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Szóidöntések. 

z ország északi részében f. é. április hó 2. és 3. 
napján dühöngött szélvihar, amint erről az Erdészeti 
Lapok röviden már megemlékeztek, nagymérvű, 

helyenként valósággal katasztrofális jellegű szél döntéseket 
okozott, amelyek összes fatömegét közel egy millió köb
méterre becsülhetjük. Az Erdészeti Lapok felszólítására a 
legjobban sújtott két vidékről fényképekkel ellátott leírást 
kaptunk, amelyeket legközelebbi számunkban fogunk 
közölni; jelenleg arra szorítkozunk, hogy röviden jelezzük 
a károsodás helyét. A széldöntések értesüléseink szerint 
Bars megyétől Sáros megyéig terjednek, főként azonban 
Bars, Hont, Zólyom, Szepes és Abaujtorna megyében oko
zott a vihar nagy kárt. Újbánya, Selmeczbánya, Körmöcz-
bánya, Beszterczebánya, Szomolnok, Metzenzéf, Stoósz, 
Leibitz, Igló, Dobsina, Kassa városok és községek erdő-
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birtoka, a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal, a beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság és a tótsóvári erdőhivatal kerületei, 
valamint az azon a  vidéken lévő magánbirtokok azok, 
amelyek legfőbbet szenvedtek. Ezek között is kitűnik a szotnol-
rioki m. kir. erdőgondnokság, amelyben több mint 160.000 ms 

a ledöntött fatömeg. 
Ami bennünket most elsősorban foglalkoztat, az ennek 

az óriási fatömegnek hatása a fapiaczra. Erdőbirtokosaink 
a tövön való értékesítés következtében kedvezőtlen helyzet
ben vannak. A terület szerint eladott vágásokat nem lehet 
a széldöntések arányának megfelelően megszorítani s ennek 
következtében legalább is nagy része a széldöntött fának 
mint váratlan többlet jelenik meg a fapiaczon, amelynek 
felvevő képessége a feszült pénzügyi helyzet következtében 
nem emelkedik, sőt némileg hanyatlott. Ezenfelül a tövön 
értékesítő erdőbirtokos nem rendelkezik erdőmunkásokkal, 
kénytelen tehát a döntött fa gyors lekérgezéséről olyképen 
gondoskodni, hogy nyakra-főre eladja a fát, habár értéken 
alul, hadd végezze a kereskedő azokat a munkákat, amelyek 
tulajdonképen a birtokos kötelességét képeznék. Kétszeres 
kárt szenved tehát a birtokos, a széldöntés és a  kedvezőtlen 
értékesítés által. 

Sokkal könnyebb annak a birtokosnak a helyzete, aki 
házilagosan termeli ki a fát. Ez rendes vágásait egészen 
vagy részben beszünteti és munkásait a széldöntésekben 
összpontosítja, lehántatja a fát és kihozza az erdei rakodókra 
s csak ekkor, minden kényszerhelyzet kizárásával, őszszel 
vagy a tél folyamán bocsátja azt áruba. Az ilyen birtokos 
erdeje szenvedett, üzemterve megzavartatott, de közvetlen 
anyagi kára lényegesen kisebb, mint az előbb említetteké. 

Ahol tehát csak valamiképen lehetséges, gondoskodja
nak a birtokosok maguk a döntött fa gyors lehántásáról 



nehogy a szú tulszaporodása álljon be és a döntött fa 
minősége szenvedjen, ellenben a széldöntött területeknek 
rendszerint szükséges ki kerekítésével és a fa eladásával ne 
siessenek ok nélkül. Emellett pedig rendes vágásaikat lehe
tőség szerint korlátozzák. 

A birtokosok ily irányú felvilágosítása, az eladások 
irányítása egyik legszebb feladata az erdőfelügyeleti ható
ságoknak és az állami erdőhivataloknak. Gyors közbe
lépés, a helyzet felismerése nagy értékeket menthet meg. 
Bár e tekintetben bizonyára megtörténtek a szükséges 
intézkedések, mégis egyes oly eladásokról van tudomásunk, 
amelyeket előnyöseknek éppenséggel nem Ítélhetünk. Oly 
vidéken, ahol 9 — 1 0 K főáron kelt el a fenyőfa köbmétere 
a közelmúltban, 5 — 6 K-ért adták el a széldöntött fát, 
egyes esetekben még ennél is jóval alacsonyabb értékben, 
amennyiben a birtokos által lehántott és előkészített fa érte 
el csupán ezt az árt. 

Mint árszabályozó leginkább a kincstári erdőbirtok 
működhetik, mely 4 — 5 0 0 . 0 0 0 /ra;!-nyi széldöntött famennyi
ségét házilag kitermelve, az árak sülyedésének elejét veszi, 
amely ársülyedés ugy a birtokosok, mint a régebben maga
sabb árakon vásárolt fakereskedők szempontjából elkerü
lendő. 

Ha a gyors kitakarítás gondjain tul leszünk, érdemes 
lesz a folyó évi széldöntések okain és körülményein is 
gondolkoznunk. Habár oly elemi erővel tört a vihar 
erdeinkre, hogy pl. Sáros megyében még a tölgy sem állt 
ellen, mégis kétségtelen, hogy nagymérvű pusztításának 
okai nagy vágásterületeinkben, egykorú és elegyetlen erdeink-
ben is kereshetők. Mig Szepes megyében különösen a 
fokozatos felujitó vágásokat, a nagy területen egyenletesen 
megritkított állományokat érintette, másutt éppenséggel nem 
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állapitható meg, hogy a megritkított területeket jobban 
károsította volna, mint az érintetlen erdőt. Ezek a körül
mények, továbbá a szél iránya és jellege, a gazdaságra s 
nevezetesen a védekezésre nézve levonható következtetések 
bő anyagot adnak az erdőgazdaságunk jobb jövője érdeké
ben való elmélkedésre. 

Kívánatos, hogy ne is térjünk ki előle és érvényesítsük 
a tapasztalatainkból leszűrt tanulságokat! 

ú% c £ ? 

Magashegységi erdőgazdaság . 
(Folytatás.) 

K ubelka műve folytatólag a vágásforduló kérdésével 
foglalkozik s annak a nézetének ad kifejezést, hogy 
az alkalmazott magas fordulók egyik oka az, hogy 

az erdőrendező kénytelen számolni azzal a körülménynyel, 
hogy a vágások sikeres felújítása sokszor egy teljes forduló
szakot igényel. A természetes felujulás érdekéből a nagyon 
magas fordulók nem kívánatosak, mert a túlkoros erdő 
érett magot már csak hiányosan, vagy egyáltalában nem 
terem. Oly tapasztalat ez, amelyet hazánk természetes fel
újítás alatt álló fenyvesei szintén igazolnak. A lombfák 
termőképessége sokkal tovább tart. Különösen a szálaló-
erdőben tartja Kubelka helytelennek a tulmagas fordulót, 
mert a nehéz törzsek kiszállítása sok kárral jár. 80—100-
évet ajánl. 

Igen érdekesek a gazdasági beosztásra vonatkozó fejte
getései. A fősúlyt a vágássorokra való beosztásra helyezi. 
(Nem tévesztendők össze a mi erdőrendezési eljárásunk 
teljes vágássorozataival!) Kubelka tehát a vágássort, amely 
általában nem szerepel mint az állandó gazdasági beosztás. 



tényezője, ilyenként szerepelteti s a tagbeosztásnak kevesebb 
jelentőséget tulajdonit. Vágássorai azonban rövidek s igy 
még mindig jóval kisebbek, mint a magyar erdőrendezés
ben használatos tagok. Feltűnt Kubelkának, hogy a gazda
sági beosztás a természetnyujtotta vonalakat gyakran nem 
használja fel, hanem a terephez kevéssé alkalmazkodó 
mesterséges nyiladékokat teremt. Helyteleníti, hogy a vágás
sorok határául rendszerint a mellékhegygerinczek válasz
tatnak s ezzel a gerinczek mentén a szél által veszélyez
tetett állományfalak létesülnek. Kubelka ehelyett a vágás
sorok szélességét völgyelettől völgyeletig szabja meg, mert 
a völgyeletekben, ahol többnyire úgyis famentes, földig 
ágas törzsektől szegélyezett tisztás van, az ott szabaddá 
tett állomány ugy az oldalgerincznek, mint mély fekvésének 
védelmét élvezi. A vágássorok ebben az esetben nem a 
fővölgy irányában terülnek el, hanem völgy és főgerincz 
(illetőleg felső véderdőhatár) közé esnek, ha ugyan igen 
széles hegyoldalakon utak által a magasság irányában is 
több vágássorra nem bontatnak. Ahol erre nincs szükség, 
ott a szállítóeszközök a völgyeletekbe fektetendők, a vágá
sok pedig völgyelettől völgyeletig érnek. 

Minden vágássor köröskörül oly természetes vagy 
mesterséges választóvonalakkal (nyiladékokkal) legyen körül
véve, hogy a benne folyó gazdasági műveletek teljesen 
függetlenek legyenek a környezettől. A vágássorok hossza 
legyen mérsékelt, hogy sok vágáshelylyel bírjunk s ugyan
azon a helyen egyik vágás a másikat csak több év multán 
kövesse. 

Ha a vágássorok ilyetén alkotásával a szélokozta, sok
szor csak feltételezett veszélynek emberileg lehető módon 
eleget tettünk, a megengedhető fatömeghozam megállapítása 
azután pedig a használatok időbeli rendezése következik. 



Előbbi czéljából a vágható és közel vágható állományok 
pontos (törzsenkénti) fatömegbecslését tartja a szerző szük
ségesnek, mig az időbeli sorrendre nézve nem kivánja a 
gazdálkodó kezét túlságosan megkötni, vagyis szintén azt 
a már többször hangoztatott követelményt állítja fel, hogy 
a természetes felújítás sikeres keresztülvitele végett ne tiz 
évi, hanem nagyobb ( 2 0 — 3 0 évi) vágásterület bocsáttassék 
az erdőgondnok rendelkezésére, melyen belül az erdő
gondnok az évi vágástétet (fatömegben kifejezve) a felújítás 
igényeihez mérten jó belátása szerinti helyeken termeli ki. 

Középkorú, még teljes növekedésben lévő részleteket 
Kubelka nem hajlandó a vágás-sorrendnek föláldozni, 
kivéve azt az esetet, ha egészen elenyésző, jelentéktelen 
területekről van szó. Ha az idő előtt feláldozandó terület 
elég nagy, akkor idő előtti kihasználását módunkban van 
az által elodázni, hogy a körülötte fekvő vágható rész
letekben lassan haladunk előre a felújítással s egyidejűleg 
a középkorú részletet gyéritjük, avagy az idős állomány
ból a megvédendő részlet körül idővel szélesbitett és gyors 
növésű fajokkal rögtön beültetendő nyitó vágást (Loshieb) 
vezetünk, ugy hogy mire a vágások oda érnek, a vágásra 
még nem érett részlet széle kielégítő mértékben védve legyen. 

Az előhasználatok feleljenek meg az erdőművelés 
követelményeinek. Vájjon a kihasznált fatömeg egyezik-e 
az üzemtervben előirt előhasználati fatömeggel, az mellékes. 
Az erős gyérítésnek egyébiránt Kubelka nem barátja. 

* 

Kubelka ezek után ismét visszatér ajánlatba hozott fel
újító eljárására, a sávalaku fokozatos vágásmódra, amely, 
amint az előzőkből tudjuk, valamivel szélesbitett pásztás 
vagy szegélyvágás. Ezzel Kubelka oly középutat keres,. 



amely a felujulás és a vegyes erdők nevelése terén a 
szegélyvágások előnyeit még biztosítja, de viszont az eddig 
szokásos nagy vágások átnézetességét se nélkülözze és a 
fa kiszállítása elé se gördítsen nagy akadályokat. Czélja 
természetes és, ha szükséges, a mesterséges felújítással ellent
állóképes, korra és fanemre vegyes erdőket nevelni és eköz
ben a talaj termőképességét is megóvni. Előfeltétele e gaz
dasági módnak, amint már jelezve volt, a szállítási eszközök 
kellő kifejlesztése, melyek hiányában az évi vágásterület 
nem osztható el elegendő számú vágáshelyre. 

Az árnyéktürő fanemek, jegenyefenyő és bükk fel
újítása történjék természetes uton, jó magtermő évek ki
használásával, lehetőleg a fényigényesebb lucz- és vörös
fenyő, a juhar, kőris és szil-é is, úgyhogy az uj állomány 
zömét természetes uton keletkezett fiatalos alkossa. A hiányok 
pótlása fényigényes fanemek csoportos ültetése által történik. 
Meddő években, ha az árnytürő fanemekből már elegendő 
az ujulat, csoportosan lucz- és vörösfenyő-, valamint lombfa-
magvakat vetünk alá. 

Ez a nagyjában leirt eljárás természetesen módosul a 
helyi viszonyok szerint. A felújítás megkezdése előtt tisztában 
kell lennünk azzal, hogy mily fajok alkossák a jövendő 
vegyes állományt s hogy a fenforgó esetben mily uton 
lehet a kivánt elegyarányt elérni. 

Ha a felújítandó állományban a jegenyefenyő és bükk 
magtermésre alkalmas egyedekben nem fordul elő, akkor 
meg kell elégednünk azzal, hogy e fanemeket a nem túl
ságosan ritkított erdőben alávetés utján egyes csoportokban 
megtelepítsük. Nagyobbmérvü megtelepítésükről le kell 
mondani s szerepüket ugy ahogy a luczfenyő veszi át, 
mig a közbeelegyitendő vörösfenyőnek kell a kivánt ellent
állóképességet nyújtani. 



A luczfenyő nagy értéke és tömegprodukcziója révén 
a vezérszerepre hivatott a fiatalosokban. Ha a felújítandó 
állományban nincs oly mértékben képviselve, hogy ter
mészetes felujulására számítani lehessen, belföldi maggal 
való alávetés utján kell megtelepíteni, mig a csemeteültetést, 
mint kevésbbé természetszerű, a gyökérzet rendellenes fejlő
déséhez vezető módot Kubelka az utánpótlásokra kivánja 
szoritani. A luczfenyő egyesével és csoportosan legalább 
a terület 0 5 részét foglalja el és a jegenyefenyővel együtt 
alkossa az állomány zömét. Ahol a természetes uton buján 
felverődő bükkös veszélyezteti a fenyőféléket (főként mész
talajon), ott csak helyesen vezetett tisztitóvágások biztosit
hatják a fenyőnek kellő mennyiségben való fenmaradását. 

A jegenyefenyő a bükkel szemben még mindig előny
ben részesítendő, mert értékes műfát szolgáltat, alkalmas 
termőhelyeken nagy tömeghozamot nyújt, gyér állásban a 
magasabb korban is jól növekszik és mert mint talajjavító 
faj is arra hivatott, hogy lényeges részét alkossa az állo
mányoknak. Ha a bükk nem fordul elő a felújítandó terü
leten, ellenben a jegenyefenyő ott jól tenyészik, teljesen 
elfoglalhatja a bükknek szánt területet is. Ha ellenben a 
jegenyefenyő hiányzik, ugy aláültetés utján meghonosítandó, 
feltéve, hogy a magassági fekvés ezt nem zárja ki. A jegenye
fenyő fentartására egyáltalában nagy gondot kellene for
dítani, mert a tarvágásos gazdaság ezt a fajt már majd
nem kiirtotta a magas hegységben. Ezért ha már csak 
egyesével elszórtan fordul elő állományainkban, már a 
gyérítések során gondoskodni kellene, hogy ez a kevés 
példány fentartassék és koronát fejleszszen. 

A bükk sok helyen, különösen mészkövön nyugvó 
talajokon, rendkívül könnyen ujul fel, mint hívatlan vendég 
is megjelenik és ki nem irtható. Ily helyen is legfeljebb 



0 3 elegyarányban lévén tenyésztendő, az első vágásnál 
lehetőleg a fenyőféléknek kell kedvezni s ezeknek bőséges 
megtelepedéséről vagy megtelepítéséről kell gondoskodni, 
mert ahol elegendő a fenyőféle, ott ezek a tisztitóvágások 
alkalmával idejekorán felszabadithatók. A bükk sohasem 
alkosson nagyobb tiszta csoportokat, hanem egyesével és 
kis csoportokban vegyüljön a többi fafaj közé. Elegyaránya 
a vágható korig 02- re szállítandó alá, amennyi elegendő 
arra, hogy a majdani ujabb felújításnál ne nélkülözzék. 

Ha ellenben a bükk a felújítandó állományban 
csak szórványosan fordul elő, avagy a termőhely termé
szetes felujulásának kevésbbé kedvez, akkor elsősorban a 
bükk felújítására kell törekedni, vagyis mindenekelőtt a 
magtermésre alkalmas bükktörzsek koronáit szabad állásba 
hozzuk és magtermésre ingereljük. Ha a bükk felújult, a 
kellő ritkítással oda törekszünk, hogy az életben maradjon 
s ezzel kapcsolatosan a többi faj felújítása is bekövet
kezzék. 

A tölgynek s főként a kocsántalan tölgynek Kubelka 
az előhegyekben 6 0 0 m magasságig neki megfelelő termő
helyeken (déli fekvés, fensikok) vissza szeretné adni egykor 
birt területének egy részét. Nem gondol tömeges telepítésre, 
csupán a legjobb helyeknek, legalább 0*1 ha nagyságú 
csoportokban való visszahódítását tartja okszerűnek. Erre 
a legjobb mód az erősen megritkitott erdő sürü alávetése 
kapa után. A tölgycsoportot bükk környékezze; a fenyők 
közvetlen szomszédsága nem kívánatos. A tölgyfiatalos 
természetesen gyorsan felszabadítandó. Igen apró tölgy
csoportok nagyon gyakori mesterséges beavatkozást kivan
nak, amely költséges és körülményes. Tehát mindig nagyobb 
csoportok telepítésére kell törekedni. 

A többi nemes lomb/a, mint a hegyi juhar, kőris és 



szil sokkal könnyebben és sokkal nagyobb magasságokban 
is vegyithetők, mint a tölgy. Ha egyes ily törzsek a fel
újítandó állományban előfordulnak, akkor lehetőleg már 
a gyérítéseknél vagy az előkészítő vágásnál gondunk van 
reá, hogy koronáik szabadabb állásba kerüljenek, nehogy 
később, amikor mint a vágható állomány utolsó képviselői 
egy időre még ott maradnak a vágásterületen, csucsaszály 
és fattyuhajtások lépjenek fel. A maghullatás czéljából 
erősebb felszabadítás csak a felujulás későbbi szakában 
czélszerű. Nagyon jó, ha ekkor kis csoportokban tarthatjuk 
fenn e nemes lombfákat. Magvaikat egyébiránt a szél 
messze szétszórja, úgyhogy aránylag kevés számú, jól 
elosztott anyafára van csupán szüksége. Természetes fel
újításuk sokkal sikeresebb, mint az ültetés, különösen, ha 
az utóbbi a tarra vágott s már gyepes vagy gyomos terü
leten történik. 

Kubelka füzetében folytatólag sávos vágásának mélta
tására tér át. Ebben a tekintetben hivatkozik Wagner 
szegélyvágásának sikerességére s általában Wagner taní
tásaira, amelyeket teljesen Qayer szellemében lévőknek tart. 
O csupán módosítani kívánta Wagner vágásmódját, mert 
a magas hegységben annyi helyen vágni, amint azt a Wagner 
eljárása kivánja, nem lehet, de másfelől az észak-déli irányt 
sem lehet mindig betartani, hanem a terepviszonyok szabják 
meg a vágások haladásának irányát. Rendszerint a völgye
ken fölfelé kell sorakoztatni a vágásokat. Ennek daczára 
a természetes felujulás sikere jó és elegyes állományok 
alapítása lehetséges. A vágások az egyes fanemek és termő
helyek igényei szerint módosíthatók. Ezenfelül a sávos 
vágásoknak még következő előnyeit sorolja fel a szerző: 
Csoportosan vegyeskoru, elegyes állományok nevelése ter
mészetes uton, tehát az otthonos varietások magjából 



Emellett azonban nincs kizárva, hogy a termőhelynek meg
felelő idegen varietások ne telepittessenek meg jó forrás
ból szerzett magvakból. A talaj teljesen és állandóan fedett, 
gyepesedés és gyomosodás elkerülhető. A talaj felett csekély 
a légmozgás, az oldalvédelem tartós, a csemetés a fényt 
és csapadékot megfelelő mértékben élvezi. Sikertelen fel
újítások miatt nem szükséges a vágásfordulót megnyújtani. 
Kevés a károsodás ugy a fiatalosokban, mint az idősebb 
korfokokban, nevezetesen a szélvész a záródott állományok 
védelmében álló keskeny, meglazított sávban kevés kárt 
tehet; a hótörés veszélye a vegyeskoru, egyenlőtlenül magas 
törzsekkel biró, lombfával vegyes fiatalosokban keveset 
árthat; a fagykároknak az anyafák és az oldaltálló záró
dott erdő védelme veszi elejét; fabetegségek a javarészt 
természetes uton keletkezett, a fa kiszállítása által meg nem 
sérült erdőben tapasztalat szerint nem lépnek fel és rovarok 
sem szaporodnak el a talaj állandó beárnyalása mellett. 
Szálas, ágtiszta, egészséges törzsek nevelhetők s a tenyész-
határmenti, legjobban a maga érintetlenségében fentartandó 
véderdősávon kivül nem szükséges a rosszabb és igen 
magasan fekvő termőhelyü erdőrészleteket szálaló üzem
osztályba összefoglalni, mert ha ily erdőrészletekben a 
sávokat keskeny pasztákká (szegélyvágásokká) szűkítjük, ily 
módon is teljes sikerrel újulnak fel. 

Kubelka ezek után, bár az egyes fafajokkal már fog
lalkozott, az előfordulható tiszta vagy elegyes állományok
ban való eljárást ismerteti közelebbről. Kivonatosan közöl
jük ebbeli fejtegetéseit is, amennyiben ujat tartalmaznak. 

A tiszta luczf enyvesről a gyakorlat emberei azt tartják, 
hogy természetes uton nem újítható fel. Sikertelen kísér
leteik azonban mind nagy vágásterületeken történtek, amelye
ken széldöntés, gyomosodás és a fiatalos megsérülése volt 



a ritkítás következménye. Másként áll a dolog a keskeny 
vágás terű léten, amint azt többek között a minden rendszer 
nélkül használt parasztgazdaságok is bizonyítják, amelyek 
apró erdeiben a luczfenyő a legeltetés daczára buján tenyé
szik a fokozatosan ritkított öreg erdőben. 

Azt is mondják, hogy nem vagyunk reászorulva a 
luczfenyvesek természetes felújítására, mert a luczfenyő 
ültetése könnyű. Ezzel szemben reá kell mutatni arra, hogy 
az ültetéshez szükséges munkaerő sokszor nehezen szerez
hető be és bizony gyakran megbizhatlanul és rosszul dol
gozik. Főként azonban fel kell hivni a figyelmet arra, hogy 
az ültetés éppen a luczfenyőnél nem is végezhető ter
mészetszerűen, mert a messze szétnyúló, finom gyökereket 
csak nagyon nehezen lehet az ültetőgödör talajában ugy 
elhelyezni, ahogy az az erdőben a magról kelt csemetén ész
lelhető, t. i. levegőt kivánó gyökerek felszínes elosztásával. 
Ehelyett az ültetésnél a gyökerek lefelé irányittatnak s a 
csemete rendszerint tulmélyre kerül. Ennek következménye 
legjobb esetben az a 2—3 évi sárgulás, sinlődés, amit 
ültetéseinkben észlelünk, gyakran azonban ebben a sinlő-
dési korban a hő, a szárazság, a gyom stb. teljesen kipusz
títja a csemeték nagy részét. A csemeték ilyenkor uj fel
színes gyökereket kénytelenek hajtani, míg a tulmélyre 
került gyökerek elpusztulnak és Reuss és Wagner szerint a 
vörösredv kiinduló pontjai lesznek, amely betegség csak a 
későbbi korban nyilvánul meg a törzsek elhalása által. 

Ezek a körülmények arra utalnak, hogy a tiszta lucz-
fenyvesben is a természetes felújításra törekedjünk. Ez Kubelka 
szerint az ő keskeny vágásterületein nem is nehéz, ha az 
állomány még termőképes. A vágások ritkítása legyen 
egyenlőtlen, csoportos, úgyhogy csak 1 —2 törzstől árnyalt 
hézagok támadjanak. Mihelyt ezeken a hézagokon a lucz-



fenyő-csemetés megjelent, azok megnagyobbittatnak. Igy 
járunk el, amíg az egész vágás felújult. A még mutatkozó 
hézagok vörösfenyőcsoportok ültetésével pótoltatnak ki, ha 
a termőhely e fanemnek különben megfelel. A vörösfenyő 
közbe elegyítése rendkívül emeli az uj állomány állékonyságát. 

Nedves helyek égerrel, üde talajú részek kőrissel ülteten-
dők be. A jegenyefenyőnek és bükknek közbeelegyitése 
nem könnyű. Eczélból már az előkészítő vágásnál kell e 
fafajokat elkülönített csoportokban a kellően megritkított 
állományrészekben alávetés által megtelepíteni. A további 
felújítás azután a luczfenyő igényei szerint történik. 

Sokkal könnyebb oly luczfenyvesek felújítása, amelyek
ben a bükk és jegenyefenyő, bár kis mértékben, elegyedik. 
Elsősorban ez utóbbi fafajok felujulásáról kell jóelőre gon
doskodni, csak később kerül a sor a luczfenyőnek meg
felelő eljárásra. 

Tiszta bükkösbe 3 ár nagyságig terjedő hézagokat 
vágunk, amelyeken legfeljebb gyenge, elnyomott egyedek 
maradnak vissza, mint árnyolók. Ezeken a hézagokon a lucz-
és jegenyefenyőt elkülönített csoportokban vetés utján, a 
vörösfenyőt szintén elkülönítve és nagyobb csoportban, 
ültetés utján telepitjük meg. Csak ha az igy megtelepített 
csemetés megerősödött (mintegy 5 év múlva), kerül a sor a 
hézagok bővítésére és a közbeeső bükkös-részek vetőre 
vágására. Az árnyaló elnyomott bükkök, amelyek a vörös
fenyvescsoportok felett már egy év múlva eltávolíttattak, 
most már a lucz- és jegenyefenyő-csoportokból is kiszedet
nek. A csoportok karimájukon lucz- és jegenyefenyő ültetése 
által nagyobbittatnak. Anyafáknak nem a legerősebb bük
kök, hanem a jól fejlett, de nem túlságosan nagy koroná
val birok választandók, hogy a termelésnél nagyobb sérülé
sek elkerültessenek. A kivágott bükkök tuskói köré, meredek 



hegyoldalban azok alá néhány lucz- vagy jegenyefenyő
csemetét ültetünk s aztán bevárjuk a bükk bevetődését. 
Ha a bükkcsemetés is már némileg megerősödött, a rit
kító vágások következnek, mindig ugy vezetve, hogy a 
fenyőfélék gyorsabb növekvése elősegittessék, a bükk
csemetés ellenben némileg visszatartassék. 1 0 — 1 5 év multán 
a végvágással befejeződik a felújítás. 

Ha a bükk közé a fenyőfélék és a nemes lombfák 
csekély arányban keverednek, a felújítás azzal veszi kezdetét, 
hogy a fenyők és nemes lombfák körül, amennyiben anya
fáknak alkalmasak,a záródást meglazítjuk, koronáikat szabaddá 
teszszük. Magtermő évben aztán ezen magfák körül a bükköst 
a fenn leirt módon megritkítjuk, csak az elnyomott törzseket 
hagyva vissza védőfáknak. Ha az igy természetes uton 
keletkező fenyő- és lombfacsoportok kellően megerősödtek, 
csak akkor következik a vetővágás a bükkben, karöltve az 
előzetesen megtelepedett csoportok további felszabadításával. 
A nemes lombfák és a netalán előforduló vörösfenyők 
a végvágásig ott maradhatnak. 

Amikor a bükk egyenlő arányban vegyül a fenyő
félékkel, szintén eleinte az utóbbiaknak kell kedvezni és csak 
később a bükk felujulásáról is gondoskodni. 

Ha a jegenyefenyő alkotja az állományt, de lucz- és 
vörösfenyő, valamint bükk keveredik közéje, eleinte a lucz-
és vörösfenyő felújítására törekszünk, ezt követi később a 
jegenyefenyőé és bükké. 

A mondottak alapján minden gondolkodó, az egyes 
fafajok tenyészfeltételeivel és igényeivel tisztában lévő erdő
gazda bármely más elegy esetén is megtalálja a helyes 
eljárást. 

Nagyjában három vágásfokkal, három sávban halad 
Kubelka az állomány belseje felé, melyek közül a legkülső 



egyúttal a legritkább. Czélszerü, ha az erdőtiszt már az 
előkészítő vágás vagy a vetővágás kijelölésénél külön-külön 
megjelöli azokat a törzseket, amelyek mint anyafák s 
azokat, amelyek mint védőfák egyelőre állva maradnak. 
A megjelölés legczélszerübben vízszintes, illetőleg függő
leges olajfestékvonással történik. Czélszerü ez különösen 
személyzetcsere esetén, amidőn a többnyire tapasztaltabb 
régi tisztviselő eljárási terve a jelölés által világossá lesz 
az utód előtt. A védőállományt mindig bőven kell jelölni, 
mert ennek egy része a termelésnél áldozatul esik. 

A fiatal állományok ápolása a nagy terjedelmű régebbi 
fiatalosokban igen nehéz, ellenben az átnézetesebb, kisebb 
vágásokból eredt uj állományokban lényegesen könnyebb. 
A nagy fiatalosokban még legjobb csak csoportosan 
végezni a tisztító vágást. Igy ily helyeken is halad a munka. 
A gyomfákat, vagy feles mennyiségben lévő kevésbbé 
nemes fajokat csak akkor kell teljesen kivágni, ha a köztük 
szorongó nemesebb fajok még igen aprók, máskülönben 
czélszerübb a lefejezés oly magasságban, hogy a fel
szabadítandó csemeték koronája xh m-r\y'\ hosszban teljesen 
szabad legyen. Ez a mód előnyösebb, mert a talaj teljesen 
beárnyalt marad s mert a fővad is kerüli néhány évre 
az igy kezelt fiatalosokat. 

Ahol hiány van munkaerőben, ott a gyérítéseket is 
legalább csoportosan végeztetné Kubelka. Az egyenlőtlen 
sűrűség a hótörés ellen nyújt némi védelmet. Bükkel elegyes 
fenyvesben pl. a bükkcsoportok érintetlenül maradnak, a 
fenyőcsoportok ellenben gyérittetnek. Völgyeletek, amelyek
ben a hó összegyűl, erősebben gyéritendők át, mint a 
hegyoldalak és gerinczek. 

Vajha Kubelkának sok tekintetben megszívlelésre méltó 
fejtegetései hazai erdőgazdáinkat arra serkentené, hogy 



hegyvidéki erdőgazdaságunkat legalább ott, ahol erre az 
előfeltételek megvannak, vagy némi utánjárással megteremt
hetők, egy lépéssel előre vinnék a haladás, a tökéletesedés 
utján! 

ú% ó£ 

FAKERESKEDELEM. 

A fapiac z helyzete . 
fapiacz helyzetében legutóbbi jelentésem óta csak annyiban 
állott be változás, amennyiben az akkor kezdődő tulspeku-
lácziót a pénzviszonyokban beállott fordulat legalább egy 

időre megakasztotta. Néhány czég a kartellek eddigi sikereitől 
elvakítva, azt hitte, hogy a faárak — úgymint az előző évben — 
az év folyamán legalább további 20%-kal fognak emelkedni és a 
favásárlásnál oly árakat engedélyezett, melyek az akkori kartell-
áraknál magasabb eladási árakon alapultak. A közben beállott pénz
szűke azonban semmivé tette ezen kalandos vállalkozók terveit; 
az építési tevékenység korlátozása folytán a faszükséglet is meg
csappant, úgyhogy az árak felemeléséről az 1912. év első felében 
nem lehetett szó s ma is az 1911. évvégén megállapított kartell-
árak vannak érvényben. Csak néhány kelendőbb czikknél érnek 
el köblábanként 4—6 fillérrel többet, mint amennyi a kartellár. 

A fapiaczon uralkodó kedvező helyzet abban is jut kifejezésre, 
hogy a tőárak jelentékenyen emelkedtek. Mig azelőtt Erdélyben 
akárhány erdőt lehetett megvenni 4—4'50 koronás köbméteren
kénti tőár alapján, addig ma már átlag 6—7 koronát fizetnek a 
fenyőfa köbméteréért, sőt ennél többet is. 

A puhafaüzletben, daczára a pénzszűke folytán megcsappant épí
tési tevékenységnek, a kereslet mindenképen kielégítő. A régi helyzet, 
t. i. hogy a fát azonnal expediálják, mihelyt a fürészfogak alól kikerült, 
megszűnt, azonban arról sem lehet szó, hogy a fűrészeknél készletek 
halmozódnának össze. A gyengébb kereslet bizonyára az árak némi 
mérséklését eredményezte volna, ha az erdélyi és felsőmagyar
országi fenyőfatermelők kartellje az árak szigorú betartására nem 



utasítja a termelőket . A kivitel, mely évekig úgyszólván teljesen szüne
telt, most ismét lehetővé vált. Olaszországban igen nagy a faszükséglet, 
melyet csak az eddigieknél m a g a s a b b árakon lehet beszerezni , 
szintúgy javultak az árak a nyugateurópai p iaczokon is, ahonné t 
most a romániai áru tel jesen hiányzik, mert R o m á n i á b a n 20%-ka l 
többet fizetnek a fáért, mint például a néme t piaczon. 

A butorasztalosság jó l van foglalkoztatva és igy a bú tor 
gyártás czéljaira szolgáló j o b b áru ál landóan magas árak mellett kel el. 

Ládadeszkában is é lénk a kereslet, ezen czikkért m a m a g a 
sabb árakat érnek el, mint m é g n e m nagyon régen a l eg f inomabb 
anyagért . 

A keményfapiaczon a helyzet javulása á l landó. A kereslet a 
kínálattal lépést tart és az árak ugy a bel- , mint a külföldi v i szony
latokban teljesen kielégí tők. 

Tölgyfában ugy a rönkfa, mint a fürészelt és hasított áru 
iránt ál landó érdeklődés mutatkozik. Németország , Francziaország, 
Ang l i a szívesen vásárol ja a magyar , illetve szlavóniai tölgyfát, ha 
azt némi l eg elfogadható árban megkaphat ja , mert annak kiváló
ságát kel lően mél tányolni tudja. A l a c s o n y a b b r e n d ü ezélokra 
e lég j ó az amerikai és o rosz tölgyfa is, mely a m a g y a r 
árunál jóval o l c s ó b b . K o m o l y versenytárssá fej lődött ki a japán 
tölgyfa, melylyel min tegy 3—4 évvel ezelőt t tet tek először kísér
leteket. A japán tölgyfa akkor sem a méreteket , sem a minősége t 
i l letőleg nem alkalmazkodot t a nyugateurópai igényekhez. M a 
azonban Japán európai d imenziókkal bi ró , jó l megválogatot t , 
osztályozott árut hoz a piaezra, amely a m a g y a r tölgyfával j ó l 
kiállja a versenyt. Emlékeze tes még , h o g y néhány évvel ezelőtt 
két ferdeszemü japán ifjú h ó n a p o k o n át Sz lavóniában tartózkodott 
a szlavóniai fatermelés „ tanulmányozása" czél jából . E k k o r m é g 
senki sem gondol t arra az eshe tőségre , h o g y ezek a j apánok e l 
tanulják a szlavóniai tölgyfakezelés csinját-binját és azt tanuló
mestere ik ellen fogják felhasználni. 

Tölgyhosszfában a vagongyárak részéről é lénk kereslet mutat
kozik ; dongában is ál landóan javul a helyzet , habár a régi árakat 
m é g nem sikerül elérni. F r iezekben az épí tkezés m e g c s a p p a n á s a 
folytán a kereslet k isebb, mint remélték, az árak azonban vál to
zatlanok. 



A bükkfapiaczon a termelők egyesülése meghozta a régóta 
várt javulást. A tisztességtelen verseny teljesen megszűnt s az 
árakat is több izben sikerült felemelni, úgyhogy a bükkfaüzlet 
ismét rendes mederbe terelődött. A bükkfürészáru alkalmazása 
állandóan terjed, amennyiben ma már nagyon sok czikket bükk
fából készítenek, melyet azelőtt csak tölgyfából készitettek. 

Bükkfadongákból ma már nagyon tekintélyes mennyiségek 
kerülnek kivitelre, amennyiben a bel- és külföldi gyárak állandóan 
nagy megrendelésekkel látják el a telepeket. A fürészelt bükkfa
dongákért ma budapesti paritással köbméterenként méret szerint 
55 koronától 84 koronáig menő árakat fizetnek. 

Bükkbutorléczet a hajlított fabutorgyárak kielégítő üzletmenete 
folytán jó árak mellett lehet értékesiteni; a kartell az e téren 
mutatkozó visszásságokat teljesen megszüntette. 

A bükktalpfapiaczon érdeklődéssel várják a legközelebbi 
talpfaversenytárgyalást, melynél a bükktalpfának az eddiginél jóval 
nagyobb szerep jut, amennyiben a Máv. által végzett kísérletek 
alapján konstatálták, hogy a bükktalpfa élettartama kellő telítés 
mellett sokkal hosszabb, mint a tölgytalpfáé és igy a Máv. az 
eddiginél nagyobb arányban fog bükktalpfát vásárolni. 

Normál tölgytalpfa iránt nincs érdeklődés, de készletek sin
csenek, mig a viczinális tölgytalpfák a magánvasutak részéről nagy 
keresletnek örvendenek és magas árakon kelnek el. 

Tűzifában az üzlet igen élénk, a termelők magas árkövetelései 
máris azt eredményezték, hogy oly vidékekről is szállitanak már 
tűzifát, ahonnét azelőtt a magas vasúti szállítási dij miatt nem 
lehetett Budapestre tűzifát hozni. Igy például legutóbb Bereg 
megyéből érkezett néhány nagyobb szállítmány. 

A faszénüzletben a helyzet kielégítő; az elsőrendű áruért 
mintegy 500 koronát fizetnek vagononként, budapesti paritással. 

F. L. 

j£ c£ ú£ 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK . 

I. 

FELHÍVÁS 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1912—1913. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból, az 1912—1913. tanévre szóló segélyek az 1906-ik évi 
79981. szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. szakaszának 4. pontja 
értelmében folyó évi július havában osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett köz
ségi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai erdészeti 
főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti állomá
soknál) alkalmazott, tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és 
elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszám
vevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyer
mekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek vala
melyikének rendes tanulói közé az 1912—1913. tanévre felvétet
nek, továbbá amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban ki
tüntetett összes osztályzatok legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, 
vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál 
számításba nem vétetik. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 
18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

a) Fiúgyermekek részére: 

1. az erdészeti főiskola; 
2. gimnáziumok; 
3 . reáliskolák; 



4. a felső kereskedelmi iskolák; 
5 . felső ipariskolák ; és 
6. polgári iskolák. 

b) Leánygyermekek részére: 
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők; 
2. női kereskedelmi tanfolyamok; 
3. felsőbb leányiskolák; és 
4. polgári leányiskolák. 

c) Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. Az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek 

és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt 
kénytelenek tanulni. 

2. A siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógy
pedagógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek élet
korára és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák s azok a tiszt
viselők, kiknek több elláttatlan gyermekük van, vagy akiknek 
hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 

A tisztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére nyerhet 
segélyt; 2 gyermek, vagy rendkívül esetben 3 gyermek után csak 
akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a második 
esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő tanévben is 
részesülhet segélyben, de csak uj kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tíz egyenlő 
havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha a 



gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében 
tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek az illető tan. 
intézetbe felvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekeinek száma s kora, az általuk látogatott tan
intézet, az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben a szülők vagyoni 
állásáról szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan, anyátlan 
árváknál az árvaszék igazolványa csatolandók. 

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az 
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeg
gel ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti 
tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságához" (Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) beküldjék. Az ezen 
határidőn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények 
figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1912-ik évi május hó. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

(az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele ügyében). 

45559/1912/I/A/3. szám. — A görgényszentimrei, királyhalmi, 
liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó 
évi szeptember havában kezdődő uj, kétéves tanfolyamra — részint 
állami ellátás mellett, részint saját költségen — több tanuló fog 
felvétetni a következő szabályok szerint: 

1. A tanulók felvétele a szakiskolákba pályázat utján történik. 
2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kér

vényt folyó évi július hó 3-ig ahhoz a szakiskolához kell beküldeni, 
melybe a pályázó felvétetni kíván; azt azonban, hogy a kijelöltek 
melyik szakiskolánál jelentkezhetnek felvételre, a pályázók számá
hoz és az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított létszámához 
képest, a pályázók kívánságának lehető figyelembevételével, a 



szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter határozza meg. 

[Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kérvényeket a 
következő helyekre kell czimezni és pedig: 1. a görgényszentimrei-
hez: Görgényszentimrére; 2. a királyhalmihoz: Királyhalmára 
(u. p. Szabadka); 3. a liptóujvárihoz: Liptóujvárra; 4. a vadász
erdeihez : Vadászerdőre (u. p. Temesvár-Gyárváros).] 

3. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
melyik szakiskolánál kíván felvétetni és hogy ellátást a szakiskolá
ban saját költségére, vagy az állam költségére kivánja-e s végül, 
hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová (vármegye, 
utolsó postaállomás) küldessék. 

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázó
nak igazolnia kell a következőket, nevezetesen: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat naptári 
évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el nem éri 
(kivétetnek a „Tanusitvány"-nyal ellátott tovább szolgáló katonai 
altisztek, akik 28 éves korig folyamodhatnak felvételért); 

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi nép
iskola hatodik (illetőleg valamely középiskola második) osztályát 
sikeresen elvégezte; 

c) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállí
tott bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és 
az idő viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen 
jó látó-, halló- és beszélőképességgel bir; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem; 

f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta 
tart, mennyi időre s mire terjed; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek; továbbá, hogyha 



szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig 
szülőtlen árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gondos
kodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának; 

h) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget: évenként 330 (háromszázharmincz) koronát — arra 
az időre, melyet a szakiskolánál tölt — szülője, gyámja, vagy más 
hozzátartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatójának kezéhez 
félévi előleges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, 
a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján, a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter állapítja meg. 

7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való 
alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kér
vényhez csatolt okmányokban foglalt adatokhoz képest elsőbbség
ben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége nagyobb; 
b) másodsorban azok, akik máris valamely erdőgazdaságnál 

gyakorlati alkalmazásban vannak vagy voltak; 
c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál alkalmazottaknak 

vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkásoknak 
gyermekei vagy árvái. 

Azok közül, akiknek felvételre való alkalmassága és érdemes
sége a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbbségben az része
sül, aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni. 

8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolánál, mely
hez beosztattak, a szakiskola által velük közölt időben felvételi 
vizsgálatra jelentkezni. 

9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója elsősor
ban orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben 
szenvedőnek, vagy hiányos testi szervezetünek talál, az felvételi 
vizsgára nem bocsátható. 

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tanszemély
zettel együtt tartja meg. 



A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy 
a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az ismeretek
nek, amelyek az elemi népiskola VI., illetőleg a középiskolák II. osz
tályára megállapított követelményeknek megfelelnek. 

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a szakiskolába 
csak ujabb pályázat alkalmával kérheti. 

11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a 
szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igazgató a szak
iskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe bevezetteti. 

12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló 
köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagariacsizmát. 

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges tankönyvek
ről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak lakással 
és élelmezéssel való ellátásáról, a szakiskolában töltött idő alatt a 
tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló 
államköltségvetési hitel terhére a szakiskola gondoskodik; de 
viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének és felszerelésé
nek rendbentartása és tisztogatása a tanulók kötelességét képezi. 

13. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az 
abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát tényleg sikeresen 
végezze. 

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett felvett tanuló 
— végleges befogadását megelőzőleg — királyi közjegyző előtt 
kiállított nyilatkozattal biztositani tartozik azt, hogy amennyiben a 
szakiskolából a két évi tanfolyam bevégzése előtt önként kilépne, 
vagy saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szak
iskolában töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja, vagy 
más hozzátartozója, a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat 
héten belül megtéríti. 

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, akik 
hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség megtérítéséről egy
általán nem gondoskodhatnak. 

Budapest, 1912. évi május hóban. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



III. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

(a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolánál nyitandó egyéves 
továbbképző tanfolyam tanulóinak felvétele ügyében). 

45560/1912/I/A/3. szám. — 1. Azok számára, akik az erdő
őri szakiskola kétéves tanfolyamának elvégzése és az erdőőri szak
vizsga sikeres letétele után az erdészeti műszaki segédszolgálat 
terén kiterjedtebb ismereteket, teljesebb gyakorlatot és olyan fokú 
önállóságot kivannak szerezni, hogy amennyiben magánbirtokosok 
•(az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-ában nem emiitett birtokosok) csekélyebb 
terjedelmű erdőbirtokának kezelésével bízatnak meg, az erdészeti 
műszaki segédszolgálat körébe tartozó teendőkön kivül a birtokos
nak vagy megbízottjának irányítása és ellenőrzése mellett az erdő
gazdaság olyan teendőit is képesek legyenek teljesíteni, amelyek 
nagyobb gazdaságokban szakképzett erdőtiszteknek képezik a fel
adatát, illetőleg amelyeknek teljesítésével az 1879 : X X X I . t.-cz. 
17. §-ában felsorolt erdőbirtokosok erdeinek kezelésénél kizárólag 
csak a törvény 36. §-ában meghatározott minősítéssel biró erdő
tisztek bízhatók meg: a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolánál 
a folyó évi szeptember hó 1-én egyéves továbbképző tanfolyam 
nyilik meg. 

2. Erre a továbbképző tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek' 
akik valamelyik m. kir. erdőőri szakiskolán a kétéves tanfolyamot 

jó sikerrel elvégezték, az erdőőri szakvizsgálatot letették és azon 
legalább „jól alkalmas" osztályzatot nyertek. 

3. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 
folyó évi július hó 10-éig ahhoz a m. kir. erdőőri szakiskolához 
kell beküldeni, amelynél a folyamodó az erdőőri szakiskolát végezte. 

4. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

5. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
ellátását a szakiskolában saját költségére, vagy az állam költségére 
kivánja-e és hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová 
(vármegye, utolsó postaállomás) küldessék. 

6. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak igazolnia kell a következőket: 



a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a folyó naptári évben 
a 30 évet még el nem éri; 

b) az illető m. kir. erdőőri szakiskola végbizonyitványával 
azt, hogy ott a szakiskolai kétéves tanfolyamot jó sikerrel elvégezte; 

c) erdőőri szakvizsga-bizonyitványnyal azt, hogy az erdőőri 
szakvizsgálatot letette s azon legalább „jói alkalmas" osztály
zatot nyert; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
az erdőőri szakvizsga letétele óta kérvényének benyújtásáig eltelt 
időt mivel töltötte s ezalatt milyen magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem; 

f ) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával az alkalmazás időtartamát és 
foglalkozásának munkakörét; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogyha szülei 
látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek; ha pedig szülőtlen 
árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gondoskodnia, 
milyen a vagyoni helyzete önmagának; 

h) aki saját költségén való ellátásra k ivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget — évi 330 (háromszázharmincz) koronát — arra az 
időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzá
tartozója, avagy maga a szakiskola igazgatójának félévi előleges 
részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti; 

i) aki állami költségen való ellátásra kivan felvétetni, kir. köz
jegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a szak
iskolából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy saját 
hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában 
töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy más hozzá
tartozója a szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten 
belül megtéríti. 

Akik továbbképző tanfolyamra való felvétel iránt közvetlenül 
a szakiskola elvégzése után folyamodnak, azoknak a fenti a), d), 
e ) i f ) és g) pontok alatt emiitett iratokat a kérvényhez csatolni 
nem kell. 

7. A tanfolyamra felvett minden tanuló a szakiskolába való 



belépés alkalmával köteles magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagariacsizmát. A tanulók egyéb ruházatáról, vala
mint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nem
különben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a 
szakiskolában töltött idő alatt, a tanulókért fizetett ellátási költség 
fejében, illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési hitel terhére, 
a szakiskola gondoskodik; de viszont a szakiskola helyiségeinek, 
berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a 
tanulók kötelességét képezi. 

8. Azokat a tanulókat, akik a továbbképző tanfolyamra nem 
közvetlenül a szakiskola elvégzése után vétetnek fel, jelentkezésük 
alkalmával a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá veti. Akit 
a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai foglal
koztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedő
nek, vagy hiányos testi szervezetünek talál: az a szakiskolába nem 
fogadtatik be. 

Budapest, 1912. évi május hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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IRODALOM. 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 

Kaszáló- és legelőjavitás. Irta: enesei Dorner Béla. 8°. 
437 oldal, 300 ábrával és egy térképpel. Bolti ára 9 K 80 f. 
Állami erdőtisztek közvetlenül a szerzőtől (Budapest, I., Bercsényi-u. 
6. sz.) 6 K 80 f kedvezményes áron szerezhetik be. 

Ez a munka annak a nálunk ujabb keletű mezőgazdasági 
irányzatnak szolgálatában áll, amely ma már nemcsak a legelők 
és kaszálók használatát, legtöbbször kiszipolyozó és tönkretevő 
használatát hirdeti, hanem ezen területeknek nálunk oly nagyon 
szükséges ápolásáról, gondozásáról szól. Mint ilyen rokonszenves 
előttünk, amint hogy a szerző is rokonszenvesen emlékszik meg 
az erdészet ily irányú kezdeményezéseiről és törekvéseiről. Szerző 
e műben is megtartotta azt a könnyed, inkább elbeszélő előadási. 



modorát, amelyet a szászok mezőgazdasága czimü munkájából 
már ismerünk. Melegen ajánljuk e munkát azon olvasóink figyel
mébe, kiknek alkalmuk van akár saját, akár a reájuk bizott bir
tokon rét- és legelőjavitásokkal foglalkozni, vagy a nép érdek
lődését erre a fontos közgazdasági kérdésre reáterelhetik. 

A gyümölcsfák és ker t i ve temények műtrágyázása . Irta: 
Orabner Emil, az Országos Növénynemesitő Intézet vezetője. 
64 oldal, 26 képpel. Ára 2 korona. A fentebb megnevezett kitűnő 
munkának az a hivatása, hogy szerző saját tapasztalataiból s az 
ezirányu külföldi és hazai kisérleti eredményeiből rámutasson a 
műtrágyák hasznos alkalmazására. E nagy gonddal összeállított 
tanulmány hasznos és könnyen érthető útmutatást ad ugy a 
nagyobb gyümölcstermelő és kertészeknek, mint mindazon gazdák
nak, akik kertészkedéssel előszeretettel foglalkoznak s akiknek kis 
kertje talán anyagi hasznot nem is nyújt, de örömet okoz az, ha 
szebb, jobb és nagyobb mennyiségű gyümölcsöt képes termelni s 
akik tehát a czélszerüen és helyesen alkalmazott műtrágyákkal éppen 
ugy érhetnek el az eddiginél jóval nagyobb termésátlagokat, mint 
a kereskedelmi kertészek nagyobb jövedelmet. 

A műtrágyák jövedelmezőségéhez a megejtett számos kísérlet 
folytán semmi kétség nem fér, a siker csupán attól függ, hogy 
ezen trágyákat természetüknek megfelelő módon alkalmazzuk, amit 
mindenki könnyen megtanulhat, aki a füzetet átolvassa, amely 
nélkülözhetetlen lesz ezentúl minden kertész könyvtárában. 

Megrendelhető a „Pátria" r.-t. gazdasági szakkönyvkereske
désében, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

c3£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A finn lápok erdőgazdasági művelése. A „Finska Forst-
föreningens Meddelanden" czimü erdészeti folyóiratban olvastunk 
a finn erdészeti igazgatásnak arról a nagyszabású tervéről, mely 
szerint az ottani nagykiterjedésű lápterületeket az erdőgazdaság 
részére meghódítani igyekeznek. 



Finnországra nézve rendkívül nagyfontosságú kérdés ez, mert 
az ország összterületének — a vízfelületeket nem számítva — 
30 '8%-a láp. (Finnország összterülete 331.944 km2, melyből 
102.228 km2 láp.) 

Természetesen az ilyen ingoványos helyek kevésbbé lakottak 
s legnagyobbrészt az állam tulajdonát képezik. Az állami birtokok 
összkiierjedése 122.802 km2, amelyből 67.786 km2 (55-2%) esik a 
lápra. A legújabb megfigyelések szerint az utóbbi időben az 
ingoványos területek nem hogy apadtak volna, hanem inkább 
szaporodtak, mert igen sok kihasznált erdőterület esett áldozatul 
a lassú elmocsárosodásnak. Az erdészeti igazgatás belátta, hogy 
elsőrendű kötelessége az immár elfajuló bajon gyökeresen segí
teni s amennyire lehet, a már ellaposodott területeket is a kultúra 
részére visszahódítani. 

A lápterületek alapos megvizsgálásánál kitűnt, hogy azoknak 
tekintélyes része nem tartozik a tápanyagokban silány termő
helyekhez, s talajjóság tekintetében messze fölülmúlják a német 
birodalmi lápterületeket. 

Ebben a természet erőivel folytatandó erős küzdelemben sok 
akadálylyal kell megküzdeniök, mert elsősorban nem áll elegendő 
tőke rendelkezésükre, nincs megfelelő iskolázott személyzetük, a 
közlekedési viszonyok a lehető legrosszabbak, pedig a homok-
és kvarcztalajok megjavításához feltétlenül szükséges agyagot nagy 
távolságról kell szállítani. 

A munkálat 1908-ban indult meg s a szenátus tisztán evégből 
három „lápvidéki erdőmesteri" állást szervezett. 

Az első években a személyzet munkája csak az előkészüle
tekre terjedt ki, hiszen első kötelességük volt a lápterületeket 
bejárni, megismerni. A személyzet egyik tagja tisztán csak 
talaj elemzéssel és kísérletezéssel foglalkozik, a többiek vizlecsapo-
lási tervek készítésével, árkok kitűzésével s a munkálatok vezeté
sével voltak elfoglalva. 

1911. év október haváig 49.101 ha lápterületet vizsgáltak 
meg; 6816 ha területen a vizlecsapolási tervek s az összes árko-
lási munkálatok elkészültek. 

Jóllehet az eddigi költségek még nem irányadók, mégis némi 
világot vetnek a kiadások megoszlására: 



Hektáronként 

Talajvizsgálatra esik .._ . . . . . . . . . . . . 
Vizlecsapolási tervek készítésére esik 
Árkolásra és felügyeletre esik . . . . . . 

0-27 
4-83 

45-78 

F. m. k. 

ii 

Összesen 50-88 F. m. k. 

Általánosságban azt tapasztalták, hogy Finnország keleti részein 
lévő lápok sokkal termékenyebb talajjal birnak, mint a nyugati 
részen lévők; az eddigi tapasztalatokra támaszkodva kétségtelenül 
bebizonyitottnak vehető végül, hogy hangatalajok elmocsároso-
dása sokkal nagyobb mérvben mozdítja elő az elláposodást, mint 
eddig hajlandók voltak hinni. 

A selmeczbányai „Mensa Aeademica Egyesület" . A főiskolai 
„Diákasztal" elnöksége őszinte és hálás köszönettel ujabban a 
következő adományokat nyugtázza: 

Selmeczbányai Kereskedelmi Bank és Hitelintézet 100 K. 
Selmeczi Népbank, Selmeczi Takarékpénztár, Selmeczbányai 

Izraelita Nőegylet 50—50 K. 
Posta Pálné, dr. S. Antal 10—10 K. 
Irói dij Bányától 5 K. 
Az 1912. évi 1000 koronás államsegélyrészlet 50°/o-a alap

szabályaink szerint az alaptőkéhez csatolandó 500 K. 
Az eddig befolyt adományok összege: 11.527-21 K. 

Halálozás. Brateljevics Mihály kir. erdőmérnökjelölt (Vin-
kovcze) m. hó 16-án, életének 29. évében elhunyt. Béke hamvaira! 

VÁLTOZÁSOK É S KITÜNTETÉSE K A Z ERDÉSZET I 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL . 

K é r j ü k a z u r a d a l m a k t . v e z e t ő s é g e i t , hog- y e r d ő t i s z t i l é t s z á m u k b a n b e 
á l ló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t l e v e l e z ő - l a p o n é r t e s i t e n i s z í v e s k e d j e n e k . ) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Totth László m. kir. segéderdőmérnököt 
a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdészeti ágazatánál 
alkalmazott tisztviselők létszámába az erdőrendezéstani tanszékhez tanársegéddé 
kinevezte. 

ú% ú$ á$ 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Csopey Kornél m. kir. 
erdőtanácsost Budapestről (a földmivelésügyi minisztérium I/A főosztályából) 
Sopronba és megbízta az ottani m. kir. állami erdőhivatal vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Slijepcevic Illés erdőmérnökjelöltet 
Zágrábból Máramarosszigetre, Litassy István erdőmérnökgyakornokot pedig 
Máramarosszigetről Zágrábba helyezte át. 

* 

Frigyes főherczeg bellyei uradalmában Pfenningberger Fél ix és Majerszky 
István főerdészekké neveztettek ki. 

c > ? c > t 

ERDÉSZETI RENDELETE K TÁRA . 

KÖRRENDELET. 
Az államerdők kezelésének igazgatásával megbízott összes magyarországi erdő
igazgatóságoknak, főerdőhivataloknak és erdőhivataloknak, a beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóságnak, a m. kir. erdőőri szakiskoláknak és a vinkovczei kir. 

erdőhivatalnak. 

{Kopók tartásának eltiltása tárgyában.) 

23564/1912/II /2 . földm. min. szám. — Több oldalról érkez
tek hozzám panaszok, hogy egyes erdészeti alkalmazottak hivatali 
elődömnek 1885. évi 62321. számú rendeletét figyelmen kivül 
hagyva, a kezelésük alatt álló vadászterületeken kopókkal is 
vadásznak. 

Minthogy a vadászatnak folyton fokozódó közgazdasági jelen
tőségére való tekintettel, a hasznos vad tenyésztésének okszerű 
fejlesztésére s ezzel a kincstári vadászterületek értékének emelé
sére kiváló súlyt helyezek, s e törekvésem előmozdítását első
sorban az erdészeti alkalmazottaktól várom; a kopókkal s más 
hajtó ebekkel űzött vadászat azonban a hasznos vad tenyésztésé
nek érdekeivel egyáltalán nem egyeztethető össze: hajtó ebeknek 
a kezelés alatt álló vadászterületeken való használatát s azoknak 
ezen vadászterületekre való kivezetését szigorúan megtiltom s e 
vadászterületeken csakis a sebzett vad keresésére használatos 
vérebek, továbbá a róka- és borzkotorékok felkutatására alkalmas 



tacskók és foxterrierek s végül az apróvad vadászatához használt 
vizslák igénybevételét engedem meg, azzal a kikötéssel azonban,, 
hogy a vérebek csakis a sebzett vad keresésére, a tacskók és-
foxterrierek csakis a kotorékok felkutatására s a vizslák csakis az 
apróvad vadászatára használhatók fel. 

A rendeletem alóli kivételek engedélyezését indokolt fel
terjesztések alapján kizárólag magamnak tartom fenn. 

Nehogy az erdészeti alkalmazottak e rendeletem áthágása 
tekintetében indokolatlan gyanúsításoknak legyenek kitéve, a kezelé
sük alatt álló ingatlanokon és azok tartozékain a kopóknak és 
egyéb hajtó ebeknek még házőrző- avagy luxusebekként való 
tartását sem engedhetem meg. 

A rendeletem megszegése a súlyos fegyelmi vétségek követ
kezményeit vonja maga után. 

Budapest, 1912. április 24. 
A miniszter helyett: 

Kazy 
államtitkár. 
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