati törvény még szigorúbb és felfogásom 
szerint reakczionárius értelemben módosittassék. Ez ellen határozottan tiltakozom. 
Ha arról van szó, hogy a vadászati törvény revízió alá vétessék, akkor nézetem 
szerint azt nem a vadász urak szempontjából, hanem éppen ellenkezőleg, az alsóbb 
néprétegek, illetőleg a földmivelő néposztályok megóvása szempontjából kell 
megváltoztatni. 

Midőn t. képviselőtársam az orvvadászatról beszélt, akkor, azt hiszem, 
csak a sportot üző nagy urak érdekeit akarta előmozdítani. (Mozgás a j obb 
oldalon.) Mi, akik a perifériákon tartózkodunk, tudjuk, hogy a legtöbb esetben 
hogyan minősitik az orvvadászatot. Ha augusztus l-jétől szeptember végéig 
terjedő időben a perifériákon járunk, ahol erdőségek vannak, éjjelenként számos 

csillogó őrtüzet vehetünk észre. Az a szegény földmivelő paraszt ugyanis, aki 
egész nap fárad és dolgozik, éjjel a vadak pusztítása ellen kénytelen őrizni 
termését. Mert a vadak ma Magyarországon ugy az állatokban, mint a növény
zetben óriási károkat okoznak a szegény népnek (Ugy van! a nemzetiségiek 
padjain), és én nem tudok rá esetet, hogy azok a sportot üző urak e károkat 
valaha megtérítették volna, de arra igen is tudok esetet, hogy annak a szegény 
embernek régi rendszerű fegyverét, amelylyel állatait a vadak ellen megvédel
mezte, elkobozták azon a czimen, hogy orvvadász. (Ugy van! Ugy van! a 
közép hátsó padjain. Élénk ellenmondások.) 

Állításainak igazolására Miháli azután Bartha Miklósnak»Kazár
földön" cimű művéből idéz, ahol a kitűnő író a veteményét a 
szarvasok és vaddisznók ellen tavasztól őszig minden éjjel őrző 
ruthén paraszt nyomorúságát irja le. 

Miháli beszédének további folyamán szintén a legelőkérdés 
dominál s végeredményben addig a túlzásig ragadtatta magát, 
hogy a kopárfásitási akczió teljes beszüntetését és a kopároknak 



kizárólag gyümölcsfákkal való beültetését követelte határozati javaslat 
alakjában. 

Szükségtelen hangoztatnunk, hogy a gyümölcsfaültetés csak 
igen korlátolt helyen alkalmas a kopárok kérdésének megoldására 
s hogy ily retrográd irányú indítvány régóta került a magyar 
törvényhozás elé. 

Az erdőgazdaság és az erdőtisztek ellen vakon elfogult; a 
faszükséglet és a faárak fejlődése, valamint az ákácz szerepe és 
jelentősége, Svájcz erdőgazdaságának fejlődése, mindez teljesen 
téves megitélésben részesül e beszédben, amelyet ezek után további 
megjegyzés nélkül bizunk olvasóink Ítéletére: 

Ha az előadó ur ismerte volna a nép szükségleteit, nem mellőzte volna 
előadásában a legelőkérdés fontosságát. Mert ezzel szemben mit emelt ki az 
előadó ur előadói beszédében ? Kiemelte az erdőgazdaság fontosságát. 

Elismerem, hogy országos szempontból és a jövő szempontjából az erdő
gazdaságnak nagy a jelentősége, de mikor ezt a beismerésemet megteszem, azt 
mondom, hogy akkor, amikor a közgazdasági kérdések a maguk egész kom
plexusában kell megoldani, nem szabad tulmenni a határon az erdőgazdasági 
teóriákkal más kérdések hátrányára, mert be kell látnunk, hogy az erdőgazdaság 
a legelőgazdasággal ellentétben van. 

Tudjuk azt, hogy az állattenyésztési kérdést nem lehet megoldani a legelő
kérdés nélkül. A műistállózást űzheti a t. előadó ur a maga ezer vagy tízezer 
holdján, de a szegény ember ezt nem tudja megtenni, ő alig várja, hogy a 
tavaszi napsugarak előbújjanak, akkor kihajtja a maga szarvasmarháját, sertését 
és juhát. Különösen a sertésnél és a juhnál el nem képzelhető az istállózás. 
A legelőkérdés tehát igen fontos kérdés. 

Mondom, t. Ház, az erdőgazdasági érdekeket össze kell egyeztetni a legelő
gazdasági érdekekkel. És itt talán megengedi a t. előadó ur, hogy elmondjam, 
mi indított engem arra, hogy aggodalommal viseltessem az iránt, vájjon a 
mezőgazdasági kérdések helyesen lesznek-e megoldva; az, hogy ő előadói beszé
dében ugy tünteti fel a mezőgazdaságot, mintha mi csak az erdőből élnénk. 
Más kérdés ma az erdőgazdaság. Másodrangú kérdés itt a kereskedelmi szem
pont, csak klimatikus és egészségi szempontból beszélek róla. A mai evoluczió 
során, ahol annyi technikai vivmánynyal találkozunk, az erdőnek, a fának az 
ára ugy sem emelkedik. De különben is nem tarthatjuk tovább a mai állapotot 
és nem nézhetjük, hogy kimenjen a nép Amerikába, hanem meg kell engedni 
a legeltetést azon a területen, amelyen eddig gyakorolták. És most jövök beszé
dem tulajdonképeni tárgyához. 

Az előadó ur t. i. nagy vivmánynak tartja, hogy a földmivelésügyi kor
mány a kopár legelőterüleket befásitja. Hát, t. Ház, ugy látszik, hogy a központ
ból már a rendeletek ki is mentek ebben az irányban és mondhatom, hogy a 
vidéken, különösen a perifériákon valóságos rémületet okoztak ezek a rendeletek 
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Ha a t. földmivelésügyi miniszter ur őexczellencziája venné magának egyszer a 
fáradságot és megnézné magának azokat a desperált arczokat, láthatná, hogy 
milyen rémületet okozott ez a népnél. Ha az erdész látja, hogy a ház előtt 
vagy a község mögött kopár terület van, azt mondja, befásitjuk, szép ligetet 
csinálunk neked. A nép azt mondja : de nekem állatom, majorságom van, amire 
azt mondják : az a te dolgod. Azt mondják azok a szegény emberek : uram, 
hagyjatok békében, nem kérek én az államtól semmi segítséget, amint Bornemissza 
t. képviselőtársam is helyesen mondotta, hogy hagyjatok békében és akkor 
béke lesz. 

Gr. Serényi Béla földmivelésiigyi miniszter: Hát az árviz tavaly? 

Miháli Tivadar: Azért mondom én, t. miniszter ur, hogy én közre akarok 
hatni, amennyire lehet, hogy kiegyeztessük az ellentétet. De nagy rémületet 
okozott a kopár helyek befásitása, amennyiben az illető erdészekre lett bizva 
annak megbirálása, hogy melyik a kopár hely. Különösen az én kerületembe 
szerencsétlenségünkre egy felvidéki erdész jött, aki egész életében csak fenyő
fában gyönyörködött és azt hiszi, hogy anélkül nem is lehet megélni. Hát van 
ott fenyő egypár a házak előtt, de amikor megtudtuk, hogy ő a kopár helyeket 
be akarja fenyősiteni, ez valóságos rémületet idézett elő. Nagyon jól tudják azt 
mindenütt, hogy amikor az erdész ráteszi a kezét a kopár területre, hogy azt 
be fogja fásitani, a nép többé nem rendelkezik azzal, mert kélségbevonja, hogy 
15 év alatt vagy hamarabb a fenyő- és tölgyfával való befásitás sikerülne. 
Ez igen kényes dolog. Tapasztalatból tudjuk. Horvátországban, Zágrábtól egészen 
Fiúméig vannak kopár területek, ott is voltak fenyőerdők, milliókba került, amig 
az állam beültette és kérdem, van-e ott erdő ? Hol vannak azok a milliók, 
amelyeket befektettünk ? Károsodott az ország és károsodtak az illető magánosok 
is, amennyiben juhaikat, állataikat nem tudták legeltetni. 

Nagyon szép dolog az erdészeti intézmény és én addig a határig el
megyek, amig a teóriát kapcsolatba tudom hozni a gyakorlati élettel. Tapasz
taljuk az erdészek között is, hogy a felfogások különbözők. Éppen Szolnok-
Doboka vármegyében az odavaló erdészek, akik már régi idő óta ismerik a 
viszonyokat, azt mondják, hogy nem hisznek ugy a fásításban, mint az a Fel
vidékről lejött erdész. Mondhatom is, hogy onnan nincs is annyi deputácziózás, 
mint az én kerületemből és igy lehet, hogy Mártonffy és a többi t. képviselő-
táisaim könnyebben menekülnek a nép kérései és kívánságai elől. De én ki
jelentem, hogy eljöttem hazulról és elhatároztam, hogy itt felszólalok a föld
mivelésügyi tárczánál. A népnek az a kérése volt, hogy tegyenek vele bármit, 
vigyék el katonának, ő minden áldozatra képes, csak a legelőjét ne vegyék el, 
mert arra neki állattenyésztési okokból szüksége van. ( Igaz! Ugy van! Helyes
lés a középen.) 

Igy állván a kérdés, belátom, hogy a t. földmivelésügyi miniszter ur igen 
nehéz helyzetben van, mert hiszen a t. miniszter urnák számolni kell egyfelől 
azokkal a bürokratikus felfogásokkal, amelyek a minisztériumokban dominálnak 
s amelyek a zöldasztal mellől akarják befásitani a területeket, másfelől pedig 
számolni kell azzal is, hogy mennyi a legelő érdeke és mennyi az erdő érdeke. 



A miniszter ur tehát igen nehéz helyzetben van és én, ámbár nagyon szerény 
politikusnak tartom magamat, mégis, mint olyan, aki leginkább közgazdasági 
kérdések iránt érdeklődöm, azokkal foglalkozom, bátorkodom előállani azzal a 
propoziczióval, hogy azokat a kopár helyeket, amelyeket a miniszter ur akar 
erdősiteni, ne fenyőfával, ne bükk- vagy tölgyfával ültesse b e . . . 

Gr. Serényi Béla földmivelésügyi miniszter: Ákáczfával ? 
Miháli Tivadar: . . . nem is ákáczfával, hanem gyümölcsfákkal. (Zaj a bal

oldalon.) Mert, bocsánatot kérek, igy aztán ki lehetne egyenlíteni azt az ellen
tétet, amely az erdőgazdaság és a legelőgazdaság között ott megvan. Ebben a 
tekintetben az erdélyi viszonyok egészen specziálisak és én azt hiszem, sokkal 
czélravezetőbb volna, ha ezeket a kopár területeket és a közlegelőket magas-
törzsü gyümölcsfákkal ültetné be az állam, ellátva azokat — mint az útszéli fák 
•vannak — védőkorlátokkal, úgyhogy a legeltetés azért már az első esztendőkben 
is lehetséges volna. 

Az erdélyi gazdasági egyletekben is többször fölmerült már az a kérdés, 
és én magam is részt vettem ily irányú diszkussziókban. Akik ott összejöttünk, 
meggyőződtünk arról, hogyha ezt az eszmét meg lehetne valósítani, akkor az 
ország gyümölcstermelését és az ebből származó jövedelmet megkétszereznők. 
(Zaj). A miniszter ur emiitette az ákáczfákat. Hát, bocsánatot kérek, ott, ahol 
annyi tűzifa van s ahol a sármási és nem tudom miféle gázak amúgy is mihama
rább kiszorítják a közforgalomból azt a rongyos fát, napról-napra esik a fa 
értéke, úgyhogy ma már vágatni és szállíttatni sem érdemes, mert ezeket a 
költségeket sem kapja meg az ember, oly alacsony a fa ára. Sokkal helyesebb 
és czélszerübb volna tehát, a kopár helyeket és a legelőket magastörzsü gyümölcs
fákkal ültetni be, amire példát látunk a szászok lakta vidékeken, ahol ez a 
kísérlet igen szépen bevált. De hivatkozhatom saját birtokomra is, ahol mintegy 
40—45 holdnyi területet, — amely csuszamlós természetű volt s féltem is, hogy 
egyszer csak jön a főerdészeti hivatal, védterületnek fogja azt nyilvánítani és 
beülteti, — magastörzsü gyümölcsfákkal ültettem be, különösen diófákkal — 
megelőzve az állami beavatkozást — és azt tapasztaltam, hogy a diófa gyökere 
olyan messze szétágazik, hogy sokkal jobban köti a földet, mint akár az akáczfa, 
akár a fenyő. A legelő minősége pedig javul, mert a fák levelei lehullanak 
és trágyázzák a földet, amellett, hogy forró nyári napokon kitűnően pihenhet 
a fák árnyékában az állat. 

Én tehát azt hiszem, hogy igazán Magyarország második alapitója lenne az, 
aki keresztülvinné, hogy mindezek a kopár területek és közlegelők gyümölcs
fákkal ültettessenek be. (Mozgás a jobboldalon.) 

A földmivelési kérdés megoldásának tengelye és központja a iegelőkérdés 
és akkor, midőn arról van szó, hogy az erdőgazdasági érdekek összeütköznek 
a legelő kérdésével, azt tartom, hogy mindig a legelőkérdés érdekeit kell meg
védeni, kivált ilyen formában. Azt hiszem, hogy akármely ország példáját nézzük, 
mindenütt sokkal inkább akczeptálták az ákáczfák helyett a gyümölcsfákat. 
Hiszen Erdélyben az akáczfát, minthogy egyéb fafajtáink vannak, egyáltalában 
semmire sem használják; a nép még csak nem is tüzeli, (Ellenmondások. 
Hal l juk! Halljuk!) mert nagy lángja van. (Mozgás balfelől.) 



Rövid akarok lenni, t. Ház, mert látom, hogy a t. földmivelésügyi miniszter 
ur már úgyis fáradt és annyi mindenféle eszmét hallott, hogy igazán szinte 
lehetetlen, hogy azokat mind eszében tartsa. (Derültség jobbfelől.) Én éppen 
ezért tettem fel magamban azt, hogy csak erre a kérdésre szorítkozom, hogy 
erre foglaljam le a t. földmivelésügyi miniszter ur figyelmét, de minthogy 
Pap Oéza és más képviselőtársam is azt mondta, hogy a nyugati államokban 
Ugy oldották meg az erdőgazdaság és a legeltetési rendszer kérdését, hogy az 
erdőgazdaság előnyére határoztak, én kénytelen vagyok azt kétségbevonni. 
Ott van Svájcz példája, ahol úgyszólván teljesen a legelőrendszerre tértek át, 
de van is belőle haszna, mert hiszen onnan hoztuk be szép svájczi állatainkat, 
amelyeket senki sem cserélne be másokkal. Ott egyébiránt a vasutaknál is ma 
már a vastalpfákat használják, amely kérdés tekintetében nálunk is tapasztalható 
bizonyos előhaladás, amennyiben nem vagyunk többé rászorulva a tölgyfa
talpfákra, mert az impregnált bükkfatalpfák is jól beváltak. Ezek ugyanis nem 
kerülnek annyiba, mint a tölgyfa és talpfákban sokkal többet adnak ki. 

Nem tudhatjuk, hogy néhány év múlva nem-e fog valaki más invenczióval 
előállani és miért járunk el az állattenyésztés rovására akkor, midőn egész 
bizonytalan jövő előtt állunk ? Azt hiszem, hogy felesleges is tovább fejtegetnem 
ezt a kérdést, hiszen elismert dolog az, hogy az erdőgazdaság IV2 vagy 2° o-nál 
nagyobb jövedelmet nem hoz s ezt is csak a nagybirtokosnak hozza meg, 
akinek módjában van megvárni, mig megnő az erdő és ezzel megjő az értéke 
i s ; mig vasutat építenek az erdőbe stb., de az a szegény exisztencziáju ember 
nem várhat. S e tekintetben nagy igazságtalanság történt a volt úrbéresekkel 
szemben, amikor kiadták illetményeiket s az erdőfelügyelőség alá helyezték. 
Hol van itt az igazság ? Hiszen a tulajdonjog egyenlő, hiszen megváltatott a 
földesúrnak az a földje. (Zaj.) 

Nem vitatom, hiszen tul vagyunk már rajta, de azokat a szegény úrbéreseket 
ne kényszeritsük arra, hogy azonkívül, ami megvan, uj területeket létesítsen 
az urbéresség számára. Ez egyszerűen abszurditás és ezt országos szerencsét
lenségnek tartom. Hogy micsoda erdőtisztviselők vannak, hogy az erdőgazda
ságban micsoda bürokratikus felfogás érvényesül, az rám nézve mindegy. És hogy 
a nyugati államokban ma az erdőgazdaság napirendre sem kerül, hanem ott a 
földmivelés kérdésében már magasabb szempontból ítélik meg a dolgokat, legyen 
szabad hivatkoznom egy nagy franczia tudósra, aki Parisban igen érdekes 
értekezletet tartott a mezőgazdaságra vonatkozólag. 

T. Ház ! Meg vagyok róla győződve, hogy nem én, hanem a t. előadó ur 
van helytelen felfogásban, mert ő még magasztalja az erdészeket és kitünteti a 
kormány politikáját, hogy a fordaterületet be akarja fásitani, a szegény exisz-
tencziákról, a legelőkérdésről pedig nem szólt egy szót sem. (Ellenmondás a 
jobboldalon.) Felismerem az erdészet fontosságát, de kívánom, hogy a nép 
érdekében, a mezőgazdaság érdekében az erdészetet és a legelők kérdését egy
formán elégítsék ki az állattenyésztés érdekében. 

Pap Géza előadó: Senki sem mondja az ellenkezőt! 

Papp Elek: Az előadó is azt mondta. 



Miháli Tivadar: Várhatók itt mindenféle modern találmányok. Igy pl. 
egy franczia gazdasági egyesületben Leon Martin igen érdekes előadást tartott 
az elektromosságról. (Mozgás.) Mi veszekedünk a tölgyfáról és erdészetről, ott 
meg beszélnek az elektromosságról és a haladásról általában. (Mozgás a j obb 
oldalon.) 

Nem érthetek tehát egyet Bornemissza Lajos t. képviselőtársam felfogásával, 
hogy a kivándorlás kérdését hagyjuk menni a maga utján. Egyéb tekintetben, 
az erdőgazdaságot illetőleg mondottakban egyetértek vele és különösen nagyon 
helyeslem, hogy felhívta a t. földmivelésügyi miniszter ur figyelmét arra, hogy 
mikor majd a népnek legelőket fog kiosztani, ügyeljen arra, hogy az erdőtiszt
viselőket és hatóságokat távoltartsa azoktól a területektől. Ez egy nagy földbir
tokosnak a szájából, aki vett magának fáradságot, hogy megismerje a viszonyokat, 
jellemző dolog. Hiszen mikor a parasztember azt mondja, hogy távoltartani, azt 
érti ezalatt, hogy rossz ember, kriminális ember és ime odajutottunk, hogy már 
a kiváltságos osztályhoz tartozó képviselőknek egy igen t. alakja meggyőződött 
arról, hogy az erdőhatóságokat, ami a legelő kérdését illeti, távol kell tartani. 
Én ismétlem ezt a szót és kérem, hogy a t. földmivelésügyi miniszter ur vegye 
figyelembe. 

A t. előadó ur és néhány közbeszóló t. képviselőársam is azt mondta, hogy 
nagy nemzeti missziót teljesítenek az erdőgazdasági tisztviselők a perifériákon. 
Erre én csak annyit jegyzek meg, hogy nagy szerencsétlenség ebben az országban, 
hogy nem a szakszerűség oldaláról fogjuk fel a dolgokat, hanem mindent a 
politikának szerencsétlen szemüvegén nézünk. 

Az erdészeti kérdéseknél is az a legnagyobb baj, hogy tisztviselőinknek 
nincs szocziális érzéke. Tisztelet a kivételnek, általánosítani nem akarok, de az 
tény, hogyha szocziális érzéke volna, akkor a parasztembert embertársának 
tekintené (Ugy van! a középen.) és érvényesítené a nép fiainak azokat a jogait, 
amelyek a természet jogával és az istent törvényekkel összeegyeztetendők és 
akkor megvan a béke. 

Határozati javaslatom igy szól (olvassa): „A képviselőház utasítja a kor
mányt, hogy a kopár helyek beerdősitésére kiadott rendeleteket vonja vissza és 
hogy ugy a kopár helyeknek, valamint a közlegelőknek gyümölcsfákkal való 
beültetése tárgyában, szakférfiak és az érdekeltek meghallgatása után, a Háznak 
javaslatot tegyen". (Helyeslés a középen.) 

Őszintén sajnáljuk, hogy az erdőgazdaságot és az edőtisztikart 
ebben a beszédben ért méltatlan támadások és a kifejezésre jutott 
igen téves felfogások a törvényhozásban most helyet foglaló erdé
szeti szakértők részéről nem részesültek a kellő visszautasításban, 
hanem ez laikus részről történt. 

Megtette ezt már Telegdi József, aki bár az erdőgazdaságról, 
az erdősültség szükséges fokáról nem vallott közgazdaságilag min
denben elfogadható nézeteket, mégis legalább az erdőtisztikarral 
szemben elfogulatlanabb, a legelőgondozás és annak törvényes 



szabályozása kérdésében pedig éppenséggel figyelemreméltó dol
gokat mondott. 

Ami pedig Miháli Tivadar t. képviselő urnák az erdészettel szemben emelt 
vádját illeti, erre talán nem is szükséges rekflektálnom, mert hiszen a magyar 
erdészeti kar, a magyar állami erdészet olyan magas nivón áll, hogy nemcsak 
a külföld által van általánosan elismerve, de valamennyiünknek, akik erdő
gazdák vagyunk, példa gyanánt a magyar állami erdészet szolgál, ott tanuljuk 
meg, hogyan, mikép kell az erdőgazdaságot helyes irányban berendezni. (Igaz í 
Ugy van! a jobboldalon.) És ha neki kifogásai vannak az állami erdészet, 
vagy az erdészeti felügyelők ellen azért, mert nem tudom, valamely csuszamlós, 
kopár területetet be akarnak fásitani, amelyre különben mint legelőre nagy 
szüksége van a népnek, ott ne az erdészeket hibáztassa, hanem a törvényt. Ha 
az erdészeti közegek és erdőfelügyelők szószerint végrehajtják az erdőtörvényt, 
azért őket hibáztatni nem lehet, mert hiszen az erdőtörvény amellett, hogy 
szerintem is bizonyára revízióra szorul és megváltoztatására szükség van, rend
kívül fontos gazdasági ágnak megőrzésére van hivatva és inkább örüljünk 
annak, hogy Magyarországon egy üdvös törvényt végrehajtanak, mikor fájdalom, 
annyi, nagyon jól meghozott törvényünk végrehajtatlanul hever. ( Igaz! Ugy 
van! jobbfelől.) 

Ma már fait accompli előtt állunk, az Alföldön legelő nincs, a Felföldön 
pedig részben joggal, részben pedig talán nem egészen helyesen az erdészet 
akadályozza a legelő terjedését. (Ugy van! jobbfelől.) 

Ezen tehát nézetem szerint segíteni kell mind a két oldalon. Segíteni kelt 
az erdőtörvény revíziójával, (Helyeslés jobbfelől.) nem pedig azzal, hogy az 
erdészeket szidjuk, amiért a törvényt megtartják. (Helyeslés jobbfelől.) Mindazok 
a területek, amelyek feltétlenül szükségesek a vízrajzi viszonyoknál fogva, amelyek 
feltétlenül szükségesek azért, hogy az ország faszükséglete fedezve legyen, amelyek 
feltétlenül szükségesek azért, hogy csuszamlások és ezzel veszedelmes földmozgá
sok elő ne idéztessenek, mindazok a területek továbbra is tartassanak meg 
erdőknek. (Helyeslés jobbfelől.) Azok a területek azonban, amelyek ezt a feltét
lenül szükséges czélt nem szolgálják, mentessenek fel és adassanak át a mező
gazdaságnak. (Általános élénk helyeslés.) Különösen rá akarok mutatni egy 
momentumra. A kötött birtok az erdőtörvény értelmében annyi erdőt tartozik 
fentartani, mint amekkora a státus az erdőtörvény megalkotása alkalmával volt. 
Ehhez mereven ragaszkodnak és ennek következménye az, hogy nagyon sok 
sikterület, de nem az Alföldön levő sikterület, amelyen az erdő a klimatikus 
viszonyoknál fogva szükségletet képez, hanem dombvidék alján fekvő sikterület 
felerdősittetik, mert a kötött birtok erre kötelezve van, holott a kötött birtok 
és a szomszédos lakosság nagy hasznára abból a területből kitűnő legelő és 
kaszáló válnék. 

Én tehát az erdőtörvény revíziójánál arra is ki óhajtok terjeszkedni, hogy 
a kötött birtok csak annyiban legyen köteles erdőket fentartani, amennyiben ez 
erdészeti szempontból okvetlenül szükséges. Megjegyzem még, hogy nekem az a 
tapasztalatom, hogy amikor ma az erdőterület körülbelül egyötöd részét képezi 



az ország területének — ami ma már nem okvetlenül szükséges — az erdő
terület oly nagy, hogy nem birnak vele, még az állam sem, annál kevésbbé a 
kötött birtokok tulajdonosai és legkevésbbé azok a szegény magánbirtokosok, 
akik mint utolsó jövedelmet, levágták a fájukat és már most kötelezve vannak, 
hogy azt a nagy területet megint erdősitsék. Ha kisebb lesz az erdőterület azok
kal a területekkel, amelyeket Bornemissza Lajos t. barátom és én kiszakítani 
óhajtok, akkor az erdők jobban lesznek gondozva és nem fog megtörténni, hogy 
éveken át parlagon heverjenek földterületek, amelyeken legeltetni nem szabad, 
de amelyek erdősitve nincsenek. Az erdőtörvény revíziója alkalmával azonban 
szükségesnek tartom egyúttal a legelőtörvény megalkotását, nehogy az itt fel
szabadított, erdőtől elvett területek ugy járjanak, mint az alföldi szikes területek, 
hogy azoknak is neki akasztják az ekét és akkor nem lesz belőlük sem legelő, 
sem erdő, hanem kopár föld. (Élénk helyeslés jobbfelől.) 

Szükségesnek tartom tehát a legelőtörvényt és valamint az erdőtörvény 
feltétlen erdőterületet állapit meg, azonképen a legelőtörvény állapítson meg 
feltétlen legelőterületeket, amelyeknek fogalma alá tartoznék az erdőktől elvont 
terület, a havasi legelők, az Alföldön lévő összes szikes területek, az én nézetem 
szerint még azok is, amelyek már fel vannak szántva, azonban már eke alá nem 
valók, azután kisebb mérvben némely futóhomok- és tőzegtalaj és a földmivelési 
miniszternek tartassák fenn az a jog, hogy felmentést adhasson a feltétlen legelő
terület fentartása alól olyankor, amikor magasabb, intenzivebb művelési ág alkal
mazása válik lehetővé. (Helyeslés.) 

Latinovics Pál nagy rokonszenvvel szólt az erdőgazdaságról, 
sőt egy előttünk közelebbi körülményeiben nem ismert ügyben 
a minisztérium erdészeti osztályától azt követelte, hogy egy alföldi 
erdősítési ügyet erélyesebben és nagyobb gyorsasággal karoljon föl. 

Beszédének bennünket érdeklő része a következő: 
Áttérek most az erdőgazdaságra. Sajnos, erdeinknél óriás pusztulást tapasz

talunk, különösen Erdélyben és Szlavóniában. D e nem is lehet csodálni, mert 
nemcsak a kispolgárok, de a nagybirtokosok sem tudták sokszor, hogy mit ér 
erdejük, és hogy milyen kincs van benne. Igy pl. Szlavóniában volt egy nagy 
erdőbirtokos, — a nevét nem akarom megemlíteni, meghalt már szegény, — aki 
nem tudta, hogy mennyije van erdőben ; hozatott magának Csehországból egy 
erdészt, aki az erdőket megbecsülje, tervet készítsen, hogy aztán ő annak rendje 
és módja szerint adhassa el azokat és ne kótyavetyélje el. Időközben egy franczia 
társaság, amely hordódongát akatt venni, az öreg urnák 4 millió forintot igért 
az erdőért. Amint hallottam, ez az összeg az illetőnek a legmerészebb gondo
latát is felülmulta és már majdnem megkötötte a szerződést, amikor mégis j o b b 
sugallatra hallgatva, bevárta, amig az erdész megjött. Az erdész valóban meg
érkezett és azt mondotta, hogy az erdő nem négy milliót, hanem 20 millió 
forintot ér és kijelentette, hogyha az erdő egy negyedrészét egy esztendő alatt 
öt millióért el nem adja, csapja el. Ezt az esetet csak példaképen voltam bátor 
fölemlíteni. 



Itt ajánlom a miniszter urnák azt, hogy nálunk Bácskában Zenta város 
elhatározta, hogy a Felső-Bácskában 3000 holdat fog megvenni és betelepíteni 
Terézhalmán erdőkkel. Tanúságot tehet róla Lovászy Márton és Mikosevics 
Kanut t. barátom is. A határozat egyhangúlag keresztülment és annak ellenére, 
hogy e terv keresztülvitele esetén nagy kincset jelent a városra, mi történt? Az, 
hogy az ügy már hat hónapja hever az erdészeti osztálynál a minisztériumban és 
amint hallom, nem is nagy szimpátiával fogadják. Nekem is vannak ákácz-
erdőim, birtokaim is ákáczfával vannak bekerítve és mondhatom, az Alföldnek 
nincs jobb fája az ákácznál ; nagyszerű tűzifa és szerszámfa és ha gondozzák, 
oly egyenesen nő meg, mint a sudár fenyő s épületfának is lehet alkalmazni. 
Én kérem a t. miniszter urat, méltóztassék az erdészeti osztályra ráparancsolni, 
hogy ezt az ügyet kedvezően intézze el a város érdekében. 

Baross János ezúttal is főként a hitbizományok kérdésével 
foglalkozott és a Beksics-féle eszme realizálása körül igen egész
séges eszméket nyilvánított. Beszédével bővebben a Beksics-féle 
elmélettel kapcsolatosan külön foglalkozunk. 

Magyar Károly a fának és az erdőnek barátjaként jelentkezett. 
A feltétlen erdőtalajok beerdősitéséről törvény intézkedik. Egyik legutóbbi 

felszólalásában éppen ezt kifogásolta Miháli Tivadar t. képviselőtársam, aki ugy-
látszik igen nagy ellensége a fának, pedig mindenesetre téved a t. képviselő ur, 
ha azt hiszi, hogy a földgáz valaha képes lesz pótolni az élőfát. Hiszen éppen 
az a legnagyobb hiba, hogy úgyszólván az egész Alföldön nincs erdő és nincs 
fa, amely körülmény száraz klimatikus viszonyainkat is részben előidézi. (Ugy 
van ! a jobboldalon.) 

Én e tekintetben éppen ellenkező véleményen vagyok és azt szeretném, 
hogyha minden község határában lenne erdő (Hal l juk! Halljuk!) és hogyha a 
külterületeken erre alkalmas terület nincs, akkor beültetném fával a belterüle
teket és pedig nemcsak a községek utczáit, tereit, de ezek mellett a kerteket, 
udvarokat is, akár gyümölcsfával, akár haszonfával, akár díszfával, csak fa legyen. 
(Helyeslés.) Ez mindenesetre nemcsak a közegészségügyre és a klimatikus viszo
nyokra nézve, hanem különösen tűzveszély esetén járna nagy haszonnal, kivált
képpen a mi zsúppal fedett házakból álló kis községeinkben. Mindezek daczára 
azonban annyiban igazat adok Miháli t. képviselőtársamnak abban, hogy nem 
szabad a földet kizárólag egy művelési ág szempontjából, az erdészet szem
üvegén át nézni, mert tény az, hogy eddig az összes mezőgazdasági ágak közül 
úgyszólván kizárólag az erdészettel foglalkozott a kormány, különös előszere
tettel. Nemcsak arra van szükség, hogy a feltétlen erdőtalaj erdő legyen, hanem 
arra is, hogy a feltétlen legelőtalaj legelő legyen. E kettő között pedig annyi 
rokonvonás van, hogy annak elbírálását kétes esetekben nem lehet egyedül az 
erdészekre bízni. (Zaj.) 

Beszédének a telepítési törvénynyel kapcsolatos része is igen 
egészséges erdőgazdasági felfogásról tesz tanúságot: 



Ebben a tekintetben (t. i. a kötött birtokoknak az erdős hegyvidékre való 
áthelyezésénél) én ugyanis azt találom, hogy ezek ott tudnák azt a hivatást 
legjobban teljesíteni, amely a kötött birtokoknak elsősorban hivatásuk volna. 
Ezek először is a feltétlen erdőtalajok erdősítésének fentartását biztosithatnák, 
másodszor a magyarság védbástyájaként szerepelhetnének (Ugy van ! Ugy van ! 
jobbról) és megakadályozhatnák azt, hogy idegen honosok a Kárpátokon á 
történt nagymérvű birtokvételekkel benyomuljanak hazánk területére. Ép ezért 
helyeslem a telepítési törvényjavaslat azon intézkedését, hogy aki mezőgazdasági 
művelésre alkalmas ingatlanát az államnak telepítés czéljára átengedi és egy 
éven belül ezen összegen erdőbirtokot vásárol, bélyeg- és illetékmentességben 
részesüljön, (Helyeslés jobbfelöl) valamint azt az intézkedést is, hogy 50 kat. hold
nál, illetve 10.000 K értéknél nagyobb kötött birtokok eladás előtt a kormánynak 
megvételre felajánltassanak, (Helyeslés jobbfelől) továbbá, hogy bármely ingat
lan birói végrehajtásánál a földmivelésügyi miniszter ur a maga közegei által 
ajánlatot, illetőleg utóajánlatot tehessen; (Helyeslés) különösen pedig azt az 
intézkedést, hogy aki állandóan külföldön lakik, a megvett ingatlan kataszteri 
tiszta jövedelmének tízszeresét, de legalább is 50 koronát katasztrális holdanként 
tartozzék a telepítési, illetőleg erdővásárlási alap javára befizetni. (Élénk 
helyeslés.) 

A telepítési és erdővásárlási alapra egyébként igen nagy szükség van s 
ennek révén részemről a mai helytelen birtokmegoszlásnak igen sok hibáját is 
orvosolhatónak találnám, különösen, hogyha a kormány kezébe venné a parczel-
lázások intézését, mert a mai rendszer mellett semmi sem állja útját annak, 
hogy a nép földéhességének kihasználásával óriási visszaélések is ne követtessenek 
el. ( Igaz! Ugy van!) Ma már nem lehet a parczellázást az egyszerű adásvétel 
fogalma alá vonni ; ez most jóformán a földdel űzött kereskedés, üzérkedés 
jellegével bir és szükséges, hogy törvényhozásilag szabályoztassék és állami 
ellenőrzés alá helyeztessék. (Helyeslés.) 

Csemez István egy esetet emiitett fel beszéde során, amely a 
kötött birtok erdőállományának épségben tartására vonatkozó 
örvényes rendelkezés gyakorlati alkalmazásának kerületében fel
merült nehézségeit illusztrálja. 

Gróf Serényi Béla földmivelésügyi miniszter beszédének ama 
részével, amely a birtokpolitikára és a horvátországi kincstári 
erdők személyzetére vonatkozik, egyelőre nem térünk ki, csupán 
beszédének többi részét regisztráljuk itt, amelyből egyfelől az 
állami erdőtisztikar örömmel veheti tudomásul, hogy miniszteré
ben meleg pártfogóval bir, aki az érdekeikért való küzdelmet 
még fel nem adta, másfelől általánosságban örömmel fogadhatjuk 
a kopárfásitás kiterjedtebb eszközlésére vonatkozó bejelentést, 
amely nem jelent legelőelvonást, mert hiszen azokon a tönkre
ment területeken többnyire nincs már legelni valója az állatoknak 



Tallián Béla t. barátom az erdészek státusának rendezését és anyagi hely
zetük javítását proponálja. Erre nézve a következő kijelentést tehetem. Az 1911 . 
évben nincs semmikép módomban bármely irányban javítást eszközölni. Én — és 
ezt frázis nélkül mondhatom, mert magam is nagy imádója vagyok az erdőnek — 
nagyrabecsülöm és szeretem ezt a foglalkozást és át vagyok hatva attól, hogy 
ezek az emberek néha-néha távol minden kulturvidéktől kénytelenek exisztálni 
és gyermeküktől azt a nevelést vagy megvonni, vagy részükre súlyos áldozatok 
árán megszerezni, mely egy művelt és intelligens embert megillet. Méltóztassa
nak azon kijelentésembe belenyugodni, hogy az 1912. évi költségvetésben ipar
kodom a helyzeten annyit javítani, amennyi tőlem telik. (Helyeslés.) 

Ami a többször hangoztatott és itt Miháli képviselő ur által is felhozott 
kopár területeket és legelőket illeti, méltóztassék megengedni, hogy erről kumu
lálva beszélhessek. Ebből nem lehet pártkérdést csinálni, nem lehet nemzetiségi 
kérdést csinálni. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Ebbő l józan, okos közgazdasági 
kérdést kell csinálni, amely javára legyen az országnak és annak a népnek is, 
amely ott lakik. (Helyeslés jobbfelől.) Én annak barátja nem vagyok, t. Ház, 
hogy a néptől a legelő elvonassék, (Helyeslés.) hiszen az egész programmom 
az volt és ezt nemcsak gazdasági szempontból, hanem szocziális szempontból 
is hangoztattam, hogy igen sok helyen a népnek nemcsak a gazdasági fejlődé
sére, de megnyugtatására is a legelőterületeket szaporítani és a legelőket javí
tani kell. A képviselő urnák szemrehányásai velem szemben igaztalanok. Ha én 
kiküldtem egy körrendeletet, hogy a kopár területeket vegyék fel és azokat be 
kell ültetni, azok elsősorban azon kopár területekre vonatkoznak, melyek a fal
vakat veszélyeztetik. Méltóztatsék csak azt venni, ami tavaly Krassó-Szörény 
megyében történt árvíz idején. 

Az árviz után azonnal kiküldtem oda három főerdészt, akik ott több hetet 
töltöttek el, az egész vármegyének hidrográfiai és geográfiai viszonyait felmérték. 
A helyzet a vármegyében a következőképen áll. Az erdők egy része az osztrák
magyar államvasuttársaság, más része a magyar állam, a többi egy vagyonközös
ség tulajdona. Az erdők eme részén, az u. n. ápolt erdők területén az árviz, 
melynek az esőmennyisége teljesen ugyanaz volt ezen a területen és a vármegye 
egyéb területein — gondolom 160—180 mm — összesen 30—40.000 K kárt 
okozott. Az erdőknek másik részén, ahol körülbelül 4 0 — 5 0 . 0 0 0 holdnyi kopár 
terület van, az árviz a görgeteget megfogta, a köveket leseperte, elárasztotta a 
községeket, emberéletet pusztított és a kár 2 0 — 3 0 millió koronányi volt. 

Ily körülmények közt tehát világos, hogy e kopár területek beültetése nem 
a nemzetiségek bosszantására való, hanem egyszerűen a nép józanul felfogott 
érdekében van, mert árviz esetén megvédelmezi őket hasonló károktól. (Helyeslés.) 

Gondoskodni fogok tehát arról, hogy ahol kopár területek oly nagy 
mennyiségben vannak, hogy a legelők jelentékeny részét is elveszik, a legelőket 
más területekkel pótoljuk (Élénk helyeslés a jobboldalon és középen.) Másod
sorban el akarok követni mindent arra, hogy különösen a szegény községek ne 
sújtassanak anyagilag e beültetés által. Ezért államköltségen és állami felügyelet 
alatt fogom a beültetést eszközölni, ahol pedig a kopár erdőterületek a szüksé-



ges legelőket is elvonják, gondoskodni fogok az imént emiitett összegek segít
ségével megfelelő legelőterületekről. (Általános helyeslés.) 

A kopár erdőterületek azonban nálunk nemcsak a szegény nép birtokában 
vannak; vagyonos birtokosok is rendelkeznek oly kopár területekkel, melyek 
beültetve nincsenek, s amelyek a köznek veszélyére vannak. E nagybirtokosokat 
tehát nem fogom pénzzel segélyezni, hanem egyszerűen fel fogom őket szól í 
tani arra, hogy záros határidő alatt ültessék be e területeiket, mert különben 
meg fogom őket büntetni. (Elénk helyeslés és taps a jobboldalon.) 

(Folytatása következik.) 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő-Albert-alapitványá"-
ból pályázatot hirdet két egyenként 800 koronás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdészeti 
főiskola rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott, s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább öt év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi 
ellátásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és halló-érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s amennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdészeti főiskola rendes hallgatói közé tartozik 
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók, 



számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi erdé
szeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hó 15-ig az Orsz. Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) terjesz-
tendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda s a selmeczi erdészeti főiskolára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. évi október hónap 1-től kezdve 
tétetik folyóvá. 

Az ösztöndíj élvezője köteles a főiskolai hallgatók összes tanul
mányutam részt venni; a tanulmányutak költségeire az ösztöndíj 
megfelelő részét az egyesület visszatartja és csak az utazás alkal
mával szolgáltatja ki. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes hall
gatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból 
ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallga
tott kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve 
az összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. A tanulmány
utakról való, kellően meg nem okolt elmaradás, az utazás czéljaira 
visszatartott összeg megvonásával sujtatik, ismételt esetben pedig 
szintén az ösztöndíj teljes megvonásával jár 

Budapest, 1911. évi június hó. A titkári hivatal. 
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FAKERESKEDELEM. 

A boszniai faárverések. Az 1911 május 20-án eladásra 
bocsátott erdőrészletekre a következők tettek ajánlatot: 

a Ravna Planina erdő 220.000 ni3 fenyőhaszonfájára (I. és II. osztályú) 
és 35.000 nfi bükk- haszon- és tűzifára ; Neuberger és fia az I. oszt. fenyőre 7.50, 
a II-ra 1-70 K-val, a bükkfára 2 '50 és 0-50 K-val ; Mahmud bég Fadilpasics, 
Danilo Dimovics és társaik (Szerajevó) ugyanazokra 5 '50, 2 - — , 2 '— és 0 '50 
K-val ; Zadik S. Finzi (Szerajevó) 6 '35, 2-80, 3 és 1 K-val /re 3-ként; a Oornja 
Pracsa erdőrészre (480.000 m3 I. és II . oszt. fenyőhaszonfa és 1,025.000 m3 



bükk-haszonfa és tűzifa) a Dimovics és társai-féle 6 80, 3"80, 2 - 2 0 és 0 - 8 0 K-val ; 
Feltrinelli és társai (Milánó) 7-10, 4-60, 3-20 és 0 7 0 K-val ; Dolnja Pracsa erdő 
554.000 m3 bükkfájára (haszon- és tűzifa) egyedül a Dimovics és társai csoport 
1-50, illetőleg 0 - 60 K-val tett ajánlatot, melyet el is fogadtak; a Bogovics 
Planina erdőrész 151.000 m3 I. és II. oszt. fenyőhaszonfájára a Dimovics és társai 
csoport 4 és 2 80 K-val ; a Feltrinelli és társa 8 - 4 0 és 5 - 9 0 K-val ; Stefan Mihalics 
(Szerajevó) 4 - 95 és 3 '45 K-val ; vevő a Feltrinelli és társa czég lett. A Románja 
Mokro 202 .000 m3 fenyő-haszonfájára (I. és II. oszt.) és 65 .000 nfi bükk-haszon-
és tűzifájára: a Dimovics és társa csoport 4-10, 1 '80, 0"50 és 0 - 1 0 K - v a l ; 
Zadik S. Finzi 5-45, 2"35, 2-20 és 0-30 K-val mS-ként. 

Május hó 24-én folyt le a versenytárgyalás második napja. 
Ez alkalommal eladásra került a Vrbanja-Bjela erdőben levő 1,007.000 nfi 

fenyő-, 574.000 m3 bükkfa és az Ugar erdőben található 842.000 m3 fenyőfa. 
A Vrbanja-Bjela erdőre: Milics Lázár Banjaluka, a k i i . oszt. fenyőfáért 4 - 30 K-t, 
II . oszt. 2 - 10 K-t, bükk-müfáért 1'40 K-t ajánlott köbméterenként. Pacher Qustav 
badeni földbirtokos és Castex Henrik báró (Paris) az I. oszt. fára 5 '50 , a II . 
oszt. 2 - 13 K-val, Spasoje Babics és társai (Banjaluka) 5 '60, illetve 4-60 K. 
Az Ugar erdő fenyőfáira: Mahmud bég Fadilpasics és társai (Banjaluka) 
és Tomcs Ferencz (Laibach) 3 - 50 , illetve 1"30 K-val, Hamid bég Dzsiuics 
(Banjaluka) 3-40 és 1-50 K-val, Fiagenbecher György (Linz) 3 0 6 és 1-20 K-val 
köbméterenként. Vevők Spasoje Babics és társai lettek. 

A május 30-án tartott harmadik árverésen a csajnicai kerületben levő 
Kovács planina és Stakovina planina nevü erdők kerültek eladásra és pedig az 
I. csoportban 117.000 ms I. és II . osztályú fenyő- és 31 .000 m3 bükkfa, a II . 
csoportban pedig 236.000 m3 fenyőfa és 88.000 m3 bükkfa. Ajánlatot tet tek: 
Péter Biancini & Co. (Zara) és a Hrvatska udruga (Csajnica). Az utóbbi czég 
letette ugyan a bánatpénzt, de számszerű ajánlatot nem adott be, miért is való
színűleg uj árverést tartanak. 

Áz általában elég magas árajánlatok némi megnyugtatást 
nyújtanak arra nézve, hogy a boszniai fa s különösen a fenyőfa 
nem fog elviselhetetlen versenyre kelni a belföldi faterméssel, 
csupán arra nézve vagyunk tájékozatlanok, hogy tulajdonképen 
mit értenek I. és mit II. osztályú fa alatt, mert ha nem csupán 
egészen határozottan megállapitott vastagsági osztályokról van 
szó, hanem egyéb minőségbeli tekintetek is figyelembe jönnek, 
tág tere nyilik a kételynek, ami oly árkülönbözetek mellett, 
a milyenek az I. és II. osztály között mutatkoznak (pl. 7-50 és 1.70 
K), teljesen halomradöntheti a „magas" faárakon alapuló meg
nyugvást. 

A boszniai fatermelés fejlődését eddig a közlekedési utak 
hiánya gátolta. Hogy a fának a fürészhez való közelítése néha 
mily nehézségekkel jár, mutatja a Steinbeiss-féle gőzfürész, mely 



Doberiin vasúti állomás mellett van. Az erdő távolsága a vasút
állomástól, illetve a fürésztől nem kevesebb 120 km-nél. A fa 
közelítése a következőképen történik: A rönköket a hegyoldalról 
kötelekkel eresztik le, erdei vasútra rakják és a 30 km távolságban 
levő Szana folyóig szállítják. Ezen a folyón a rönkök mintegy 
90 km távolra usztattatnak, ott ismét erdei vasútra rakják fel őket 
és a 7 km-nyire fekvő fürészhez szállítják, ahol villamos daruk 
segélyével a 15 m magas fensikra emeltetnek. Hogy a czég ily 
körülmények között mit fizethet a fáért, azt könnyen elképzelhetjük. 

A fatermelés köréből . Tiszaparti gőzfürész és őrlőmalom r.-t 
czéggel Klein Mór tiszasülyi vállalatának átvételére részvény
társaság alakult, amelynek vezetése Kozma Endre kezében van. 
— A Szolnoki egyesült gőzfarész és őrlőmalom r.-t. alaptőkéjének 
jelentékeny részét elvesztette és ilvai fatermelő vállalatát eladni 
szándékozik. Ezen üzletre reflektál a Magyar fakereskedelmi r.-t., 
amely az egész vállalatért, a vasúttal és összes felszerelésekkel 
együtt 3,200.000 koronát ajánl. A Szolnoki egyesült gőzfürész az 
egész vállalatot nyilvános árverésre fogja bocsátani s csak ha ez 
kellő eredménynyel nem járna, akkor adná át a vállalatot a 
Magyar fakereskedelmi r.-t.-nak. 

A máramarosi kincstár i erdőkből származó fenyőfa túl
nyomó része tudvalevőleg a Neuschlosz-nasici r.-t. tulajdonába 
került. A társaság a kincstártól megvett fát a Tiszamentén levő 
gőzfürészeknek akarta eladni, de ezek nem voltak hajlandók a 
kért árakat megadni. A nevezett részvénytársaság most kénytelen 
a megvett fa feldolgozásáról gondoskodni s e czélból több tisza
menti fűrésztelepet szerzett meg; ő létesítette az „Alföldi gőzfűrész 
r.t."-ot is, egy szerbittebei vállalatot részvénytársasággá alakit 
át és Szolnokon is érdekkörébe vont egy nagyobb fűrésztelepet. 
A társaság, mely eddig csak keményfával foglalkozott, most a 
puhafaüzletre is kiterjeszkedik és előrelátható, hogy a jövőben a 
Máramarosban tartandó fenyőfaárveréseken mint állandó vevő 
fog fellépni, amiből az eladó kincstárnak csak haszna lehet. 

Uj faipari vál lalatok. Felsőittebei gőzfűrész és hengermalom 
r.-t. czéggel a Qrünwald Zsigmond szerbittebei vállalat részvény
társasággá alakult át 200,000 K alaptőkével. Ez az átalakulás a 
Neuschlosz-féle r.-t. máramarosi fenyővásárlásának következménye, 



mert e társaság a fát a tiszamenti fűrésztulajdonosoknak nem 
tudta eladni és igy a fa feldolgozásáról is kénytelen gondoskodni. 
A vállalat központja Szegeden van. — A Fakereskedelmi r.-t. 
Galicziában, Rozdialow mellett 1000 hold tölgy- és erdeifenyő
erdőt vett 2,000,000 koronáért, melyet kitermelni fog. A fűrészáru-
készítésre alkalmas fát egy nagyobbszabásu fűrészen fogják fel
dolgozni. — Aradon Fa- és építőiparosok részvénytársasága 
czéggel, 200,000 K alaptőkével uj vállalat van alakulóban, mely 
az aradi iparosoknak az építőanyag-, de főleg a fabeszerzést 
kívánja megkönnyebbíteni. — Abádszalóki gőzfűrész és gőz
malom r.-t. czéggel a Weisz Fülöp-féle vállalat átvételére 250,000 
K tőkével részvénytársaság alakult. 

Ruszkatői falepároló r.-t. czég alatt a Magyar országos köz
ponti takarékpénztár r.-t. és a Baiersdorf és Biach czég égisze alatt 
3 millió K alaptőkével uj részvénytársaság alakult Budapesten. 
A társaság Ruszkatőn lepároló telepet fog létesíteni, melyben a 
kincstár ruszkatői bükkerdőségéből kitermelendő és a jelenleg a 
Baiersdorf és Biach czég bérletében levő forrásfalvai gr. Bethlen
féle bükkfaerdők faanyagát fogják feldolgozni. A telep évi 100.000 
köbméter bükkfa lepárolására lesz berendezve és az ehhez szük
séges famennyiség 20 éven át biztosítva van a két erdővel. 
A lepárolásnál képződő faszénnek a telep egész működési ideje 
alatt való átvételére a kincstár kötelezte magát, mely azt vajda
hunyadi vasgyárában fogja felhasználni. Az igazgatóság tagjai 
lettek: Baiersdorf Károly (Baiersdorf és Biach czég), Bucek József, 
az állami vasművek felügyelője, Dérer Mihály főfelügyelő, Dobokay 
Kálmán pénzügyminisztériumi osztálytanácsos, Havass Gusztáv 
főfelügyelő, báró Korányi Frigyes pénzügyminisztériumi osztály
tanácsos, Kunz Jenő dr., a M. orsz. közp takarékpénztár alelnöke, 
Schmidt József vezérigazgató (alelnök) és Vajkay Károly, az állami 
vasművek központi igazgatója (elnök). Felügyelő-bizottság: Acker 
Viktor, a Ruszkatői uradalom főnöke, Biach Fülöp (Baiersdorf és 
Biach czég), Hartmann Béla pénzügyminisztériumi számtanácsos, 
Hauer Gyula dr. pénzügyminiszteri segédtitkár és Hauszmann 
Ferencz, a M. orsz. közp. takarékpénztár czégvezetője. Ügyész: 
Franki Nándor dr. 

Munka erdő r.-t. czéggel az egyidejűleg létesült Ruszkatői 



falepároló r.-t.-gal kapcsolatban uj részvénytársaságot alapított a 
Magyar országos központi takarékpénztár r.-t. és a Baiersdorf és 
Biach czég 1,300.000 K alaptőkével (2600 darab 500 K n. é-
részvény). A társaság czélja, hogy Krassó-Szörény és Hunyad 
megyékben a Ruszkatői falepároló r.-t. számára a szükséges fát 
kitermelje. Az alakuló közgyűlés 1 millió K n. é. 5%-os elsőbb
ségi kötvény kibocsátását is elhatározta. Igazgatóság: Baiersdorf 
Károly, Földiák Vilmos és Tomcsányi Gyula. Felügyelő-bizottság: 
Biach Fülöp, Hauszmann Ferencz és Krempels József. 

ú£ ú£ ú£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 

36582/1911. szám. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I t.-czikk) 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos és futóhomokterületeken ez 
évben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések 
megjutalmazására az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilencz (9) másodrendű elismerő 
jutalmat tűzök ki, u. m.: 

három egyenként 1000 koronás nagy jutalmat (kettőt kész
pénzben, egyet dísztárgyban), 

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénzben, 
kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hármat 
készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, egyet dísztárgyban). 

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdő
sítéseikkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz. 



165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos vagy futóhomokterülete
ken, állami pénzsegély igénybevétele nélkül, a folyó év tavaszán 
vagy őszén foganatosítottak. 

Megkívántatik azonban, hogy: 
a) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősítések 

egy tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősí

tések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 
c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra 

versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold 
terjedelműek, és végül 

d) a 300—200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra 
versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold 
terjedelműek legyenek. 

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első 
munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan 
gondozni, a szükséges pótlásokat foganatositani s a létrejövő erdőt 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fen
tartani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1916-ik évben fognak 
a helyszínén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősítések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehéz
ségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul 
szolgálni, de a pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek 
ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is. 

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, ha 
a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdősítés 
a jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést telje
sítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. A disz-

- tárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai pedig — kik a jutal
mazott erdősítések teljesítése körül kiváló érdemet szereztek — 
érdemük szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni. 

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó 
évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősítéseket 
pedig legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig kell a birtokosnak 



a közigazgatási erdészeti birzottságnál vagy a kir. erdőfelügyelő
ségnél pályázatra bejelenteni. 

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdő
sítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület 
bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos írás
beli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való 
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a 
versenyre bocsátott erdősítést az 1879. évi X X X I . t.-cz, 2. vagy 
4. §-aiban meghatározott feltételek szerint állandóan erdőként 
fogja fentartani és kezelni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1911. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ó& ú£ ú% 

Vadászati tárcza. 
(A medve étvágyáról) 

I r ta : Pausínger Károly, m. kir. főerdőmérnök. 

Brehm „Az állatok világa" II. kötetének 242. oldalán a barna 
medvéről egyebek között a következőket olvashatjuk: „Csak 
egy pillantást kell vetnünk a medve fogazatára s nyomban 

tisztában leszünk vele, hogy mindenevő, inkább növényi, mint 
állati táplálékra utalt állattal van dolgunk." 

A leirás ezután következő része sok minden érdekeset közöl 
az olvasóval, de legyen szabad saját tapasztalataimról is be
számolni és ha sok adat ismeretes is kedves kollégáim előtt, azt 
hiszem, kis czikkem végén mégis csak megint egy érdekes adattal 
fogok szolgálni a medve életmódjához. 

„Mese, mese mess kenyeret." Gyertyaszentelőkor kibúvik a 
medve a vaczkából, ha jó idő van, visszatér fekhelyére, ha rossz 
idő van, akkor elhagyja vaczkát és élelem után lát. — Hiszem, 
de nem vallom, majd alább adom magyarázatát. — Ha melegszik 
az idő, a medve tényleg elhagyja téli nyughelyét s rettenetes 



kínnal keresi meg táplálékát, különösen az, amelyik nem húsevő. 
Gyökerek, meleg források közelében levő füvek, vizi torma képezi 
eleinte táplálékát, később, ha a havasok alsó részein buján sarjad
zik a fű, azt legeli, Az ennek következtében beálló gyomorsikulást 
Máramaros megyében azzal ellensúlyozza, hogy a megindult lucz-
fenyőtörzsek alsó részein a héjat lehántja s a nyomán megjelenő 
szurkos nedvet nyalogatja. Ezt műszaki dijnok koromban a körös
mezei gondnokságokban nem egy helyen tapasztaltam, egyszer 
tetten is értem maczkó úrfit egy ilyen kártételen, mikor a stanislói 
völgyből az apsineczi vizfogóhoz menve, alaposan eltévedtem s 
egyszerre mellettem nagy robajjal rohan el egy jó medve. Utána 
küldtem göbecses fegyveremből a golyót, de már nem emlékszem, 
a medve volt-e jobban megijedve lövésemtől, vagy az engem 
kisérő, kevés czókmókomat hordó kísérőm a medve által okozott 
robajtól, de azt tudom, hogy a medvének baja nem esett s a kísé
rőm az Istennek sem akart tovább velem jönni. Megnéztem a 
helyet, hogy honnan ugrott fel a medve s akkor láttam, hogy 
egy hatalmas luczfenyőtörzs alján a kérget lehántotta és — való
színűleg élvezettel — nyalogatta a kifolyó terpentines nedvet. 

Később jön az eper, azután a málna, kedves csemegéi erdeink, 
sajnos, már nagyon megfogyott nagyvadjának. A málnát farán 
ülve mancsaival húzza le a bokrokról s tömi szájába, csak olykor 
prüszköl és köpköd keservesen, ha egy mezei poloskát gyúr az édes 
gyümölcscsel együtt a szájába. 

Málnát szedő asszonyokra és gyermekekre, egy-egy ilyen 
málnázó medve hirtelen megjelenése jobban hat, mint hazánk 
legnagyobbjai után elnevezett, világhódító keserű vizeink egyen
ként és együttvéve. Azután jön a zab, a tejesedő kukoricza. De jó 
dolga van akkor a medvének, milyen károkat csinál egy-egy 
táblában, arról beszélhetnének azok a számlák, amelyeket vadász
uram, gróf Teleki Sámuel őnagyméltósága megbízása folytán 
fizettem ki régebben — még a szép medvevilág idejében — a 
károsult benlakosoknak. S végül jön a makk, az édes bükk, 
a kesernyés, de kiadó tölgymakk. Ez vonzza messze vidékekről 
a medvét s ha igen jó makktermésünk van, akkor van kilátás 
eredményes medvevadászatra, mert a két gyümölcsöt a télire fel
szedendő háj miatt kiválóan szereti. 



Igaz, hogy a vadalmát sem veti meg, sőt előszeretettel fel
keresi s ezelőtt egypár évvel a Bligyirászu nevü helyen egyik 
ügyes nyomászóval etettem egy medvét összegyűjtött vadalmával 
addig, amig nem került oda a hajtás s szegény e silány élvezetért 
bőrével számolt be. Nem ritkán tapasztaltam, hogy felkúszik a 
medve egy-egy alacsonyabb tölgyfára és vastag ágakat tör le, 
Hogy játszi kedvből cselekszi-e ezt, vagy éhségének csillapítása 
végett, hogy az ágakon levő tölgymakk felfalásával éhségét csil
lapítsa, azt már nem tudom, ennyire nem állok jó lábon maczkó 
urfival. Természetes, hogy az útjába eső hangyabolyokat mind 
megvizsgálja a medve, nemcsak a hangyatojásokat, hanem a ki
fejlett hangyákat is nagy élvezettel eszi. 

De nemcsak hangyabolyokat, hanem minden útjába esö követ 
felfordít, hogy az alatta esetleg található hangyákhoz hozzáférjen. 
Régi dült fák kérgét előszeretettel hántja le és delektálja magát 
az ott található kövér kukaczokon. Három évvel ezelőtt egy Isztecső 
völgyben lakó román embernek már nem tudom hány koronát 
fizettem azért, mert egy medve beszemtelenkedve kertjében álló 
méhesébe, mindjárt egy éjjelen két darab parasztméhköpűből ette 
meg a mézet. Ez az étvágy! 

De régebben, mikor még sok medvénk volt, sok kárt csinál
tak a juhállományban, a havasokon legelő marhákban s nem ritkán 
lovakban. A 90-es évek elején a Kereszthegyen egy medve addig 
üldözött egy csikózó kanczát, mig azt elérve leütötte, kitépte beleit 
és a már csaknem teljesen kifejlődött csikót falta fel. Csak a fejét 
hagyta meg. Volt a lárgai részekben egy hatalmas nagy medve. 
Többször vadásztunk rá, de mindig sikerült az ipsének meg
megmenekülnie. 1903. év telén őkelme, bár elég jó bükkmakk-
termés volt, nem húzódott vissza téli álomra, hanem a szarvas
állomány után vetette magát. Eleinte sikertelenül, de február havától 
kezdve, mikor az alsó részeken a hó szironyossá vált, a fővad 
beszakadt, a medvék pedig a szirony megtartotta széles mancsai 
segítségével, rövid időn belül 6 darab gyönyörű szép bikát és 
9 tehenet tépett a bestia. Nem tudtam megmérgezni, mert a tépett 
szarvashoz többé vissza nem tért, de hogy a medve dögöt fel
vesz, az kiviláglik alábbiakból. 

A következő 1904. évben hómentes telünk volt. A nagy 



lárgai medve megint nem feküdt le, de settenkedett a szarvasok 
után, persze eredménytelenül. Egyszerre nyoma veszett, de jelentik 
a vadőrök, hogy két ordas jár, és a felső fanczali völgyben téptek 
szét egy vén szarvastehenet. Kiadom a rendeletet, hogy a dögöt 
azonnal mérgezzék meg, s másnap már kapom a jelentést, hogy 
a strychnin különösen bevált, mert nemcsak a két farkas, de a 
nagy lárgai medve is ott feküdt a dög mellett. Akkora volt 
a strychnin hatása folytán különben is megpufíadt medve, hogy 
egy nagy szekeret teljesen elfoglalt. Kár, hogy nem golyó által 
esett el. Hogy a medve elpusztult társát kikezdi, azt saját tapasz
talatom után e lapok 1891. évi II. számában már közöltem, hogy 
társát megtámadja, megöli és kikezdi, azt elhunyt Matuskovits 
Béla kollégánk e lapok 1880. évi január havi füzetében közli s 
erre nekem is van az itteni vadászterületről adatom, de hogy a 
medve hiuzt egyék, erre aligha van adat széles e világon. Pedig 
eszi. S most előadom azt a rövid történetet, melynek közlése 
végett untattam eddig szives olvasóimat. 

A hiúzok egy idő óta nagyon elszaporodtak ezen a vidéken, 
s mult télen négy-öt-nek a nyomát is látták, hol itten, hol 
a szomszédos vadászterületeken. Egy a szomszédban, három 
pedig itt számolt be bőrével garázdálkodásáért, de egy hatalmas 
hiúz a lárgai részekbe vetette magát, s én nagyon féltve az 
úgyis csekély számú vadállományt, kiadtam a rendeletet, hogy 
a vastőröket a vadőrök újból tegyék ki, daczára a nagy hónak, 
hátha sikerül, ugy mint most egy éve, a hiuzt megfogni. A vad
őrök teljesítették is a parancsomat, de miután a hely nagyon messze 
fekszik, vastőrök elhelyezése után csak harmadnapra mentek ki az 
eredmény után nézni. S mi volt az eredmény? Egy hatalmas hiúz 
lépett jobb első lábával a tőrbe, a Weber-féle remek vas hatal
masan fogta hasznos vadaink ez ádáz ellenségét, hiába csorbította 
ki metsző- és szemfogait, hiába kaparta tövig és vérig hatalmas 
körmeit, a vas nem engedett. De midőn a vadőrök odajöttek, a 
hiúz már meg volt dermedve, s egy hatalmas medve által kikezdve. 
A medve arra való jártában ráakadt a teljesen tehetetlen hiuzra, 
azt egyszerűen agyonütötte, hátsó balczombját, az összes nemes 
belső részeket, beleket és a baloldali vékonyabb bordarészeket 
íelfalta, s valószínűleg csak rettenetes éhségének némi csillapultával, 



vette észre a tőrhöz erősített láncz zörgését, mert anélkül, hogy 
áldozatát szokásához képest betakarta volna, óriási szökésekkel 
távozott a lakmározás színhelyéről. Friss havon könnyen kivehető 
volt a nyomok után az egész esemény és kedves kötelességemnek 
tartom, hogy e lapok hasábjain számoljak be a medve életmódjára 
vonatkozó adatról. 

Ami pedig a hiúz húsának élvezhetőségét és igy a medve 
gournetségét illeti, legyen szabad „Az állatok világa" I-ső kötetének 
541. és 542. lapjáról a következőket idézni: 

„A hiúz a medvén kivül az egyetlen ragadozó állat, melynek 
húsát északibb tájakon Ízletes pecsenyének tartották és még ma
napság is annak tartják. A X V I . század végén Henneberg György 
Ernő gróf két hiuzmacskát küldött Kasselbe Vilmos tartományi 
grófnak s annak a reményének adott kifejezést, hogy a téli időben 
friss állapotban fognak oda érkezni s ugy neki, mint nejének 
és gyermekeinek jól fognak izleni. Kobelltől tudjuk, hogy 1814-ben 
Bécsben, a herczegek gyülekezete alkalmával többször került hiuz-
pecsenye az uralkodók asztalára és csak még 1819-ben is kiadták 
a rendeletet, hogy hiuzt kell fogni, mert húsát a bajor király 
szédülései ellen akarják alkalmazni. Loewis irja, hogy a hiúz húsát 
Liolandban is sokan eszik, sőt becsülik, még pedig nemcsak a 
munkásosztály soraiban, hanem a jobb körökben is. Szerinte a 
hiuzhus gyöngéd és halványszínű, a legjobb borjúhúshoz hasonló, 
semmiféle vad utóize nincs s leginkább a siketfajd húsához 
hasonlítható. Radde szerint nemcsak az Amur vidéki benszülöttek, 
hanem a náluk megforduló összes mongol és mandzsu kereskedők 
is nagyon ízletesnek mondják, sőt még a nők is részt vesznek 
az ilyen lakomán. Hazánkban nem eszik a hiúz húsát s való
színűleg sohasem is ették". 

Ez utóbbi állítás több mint holtbizonyos, mert mi mindig 
többre becsültünk egy báránypaprikást, mint egy hiuzcotelette-t 
champignonnal. Pfuj! 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Borsod, Gömör, Heves megyék erdészeti egyesülete rendes 

évi közgyűlését f. hó 2-án tartotta meg Rimaszombatban, a vár
megyeház dísztermében. 

Gesztes Lajos elnök megnyitván az ülést, napirend előtt üd
vözli a közgyűlésen megjelent Bornemisza Lászlót, Gömör vármegye 
főispánját. Dr. Fornéth Gyula, vármegyei főjegyző, az alispán 
távollétében, üdvözli a vármegye tisztikara nevében a közgyű
lést, felolvasván a távollevő alispán üdvözlő levelét, melyben a 
közgyűlésnek működéséhez sikert kivan, amit a közgyűlés köszö
nettel vesz tudomásul s az alispánt táviratilag üdvözli. 

Ezután Gesztes Lajos elnök lelkes és megható szavakkal 
emlékszik meg Losonczi báró Bánffy Dezsőről, az O. E. E. el
hunyt nagyérdemű elnökéről, kinek emlékét az egyesület jegyző
könyvileg megörökíti s az O. E. E.-nek ez alkalomból mély rész
vétét fejezi ki. 

A mult közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése 
után Mitske Gusztáv titkár az egyesület 1910. évi működését ismer
teti, felolvasván Gesztes Lajosnak, Greiner Lajos Coburg herczegi 
erdőigazgató emlékoszlopánál elmondott beszédét, melyet a tavaly 
Dobsinán megtartott közgyűlés alkalmával tartott, s melyben 
Greinernek az erdőrendezés és erdőmivelés terén szerzett érde
meit méltatta. 

A közgyűlés ezután a pénztárvizsgáló bizottság jelentése alap
ján Szénássy Béla pénztárnoknak a felmentvényt megadja. 

A selmeczbányai főiskolán létesített Mensa Academicának a 
közgyűlés 100 korona segélyt szavaz meg. 

A tisztújítás kerülvén sorra, az egyesület megválasztotta tiszti
karát. Elnök: Gesztes Lajos, alelnökök: borhii Borhy György és 
Hering Samu, titkár: Mitske Gusztáv, segédtitkár: Fábián Béla, 
pénztárnok: Szénássy Béla. 

Választmányi tagok: Bobok Tivadar, Csaszkóczi Károly, Dénes 
Géza, Ferenczy Ede, Mayer Géza, Pékh József, Tornay Gyula, 
Zachár István, Okolicsányi Lajos, Kellner Viktor, Kolbenheyer 
Gyula, Vadas Jenő, Pauchly Rezső, Kostenszky Pál, Fischl József. 

Pénztárvizsgáló bizottság: Tindly József, Csorna Gusztáv és 
Hensch Emil. 



A Szepesvármegyei Erd. Egyesület javaslatához, mely szerint 
az Országos Erdészeti Egyesülettel s a többi vidéki egyesülettel 
való szoros kapcsolatba lépésre hivta fel az egyesületet, a köz
gyűlés szem előtt tartván erdőgazdaságunk fellendítése érdekében 
tett életrevaló indítványt, ahhoz — teljes autonómiájának fen-
tartása mellett — hozzájárul és magáévá teszi. 

Irodalmi pályázatokra az egyesület 300 koronát szavazott meg. 
A jövő évi közgyűlés helyének és idejének megállapítása a 

választmányra bízatott. 

Az erdőgazdaság és vadászat körébe tartozó többféle indítvány 
után a közgyűlés gróf Serényi Béla földmivelésügyi minisztert és 
gróf Károlyi Mihályt védnökül választotta. 

A földmivelésügyi miniszternek és az egyesület volt elnökének 
távirati üdvözlése után az elnök a közgyűlést berekesztette. 

Délután 6 órakor a protestáns főgimnáziumi tornacsarnokban 
Mitske Gusztáv felolvasta Bund Károlynak „Az erdő művelése 
és haszonvétele" czimű népszerű ismertetését 72 vetített képpel. 
A mindvégig érdekes előadást nagyszámú, diszes közönség hall
gatta végig. 

Este 8 órakor a városkertben vacsora volt, melyen a vármegye 
és Rimaszombat város részéről is számosan vettek részt. 

A közgyűlés második napján, június hó 3-án a Rimamurány-
Salgótarjáni Részvénytársaság rimavölgyi erdőbirtokát tekintették 
meg a tagok, rnelyalkalommal az erdőbirtok berendezését Mitske 
Gusztáv titkár, társulati erdőgondnok ismertette. Sz. 

Az erdőőr cse léd? Sok vitára ád okot az erdőőrök jogállása 
szolgálati viszonyuk tekintetében, különösen ha a fórum forog 
kérdésben, amely elé a szolgálati viszonyból eredő követeléseik 
per esetén viendők. Vége-hossza nincs a hatásköri kontroverziák-
nak és herce-hurczáknak, amelyek mind a két félre nézve csak 
kárt és költséget okoznak és egyedül azért, mert a törvény kellő 
világossággal nem intézkedik. A minisztertanács és a közigazgatási 
bíróság is ellentétes állásponton lévén, döntő sulylyal szólott bele 
a vitába legújabban a hatásköri bíróság és kimondotta, hogy: 

Erdőőr vagy erdőszolga, tekintet nélkül arra, vájjon az erdő
őri szakvizsgát és esküt letette-e, gazdasági cselédnek tekintendő 



és bérkövetelésének elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
tartozik. 

A kérdésnek ilyetén eldöntése nézetünk szerint nem felel meg 
a közfelfogásnak, nem helyes és ellenkezik a minisztérium állás
pontjával is. Különösen a szakvizsgázott erdőőrt az életben senki 
sem tekinti cselédnek és nem felel meg a közfelfogásnak, mintha 
az erdőőr gazdái hatalom és fegyelem alatt állana. A hatósági 
jelleg is, amelylyel a felesketett erdőőr bir, összeférhetlen a cselédi 
minőséggel. A hatásköri bíróság álláspontjának csupán az az 
előnye lehet az erdőőri személyzetre, hogy panaszos ügyei köz
igazgatási uton, tehát gyorsabban intéztetnek el, mint a rendes 
bíróság utján. Azt hiszszük azonban, hogy ezt az előnyt az érdekel
tek elméletinek fogják tartani és több bizalommal volnának a 
rendes bíróságokkal szemben. Az erdőőrhöz hasonló középállásu 
alkalmazottak szolgálati viszonyainak rendezéséhez külön törvényre 
van szükség, az itt közölt határozat pedig megérdemli a revíziót. 
Indokolásának lényegét egyébként itt közöljük: 

Felperes keresete nem kártérítésre, hanem erdőőri szolgálati 
bérének a megfizetésére irányul és igy erre nézve az 1907. évi 
XIV. t.-cz. 63. §-a alkalmazást nem nyerhet. Az iratok szerint Sz. 
D. m—i lakos mint erdőszolga, vagy erdőőr 1907. évi deczember 
hó 15-től 1908. évi szeptember hó 30-áig állott a maroshévizi 
úrbéres birtokosságnál alkalmazásban és ezen alkalmazásából 
eredő hátralékos bérkövetelése iránt indított szolgálatadója ellen 
keresetet. 

A nevezettnek ezen szolgálata azonban, tekintet nélkül arra, 
vájjon az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. és 38. §-ában előirt erdőőri 
szakvizsgát és esküt letette-e, az 1907 : XLV. t.-cz. 1. §-ában minő
sített gazdasági cselédi szolgálat ismérveit tünteti fel, amennyiben 
ezen törvényszakasznak az a meghatározása, hogy gazdasági 
cseléd az, aki szerződéssel kötelezi magát, hogy valamely gazda
ságban személyes és folytonos szolgálatokat bérért legalább egy 
hónapon át teljesít, a panaszlóra is vonatkozik. 

Ha pedig az erdőőri szakvizsgát és esküt le is tette volna a 
panaszló és mint esküt tett erdőőr az 1879. évi X X X I . t.-cz. 40. 
§-a értelmében közbiztonsági közegnek is lett volna tekintendő, 
ezek a körülmények sem alkalmaztatását az 1876. évi XIII. t.-cz. 



3. §-ának a) pontja szerint nem minősítenék, sem a szolgálatadó
jával szemben fennállott viszonyának lényegén, vagy az érvénye
síteni kivánt követelés jellegén nem változtatnának. Sz. F. 

Az erdőőrök biztosítása. Az erdőőrök biztosítás szempont
jából nem esnek az 1907: X I X . t.-cz. hatálya alá. (A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter 1910. évi 82460/VI. D. sz. határozata.) 

A munkásbiztositási törvények egyes rendelkezései körül még 
mindig uralkodó homálynak eloszlatásához ez a miniszteri hatá
rozat is hozzá fog járulni s végre valahára talán megszűnnek a 
munkáspénztárak részéről folytatott ama szakadatlan kísérletek, 
amelyekkel a hatáskörükbe nem tartozó munkásokat oda bele
vonni a törvény sérelmével is igyekeznek. A határozat indokolá
sából tanulságosnak tartjuk kiemelni a következőket: 

Sz. vármegye alispánjának. Munkásbiztositási kihágással vádolt 
K. P. fakereskedő kolozsvári lakos ügyében alispán urnák 1910. 
évi április hó 20-ik napján 11088/909. sz. a. hozott Ítéletét, mely-
lyel a nevezett vádlottat az elsőfokú iparhatóság Ítéletének helyben
hagyásával az 1907. évi X I X . t.-cz. 12. §-ába ütköző kihágás vádja 
alól fölmenti, panaszosnak a törvényes határidőben beadott feleb-
bezése következtében felülbirálat alá vettem. Ennek eredményé
hez képest az idézett másodfokú iparhatósági Ítéletet nemcsak a 
felhozott indokoknál fogva, hanem azért is helybenhagyom, mert 
a hatásköri bíróság is a felmerült hatásköri összeütközés kapcsán 
folyó évi július hó 20-án 43. sz. a. kelt határozatával kimondotta, 
hogy az erdőőr gazdasági cselédnek tekintendő. Ebből is önként 
következik, hogy az erdőőr a biztosítás szempontjából nem az 
1907. évi X I X . t.-cz. hatálya alá tartozik. Sz. F. 

Az ákácz Kinában. A német birodalom kinai gyarmatában, 
Tsingtau-ban serény erdősítési tevékenység folyik, amelynél az 
erdeifenyő, vörösfenyő és éger mellett az ákácz is kiváló szere
pet visz. Hatéves ákáczok több mint 10 m magasságot és 12 cm 
vastagságot érnek el, ami kétségkívül kiválóan gyors növekvés. 
Az ottani bányaművek az ákáczot nagyon becsülik mint bánya-
támfát és igen nagy árat fizetnek érte. 

Halálozás. Báró Révay Gyula földbirtokos, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapító tagja elhunyt. 

Béke hamvaira! 



Ujabb a d o m á n y o k a s e l m e e z b á n y a i Mensa A e a d e m i e a e z é l j a i r a : 
Bányászati és Kohászati Egyesület máramarosvárrnegyei osztálya 200 K. 
Zágrábi m. kir. erdőigazgatóság kerülete 168 K. 
M. kjr. pénzverő hivatal Körmöczbánya 100 K. 
Wisnyovszky Dániel 25 K. 
Mádai Aladár nagyváradi latin szertartású püspökség jószágigazgatósága 

2 0 - 2 0 K. 
Komlói m. kir. kőszénbányahivafal 15 K. 
Mikolasek György, Baán Elemér 10—10 K. 
Wagner Kálmán 2 K. 
Vincze János 2 K 
Blaskovics Gábor 1 K. 
Az eddig beérkezett adományok összege 5619 korona. 
Fogadják a nemesszivü adakozók adományaikért hálás köszönetünket 

A főiskolai Segélyző-Egyésület elnöksége.") 

Marha-, j u h - és sertéshizlalás. Irta Cselkó István. A „Köz
telek Olcsó Könyvtára" kiadványában megjelent füzet, amelyben 
a szerző általánosan elismert szaktudásával, röviden, de mégis 
kimeritőleg, könnyen megérthető modorban adja elő a czimben 

*) Kérjük t. olvasóinkat, hogy a Mensa czéljaira magánúton gyűjteni s ado
mányaikat közvetlenül a főiskolai Segélyző-Egyesülethez küldeni szíveskedjenek. 

Szerit. 
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A forrásvizeket nem kell sem lehűteni' 
sem fölmelegíteni, Szállodák fürdőkkel 
egybeépítve- Egész évben nyitva. Nagy
szerű tavaszí kúrák. Olcsó pensiók! Festői 
hegyvidék. Mi l l i ó s uj épitkezéseK. 
Uj nagyszálló. U} fürdők. HáziKuráK-
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Egyesületünk t. tagjai messzemenő ked- KŐÍIGSÍIÖVÍZ"* 
vezményekben részesülnek. Bővebbet az 
Erdészeti Lapok 1911. évi X I . füzete (36-42°C.) BS 
tartalmaz, illetőleg a fürdöígazgatóságtól ÍC7»anfÍÍ V l\ Á'l 
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felsorolt vágóállatok hizlalására vonatkozó tudnivalókat. A 60 oldalra 
terjedő csinos kiállítású füzet ára 50 fillér. 

A méhészet vezérfonala. Irta dr. Rodiczky Jenő. A ,J<öztelek 
Olcsó Könyvtára" kiadásában megjelent füzet, amelyben az illusztris 
szerző röviden, könnyen áttekintőleg és mégis elég részletesen 
tárgyalja a méhészetre vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat. 
A méhtenyésztés a kisgazdák szépen jövedelmező és nemesen 
szórakoztató mellékfoglalkozása, amelynek terjesztése és fejlesztése 
országos érdek; e czél indította a „Köztelek Olcsó Könyvtár" 
könyvkiadóvállalatot a füzet kiadására, mely a kitűzött czélnak 
teljesen megfelel és mint ilyent, a legmelegebben ajánlhatjuk ugy 
a kezdő, mint a gyakorlott méhészek figyelmébe. A csinosan ki
állított és 33 ábrával díszített füzet ára 50 fillér. Megrendelhető 
a Pátria r.-t. szakkönyvkereskedésében, Budapest, Üllői-ut 25. sz. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdótiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelezö-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A személyem köriili minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar 
miniszterelnököm előterjesztésére Kaúfmann Béla és Sugár Károly főerdőmérnö-
köknek szolgálati érdemeik elismeréséül Ferencz-József-rendem lovagkeresztjét 
adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1911. évi május hó 13-án. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 
G R Ó F K H U E N - H É D E R V Á R Y K Á R O L Y s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Zachár Gyula m. kir. főerdőmérnököt 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületéből a beszterczebányai m. kir. erdőigaz
gatósághoz helyezte át és a pénztárosi teendők ellátásával bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bauer Miklós m. kir. erdőmérnök

jelöltnek állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 



ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszternek a m. kir. belügyminiszterrel 
egyetértésben kiadott rendelete az 1890. évi XIX. t.-cz. 5. §-ában 
emiitett bizottság alakítása és működése tárgyában 1890. évi 
70865. B. M. sz. alatt kiadott utasitás 4. §-ának kiegészítése iránt. 

23888/191 l / I /A/3. Földmiv. min. szám — Az 1890. évi 
70865. B. M. szám alatt kiadott utasitás 4. §-át a m. kir. belügy
miniszter úrral egyetértésben a következő intézkedéssel egészítem 
ki: „A községi kiküldöttek a nyolczas bizottság tagjainak válasz
tásánál való közreműködésük alkalmából napi- és útiköltségeik 
megtéritéseképen, a m. kir. földmivelésügyi miniszter által meg
állapított illetményben részesülnek. 

Ezt az illetményt a vármegye alispánja által igazolt számlák 
alapján a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság érvényesiti és utal
ványozza." 

ú£ ú£ ú% 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesitett befizetések 1911. évi május hóban. 

A rövidítések 
Alapítványi kamat _ = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés - = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb - - = Btr. 
Egyéb bevétel — _ — = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése — = F.cs. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi -

téstan) I. kötet .. . = E é p . I . l . 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. 
Erdészeti épitéstan 11. rész (Ut-, 

vasút- és hidépitéstan) = Eép. II. 
Erdészeti Géptan = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész . . . ... = Nvt. II. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. 
Erdészeti rendeletek tára . . . = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár... — — = Npt. 
.Erdő" czimü lap = Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás _ = Eét. 
Erdőőr ... — = Eő. 
Erdőrendezéstan = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) _ = Rzf. 
Erdő berendezések = Eb. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai _ _ — — = Ék. 
Fából készült czukor és alkohol — = Fcza 

m a g y a r á z a t a : 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly) = H- F . 
Értekezések az erdőrendezés köréből - Ée. 
Hirdetési dij az E . L — = hd. 
Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij — kid. 
Készpénzalapitvány — — : k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése Kft. 
Lakbér = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) ... = ld. 
Legelő erdők (Földes J . ) — = F L . 
Legelő-erdők berendezése ... — M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Népszerű növénytan = N. Nvt. 
Ő Felsége fénynyomatu arczképe— = OFa. 
Perköltség .. . . . . = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel = rb. 
Rendszeres növénytan I. R _ Rnt. I. 
Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Tagsági dij-. = td. 
Tangens-táblázatok — = Tt. 
Gr. Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Titkári nyugdijalap = '-.."y- *• 
Tölgy és Tenyésztése .-- — Töt. 
Vadászati ismeretek kézikönye = Vik. 
Wagner Károly a lapihány. - ... = WKa. 

Ambrus Lajos td. 2 0 . — . Aschner Vilmos td. 16.—. Gróf Andrássy urad. 
npt. 3 .—, pk. — . 1 2 . Budisavljevic Tódor Ecs. 3.—, pk. —.12 . Bund Károly tny. 
2 6 . — , üb. 2.50. Bocsát Valér ld. 4 . — . Brudáskó Tivadar Eö . 6.—, pk. — . 5 5 . 
Brassórozsnyó község hd. 26.05. Bodor Jenő td. 16 .—. Burdáts János ak. 16 .—. 
Dr. Bedő Albert lb. 175 .—, üb. 3.50. Baranya stb. vm. erd. és vad. egylet td. 
16 .—. Bodenlosz József Eő . 6 .—, pk. —.55 . Baffia Árpád hd. 4 .50. Baiersdorf-
Biach Eért. 4.50, Enyt. 3 .—, pk. — . 1 2 , Ebt . 6 .—. Boródi g. k. egyház hd. 26 .65 . 
Botos Lajos td. 2 6 . — . Beszterczebányai püspökség erdőh. hd. 19.55. Bereg-
bárdosi v. urb. hd. 64 .40. Beszterczei erdőig, hd. 46.45. Breshtl János Eő . 6.—, 
Sz. 2 .40. Czillinger János lb. 160 .—, üb. 1.—. Czeisberger Ernő td. 16 .—. Csuka 
János Eő . 6.—, pk. — . 4 5 . Csikcsomortáni közb. hd. 34 .15 . Duránd község hd. 
49.15. Dióssy Dezső td. 16 .—. Damsberg Antal td. 16 .—. Engel Jerta lb. 420 .—, 
üb. 1. —. Ercsényi István td. 10 .—. Esterházy hitb. hd. 63 .75 . Egly József td. 
2 0 . — . Eggenberger könyvk. fcza. 10 .—. Erzsébetváros város hd. 26 .35 . Erdőre 
262.27. Fehér Pál ak. 16 .—. Fölhitelintézet ik. 7.80. Fülöp Béla td. 16 .—. 
Földes János att. 1 0 . — . Földmiv. min. ás. 6000 .—, npt. 3 .—. Fogassy Géza td 
16 .—. Fafaragók szöv. npt. 3 .—, pk. 12 .—. Fritz Rezső td. 16 .—. Gaal Károly 
lb. 150.—, üb. 1.50. Gyergyószentmiklósi közbirt. hd. 29 .35 . Goldschmidt 
Leopold hd. 8.55. Görögfalvi v. urb. hd. 44 .65 . Glózer László td. 16 .—. Hajdú 
Dezső td. 16 .—. Dr. Hiller Bernát hd. 33 .55 . Iván György Eő . 6.—, pk. 5 5 . — . 
Ipach Ede lb. 2 5 0 . — , üb. 1.50. Incze Manó td. 8.—. Ivancsó Bertalan td. 16.—. 
J akab József td. 4 8 . — . Jedimák János Sz. 1.50, pk. —.45 . Dr. Kecskeméthy 



Emil lb. 300 .—, üb. 1.—. Körmöczbánya város hd. 45.20, Ert. 2 .—, pk. — . 4 5 . 
Kovácsy Gyula td. 16.—. Karvas Emil td. 16 .—. Kajdos József td. 16 .—. Kosch 
Emil npt. 6.—, pk. — . 4 5 . Kallivoda Andor td. 16 .—. Krause Dezső td. 16 .—. 
Kohn és Schmergl npt. 3 .—, pk. — . 4 5 , áb. 1. — . Kövesdi Sándor Sz. 3 .—, pk. 
—.50 . Kotta János td. 16 .—. Kollár János td. 16 .—, hd. 13.50. Libohorszky 
Józzef tnya, 3 .—, áb. 2 5 . — . Lantos Izsóné lb. 350 .—, üb. 1.50. Lugosi erdőig, 
hd. 25.35. Lollok József td. 16 .—. Lepaga Lajos Ebt . 6.—, pk. —.12 . Lattyák 
Sándor td. 16 .—. Liedermann Emil td. 23.50. Márton László hd. 32.05. Mojzer 
Károly td. 16.—. Müller Róbert td. 16 .—. Müller Ferencz Eő . 6.—, pk. —.60 . 
Molnár Lajos td. 3 2 . — . Máramarosszigeti erdőig. Rnt. I. 176 .—, pk. —.12 , hd. 
43.15. Mosse Rudolf hd. 9.60. Melcsiczky Sándor td. 16 .—. Magyar Ágoston 
td. 49.80, Prk. 16.80. Mazanecz János Btr. —.60 , Eö . 6.—, Sz. 1.50, npt. 2 .—. 
pk. —.12 . Mocsáry Béla td. 16 .—, Madarász Mihály Eő . 6.—, Sz. 2.40. Németh 
János lb. 60 .—, üb. 1.—. Nyiri Dénes td. 16 .—. Nemetz János td. 16 .—. Neuhőfer 
Sohn hd. 10.50, hd. 10.50. Nagy Ferencz Eő . 6.—, pk. — . 5 5 . Nagybányai fő
erdőhiv. hd. 2 4 . — . Nyitray Ottó td. 20 .—. Ősi Marosszék havasi kez. ld. 1 6 . — , 
npt. 3 .—, pk. — . 5 4 . Ormos Zsigmond ak. 4 0 . — . Ifj. Oszwald János Sz. 2.40, 
pk. — . 4 5 . Orlovszky Gyula td. 16 .—. Palmer Arthur lb. 180.—, üb. 1.—. Pasek 
Kálmán Eő . 6.—, pk. — . 5 5 . Persián Iván lb. 53 .—, üb. 1.—. Pátria Eő . 24 .—, 
Sz. 3 .—, Eö . 18 .—. Przihoda Pál td. 16.—. Parragh Béla ak. 2 0 . — . Báró Perényi 
Zsigmond ak. 4 0 . — . Polnisch Árpád npt. 2 .—, pk. —.12 . Prunyi Albert td. 2 0 . — . 
Petricsek István td. 16 .—. Dr. Reitzer László lb. 4 0 . — , üb. 1.—. Rényi K. Eő . 6.—, 
Mle. 6.—, Ebt. 6 .—. Reschner Rezső td. 2 5 . — . Rettich Károly td. 16 .—. Rónai 
Antal td. 2 4 . — . Rosnstingl Antal td. 10 .—, Rózsahegyi főszolgabíró hd. 59.95. 
Ráth Mór npt. 3 .—. Szabó Károly Eő . 6.—. Özv. Székán Ferenczné lb. 6 8 0 . — , 
üb. 2.50. Szeöts Béla ak. 2 .—. Szabó József Eő. 6.—, pk. —.55 . Szántó Zénó 
td. 5 0 . — . Stojanoviő Illés td. 3 0 . — . Szvetelszky Géza td. 16 .—. Stegmann 
Gusztáv td. 16 .—. Seide Róbert td. 16 .—. Somogyi Géza npt. 10 .—, pk. —.12 . 
Szárhegy község hd. 33.85. Szommer Ferencz Eő . 6.—, pk. — . 5 5 . Schmidt 
János ak. 16 .—. Szúnyog István Eő . 6.—, pk. — . 5 5 . Tőry Elemér ld. 4 .—. 
Tachauer Leopold hd. 15 .—. Trencsén város Eő . 6.—, pk. — . 5 5 . Tompa Kálmán 
td. 16 .—. Tanka Sándor td. 16 .—. Verbic község hd. 16.75. Vidos Miklós td. 
12.—. Zathureczky Gyula td. 16 .—. Zalaegerszegi erdőgond. hd. 7.75. Zilah 
város att. 100 .—, ak. 10 .—. 

ó£ <D£ 





Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Dí jszabás . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 2 0 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

A r a n y é r e m , p á r i s i Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei-busszóláka t 

100, optikai távolságmérővel C 
m é r ő a s z t a l o k a t é s t á v c s ö v e s v o n a l z ó -
K á t , valamint mindennemű m é r ő e s z k ö z t 
készít a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

flkáczió biztosítása mellett 

N E U H Ö F E R É S F I A 
c s . é s k i r . u d v a r i m ű s z e r é s z e k 

rak tár : I. , K o h l m a r k t 8 . 
gyár: VM H a r t m a n n g a s s e S . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javítások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi- gyárunkból 
származnak — legjobban és leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kívánatra magyar czé-
gekutján islehetsógee. (t. XII . 6) 

BEGS 

I 

(4. III. .3) 

Levetett szarvasagancsokat, u g y a n c s a k levetett ózagancsokat, nemkülön

ben k i d o l g o z a t l a n b ő r ö k e t b á r m i l y m e n n y i s é g b e n készpénzér t v e s z : 

T A P U A I I C D I  r f i P f i l n  WIEN, 11/3. 0BERE D0NAUSTB. 63. 

1 M U n M U L l I L , L , U r U U U OW TELEFON INTERURBÁN 2 3 - 7 8 6 . 

Tharandti akadémiát végzett magánuradalmi főerdész 
állásának a birtok parczellázása következtében való megszűnése 



miatt alkalmas ál lást keres . Magyarul a szolgálati szükségletnek 
megfelelően tud, beszél azonkívül németül és némileg tótul. Aján
latok e lap kiadóhivatalába kére nek. (5. III. 3.) 

Fegyvereket 
elsőkézből és legolcsóbb árban ajánl 

HAMBRUSCH JÓZSE F 
fegyvergyáros, F E R L A C H (Karinthia). 
A m i nem v á l i k be, azt sz ívesen k ic se ré l em. Jav í t á soka t , 
uj á g y a z á s o k a t , va lamin t uj csöveknek bei l lesztését i s 
á tveszem és jó tá l l á s mellet t legolcsóbban számítom meg. 
Kérje a legújabb , n a g y , 200-nál több szép ábráva l ellátott 
f egyve rá r jogyzékemet , a m e l y e t i n g y e n és bőrmentve kü l 
dök. Minden k é r d é s r e s z ívé lyesen fe lvi lágosí tás t adok. 

• • • 3 « L E V E L E Z É S M A G Y A R ! ••••• 
(2. - .6) 

Állattenyésztési Szemle 
specziá l i s g a z d a s á g i szakfolyóirat , moly felöleli a rét- - ós l ege lő -
j aa i t ás , h a v a s i I s g e l ö g a z d a s á g , h a l g a z d a s á g , á l la t -
t e n y é s z t é s , á l l a t gyógyásza t , m ű t r á g y á z á s , t a k a r m á n y -

n ö v é n y t e r m e l é s összes ága i t . 
M u n k a t á r s a k h a z á n k ö s s z e s l e g n e v e s e bb s z a k f é r f i a i . 

Szerkesz t ik : 

enesei Dorner Béla és lovag Kerpely Béla. 
i i«r- Megjelenik minden hó közepén díszesen illusztrált füzet alakjában 
Bmt- E lő f i ze tés i á r a f é l é v r e . . . . . . . . . . . 6  k o r o n a . -sji s 

Szerkosz tőség é s k i a d ó h i v a t a l : 

B u d a p e s t , I . kei*. , B u d a f o k i - u t 4 1 b . 
í i *V Kér je n muta tvány t ü t etet !  * w | (7. - 3.) 



Pagonyerdészi vagy ehhez hasonló állást keres október l-re 
egy hosszú gyakorlattal biró szakképzett, anyanyelvén kivül 
német, tót és román nyelvet beszélő, 40 éves, erős testalkatú 
egyén. A fő- és apróvadtenyésztésében jártas. Jelenleg is mint 
pagonyerdész szolgál. 

Czim a szerkesztőségben. (6. III. 3.) 

F O R S T E R -KREIDE 

MÜLLER ÁRMIN 
Tas- és fém-tömeKCzlkkek g y á r a , 
erdészet i m é r ő - és je lző eszközök 

BUDAPEST, V I . , GSÁNGÚ-UTGZ A 3 / a , 
T E L E F O N 1 3 7 — 5 7 . 

Magy. kir, postatakarékpénztár-számla 2Ö566. 
Ctieque-ezámla a Központi Kereskedelmi és 

Ip árban kn ál. 

K Ü L Ö N L E G E S S É G : 
szab. „Herkules" vaskapcsok, talp-
.•. fák és egyéb fák repedése. 

i • T " r i " i 

Az egyetlen hazai ilynemű vá lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen z a v a r a beszerzésné l , 
g y o r s és pontos k i s z o l g á l á s , v e r s e n y á r a k . — Számos m. kir . állami erdő-
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
K é p e s á r j e g y z é k i u g - y e n és b é r m e n t v e . (3. X X I V . 6.) 

Faeladás. 81Q26/P/D/1Q11. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány erdőigazgatósága az alant megnevezett, a nemilai 
erdőgondnokság erdőterületében „Nemila" erdőben meglevő, hozzá
vetőlegesen megbecsült famennyiségeket tövön versenytárgyalás 
utján eladja és pedig: 



Erdőterület 

I. és II. osz
tályú jegenye-, 
lucz- és erdei-

fenyő-
haszonfa 

Tölgy-
haszon-

és tűzifa 

Bükk-
haszon-

és tűzifa 

Vasúti 
vonal, 

mely felé 
a fa 

gravitál 

Leteendő 
bánatpénz 
koronák

ban 
k ö b m é t e r 

Vasúti 
vonal, 

mely felé 
a fa 

gravitál 

1. A nemilai 
erdőgond

nokság erdő
területe 

„Nemila" 

366.000 20.000 875.000 

Országos 
vasút 

J3ród Sz/m. 
Sarajevo 

16.700 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett 
erdőterületnek eladásra kiirt egész famennyiségére szólhatnak, leg
később 1911. évi július hó 10-én délelőtt 11 óráig az országos 
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormány erdő
igazgatóságánál Sarajevoban betekinthetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi május hó 10-én. 
(8. III. 2.) . Az országos kormány erdőigazgatósága. 

Faeladás . 32521/E/I . számhoz. — A boszniai és hercze
govinai országos kormány erdőigazgatósága az alant megnevezett, 
a konjiczai járáshoz tartozó erdőségekben levő, hozzávetőlegesen 
megállapított famennyiségeket tövön írásbeli versenytárgyalás utján 
eladja és pedig: 
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A zárt Írásbeli egy koronás boszniai bélyeggel és az előirt 
bánatpénzzel ellátott ajánlatok, melyek csak egy-egy erdőterület 
összes eladásra kerülő famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 
1911. évi június hó 22-ig d. e. 10 óráig az országos kormány 
igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a 
versenytárgyalási feltételek, az országos kormány igazgatóságánál 
Sarajevoban tekinthetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájé
koztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi május hó 4-én. 
A boszniai és herczegovinai országos kormány 

(9. II. 2.) erdőigazgatósága. 

Pályázati hirdetmény. 710/1911. k. e. b. sz. — Zemplén 
vármegyében levő varannói m. kir. járási erdőgondnokság kerü
letében Homonnaolyka székhelylyel szervezett III. oszt. járási erdő
őri állásra 400 (négyszáz) korona évi bérfizetéssel, 200 (kettőszáz) 
korona lakás, fa és ruha, 250 (kettőszázötven) korona utazási és 
4 (négy) korona irodai átalánynyal ezennel pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás havi előleges részletekben fizettetik. Pályázótól 
megkívántatik a magyar állampolgárság, feddhetlen előélet, legalább 
24 éves életkor és hogy 35 évesnél nem idősebb, iletve ha 34 
éven felüli egyén, az „Országos Munkás- és Cselédpénztár"-nak 
már I. csoportbeli rendes tagja. 

A hivatalos magyar nyelven kivül a tót nyelv ismerete is 
szükséges, mely hiteles okmányokkal is igazolandó. 

Amennyiben erdőőri szakvizsgával biró egyén nem pályázik, 
jó minősítéssel biró kiszolgált katonaaltisztek és csendőrök kérvénye 
is figyelembe lesz véve. 

Zemplén vármegye közigazgatási erdészeti bizottságához inté
zett, egy koronás bélyeggel ellátott és sajátkezüleg irt kérvények 
1911. évi július hó 1-éig a sátoraljaújhelyi m. kir. állami erdőhiva
talhoz annál is inkább benyújtandók, mert a később érkezett kér
vények nem fognak figyelembe vétetni. 

Sátoraljaújhely, 1911. évi május hó 4-én. 
(10) Matolai Etele s. k. 

közig. erd. bizottsági h. elnöke. 



Keresek 4 heti tartózkodásra az Északi Kárpátokban, lehetőleg 
erdészlakban 2 szobás lakást teljes ellátással három tagu családom 
részére. Ajánlatok Budapest, I., Márvány-u. 14. alá kéretnek. (11) 

Erdészi állást keres egy hosszú gyakorlattal és jó referen-
cziákkál biró, szakképzett, a M. Orsz. Vadászati Védegylet által 
kitüntetett, magyar, német és tót nyelvet beszélő, erős, egészséges, 
óvadékképes, a fő- és apróvadtenyésztésben jártas egyén. Jelenleg 
állásban tartózkodik. Czim a szerkesztőségben. (12. III. 1.) 

Faeladási hirdetmény. Tekerőpatak közbirtokossága eladja 
Tekerőpatakon a községházánál 1911 június hó 26-án d. e. 10 
órakor kezdődő nyilvános szó- és Írásbeli árverésen a tulajdonát 
képező és Tekerőpatak község határában fekvő Szánduj nevü 
erdejében 1910. évi vágásban eladó fáját. 

Az eladó fa álló luczfenyő mellmagasságban, kéreggel együtt 
10—67 cm átmérőjűnek, 5940 darabnak és körülbelül 1929 
köbméter kitermelhető haszonfát tartalmazónak van becsülve. 

A vágásterület mintegy 15 kat. hold kiterjedésű, az országúttól 
és a legközelebbi vasúti állomástól 18 kilométernyire fekszik. 

Kihasználási időtartam 2 év 
Kikiáltási ár 9985 kor., amelyen alól ajánlatok nem fogadtat

nak el. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak lagalább 10%-a. 
Az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél hivatalos órák alatt 

megtekinthető, árverezési és szerződési felvételektől eltérő vagy 
későn érkező ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Tekerőpatak, 1911. évi május hó 31-én. 

Faeladási h i rdetmény. 470/911 . mj. sz. — Csik vármegye 
magánjavainak igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy Csik
szentmárton község közigazgatási határában fekvő, Csik vármegye 
közönsége magántulajdonát képező „Uz" és „Veresvizvölgyi" 
erdőségeiben: 

1. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 24332,903. számú 

Bögözi Fülöp 
kb. jegyző. 

Bencze Ágoston 
kb. elnök. 



rendeletével megadott engedély s a vármegye magánjavai igazgató
tanácsának 415/909. mj. sz. a. kelt határozata alapján 3203 - 04 kat. 
holdon megbecsült 380.723 m3 gömbölyű luczfenyő, 75.913 m3 

gömbölyű jegenyefenyő, 11.133 //z3 gömbölyű erdei fenyőhaszonfa, 
valamint 252.194 m3 gömbölyű bükkhaszonfa és tűzifa 2,820.000 
korona, azaz kettőmilliónyolczszázhuszezer korona. 

Továbbá ugyancsak Csikszentmárton község közigazgatási 
határában fekvő s Csik vármegye közönsége magántulajdonát 
képező „Csobányosvölgyi" erdőségeiben: 

2. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1381/906. számú 
rendeletével megadott engedély alapján a „Keresztes" havasnak 
Sulczavölgyére hajló részén 393.55 kat.. holdon megbecsült 41.888 
m3 gömbölyű luczfenyőhaszonfa és 24.134 m3 gömbölyű bükkmű-
és tűzifa 221.507 korona, azaz kettőszázhuszonegyezerötszázhét 
korona. 

3. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 50665,900. számú 
rendeletével jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerint 
kihasználásra esedékes, a Csobányosvölgyére hajló „Bogársarok" 
nevü erdőrész 47 - 25 kat. holdon megbecsült 7187 m3 gömbölyű 
luczfenyőhaszonfa és 2835 m3 gömbölyű bükkmű- és tűzifa 37.069 
korona, azaz harminczhétezerhatvankilencz korona. 

4. M. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 84972 903. számú 
engedélye alapján a Csik vármegye magánjavaihoz tartozó Oyergyó-
felsőtölgyes I. határrészében fekvő „Baraszóvölgyi" erdőrészben 
mintegy 1996-80 kat. holdon összesen 95.333 ttn3 lucz- és jegenye-
fenyőhaszonfa, valamint 800 ím3 bükkfára becsült fatömeg 477.000 
korona, azaz négyszázhetvenhétezer korona kikiáltási árban folyó 
1911. évi augusztus hó 10-én délelőtt 9 órakora megyei magán
javak igazgatóságának irodájában — Csíkszereda, vármegyház — 
megtartandó nyilvános árverésen szó- és zárt írásbeli ajánlatok 
mellett a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Az 1—4. alatti erdőrészek fatömege külön-külön fog a hirdet
ményben megjelölt sorrendbeu árverés alá bocsáttatni, de írásbeli 
ajánlat az egészre együttesen, az ajánlati ár külön-külön való meg
tétele mellett is benyújtható. 

A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképen az árverés megkezdése 
előtt az árverési bizottság kezeihez leteendő. A szabályszerű bélyeg-



gel ellátott írásbeli zárt ajánlatok szintén 1 0 % bánatpénzzel, vagy 
megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók el és tartalmazniok 
kell egyúttal azt a kijelentést is, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 

Elkésett s utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint a hir
detményben megjelölt erdőrészek fatömegei kikiáltási áron alul 
eladatni nem fognak. 

Az árverési általános és szerződési feltételek, valamint a becs
lésre vonatkozó közelebbi adatok mind a négy erdőrész fatöme-
gére külön külön Csik vármegye magánjavainak igazgatóságánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csik vármegye magánjavainak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1911. évi május hó 27-én. 

(14. II. 1.) Az igazgatóság. 

Tölgyszálfaeladás. Gróf Károlyi László ur őméltóságának 
kegyei erdőhivatala az alább megnevezett vágásaiban f. évben 
kitermelt legalyazott és lesudarazott tölgyszálfákat zárt írásbeli 
ajánlatok utján eladásra bocsátja. 
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| Vágásterület megnevezése 

cm szám m3 cm 

1. J Keresztesi vágás . . . . . . ___ 1 9 - 2 1 13 2 -491 7 6 - 7 
2 2 — 3 8 249 9 7 - 3 5 5 1539-4 

2. Cziklói vágás . . . . . . 1 4 - 2 1 303 4 2 - 6 6 7 1 4 5 0 - 4 

2 2 — 3 6 295 92-081 1856-3 
3. Felsőerdei nyiladék 14—21 318 2 3 - 0 0 0 8 5 6 - 6 

2 2 — 4 2 316 6 2 - 3 5 7 1175-5 

A megajánlott vételárnak legalább is 10%-át kitevő kész
pénzzel, avagy takarékbetéti könyvvel mint bánatpénzzel s az el
adási feltételek egy aláirt példányával felszerelt, kellően lepecsé
telt, zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbben f. évi július hó 10-ik 
napjának d. e. 10 órájáig a kegyei urad. erdőhivatalhoz bekül
dendők avagy benyújtandók. 



Az eladási feltételek kívánatra megküldetnek. 
Elkésett ajánlatok tárgyalás alá nem vétetnek. 
Kegye (p. Érszakácsi, Szilágy m.), 1911. évi június hó 7-én. 

Urad. erdőhivatal. 

Tölgy- és egyéb kemény épületi és tűzifa é r tékes í tése 
tövön. 36073 /1911 / I /B / l . sz .— A lugosi m. kir. erdőigazgatóság 
kerületében az alább részletezett s vevő által saját költségén 
kihasználandó, illetőleg kitermelendő és kiszállítandó faanyagok 
tövön az erdőben, zárt írásbeli versenytárgyaláson eladatnak. 

Eladásra kerül: 
I. A padurányi m. kir. erdőgondnokság ohaba-szerbászkai 

erdőrészében az I. vágássorozatban kijelölt 153 kat. holdnyi vágás
területen 1912—1916. években, vagyis 5 év alatt kihasználandó, 
mintegy 6421 m3-re becsült tölgy-, cser-, bükk- és gyertyánépü
leti s műszerfára, továbbá mintegy 33.667 ürm3 vegyes hasáb-, 
dorong- és galytüzifára becsült állomány. 

Kikiáltási ár: 153.571 korona. 
Bánatpénz: 15.400 korona. 
II. A padurányi m. kir. erdőgondnokság dubesti erdőrészében 

a II. vágássorozatban kijelölt 368*5 kat. holdnyi vágásterületen 
1912—1916. években szintén 5 év alatt kihasználandó s mintegy 
15.638 /« 3-re becsült tölgy-, cser- és gyertyánépületi fára, továbbá 
mintegy 77.498 ürm3 vegyes hasáb-, dorong- és galytüzifára becsült 
állomány. 

Kikiáltási ár: 306.343 korona. 
Bánatpénz: 30.600 korona. 
III. A németgladnai m. kir. erdőgondnokság draxinyesti erdő

részében a II. vágássorozatban kijelölt 11*52 kat. holdnyi vágás
területen 1912. évben kihasználandó s mintegy 515 m3-xt becsült 
tölgy-, cser-, gyertyán- s bükképületi s műszerfára s mintegy 
2738 ürm3 vegyes hasáb-, dorong- és galyfára becsült állomány. 

Kikiáltási ár: 13.831 korona. 
Bánatpénz: 1400 korona. 
IV. A németgladnai m. kir. erdőgondnokság kisszurduki erdő

részében a III. vágássorozatban kijelölt 25*70 kat. holdnyi vágás
területen 1912. évben kihasználandó s mintegy 1914 m3-re becsült 



tölgy-, cser-, gyertyán- és bükképületi s műszerfára s mintegy 
9781 ürm3 vegyes hasáb-, dorong- és galytüzifára becsült állomány. 

Kikiáltási ár: 53.863. 
Bánatpénz: 5400. 
V. A németgladnai m. kir. erdőgondnokság furdiai erdőrészé

ben a IV. vágássorozatban kijelölt 40'33 kat. holdnyi vágásterületen 
1912. évben kihasználandó s mintegy 1768 m3-ve becsült tölgy-, 
cser-, gyertyán- és bükképületi és műszerfára s mintegy 8304 ürm3 

vegyes hasáb-, dorong- és galyfára becsült állomány. 
Kikiáltási ár: 37.300 korona. 
Bánatpénz: 3.700 korona. 
VI. A lugosi m. kir. erdőgondnokság lugosi erdőrészében az 

„A" gazd. osztály I. vágássorozatában kijelölt 33 - 7 kat. holdnyi 
vágásterületen 1912. évben kihasználandó mintegy 2091*20 m3 

tölgy-, cser-, valamint gyertyánépületi és műszerfára, továbbá 
mintegy 8164 ürm3 vegyes hasáb-, dorong- és galytüzifára becsült 
állomány. 

Kikiáltási ár: 69.293 korona. 
Bánatpénz: 6900 korona. 
VII. A lugosi m. kir. erdőgondnokság zsuresti erdőrészében a 

„B" gazd. osztály I. vágássorozatában kijelölt 58 - 6 kat. holdnyi 
vágásterületen 1912. évben kihasználandó mintegy 3719 - 21 m3 

tölgy-, cser-, bükk-, valamint gyertyánépületi és műszerfára, továbbá 
mintegy 12749 ürm3 vegyes hasáb-, dorong- és galytüzifára becsült 
állomány. 

Kikiáltási ár: 99.080 korona. 
Bánatpénz: 9900 korona. 
VIII. A pancsovai m. kir. erdőgondnokság szendrőszigeti 

erdőrészében az I. vágássorozatban kijelölt 8 - 00 kat. holdnyi 
vágásterületen 1912. évben kihasználandó mintegy 773 á m 3 hasáb-, 
dorong- és galytüzifára becsült tölgy-, szil-, füz- és nyárfaállomány. 

Kikiáltási ár: 1268 korona. 
Bánatpénz: 127 korona. 

IX. A pancsovai m. kir. erdőgondnokság dubovicsszigeti 
erdőrészében a II. vágássorozatban kijelölt 3 2 7 5 kat. holdnyi 
vágásterületen az 1912., esetleg az 1913. évben vagyis egy, esetleg 



kettő év alatt kihasználandó mintegy 4388 ürm3 hasáb-, dorong-
és galytüzifára becsült tölgy-, szil-, füz- és nyárfaállomány. 

Kikiáltási ár: 10.740 korona. 
Bánatpénz: 1074 korona. 
X. A pancsovai m. kir. erdőgondnokság závojszkaszigeti erdő

részében a III. vágássorozatban kijelölt 4 - 70 kat. holdnyi vágás
területen 1912. évben kihasználandó mintegy 921 ürm3 tölgy-, 
szil-, nyár- és fűzfa vegyes hasáb-, dorong- és galytüzifára becsült 
állomány. 

Kikiáltási ár: 2474 korona. 
Bánatpénz: 247 korona. 
XI . A pancsovai m. kir. erdőgondnokság Osztrovasziget 

éjszaki részében a IV. vággássorozat 10. sz. erdőrészletében ki
jelölt 69"10 kat. holdnyi vágásterületen 1912—1914. években, vagyis 
3 év alatt kihasználandó mintegy 349 m3 tölgy épületi és műszer
fára, továbbá mintegy 16267 ürm3 tölgy, szil, füz és nyár vegyes 
hasáb dorong és galy tűzifára becsült állomány. 

Kikiáltási ár: 48374 korona. 
Bánatpénz: 4840 korona. 
XII . A pancsovai m. kir. erdőgondnokság Osztrovasziget 

éjszaki részében a IV. vágássorozat 17. sz. erdőrészletében kijelölt 
30-20 kat. holdnyi vágásterülelen az 1912., esetleg az 1913. évben 
vagyis egy, esetleg kettő év alatt kihasználandó mintegy 6 m3 

tölgy- és szil- épületi és műszerfára, továbbá mintegy 6217 ürm3 

tölgy-, szil-, füz- és nyár vegyes hasáb-, dorong- és galytüzifára 
becsült állomány. 

Kikiáltási ár: 13.966 korona. 
Bánatpénz: 1400 korona. 
XIII. A pancsovai m. kir. erdőgondnokság Osztrovasziget 

déli részében az V. vágássorozatban kijelölt 92-20 kat. holdnyi 
vágásterületen 1912—1915. években, vagyis 4 év alatt kihaszná
landó mintegy 8376 ürm3 hasáb-, dorong- és galytüzifára becsült 
tölgy-, szil-, füz- és nyárfaállomány. 

Kikiáltási ár: 14.832 korona. 
Bánatpénz: 1480 korona. 
XIV. A pancsovai m. kir. erdőgondnokság szrednóprudnyák-

szigeti erdőrészében a VI. vágássorozatban kijelölt 64 - 00 kat 



holdnyi vágásterületen 1912—1914. években, vagyis 3 év alatt 
kihasználandó mintegy 4967 ürm3 hasáb-, dorong- és galytüzifára 
becsült tölgy-, szil-, füz- és nyárfaállomány. 

Kikiáltási ár : 9337 korona. 
Bánatpénz: 934 korona. 
Az Írásbeli ajánlatok minden vágásra külön-külön, de egy 

ajánlati űrlapon teendők s legkésőbb 1911. évi július hó 4-én 
délutáni 5 óráig mutatandók be a lugosi erdőigazgatóságnál, 
ahol is azok 1911. évi július hó 5-én délelőtt 10 órakor az 
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében nyilvános felbontásra 
kerülnek. 

Az általános árverési és a szerződési feltételek a lugosi m. kir. 
erdőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők, az ajánlati 
űrlap és az ahhoz tartozó boríték pedig ugyanott beszerezhető. 

Budapest, 1911. évi június hó 2-án. 
(16) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. A veszprémi káptalani uradalomban 
szervezett nyugdijképes erdőgyakornoki állásra a következő illet
mények mellett pályázat hirdettetik: 

Évi fizetés 1600 K készpénz, természetbeni egy szobás lakás, 
8 ürméter dorongtüzifa a házhoz szállítva, egy uradalmi hátasió
használat; ezenkívül az erdőgyakornok adóját, esetleges orvos-, 
patikaköltségét az uradalom fizeti. 

Pályázhatnak róm. kath. vallásúak, kik hitelesen igazolni tudják, 
hogy a selmeczbányai erdészeti főiskolán tanulmányaikat bevégezték, 
ép, erős, egészséges testalkattal birnak. 

Az állás legkésőbb f. év augusztus hó 1-én elfoglalandó. 
Személyes bemutatkozás csak meghívás esetén kéretik. 
Sajátkezüleg irt, a nagyságos és főtisztelendő káptalanhoz 

címzett kérvények legkésőbb f. évi június hó 30-ig alulírott erdő
hivatalnál nyújtandók be. 

Veszprém, 1911. évi május hó 23-án. 
(17) Veszprémi káptalan eráőhivatala. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 2513/1911. erdőig, számhoz. — 
A rónaszéki m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó: I. A máramarosi 
sóvasut vonala mellett fekvő „Szenes", „Kálvária" nevü rakhelyekre 



kiszállított és ott felmáglyázott 592 drb különféle méretű, 
4 9 7 7 5 m3-re becsült tölgy-épületfára 15.877 kor. 79 fillér kikiáltási 
ár mellett 1911. évi június hó 28-án d. e. 10 órakor az erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében árverés fog tartatni. 

Árverelni lehet szóval és Írásbeli ajánlatokkal. Bánatpénz 
gyanánt a kikiáltási árak 10%-a teendő le az árverést vezető 
bizottság kezeihez készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti erdő
igazgatóságnál, valamint az erdőigazgatósághoz tartozó valamennyi 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Máramarosszigeten, 1911. évi június hó 8-án. 
(18) M. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. A kilyenfalvi közbirtokosság eladja 
Kilyenfalván, a községházánál 1911. évi július hó 3-án d. e. 10 
órakor kezdődő nyilvános szó- és Írásbeli árverésen a tulajdonát 
képező és Kilyenfalva község határában fekvő osztoros pataki és 
szárazölvesi erdejében 1910. évre jelölt vágásának eladó fáját. 

Az eladó fa ugy a szárazölvesi, mint az osztorospataki vágás
ban álló lucz- és jegenyefenyő, mely 

1. az osztorospataki vágásban mellmagasságban kéreggel 
együtt 10—80 cm átmérőjűnek, 1498 darabnak és körülbelül 
1274 köbméter haszonfát tartalmazónak, 

2. a szárazölvesi vágásban mellmagasságban kéreggel 10—80 
cm átmérőjűnek, 1661 darabnak és körülbelül 1593 köbméter 
haszonfát tartalmazónak van becsülve. 

Az osztorospataki vágásterület 4 - l kat. hold, a szárazölvesi 
vágásterület pedig 6 - 9 kat. hold. 

A szárazölvesi terület a legközelebbi vasúti állomástól jól 
járható erdőlő uton 12 km, az osztorosi pedig 7 kilométernyire 
fekszik. 

Kihasználási időtartam mindkét vágásterületre nézve egy év. 
Kikiáltási ár az osztorospataki vágásterület fatömegére 9482 

korona, a szárazölvesi vágásterület fatömegére pedig 10.477 korona, 
amelyen alul ajánlatok nem fogadtatnak el. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak legalább 10°/o-a. 



Az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél a hivatalos órák alatt 
megtekinthető árverési és szerződési feltételektől eltérő, vagy későn 
érkező ajánlatok nem fognak elfogadtatni. 

Kelt Oyergyó-Kilyénfalván, 1911. évi június hó 10-én. 
Az erdőbirtokos nevében: 

Gál Ferencz Bicsak József 
(19) kb. jegyző. kb. elnök. 

Pályázati hirdetmény. 55/1911. képv. t. sz. — Jolsva r. t. 
városnál lemondás folytán megüresedett erdőmérnöki állásra 
pályázat nyittatik. 

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 korona lakbér, 
300 korona faeladási jutalék, mely a törzsiizetéshez a nyugdíjba 
be lesz számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék a törzs
fizetés emeléséhez, 50 űrméter kemény tűzifa befuvarozással és 
szegődményi föld használata. 

Nyugdíj törzsfizetés után biztosítva. 
Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi X X X I . t. cz. 36. 

§-ában meghatározott képesítést és eddigi szolgálati alkalmazásu
kat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket / . évi augusztus 
hó l-ig Jolsva város polgármesteri hivatalához nyújtsák be. 

Erdőrendezési gyakorlattal birok előnyben részesülnek. 
Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdeklődőknek rendel

kezésükre áll. Szabad idejében az erdőtisztnek a mérnöki gyakor
lat megengedtetik. Az állás / . évi szeptember hó 15-ig betöltendő. 

Jolsva, 1911. évi június hó 10-én. 
(20. II. 1.) Polgármester. 

Néhány évi gyakor la t ta l biró, akadémiát végzett, nős vagy 
háztartással biró erdészségéd, ki románul is beszél, kerestetik 
mielőbbi belépésre. Bizonyitványmásolatokkal felszerelt ajánlatok, 
melyek vissza nem küldetnek, „Bulcsi uradalom, posta Birkis" cimre 
kéretnek. (21. II. 1.) 
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