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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. 

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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V., Alkotmány-utcza 6. szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak  legkésőbb  minden  hónap  5.  és  20.  napjáig  a  t.  egyesületi  tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező  esetben  posta-jegygyel „reclamatio"  teendő



Munkatársaink tájékozásául! Ŝ SSSSTOfö 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni 
kó' telekben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 48—64 K, ha az átdolgozást 
igényel avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 32—48 K, oly 
fordításért, mely átdolgozást igényel, 24—32 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség évnegyedenként küldi meg. 
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 

is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
amilyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok  nem  küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdal 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat  is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

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

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

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

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

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

AZ ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh  Ernő m. kir. 
erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1914. ÉVI (33.) ÉVFOLYAMA. Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. IX. kiadás, 1912. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDORENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K 
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ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EQYESOLET . •• — ^ 

UN. É ? F . \ s r \ -7 i A M \ / n 12. FÜZET. K Ö Z L Ö N Y E 
K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E Q Y E S Ü L E T 

Szerkeszti: 
BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz. II. em, 
A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek, tm 

(Telefon: 37—22.) 

Adatok az erdeifenyő kérdéséhez. 
Irta: Róth  Gyula. 

* r \ r z erdeifenyőmag kivitelének veszedelméről irt czikkem (Erd. 
J-\ Lapok, 1914. VI. f.) kiegészitéseképen felemiitek egynéhány 

adatot, amelynek azóta magkereskedőink szives közlései 
utján jutottam birtokába és amelyek érdekesen világítják meg az 
ott elmondottakat. 

Megjegyzem, hogy a vámhivatalok utján ma még nem szerez
hetünk biztos adatokat arról, hogy tényleg bejött-e hazánkba 
franczia erdeifenyőmag és mekkora mennyiség, mert a szállít
mányok nincsenek fafajok szerint jelölve és ha volnának is, ez 
nem nyújt elegendő biztosítékot aziránt, hogy pl. luczfenyőmag 
vagy egyéb jelzés alatt nem kerül-e be erdeifenyőmag. 

Azt az egyet azonban teljesen biztosan állithatom, hogyha 
egyáltalán kerül be hazánkba vagy a monarchiába a külföldről 
nagyobb mennyiségű erdei fenyőmag — pedig kerül! — akkor 
az csak franczia mag lehet. Ezt éppen az egyik hazai kereskedőtől 
kapott téjékoztatások alapján állithatom, aki volt szives nekem 
betekintést engedni eredeti ajánlatokba, amiket külföldi kereskedők
től kapott. 

Erdészeti Lapok 44 



Francziaországból erdeifenyőmagot ajánlottak A^-ként 7 frankért, 
ami alig több 6 koronánál. Ellenben oroszországi magra — ez 
az egyetlen származás, amely hazánkban jelenleg számot tehetne — 
X-ből*) kapott ajánlatokat, amelyek szerint — kereskedelmi 
nyelven — ab X. nettó kassza (vagyis a fizetésnél semmi levonást 
nem enged az eladó és a szállítás a vevőt terheli) 10 és 12 márka, 
tehát 12—14 koronába kerül a mag kg-ként,  nagybani vételnél! 

Hazai legdrágább ajánlatunk 12-60 K, nagybani vételnél; tehát 
még a legdrágább ajánlat sem fedezné az orosz mag behozatalának 
saját költségeit sem, ennélfogva ki van zárva az orosz magnak 
forgalomba kerülése, amint azt már múltkori czikkemben is való
színűtlennek jeleztem. 

Jellemző különben a német magkereskedelemnek valóban 
bámulatra méltó fegyelmezettségére és a német erdőgazdaságnak 
csak társadalmi uton életbeléptetett védekezésének szigorú keresztül
vitelére az, hogy ajánlattételre felszólított német czégek franczia 
magnak szállítását egyáltalán nem vállalták, nehogy abba a gyanúba 
keveredjenek, hogy ők ilyennel is kereskednek. 

Hogy a monarchia területére bekerül a franczia mag, azt 
eddigi értesüléseimen kivül még megerősítette az egyik franczia-
országi eredetű ajánlat is, amelyben az illető éppen hivatkozott 
arra, hogy három osztrák, magkereskedelmi főpiaczot képező, 
városba már nagymennyiségű magot szállított. 

Távol áll tőlem, hogy magkereskedőink jóhiszeműségét csak 
Iegkevésbbé is kétségbevonjam, de természetes, hogy számolnunk 
kell már avval is, hogy a kereskedő maga is már hamis jelzéssel 
kapja a magot és tudvalevő dolog, hogy mindennemű pénzbeli 
ügyekben barátság és bizalom nincs és éppen ugy, ahogy például 
a felesketett és magasrangu állami tisztviselő is köteles alávetni a 
hivatalos számadásait, vagy például az utinaplóját a felülvizsgálásnak, 
épp ugy követelnie lehet és követelnie kell a vevőnek, hogy az 
eladó kétséget kizáró módon igazolja a vevő előtt az árunak 
minőségét és származását. 

Hogy nálunk is az erdeifenyő tényleg eltérő fejlődést mutatott, 

*) Nem akarok egyáltalán neveket említeni, azért ennek a németországi 
városnak nevét sem irom ki, csak megjegyzem, hogy hazánk határától elég messze 
esik, ennek következtében a szállítás költsége tetemes. 



arra sok adatom ugyan még nincs, de azért mégis beigazolható 
•és ugy gondolom, hogy szaktársaink szintén tapasztalták már azt.1) 

A régebben svéd és belgiumi erdeifenyőkkel végzett telepítési 
kísérleteknek elég gyér adatai ellentmondók.2) Hogy miben rejlik 
az ellentmondás oka, azt még kutatni kell, de nagyon valószínűnek 
tartom, hogy csak abban, hogy nem vagyunk minden esetben 
teljesen biztosak arról, hogy a svédnek jelzett fenyő tényleg svéd-e 
és nem történt-e csere, vagy nem befolyásolták-e, illetőleg változ
tatták-e meg a telepítések fejlődését későbbi pótlások. Más mód 
ennek eldöntésére nincsen, mint beható vizsgálat alá kell venni 
minden egyes területet és azokat az adatokat, amelyekhez csak a 
legcsekélyebb kétség fér, kíméletlenül ki kell selejtezni. 

Biztos adat a liptóujvári.3) Ott belgiumi és svéd erdeifenyő volt 
kiültetve és amint Czillinger  mondja,4) illetőleg kimutatásaiból 
kivehető, a svédfenyő fejlődése mögötte maradt a belgiuminak. 

!) A f. évben hazánkban tartandó nemzetközi erdészeti kisérletügyi nagy
gyűlésen szóba fog kerülni az erdeifenyő származásának kérdése és már eddig 
is érdekes anyagot kaptunk, amely azonban csak a nagygyűlés alkalmával fog a 
nyilvánosság elé kerülni. 

2 ) Éppen ezért a kísérleti állomásnál nyilvántartott erdőgondnoksági 
jelentések és azok adatai még nem közölhetők, mert gondos felülvizsgálást 
követelnek. 

3) Czillinger  János: Erdőlési kísérletek a liptóujvári m. kir. erdőőri szak
iskola erdejében. Erd. Kísérletek. 1903. 

«) 64—65. oldal: 
„Az I. és II. számú táblának záródása teljesnek mondható, nem igy a III. 

és IV. számúé, mely részletek nem záródtak." 
I—II. belgiumi, III—IV. svédfenyő : 

átlagos magasság: belgiumi 6 -39 ill. 6 i 0 m 
svéd 4-21 n  2-35 m 

az utolsó két évi növekedés átlaga: 
belgiumi 1-28 „ 1-25 m 
svéd 1*17 „ 1*15 m 

köbtartalom (kat. holdra átszámítva és kikeritve: 
belgiumi 104 ill. 88 nfi 
svéd 57 „ 26 m s 

Az adatok ugyan nem tüntetik fel hiven a származás befolyását, mert a 
talaj minősége I-től IV felé csökken, de mindamellett igazolják Czillinger-ntV 
fentemiitett következtetését, hogy t. i. a svéd erdeifenyő elmarad a belgiumi 
mögött. 



Ez az adat teljesen összevág avval az általános tapasztalattal, hogy 
az északi vidékről került fa növekvése lassúbb és ez a lassú növekvés 
megmarad uj hazájában is. 

De maradjunk csak a rendes erdősítések alkalmával kiültetett 
csemetéknél, ott is megkapjuk a feltűnő eltéréseket. 

A Fekete-BlattnyAélt  növényföldrajzi munka*) 732—733.. 

1. kép. Kigyéritett erdeifenyőállomány Lőcse vidékéről. (Saját felvételen1.) 

oldalán is fel van emlitve az a tény, hogy az erdeifenyő fejlődése 
felette változó. Továbbá: «Nagyon elterjedt az a nézet, hogy az 
erdeifenyő magasabb termőhelyekre nem való. A természetes elő
fordulások ennek ellenkezőjét bizonyítják". 

A természetben tényleg megtaláljuk az autochton erdeifenyőt 

*) Fekete  Lajos és Blaitny  Tibor : Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék 
elterjedése a magyar állam területén. 1913. 



nagyobb magasságokban, a megkísérelt ültetések pedig ezekben a 
magasabb régiókban is sokszor csődöt mondottak. 

Fekete-Blattny említik a selmeczbányai Paradicsomhegy-Tanád 
hegyláncz erdősítéseit, ahol az erdeifenyő csak a görgeteges helyeken 
maradt meg, a jobb termőhelyeken pedig kinyomta a hó. De nem
csak ebben az aránylag magas fekvésben (8—900 m)  szenvedett 

2. kép. Kigyéritett erdeifenyőállomány Körmend vidékéről. (Steindl  Károly udv. 
fényképész felvétele.) 

az erdeifenyő a hótól. Ha a Szitnya déli és délnyugati oldalán, a 
hegybányai erdőgondnokság gyökösi védkerületének mély fekvésű 
erdeifenyőültetéseit nézzük, vagy a selmeczbányai erdőgondnokság 
tópataki vagy a kecskési részekben álló fiatalabb erdeifenyő
állományokat vesszük szemügyre, mindenütt láthatjuk, hogy éppen 
a legszebb fejlődésü erdeifenyveseket tette tönkre a hó. Sőt a 
főiskola tanulmányi erdejében és annak közvetetlen közelében is 
találunk erre esetet. Mindezen  példák  kellő  közepében  azonban a 



kisiblyei völgyben,  a kísérleti  állomás  jelenlegi telepén  nagyon jó 
talajon állanak  remek  szép  öreg  erdei/enyó'k,  amelyek fejlődése a 
szomszédos luczokkal  vetekedik. 

A rózsahegyi erdőgondnokságban nagyon szép, szálas erdei
fenyők állanak, de például a Csebrát hegyen telepitett fiatalabb 
erdő koronái terebélyesednek és még a sürübb állás sem képes 
azokat oly szép növekvésre kényszeríteni, amilyent a hasonlóan 
sziklás talajon álló Kamena oldal természetes települései mutatnak. 
Ott is előfordulnak a terebélyesedések, de az általános alak mégis 
a karcsú, egyenes törzs és arányos korona. 

Hogy pedig a sokat szidott erdeifenyő hazánkban ugy mélyebb 
fekvésben és enyhe klima alatt, mint magas fekvésben és zord 
klima alatt kifogástalan, sőt remek, szép szálas törzseket tud 
fejleszteni, azt igazolják a dunántúli és az északmagyarországi 
erdeifenyvesek, amelyekből mutatónak közlök két képet. 

Mégis azt látjuk, hogy nagyon sok helyen rossz fejlődést 
mutat az erdeifenyő, hogy fel is hagytak annak telepítésével. 
(L. Fekete-Blattny  az idézett helyen.) 

Ez megmagyarázhatatlannak látszik és régebben nem is tudtuk 
még okát adni. Ma azonban már rámutathatunk arra, hogy itt 
egyszerűen a származási kérdés tüneteivel állunk szemben, amelyek 
egy fánál sem bontakoznak ki olyan érdekesen, mint éppen az 
erdeifenyőnél. 

Már az a tény, hogy az erdeifenyő a Kárpátokban tulajdon
képen csak magasabb hegységben autochthon (1. Fekete-Blattny: 
A fák és cserjék elterjedése. III. térkép), az Alpesek hazánkba 
nyúló részén pedig az előhegységekben is benszülött, mesterségesen 
pedig a morva lapályon — Malaczka vidékén — a síkságon is 
kitűnően fejlődik és tul a Dunán alacsony dombokon és mélyebb 
fekvésű termőhelyeken remek erdeifenyvesek állanak, annyira, 
hogy sem a malaczkai Pálffy-uradalom, sem túladunai, nagyon 
belterjesen kezelt magánbirtokok egyáltalán nem hajlandók ettől 
a másutt sokat szidott fafajtól elállani, arra mutat, hogy ennek a 
fafajnak nagyon kozmopolita természete van. 

Ha hozzáveszszük azt, hogy láptalajokon, például az erdélyi 
Kosna-lápon és az árvái Bori-mocsarakban (1. Fekete-Blattny) is 
benszülött, országunk határán tul, NémetQf§?ágban pedig a sik, 



mély homokterületek őslakója, akkor tisztán bontakozik ki előttünk 
az, hogy ez a fafaj mindenütt otthonos. De ép oly természetes 
talán, hogyha évszázadokon vagy talán évezredeken át egy bizonyos 
talaj és klima behatása alatt állott, hogy akkor alkalmazkodnia is 
kellett ehhez a talajhoz és ehhez a klímához és nem ajánlatos, 
hogy ezekből a megszokott viszonyokból kiragadjuk és mások 
közé, nagyon eltérők közé hozzuk. 

Erre pedig sem hazánkban, sem a külföldön nem voltak 
tekintettel és ebből származtak azok az ellentétes eredmények, 
amiket az ültetések adtak. Hogy túlnyomó volt nálunk a kedve
zőtlen tapasztalat, azon talán nem is kell csodálkoznunk, mert 
hiszen hazai magkereskedelmünk már volt régebben is, de hazai 
magtermelésünk alig volt és ami erdeifenyőmag hazánkban 
régebben vetésre került, annak jórésze idegenből jött. Hogy 
honnan, az ma már alig állapitható meg, de az bizonyos, hogy 
a régebbi magkereskedelemnek hozzánk legközelebb eső köz
pontja Darmstadt és vidéke volt és éppen a darmstadti erdeifenyő 
Németországban ma is az erdeifenyőnek silány fajtáját jelenti. 
Hogyha ebből a magból kaptunk, akkor nagyon érthető a siker
telenség. 

Közismert dolog, hogy hazánkban régebben erdeifenyőláz ural
kodott. Ennek nyomán a magbehozatalnak fel kellett lendülnie. De 
jött utána a csalódás, mert a remekül induló és könnyen fogamzó 
erdeifenyőtelepitések összeroppantak a hó alatt vagy egyéb okokból, 
a csemetéket pedig pusztítja a Lophodermium. 

Erre viszont nagyon sokan az ellenkező szélsőségbe estek. 
Egyszerűen elvetették az erdeifenyőt, mint nem hazánkba való 
fafajt. Pedig az erdeifenyőnek nagyon sok jó tulajdonsága is van 
és hogy megjelelő helyen és megfelelő mag felhasználásával nagyon 
is kedvező eredményeket nyerünk, mutatja a Morva mente és 
mutatja Dunántúl, ahol nagy terjedelmű erdeifenyvesek állanak, 
amelyek fejlődése, fájuk értéke és jövedelmezősége teljesen kielégít 
és az ottani erdőgazdaság a jövőben is jórészt az erdeifenyőt fogja 
felhasználni. 

Ne ejtsük el tehát oly nagy mértékben az erdeifenyőt, mert 
annak kiváló tulajdonságai még sok jó szolgálatot tehetnek a 
magyar erdőgazdaságnak, de válogassuk meg, hogy hová teszszük 



azt, a vetőmagot pedig szerezzük kizárólag azokból az autochthon 
erdőkből, amelyekben hazánk ma sem szegény és pedig oly módon, 
hogy hasonló klímából és talajról vegyük azt, amilyenben alkal
mazni akarjuk. 

Az Alföld fásításánál az erdeifenyő kevésbbé vált be, minden
esetre kisebb mértékben, mint a feketefenyő.*) Ez is érthető, mert 
autochthon erdeifenyves oly vidéken, amely Alföldünkhöz talaj
ban is, klímában is közel járna, nincsen. Leginkább megfelelhetne 
itt alkalmasint a Malaczka-vidéki mag, amely homoktalajon és 
kontinentális klima alatt termett, bár ez utóbbi természetesen nem 
jut annyira érvényre, mint az Alföldön, mert hiszen a Morva-
lapály aránylag kicsi és majdnem köröskörül tömeges hegyek közé 
van beékelve. 

Mindaddig, mig ujabb és gondosan előkészített kísérletek 
adataival nem rendelkezünk, szerény nézetem szerint teljesen el
hanyagolni az erdeifenyőt az Alföldön sem kellene, mert amint 
a gerebenczi öreg feketefenyvesben álló néhány törzs mutatja, ott 
is hatalmas méreteket érhet el és hogy jól érzi magát, mi sem 
mutatja jobban, minthogy — amint Ajtay  Jenőtől tudom és ma
gam is láttam — természetes uton nagyon szépen terjed, sokkal 
jobban, mint az egyébképen túlsúlyban levő feketefenyő. 

Árvízkárok és erdősítési kérdések. 
Irta: Nagy  Károly  m. kir. főerdőtanácsos. 

z 1910. évben Krassószörény vármegyében, az 1912. és 1913. 
évben pedig hazánk nagy részében több ízben fellépett 
rendkívüli nagy árvizek nemcsak az erdészek, hanem ez 

árvizek indító okait kutató más egyének figyelmét is fokozottabb mér
tékben felkeltették a hazánk számos vidékén elkövetett erdőpuszti-
tások s ezekkel kapcsolatban az erdősítési kérdések iránt. 

Alkalmam volt ez erdőpusztitásokat, valamint az árvizrongálá-

c 2 ? ú& 

*) Kiss  Ferencz: Az alföldi homokteriiletek erdősítésénél követendő ujabb 
eljárások. Erd. Lapok. 1913. 7. füzet. 



sokat sok vidéken megszemlélni s különösen a krassószörény-
vármegyei árvizek által okozott rombolások és károsítások olyanok 
voltak, amelyek minden emberi képzeletet felülmultak. 

Mult év nyarán a kincstár görgényi uradalmában járván, 
alkalmam nyilt Gyergyó vidékére betekintést nyerni, de ami ott 
elém tárult, szomorú s aggódó érzettel töltött el, mert ameddig 
a látóhatár terjedt, mindenfelé csak kopaszra letarolt erdőterülete
ket láttam. S csakhamar a folytonos esőzéstől megáradt Maros 
egész Szegedig kiöntött és elárasztotta és megsemisitette számos 
község határának egész évi termését, lakóházainak, gazdasági épületei
nek egy részét. De igy volt ez a többi folyó: a Tisza, Szamos, 
Ung, Hernád stb. vizkörnyékéhez tartozó részein is hazánknak. 

Ez árvízkárok következtében a figyelem fokozottabb mértékben 
terelődött a kopárok és vízmosások megkötése és beerdősitése felé. 
Igyekeznünk kell ezt az érdeklődést folyton ébren tartani s az 
érdekelt lakosságot, az intéző köröket és hatóságokat törekedjünk 
az erdősítési ügyeknek megnyerni s a köztudatba átvinni, hogy a 
kopárok beerdősitése, a vízmosások megkötése s egyáltalában az 
erdősítés az állam és a közjó szempontjából elsőrendű sürgős fel
adatot képez, melynek sikeres megoldásánál az erdészetet az összes 
tényezőknek támogatniuk kell. 

Teljes meggyőződéssel merem állítani, hogy az a tömérdek 
kiadás, amit az állam és az érdekeltség hazánkban árvízvédelmi 
munkálatokra, a folyók alsó szakaszán: töltések készítésére, meder
szabályozásra és tisztitásra fordít, mindaddig nem járhat a kellő 
eredménynyel, amig a folyók és patakok felső vizkörnyékén elő
forduló kopár- és vízmosásos területek megkötve és befásitva nem 
lesznek. 

Alkalmam volt például pár évvel előbb Nagybecskerek és 
Titel környékén az árvízvédelem czéljából létesített hatalmas véd-
töltéseket megtekinteni s azt hittem, hogy azok képesek lesznek 
a legnagyobb árvíznek ellentállani. S csakhamar ez utazásom után 
a hatalmas töltés Rezsőháza (Rudolfsgnad) község mellett átszakadt 
s az árviz azon a vidéken rettenetes pusztításokat okozott. 

Hazánk több részében szerzett tapasztalataimon kivül hivat
kozhatom Michalus Sándor m. kir. főerdőmérnöknek az Erdészeti 
Lapok 1913. évi november 1-én „Árvizek, azok okai s az ellenük 



való védekezés" czimü tanulmányában kifejtett, számadatokkal 
bebizonyított arra a körülményre, hogy a tarra levágott, kopár 
vizmosásos meredek hegyoldalakról csak egyetlen egy nagyobb 
nyári záporeső alkalmával mily óriás mennyiségű hordalék kerül 
a patakok s innét a folyók medrébe. Igy például a brádi hid 
alatt 1906. évi május hó 6-án a Fehérkörös részleges áradása 
alkalmával 29.246 m 3 folyt le számítása szerint; a Fehérkörös 
69.782 km 3 vízgyűjtő területéről évenként 940.000 m*  hordalékot 
visz le a brádi hid alatt. 

Krassószörény vármegyéhez tartozó Alsó-Lupkő község határá
ban a helyszínén jártamkor meggyőződtem arról, hogy az 1910. évi 
nagy árviz alkalmával egyik egészen jelentéktelen mellékpatak 
körülbelül két kat. holdnyi rétet átlag egy méter magas hor
dalékkal töltött fel, ami majdnem 12.000 m 3 földtömegnek felel 
meg. Ezenkívül a hazánk nagy részében rendszertelen erdőkihasz
nálás következtében tömérdek levágott és feldolgozatlanul hagyott 
faanyag marad vissza, vagy a vágásterületeken, vagy az ideiglenes 
erdei rakodókon, amelyeket a hirtelen fellépő árviz magával sodor. 
Az ilyen elsodort faanyagból képződő torlaszok azután a patakok 
s folyók medrét elzárják s azokat medrük elhagyására kényszeritik. 
Ennek tulajdonitható főképen egyes vidékeken, például 1910. 
évben Mehádia környékén fellépett rendkívül magas árvizszin, 
mert a folyó elzárt medrében az árviz utat egyelőre nem nyer
hetvén, felduzzadt s egyes helyeken 4 m-rel  is meghaladta a 
szokásos árvizszin magasságát. 

Az Erdészeti Lapok 1913. évi 20. füzetében „Árvízkárok és 
erdőgazdaság" czimü czikkében alaposan foglalkozik ezekkel a 
kérdésekkel. Nem akarok tehát ismétlésekbe bocsátkozni az árvizi 
károk ismertetésében, csak elsősorban annak a kijelentésére szo
rítkozom, hogy a magam részéről helyesnek tartom az abban 
leszegezett azt az elvet, hogy igyekezzünk — ahol csak azt elhárít
hatatlan körülmények nem gátolják — erdőségeink fatermékeinek 
kihasználásánál az eddig rendesen alkalmazni szokott tarvágásos 
rendszerrel felhagyni, s erdeinket lehetőleg fokozatos felújító 
vágásmód alkalmaztatása mellett kihasználni s felújítani. 

Köztudomású tény ugyanis, hogy a fával borított hegyolda
lokról a lehulló csapadék útjában feltartóztatva sokkal lassabban 



jut le a völgyekbe s nem okoz olyan rongálásokat, mint a fátlan, 
kopár hegyoldalokról gyorsan lerohanó viz. Árvízvédelmi szempont
ból is indokolt tehát, hogy erdőségeink faállományát ne távolítsuk 
el, ne használjuk ki egyszerre, hanem fokozatosan, több részletben, 
mert ilyen módon, mikorrára az idősb faállomány eltűnik, a már 
természetes uton megtelepedett fiatalos a talajt beborítva, átveszi a 
szerepét ezen a téren az idősebb állománynak. 

Szükségesnek tartom mindjárt azonban kijelenteni, hogy 
figyelembe veendőnek tartom saját tapasztalatom alapján és Vadas 
Jenő főiskolai tanárnak az Erdészeti Lapok 1910. évi 18. füzetében 
megjelent tanulmányában foglalt következő javaslatát: Legalább az 
erdőtörvény 17. §-ának rendelkezései alá tartozó birtokosok erdeinek 
gazdasági terveiben s azok végrehajtásánál kellene megfelelő 
nyomatékot adni annak az erdőt fentartó elvnek, hogy az erdő  a  fel-
újításra való  tekintettel  mindig  oly  módon  használtassák ki,  hogy 
az uj erdő megtelepülése vagy telepítése azzal a  fafajjal történhessék, 
mely a  gazdaság  czéljainak  és  a meglevő  termőhelyi  viszonyoknak 
leginkább megfelel. 

Erdőgazdasági terveinkben elő szokták ugyan irni a felújítandó 
területeken alkalmazandó fanemeket, de azt egész őszinteséggel 
bevallhatjuk, hogy az sok esetben nem történhetik olyan, a helyi 
viszonyok szerint változó és mérlegelendő minden tényezőre és 
körülményre' kiterjedt figyelemmel, mint ahogy az elérni kivánt 
czél érdekében kívánatos volna. 

Az erdőtenyésztőnek a természet útmutatását felhasználva, 
lehetőleg arra kell törekednie, hogy az erdő felujulása minél 
rövidebb idő alatt s minél kevesebb költséggel s lehetőleg ismétlések, 
pótlások mellőzésével teljes mértékben sikerüljön. Ezt pedig a 
hazánkban szerzett tapasztalatok után állithatjuk, hogy elsősorban 
a fokozatos felújító vágásmód alkalmazásával érhetjük el. 

E vágásmód életbeléptetése hazánk kiterjedt bükköserdősé
gében, valamint a jegenyefenyveserdőkben különösebb nehéz
séggel nem jár. Tölgyeserdeinkben is, ha a talaj szegénysége 
s kiéltsége miatt a faállomány megváltoztatása nem kívánatos, 
szintén szép sikerrel vihető keresztül. Például hozhatom fel azokat 
a gyönyörű tölgyfiatalosakat, amelyek az ungvári főerdőhivatalhoz 
tartozó radvánczi erdőgondnokság kerületében fokozatos felújító 



vágásmód alkalmazása mellett létesültek, s amelyekről Vadas Jenő 
előbb emiitett czikkében teljes elismeréssel emlékezik meg. Össze
hasonlítva e fiatalosokat a lugosi erdőigazgatóság kerületében több 
helyen látott, nagy költséggel és gondos szakszerű eljárással mester
séges uton, de közteshasználat utján létesitett tölgyfiatalossal, első 
pillanatra szembetűnő volt a különbség a két fiatalos fejlődése 
főzött. Mert amíg az ungiak minden tekintetben szép fejlődést 
mutattak, addig különösen a Facsádvidékieknél a fejlődésnek ilyen 
mértékét nem tapasztalhattam. 

Kifejezést adott ennek a lugosi erdőigazgatóság az 1911. évi 
tiszti értekezletén, ezeket állapítván meg: „A mezőgazdasági köztes
használat mellett létesitett tölgyfiatalosok a kívánalmaknak nem 
felelnek meg, mert igen lassan fejlődnek, záródni nem akarnak és 
az alattuk levő talaj csekély televénye a mezőgazdasági használat 
alatt, de még inkább annak abbahagyása után az itteni nyári nagy 
hőségek alatt kiégvén, a talaj termőerejéből sokat vészit. A meg
levő, nagy kiterjedésű tölgyfiatalosokban ezeken a bajokon az 
az erdőigazgatóság ugy igyekszik segíteni, hogy a sorokba akáczoti 
bükköt és gyertyánt elegyít közbe, ami azonban igen tetemes 
költséget igényel és a czélnak még sem felel meg teljesen. Ezért 
a jövőben a mezőgazdasági közteshasználat csak azokon a vágás
területeken volna folytatandó, ahol elég nagy haszonbért lehet 
elérni, hogy abból a szükséges közbeelegyitési költségek is fedez
hetők, valamint azon erdőrészekben is, ahol a nem sikerült nyir-
és gyertyánfiatalosok helyére megfelelőbb, tölgyfiatalosok létesítése 
terveztetik. A többi vágásokban a mult évben megkezdett és sikerült 
alátelepités szerint a fokozatos felújító vágás alapelveinek betartásai
val, — miután azonban ezekben a vágásokban aljnövet nincs és kellő 
számú és megfelelő fanemü magfa sem található, — a természetes 
felujulást be nem várva, kocsánytalan tölgycsemetével alátelepités 
volna alkalmazandó. A magasabb fekvésű bükkösök pedig a kihasz
nálást megelőzőleg 2—3 évvel jegenyefenyőcsemetével alátele-
pitendők". 

A köztes használatnál alkalmunk volt még azt is tapasztalni, hogy 
a bérlők a fiatal fácskák alsó ágait tilalom ellenére — nagyobb 
terület nyerése czéljából— lenyesték. Sok fiatal fa ennek következté
ben héjszáradást kapott, ami növekvésére szintén hátrányos volt. 



Hátrányos volt véleményem szerint a fiatalosok fejlődésére 
az is, hogy némelyik erdőrészben az elő- és közteshasználat 
nagyon hosszú időre, együttvéve néhol 8—10 évre is kiterjesz
tetett. Határozottan ellenkezik ez eljárás Fekete Lajos: „A tölgy 
és tenyésztése" czimü munkájában foglalt következő elvvel: Álta
lános szabályul kell elismernünk, hogy a mezőgazdasági elő- és 
köztesmivelést csak erőteljes és begyomosodásra hajlandó, vagy 
éppen pokróczszerü növényzettel fedett agyagos talajon alkalmazzuk 
s ez esetben is az előmivelés csak 1—2 évig, a köztesmivelés 
pedig 2—3 évig tartson. Hosszasabb mezőgazdasági mivelés csak 
nagyon termékeny, áradványtalajon engedhető meg, ahol a talaj 
4—5 év előtti kimerülésétől nem tarthatunk. 

Talán nem felelt meg a helyi viszonyoknak az az eljárás, 
hogy több erdőrészletben, melyeknek faállományát letárolás előtt 
magyar és csertölgy képezte, a felújítást ezek kiküszöbölésével 
kizárólag kocsánytalan tölgygyei végezték. 

(Az igazsághoz híven tartozom azonban kijelenteni, hogy 
nagyon sok szépen sikerült erdősítés látható a lugosi és kolozsvári 
erdőigazgatóságok kerületében mesterséges uton telepítve, de ezek 
aránytalanul magas költségbe kerültek a fokozatos felújító vágás 
utján keletkezett fiatalosokra fordított költségekhez képest.) 

Mindnyájunk elismerését vivták ki a beszterczebányai erdő
igazgatósághoz tartozó óhegyi m. kir. erdőgondnokság kerületében 
mult év őszén látott, szépen sikerült erdőfelujitási munkálatok is. 

A görgényi uradalomhoz tartozó mocsári erdőgondnokságban 
láthatók már a mult század utolsó évtizedeiben telepitett tölgyfia
talosok, melyek közül a magról keletkezettek szebb fejlődést tanú
sítanak az ültetetteknél. 

Krassó-Szörény vármegye s hazánk déli részén, különösen a 
Maros és Béga folyók közötti dombos vidéken, sok helyen a 
kocsánytalan tölgyet a magyar és csertölgy váltja fel. Volt alkal
mam megfigyelni, hogy a völgyfenéket kocsányos tölgy borította, 
ezt a száraz talajú dombok oldalain a kocsánytalan tölgy váltotta 
fel s a még verőfényesebb, a déli nap hevének nagyobb mérték
ben kitett hegyéleken és dombhátakon pedig a kocsánytalan tölgy 
is eltűnt s helyét a magyar és csertölgy foglalta el. Azt kell tehát 
ebből következtetnem, hogy.e két utóbbi fanem sokkal inkább 



képes megélni azon a szegény talajon és sokkal nagyobb mérték
ben képes elviselni az ottani nagy, olykor árnyékban 40 C°-ot 
is elérő nyári forróságot. Azt hiszem tehát, hogy a természet a 
helyi s klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodva állította elő ezt a 
két fanemet, mert különösen a magyar tölgyet dús lombozattal, 
nagy 12—20 cm  hosszú, 8—16 cm  széles levéllel látta el. 

Nem ér ugyan el a magyar tölgy olyan nagy méreteket, mint 
a kocsánytalan tölgy, de a lugosi m. kir. erdőgondnokság kerületében 
magam is láttam 80 cm vastag törzseket, Fekete Lajos idézett műve 
szerint 25 m magasságot és 1 m vastagságot is elér. Fáját a fakeres
kedők igaz ugyan, hogy nem kedvelik annyira, mint a kocsányos 
cs kocsánytalan tölgyét, de azért éppen ugy feldolgozzák. Állítólag 
sokkal könnyebben repedezik és hasad. Egyik fakereskedőtől 
tudakozódtam, hogy miért nem kedvelik a magyar tölgyet. A válasz 
az volt, mert nem ad kiviteli rönköt. (Remélhetőleg 100 év múlva 
nem lesznek ilyen válogatósak.) 

E fanem tenyésztése érdekében Földes János m. kir. főerdő
tanácsos több izben felszólalt (Erdészeti Lapok 1907. évi XXIII. 
és 1909. évi II. füzetében). Idézi dr. Simonkai Lajos „Hazánk 
tölgyfajai és tölgyesei" czimü kitűnő munkájából a következő 
figyelemre méltó részt: Ama korcsok, melyek hazánk délkeletén 
éppen nem ritkák az eredeti fajok között a legegészségesebbek, a 
legszálasabbak, a fakelméjük és makkjuk is a legépebb. A magyar 
tölgyről azt irja, hogy a szikár, száraz talajon az éghajlat szélsőségei
ével is daczolva, gyorsabban fejlődik, mint bármely más tölgyfaj, 
de 50—60 éves korától kezdve növekedése csekélyebb lesz, mint 
a kocsányos és kocsánytalan tölgyé. Azt is irja, hogy tölgyfajaink 
és fajtáink ismerete felette kívánatos. A tölgyerdőgazdaság terén 
a művelt nemzetek közt legelői fogunk járni, ha tölgyfajtáink és 
tölgykorcsaink jelentőségének teljes tudatára jutva, ezek fehaszná-
lásával fogjuk tölgyeseinket belterjesebben, okszerűbben újjá
alakítani. A saját magunk fajaival sokkal többre megyünk, ha 
azokat okszerűen tudjuk alkalmazni, mint bármi más idegen 
tölgyfajjal. 

Hozzáfűzöm e fejtegetéshez még azt az értesülésemet, hogy 
már pár évtizeddel előbb valamelyik franczia (valószínűleg a nancyi) 
.egyetem egyik tanára tanulmányozta azon a vidéken a magyar tölgyet. 



Mindenesetre kívánatosnak tartom tehát, hogy ez a tölgyfajta 
nemcsak előfordulási helyére vonatkozólag, hanem minden tulajdon
sága, növekvési viszonyai, használhatósága tekintetében behatóan 
tanulmányoztassék s ennek alapján döntetnék el, valóban kívánatos, 
szükséges és érdemes-e annak a jövőben való tenyésztése? E ta
nulmány elvégzésére a kitűnő vezetés alatt álló kiváló szakértőkkel 
rendelkező m. kir. központi kísérleti állomás lenne véleményem 
szerint hivatott. 

Ezzel kapcsolatban érdemesnek tartom felemlíteni, hogy azon 
a vidéken tenyésző cserfa is alapos tanulmány tárgyává tétessék. 
Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a cserfa ottan sokkal szebb növésű, 
mint amilyeneket Ung és Szatmár vármegyékben alkalmam 
volt látni. Általában a sürü záródású erdőrészekben szép egyenes 
törzsű, s az ottani lakosság által fehér cserfának nevezett fajtáját 
dongakészitésre s épületfára is feldolgozzák. A lugosi m. kir. erdő
igazgatóság jelentékeny menyiségü faragott cserépületfát értékesít 
köbméterenként 35—40 K ár mellett, amelyet a Bánátban Versecz, 
Kevevára vidékére szállítanak. Ezenkívül dongát is készíttet, amelyet 
a lugosi és temesvári szilvapálinkakereskedők szívesen megvásárol
nak. A fehér cseren a kéregrepedések egyenesebbek, nem olyan 
mélyek és nem olyan vörösek, s a fa szövete sem olyan vörös, 
mint a másik, vörös cserfának nevezett cserfánál. Ezt a tulajdon
ságát némelyik fakereskedő már arra is felhasználta, hogy talpfát 
készített belőle, ugy hogy a m. kir. államvasutak igazgatósága a 
megtévesztések elkerülése végett átvevő közegeit utasította, hogy 
a talpfákat vegyszerrel vizsgálják meg. 

Fekete-Mágocsy „Erdészeti Növénytan-"ukban nem tartják 
valószínűnek, hogy a nép által fehér és vörös cserrel elnevezett két 
alak egymástól különböző tulajdonsággal bírna, s ezek a tulajdon
ságok magról örökölhetők lennének, hanem valószínűnek tartják, 
hogy a vörös vagy fekete cser, melytől a nép ugy idegenkedik, 
beteges s belseje revesedésnek indult. 

Indokoltnak vélem, hogy tüzetes vizsgálat alapján állapittassék 
meg, vájjon a cserfának ez a két változata valóban egymástól 
teljesen eltérő, s sikerülne-e a fehér cser makkjáról ugyanilyen 
tulajdonságokkal rendelkező fát felnevelni? 

Hazánk sok részében szerzett tapasztalatom és megfigyelésem 



alapján arra a meggyőződésre jutottam, hogy a tölgy tenyésztésére 
alkalmas helyeken a völgyekben, előhegységekben, ahol a talaj 
és fekvés erre megfelelő, lehetőleg a kocsányos tölgy tenyészté
sére törekedjünk, mert ez szolgáltatja a neki teljesen megfelelő 
viszonyok mellett a legtöbb és legértékesebb fát kat. holdanként. 
Erre nézve például felemlítem, hogy pár év előtt a lugosi erdő
igazgatóságnál 109 K m:1-kénti ár mellett értékesített furnirrönkőket 
Facsád vidéki kocsányos tölgyek szolgáltatták. Ugyancsak ezen 
erdőigazgatóságnál alkalmam volt látni egy összehasonlító törzs-
elemezési rajzot a kocsányos, kocsánytalan és magyar tölgyről. 
E rajzok egymás mellé állítva, szembetűnő módon mutatták be, 
mily nagy mértékben haladja meg vastagsági s magassági növek
vésben a kocsányos tölgy ott a másik kettőt. Hogy e tekintetben 
biztos tájékoztató adatot nyerjünk, kívánatosnak tartom, hogy 
addig is, mig a kocsányos tölgyeseinket mezőgazdasági czélokra 
ki nem irtják, e három tölgyfajról fatermési táblák állíttassanak 
össze, részint a helyszínén felveendő, részint a régebbi erdőgazda
sági tervek adatainak felhasználásával. Pár év előtt még láttam 
a bégavölgyi híres kocsányos tölgyesek maradványát Temes vár
megyében Kiszetó és Topolovecz környékén s Krassó-Szörény 
vármegyében Facsád vidékén. Ezenkívül Szatmár vármegyében 
Sárközujlak község határában, s Bereg és Ung vármegyékben a 
Tisza, illetve Latorcza mentén volt alkalmam ilyeneket látni. 

A dombokon és az előhegységek szárazabb talaján s magasabb 
lejtőin a kocsánytalan tölgy lenne tenyésztendő, amelyet hazánk 
déli részeiben a túlságos száraz s a nap hevének nagyon kitett 
helyeken a magyar tölgy s ennek válfajai váltanának fel. 

A lugosi m. kir. erdőigazgatóság és az orsovai m. kir. erdő
hivatal kerületében sajnosán kellett tapasztalnom, hogy sok helyen 
az erdő talaja különböző kedvezőtlen körülmény, elsősorban talán 
a túlságos legeltetés következtében táperőkben annyira elszegé
nyedett, hogy a jelenlegi tölgyállomány kihasználása után alig van 
reményünk hozzá, hogy ottan kellő fejlődést tanúsító tölgyes
erdőt nevelnénk. Ilyen kiélt, kopárosodó hegyoldal, meg vagyok 
győződve róla, hogy sok helyen fordul elő hazánkban, s azokat tölgy
gyei talajjavító fanemek alkalmazása nélkül hasztalan iparkodnánk 
felújítani, mert a rájuk fordított fáradtság és költség kárba menne. 



Már Fekete Lajos emiitett művében (63 . oldal) ajánlja a tölgy
nek ilyen, a kiszáradásra és elsoványodásra hajlandó talajon az 
úgynevezett árnytürő fanemekkel való együttes telepítését. Első
sorban erre a czélra a bükköt, aztán a gyertyánt ajánlja, amely 
utóbbinak szerinte meg van az az előnye, hogyha a tölgyet korra 
nem előzte meg, akkor nem képes azt elnyomni, holott ezt a bükk 
a neki megfelelő nedves légkörű termőhelyeken meg szokta tenni. 
Magasabb fekvésű kocsánytalan tölgyerdeink — szerinte — gyakran 
a jegenyefenyővel is keverve vannak, de a fanem a tölgyet könnyen 
elnyomja s csak akkor használ neki, ha későbbre telepitettük. 

Érdekesnek tartom felemlíteni, hogy dr. Schiffel A. bécsi 
cs. és kir. főerdőtanácsos „Az állomány neveléséről" czim alatt a 
„Centralblatt f. d. ges. Fortwesen"-ben megjelent és Ratkovszky K. 
m. kir. főerdőtanácsos által az Erdészeti Lapok 1909. évi folyamá
ban fordításban közölt tanulmányában a luczfenyőt is ajánlja talaj
védő fanemül tölgyesek közé telepíteni. Ausztriában lehet, hogy 
megfelel, de hazánkban én nem merném ezt megtenni. Kiváló 
szakemberünk, Vadas Jenő már idézett tanulmányában is kifejezést 
ad annak a véleményének, hogy a luczfenyo és a tölgy hazánkban 
semmi körülmények között nem elegyithetők egymással. 

Alkalmam volt megfigyelni Lúgos környékén, hogy a közön
séges gyertyán, mint talajvédő fanem az ottani tölgyesekben milyen 
kitűnő szolgálatot tesz azáltal, hogy a talajt beárnyékolja, hűvösen 
s nyirkosán tartja, a talaj nedvességét nem engedi elpárologtatni. 
Ennek tulajdonitható aztán, hogy ilyen erdőben a talaj termő
képessége megmarad, mert a lehulló levélzet és lomb a nedves, 
nyírkos talajon megmarad s humussá válik, mig a tiszta tölgye
sekben a lehulló levélzetet a szél elsepri, vagy a csapadék magával 
sodorja. Ilyen gyertyánnal elegyes tölgyerdőben a rendesen 
20 m-nél  nagyobb magasságot el nem érő gyertyánfákon a 
tölgyfa felülemelkedik s hatalmas koronát, szép egyenes törzset 
fejleszt ki. Mivel a gyertyán 60—80 éves korban kezd vénülni, 
nem szükséges azt a tölgy kihasználásáig fentartani. 

Megemlítem még, hogy utóbbi években különösen Ausz
triában gépgyárak részére, hazánkban pedig főképen a kaptafa 
gyárak részére a gyertyánfát előszeretettel vásárolják nemcsak 
rönkő, hanem műhasáb és dorong sőt, 10—12 cm vastag rudak 
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alakjában is s 1 m3 rönkőért már 20—22 K-t, 1 rrfi  műhasáb-
és dorongfáért pedig Lúgos környékén 14 K-t is fizetnek. 

Dr. Zemplén Géza és Róth Gyula „Adatok az erdei fák nitrogén 
felvételéhez" czimü tanulmányukban (1. „Erdészeti Kísérletek" 
1908. évi 1. és 2. száma) a közönséges gyertyánt is felsorolják 
olyan fanemül, mint amelyik bizonyos szervek segítségével képes 
volna a levegőből nitrogént felvenni s raktározni éppen ugy, mint 
a hüvelyes növények, amelyekről már be van bizonyítva, hogy 
birnak ezzel a képességgel. 

Ezt a tulajdonságot igyekszik támogatni az a több mezőgazdától 
hallott tapasztalat, hogy különösen a biborveres lóhere mily 
észrevehető mértékben javítja a talaj termőképessegét. 

A nevezett urak elméletét nem tartom tehát lehetetlennek, ámbár 
köztük és dr. Kövessy Ferencz főiskolai tanár között az Erdészeti 
Lapok 1909. évi folyamában e kérdés felett élénk és eldöntetlen 
vitatkozás fejlődött ki. 

Az előadottak alapján a közönséges gyertyánnak sovány talajú 
erdőkben a tölgy közé való telepítését nyugodt lelkiismerettel 
ajánlhatom. 

Sajnosán kellett azonban tapasztalnom, hogy hazánk legdélibb 
részén az Aldunát környező erdőkben a közönséges gyertyán nem 
tenyészik; valószínűleg a nagy hőség miatt s helyét a keleti 
gyertyán, a Carpinus orientális váltja fel. De azt a fanemet tenyész
tésre alkalmasnak nem tartom és szaktársaimnak sem ajánlom. 
Fekete „Erdészeti Növénytan-"ában harmadrendű fának vagy cser
jének van leirva, de én mindenütt csak cserje alakban láttam. Az 
is girbe-görbe, csavart, ágas-bogas növésű volt, ami még tűzifára 
sem alkalmas. Éppen igy csalódtam a sokak által kopár száraz helyek 
befásitására ajánlott virágos kőrisben, amely szintén ezen a vidéken 
tenyészik s minden tekintetben nagyon gyenge növekvést tanú
sító harmadrendű fa. 

Ezeken a száraz talajú, forró nyaru helyeken a tölgy közé 
talajjavító fanemül a feketefenyő volna megkisérlendő a meszes 
talajokon, más helyeken pedig csoportos közbeelegyités utján esetleg 
az erdeifenyő alkalmazása is megfelelne. 

Sőt ahol a talaj nagyon kiélt, elkopárosodott, indokoltnak 
tartanám a tölgy tenyésztését nem erőszakolni, hanem rátérni a 



váltógazdaságra, ami a mezőgazdáknál rendes, helyes gazdasági 
eljárásnak elismert elv. Nem tudom tehát, hogy indokolt esetekben 
miért idegenkedjünk mi tőle. 

Blattny Tibor „Az erdőtáj átalakulásáról" ezim alatt tartott s az 
Erdészeti Lapok 1913. évi november hó 1-én megjelent felolvasá
sában is arra a következtetésre jut, hogy: növényföldrajzi ismere
teink alapján azt kell tartanunk, hogy az erdőgazdaságban is szükség 
van czéltudatos váltógazdaságra s ezt is mondja: Az erdészet biztos 
szeme felismerte, hogy kiélt talajok, kopárosodó oldalak beerdő-
sitésénél átmenetileg  talajjavító fanemeket kell alkalmazni s erre a 
czélra leginkább az erdei- és feketefenyőt kultiválta. Amikor az erdé
szet talajjavítóként átmenetileg erdeifenyőt telepitett, akarva vagy 
önkénytelenül is, a természetet utánozta s ezért sikerrel is járt ily 
irányú tevékenysége. 

A kopárok befásitásánál, ahol egyébként a klima, kitettség, 
talaj és tengerszin feletti magasság nekik megfelel, az ákáczon kivül 
elsősorban ez a két fenyő jöhet véleményem szerint figyelembe. 

Az erdeifenyővel szemben több kartársam részéről bizonyos 
idegenkedést vettem észre s ennek magyarázatát abban vélem 
megtalálni, hogy sok helyen a megtelepített erdeifenyves a hó-
törésnek lett áldozata. Én ezt elsősorban annak tulajdonítom, hogy 
sz erdeifenyőt kövér, táperőkben gazdag talajon telepitették, ahol 
gyorsan növekedve fája parázszsá, törékenynyé lesz. Másik hibát, 
amit el szoktak az erdeifenyő telepitésénél követni, abban látom, 
hogy rendesen tulritkán ültetik, amikor erős oldalágakat ereszt. 
Ezekre ülepedik aztán nagyobb tömegekben a hó s ezáltal okozza 
hirtelen olvadás beálltakor a hótörést. 

Schiffel főerdőtanácsos czikkében az erdeifenyőről ezt írja: 
sürü záródás a fiatal korban csökkenti a hossznövekvést, de szük
séges az ágtisztaság szempontjából, tehát az  erdeifenyő  nevelése 
siirii záródásban  kezdendő  meg.  Az erdeifenyőnél, bükknél és 
tölgynél az igen ritka megtelepítés nagy hiba, mert a későn 
bekövetkező záródás a törzsképzés hiányait már nem hozhatja 
helyre, mig ellenben a luez- és vörösfenyő igen sürü állományából 
a feleslegesek kivágása utján áttérhetünk könnyen a megfelelőbb 
ritkább záródásra. 

Alkalmam volt erdeifenyőt Liptóban a fenyőházai erdőgond-' 
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nokságban luczfenyővel, ezenkívül Galicziában Lemberg környékén 
tölgygyei, Erdélyben az Aranyos folyó völgyében kopárok befási-
tásánál, Görgény vidékén, s Pest megyében Albertiirsa közelében 
sovány homoktalajon látni s mindenik helyen szép fejlődést tanúsított. 

Érdekes, kísérleti telepnek minősíthető erdősítést láttam Facsád 
környékén, a branyesti kincstári erdőben, ahol egy keresztalaku 
mintegy 15 éves mesterséges erdősítés egyik ágában a sorok fel
váltva feketefenyővel és tölgygyei, a másik ágban a tölgy erdei
fenyővel elegyesen volt ültetve. Az erdeifenyő sokkal gyorsabban 
nőtt, mint a tölgy s el is nyomta ezt, mig a tölgy- és feketefenyő
sorokban csaknem egyenlő magasak voltak a fiatal fácskák. Ez a 
kisérlet is arra enged következtetni, hogy erdeifenyőt tölgygyei 
elegyesen egy időben telepíteni nem czélszerü. 

Kívánatosnak tartom, hogy ezt a tanulságosnak látszó erdő
sítést a kísérleti állomás további tanulmány tárgyává tegye. 

Minthogy a birtokos szempontjából lehetőleg a legnagyobb 
jövedelmezőség elérésére is kell törekednünk, szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy a feketefenyő e tekintetben az erdeivel 
szemben annyiban hátrányban áll, hogy sokkal lassabban növek
szik és sohasem szolgáltat akkora fatömeget, mint az erdeifenyő. 

Ez állitásom igazolására közlöm az Erdészeti Zsebnaptárban 
levő levő fatermési táblák adatait, melyek szerint az erdeifenyő 
fatömege 1 0 0 éves korban I . termőhelyen 4 9 9 m3, mig a fekete
fenyőé 2 9 1 , tehát 2 0 8 m3-re\ kevesebb; a III . termőhelyen az 
erdeifenyőfatömege 4 1 1 m3, a feketéé pedig 1 2 0 , vagyis291 m3-rel 
kevesebb. Ha egyenlő s nagyon alacsony főárral, mondjuk 8 koro
nával számítunk, ez esetben a I. termőhelyi osztálynál 2 0 8 X 8 = 1 6 6 4 , 
a III . termőhelyinél 2 9 1 X 8 = 2 3 2 8 koronával lenne nagyobb 
egy kat. hold 1 0 0 éves erdeifenyves faállományának értéke az 
ugyanazon korú feketefenyőénél. 

Ez a jelentékeny értékkülönbség, azt hiszem, minden elfogu
latlan erdőtenyésztőt e két fanem megválasztásánál elővigyázatra 
kell, hogy indítson.*) 

Hazánk kiterjedt luczfenyveseit Máramarosban, Liptó egy 
részében, a kolozsvári erdő igazgatóság s az orsovai erdőhivatal 

*) A feketefenyőre 3, az erdeifenyőre 9 termőhely van felvéve, az erdeifenyő 
III. termőhelye tehát nem felel meg a feketefenyő III. termőhelyének, a különbség 
tehát semmiesetre sem oly nagy. Szerk. 



kerületének néhány erdőgondnokságában volt alkalmam meg
szemlélni s az ott tapasztaltak alapján nem javasolhatom, hogy 
azok fokozatos felújító vágásmód mellett használtassanak ki s 
újíttassanak fel. Ez erdőségek ugyanis a megfelelő szállítási esz
közök s egyéb körülmények miatt nem részesülhettek eddig a 
szoros értelemben vett szakszerű erdőápolásban és áterdőlésben, 
aminek az a következménye, hogy az egyes fatörzsek nem szokták 
meg a szabadabb állást. 

Amint az előlidézett czikkben is olvashatjuk, ez erdőségeknél 
lehetőleg arra törekedjünk, hogy a vágásterületek lehetőleg kis 
terjedelműek legyenek s ne sorakozzanak közvetlenül egymás 
után, mert a nagy kiterjedésű vágásterületek beerdősitése arány
talanul költséges s ezenkívül a nagy vágásterületeken a fiatal 
csemeték igen gyakran az elszaporodó ormányos (Hylobius) 
bogarak pusztításának esnek áldozatává. 

A bustyaházai erdőhivatal kerületében évekkel előbb alkal
mam volt megfigyelni, hogy a kisebb vágásterületek, ha azok nem 
sorakoztak évről-évre egymásután, a szomszédos erdőrész fáiról 
hullott magról jórészben természetes uton újultak fel, s a mester
séges erdősités aztán úgyszólván csak a kiegészítésre szorult. 

A jövőben, a tervezett és már meglevő szállítási eszközök 
segítségével, az eddiginél inkább elérhető lesz a kisebb vágás
területek alkalmazása. Másrészt lehetővé fog válni megtelepített 
fiatalosainkat az eddiginél gondosabb ápolásban részesíteni, az át-
erdőléseket idejekorán beállítani s luczfenyveseinket ezáltal szaba
dabb álláshoz szoktatni s az olykor nagy károkat okozó széltöré
sekkel szemben is ellenállóbbá tenni. 

De ehhez szükségesnek tartom még, hogy ahol még a magas
sági s egyéb viszonyok megengedik, a jegenyefenyőnek a luczo-
sokba való közbeelegyitését az eddiginél fokozottabb mértékben 
alkalmazzuk. Hogy ettől még sokan idegenkednek, annak okát 
abban láttam, mert a jegenyefenyőcsemete nevelése több utánjárást 
és gondot igényel, mint a luczfenyőé. Pedig örömmel tapasztaltam 
ugy Máramarosban, mint a lugosi, kolozsvári erdőigazgatóság és 
az orsovai erdőhivatal kerületében, hogy több szaktársunknak kellő 
szaktudással és buzgalommal milyen szép jegenyefenyőcsemetéket 
sikerült tenyésztenie. Azt is megfigyeltem azonban, hogy ez ott 



sikerült leginkább, ahol a jegenyefényőcsémetekert oldalárnyéko
lásban részesült s a déli vidéken a mesterséges árnyékolás néha 
károsnak is bizonyult, mert azon a forró nyaru vidéken a mesterséges 
árnyékolást nyújtó takaró alatt a levegő megrekedt, ami a csemeték 
fejlődésére hátrányos volt. 

Kisérlet tétetett a lunkányi erdőgondnokságban idősebb 
jegenyefenyők alatt keletkezett vetődésből származott fiatal cseme
tékkel egy régebbi nagyobb kiterjedésű vágásterület beültetése, de 
a kisérlet nem sikerült, mert a kiültetett jegenyefenyőcsemeték 
kevés kivétellel elpusztultak. Nem ajánlható tehát ilyen csemeték
nek ültetése, mert éveken át az anyafák védelmét megszokják s a 
szabad állásba jutva, nem bírják ki a napfényt. 

Ahol bükkösöket luczfenyvesekké szándékozunk átalakítani, a 
siker érdekében mennél sűrűbb ültetést alkalmazzunk s a meg
települt fiatalost el ne mulaszszuk idejekorán felszabadítani a 
bükksarjaktól és csemetéktől. 

E tekintetben szépen sikerült fenyveseket láttam az orsovai 
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó ruszkabányai m. kir. erdőgondnok
ság kerületében, ahol Soltz Gyula, mint a kaláni bánya- s kohó
részvénytársaság erdőmestere, 1889—1911. években jelentékeny 
területet alakított át fenyvesekké kat. holdanként 1889—1890. év
ben 9-63—11-84 K, 1901—1907. évben 11-90—12-60 K, 1908. év
ben 13-26 K, 1909—1910. évben 14-40 K, 1907—1913. évben a 
Sászában 9 -68—18 K költséggel, a felhasznált csemete értéke nélkül. 

Ahol jegenyefenyőnövedék volt, 2300 darab csemetét használt, 
a többi helyeken 6—7000 darab 5 éves erőteljes csemetét. A fel
szabadítást rendesen az ültetés utáni ötödik évben kezdte s a fel-
szabaditási költség kat. holdanként 6—8 K között váltakozott. 
Idősebb, 10—12 éves fiatalos felszabadítása 11-80—14-00 K-t 
igényelt. 

Láthatjuk ez adatokból, hogy ha a csemetenevelési költségeket 
is figyelembe veszszük, még azon az aránylag olcsó munkaerővel 
rendelkező vidéken is, 25—32 koronára tehető a felszabadításra 
fordítandó költség nélkül egy kat. holdnak felújítása. 

Hazánk legnagyobb részében tapasztalatom szerint magasabb 
munkabérek vannak s igy a felújítás még több költséget igényel. 

Takarékossági szempontból is teljes méltánylást érdemel az 



az intézkedés, ami a természetes uton való felújítást czélozza, ahol 
pedig a bükkös állomány átalakítását tervezik, ez nem történik a 
bükk teljes kiküszöbölésével. 

Szakszempontból is helyesnek kell elismernünk azt a törek
vést és irányzatot, hogy a jövő nemzedék számára lehetőleg elegyes 
fanemü erdőket igyekezzünk telepíteni s nevelni. Iparkodjunk tehát 
luczfenyves erdeinkben a jegenye-, a havasi- és vörösfenyőt s a 
hegyi juhart, szilt és magas kőrist nekik megfelelő helyen és ten
gerszint feletti magasságban közbeelegyités utján a jövő számára 
fentartani. 

Különösen hálás fanem véleményem szerint a magas vagy 
közönséges kőris, amelyet hazánk nagy részében gyönyörű szép 
magas, egyenes, 1 m-né\ is vastagabb törzsű példányokban láttam. Igy 
pl. Ungban a Latorcza, Szatmárban a Tur menti, Pancsova mellett 
a vojloviczi tölgyesben, a máramarosi, krassószörényvármegyei és 
görgényi hegyekben. De sehol sem láttam tiszta kőriserdőket. 
Mégis ugy tapasztaltam, hogy nem veszik figyelembe mindig a 
kőrisnek ezt a tulajdonságát, mert láttam úgyszólván majdnem 
egészen kőrissel telepitett mesterséges ültetéseket is. Ezt lehetőleg 
kerülendőnek tartom, valamint a kőriscsemeték megkurtítását is 
— amit ezt egy alkalommal észrevettem —, mert a megkurtított 
kőriscsemetéből szép szálfa sohasem fejlődik. 

Ujabb időben nagyon kezdik felkapni az amerikai kőrist. 
Láttam már nemcsak nedves, vizenyős talajon megtelepítve, hanem 
hegyoldalokon is, ámbár vizenyős helyre ajánlják. Vigyázzunk, 
nehogy ugy járjunk vele, mint a bálványfával (Ailanthus glandulosa), 
amelyet a mult század közepe táján kezdtek nálunk meghonosítani. 
(Erre vonatkozólag a temesvári volt határőrvidéki katonai parancs
nokságnak a lugosi erdőigazgatósághoz került iratai között találtam 
rendeleteket.) A Bánátban több helyen láttam is idősebb példányokat, 
de többnyire korán redvesedésnek indulnak. Bernátsky Jenő az 
Erdészeti Kísérletek 1913. évi 3. és 4. számú füzetében is azt irja 
róla, hogy fája nem nagy értékű, mert sokszor redves. 

Az amerikai kőrisnél még azért is szükségesnek tartom elő
vigyázattal élni, mert Róth Gyula szerint (1. Erdészeti Lapok 1913. 
évi XXIV. füzetét) az amerikai kürisnek nagyon sok faja van, 
amelyek nem egyenlő értékűek. 



Érdemesnek találnám a törökmogyorónak az Alduna-menti 
erdőkben az eddiginél nagyobb mértékben való tenyésztését. 

Amint Fekete-Mágocsy „Erdészeti Növénytan"-ában is meg van 
említve, a Maros-Duna közén 25 évvel ezelőtt sokkal gyakoribb 
volt s itt-ott az erdőképzésben nem jelentéktelen részt vett. Ezek 
az erdők meglehetős mennyiségben szolgáltattak 50—60 cm vastag 
törzseket. Még magam is láttam néhány vastag példányt Berzászka 
környéken és Herkulesfürdőn. 

Pancsova mellett, a már kiirtott vojloviczi kincstári erdő 
mellett volt egy kis kiterjedésű törökmogyoróerdő. 

Fája nagyon értékes, az orsovai m. kir. erdőhivatal 1913. évi 
erdőtermény- árjegyzékében 1 m s maximális tőára 95 koronával 
van felvéve. A mult század elejéről láttam a volt katonai parancs
nokság által jóváhagyott erdőtermény- árjegyzéket, s ebben is a 
törökmogyoró szerepelt a legmagasabb egységárral. 

Végül megemlékszem a dunai szigetek erdősítéséről, amiről 
az Erdészeti Lapok mult évi, s folyó évi egyik számában több 
kartársam értekezett s megemlékezett. 

A pancsovai m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó aldunai 
szigetek jó nagy részén magam is megfordultam. Pár évvel ezelőtt 
a Szendrő szigetet egy majdnem két havi magas vízállás után 
bejárva, sajnosán tapasztaltuk, hogy a nagy költséggel elültetett tölgy
es kőriscsemeték legnagyobb része a hosszú tartamú árvízben el
pusztult, s csak azok maradtak meg, melyeknek koronája a mintegy 
2 m  magas árviz szintét meghaladta. 

Az ott látottak és tapasztaltak felett elmélkedve, arra a véle
ményre jutottunk, hogy a mesterséges erdőtelepítés a szigetek 
legnagyobb részén hiábavaló, költséges kísérletezés. Csatlakozom 
magam is Hamernyik Béla értekezésében kifejtettek egy részéhez, 
főleg ahhoz, hogy a mesterséges erdősítést ottan a szigetek leg-
nagyobb részében,  a  mélyebben  fekvő részeken  legalább egyelőre 
ne erőszakoljuk, s uralkodó fanemekül a jövőben is csak a füz 
és nyárfajokat alkalmazzuk. 

Másrészt figyelembe veendőnek tartom a Löfi Jenő által e 
lapok folyó évi II. füzetében előadottakat, nevezetesen azt, hogy 
az értékesebb fanemek tenyésztésére alkalmas magasabb fekvésű 
területeken a mesterséges felújítást alkalmazzuk s az eddigi kevésbbé 



értékes nyárfafajok helyett értékesebb nyárfákat és egyes helyeken 
az amerikai kőrist igyekezzünk megtelepíteni, csakhogy erre 
magas csemetéket, illetve dugványokat kell használnunk. 

Ezt a véleményemet még arra is alapítom, hogy a Pancsova 
s Ópáva (Oppova) között elterülő mintegy 60—70 ezer kat. hold 
kiterjedésű dunai öblözetnek a közeljövőben megkezdődő ár-
mentesitése következtében nagyon valószínűnek tartom, hogy 
különösen a pancsovai aldunái szigeteken az eddig jelentkezettnél 
még magasabb árvizek fognak fellépni, mert az óriási nagy víz
tömeg, ami árvizekkor ezt a dunai öblözetet öntötte el, a töltések 
által vissza fog tartatni s a Dunában levő szigeteket még nagyobb 
mértékben fogja elárasztani. 

Remélhető, hogy idővel feliszapolás következtében a szigetek 
talajának szintje is emelkedni fog. Akkor aztán nagyobb sikerrel 
végezhetjük a mesterséges erdősítés utján az értékesebb fanemeknek 
betelepítését a most mélyebben fekvő részeken is. 

Az előadottakat azzal zárom be, hogy valahol azt olvastam, 
hogy a természet nyitott könyv. Én kiegészítem azzal, hogy 
olvassunk belőle figyelemmel, igyekezzünk minden jelenségét meg
nézni s alaposan megfigyelni; a látottakat, tapasztaltakat mérlegelni 
s tanulmányainkkal kiegészítve a fanem különleges igényeinek s 
növényföldrajzi elterjedésének figyelembevételével a talaj, fekvés 
és időjárás viszonyainak mérlegelésével hasznunkra fordítani 
erdősítési munkálkodásunknál, mert csak igy sikerülhet elérnünk 
a mindnyájunk által óhajtott czélt, hogy utódaink számára a 
jelenlegieknél lehetőleg szebb s értékesebb erdőket neveljünk s 
hagyjunk hátra. 

c > í c > ? É * t 



HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

I. 

FELHÍVÁS 

az államerdészeti  tisztviselők gyermekeinek  nevelését  segélyező alap-
ból az  1914—1915.  tanévben  kiosztható segélyek  ügyében. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alapból az 1914—1915. tanévre szóló segélyek az 1906. 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 erdé
szeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti 
állomásoknál) 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 
valamelyikének rendes tanulói közé az 1914—1915. tanévre fel
vétetnek, továbbá amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak 
volna, ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban 
kitüntetett összes osztályzatoknak 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, 
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. Atyátlan-anyátlan árvák minden esetben szülői 
házon kivül tanulóknak tekintetnek. 

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

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkivüli, 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 és azok a tiszt
viselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek hivatali 
székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 

A tisztviselő rendesen csak 1 gyermek nevelésére nyerhet 
segélyt, 2 gyermek, vagy rendkivüli 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 új kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 



havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha a 
gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul, 
illetőleg az első részlet már 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 árvák
nál az árvaszék igazolványa csatolandók. Özvegyek, illetve árvák 
kérvényeiben azonfelül az is kitüntetendő, hogy az özvegyi ellátás, 
illetve a nevelési járulék az uj, vagy még a régi nyugdíjtörvény 
alapján lett-e és mily összegben megállapítva? 

Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok fölhivatnak, hogy az alap
ból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel 
ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságához" 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) beküldjék. Az ezen határ
időn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek. 

Budapest, 1914. évi május hó. 
A m.  kir.  földmivelésügyi miniszter. 

II. 

HIRDETMÉNY 

az állami  erdei  facsemeték adományozása  tárgyában. 
18767/1914/1/A/5, szám. — Az állam által fentartott erdei 

facsemetekertekből az 1914. év őszén és az 1915. év tavaszán az 
állami szükségleteken felül megmaradó facsemetefeleslegek a követ
kező feltételek mellett fognak az ez iránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni: 

/. Feltétel.  (Csemeték  adományozása  kivételesen  kisbirtoko-
soknak.) 

Szegénysorsu kisbirtokosoknak kopár, vizmosásos vagy futó
homokos területeik befásitására a facsemeték a beerdősitendő 



területhez legközelebb fekvő vasúti állomásra teljesen  díjtalanul 
(bérmentesen) szállíttatnak  el abban az esetben, ha az illetékes 
kir. erdőfelügyelőség, vagy a m. kir. állami erdőhivatal igazolja, 
hogy a birtokost a vasúti szállítási költség anyagi erejéhez képest 
aránytalanul megterhelné. 

//. Feltétel.  (Csemeték  adományozása  hatóságilag  kijelölt 
kopár, vízmosásos  vagy  futóhomokos  területek  befásitására) 

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos vagy futó
homokos területekre, valamint az állami kezelés alatt nem álló 
magántulajdont képező, a hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos 
vagy futóhomokos területek befásitására a facsemeték, amennyiben 
az állami facsemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 177-ik szakaszának b)  pontja értelmében ingyen 
szolgáltattatnak ki, még pedig, ha azok a csemetekertekben 
vétetnek át, teljesen díjtalanul, ha pedig a csemeték vasúton 
szállitandók el, becsomagolva és a  felvevő vasúti állomásra szállítva 
ingyen adatnak  ki,  a vasúti  szállítás  költségeit azonban  a birtokos 
köteles viselni. 

III. Feltétel.  (Csemeték adományozása  közgazdasági  érdekből 
befásitandó területekre.) 

A hatóságilag  még  ki  nem  jelölt  kopár,  vízmosásos  vagy 
futóhomokos területek  befásításához,  továbbá olyan mezőgazdasági 
mivelés alatt  álló  területek  beerdősitésére,  amelyek  ezidőszerint 
kifejezetten nem kopár területek  ugyan, azonban mezőgazdaságilag 
haszonnal nem  kezelhetők,  s ennélfogva beerdősitésük közgazda
sági érdeket is képez, végül az  állami  kezelés  alatt  álló  erdők 
vágásainak felújításához  szükséges facsemeték, ha azok a csemete
kertekben vétetnek át — a földből kiszedve, csomagolás nélkül —, 
ingyen adatnak ki, ha azonban vasúton való szállításuk kíván
tatik, a csemeték — a csomagolásért és a felvevő vasúti állomásig 
való szállításért ezer (1000) darab csemete után egy (1) koronával 
számított költségek utánvételezése mellett — bérmentetlenül szállít
tatnak el. 

IV. Feltétel.  (Csemeték  adományozása  a  termelési  költségek 
megtérítése ellenében.) 

Az I—III. pontban emiitett erdősítések czéljaira szükséges 
facsemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó csemete-



készletből az állami kezelés alatt nem álló erdők rendes  évi  vágá-
sainak és  tisztásainak  beerdősitésére és egyéb fásítási czélokra 
is adatnak ki csemeték. Ezen facsemetékért azonban az érdekelt 
birtokosok, hogyha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik 
át azokat, a facsemetéknek az alábbi táblázatban feltüntetett 
átlagos termelési költségeit, vasúti szállítás esetén pedig ezen 
felül még a csemeték csomagolásáért s a felvevő vasúti állomáshoz 
való szállításáért járó — és ezer (1000) darabonként egy (1) koro
nával számított — költségeket is megtéríteni tartoznak, amely 
összeg tőlük utánvétellel szedetik be, a csemeteszállitmány pedig 
bérmentetlenül adatik fel. 

Az átlagos termelési költségek fejében fanemek szerint a 
következő összegek számittatnak fel: 

Csemetefaj 

Luczfenyő -
Jegenyefenyő — — — 
Erdeifenyő . . . — — — — — --- — 
Feketefenyő . . . __. . - — — — 
Vörösfenyő és Banksfenyő 
Tölgy és hárs - — — 
Ákácz és gleditschia __ 
Kőris, juhar és szil 
Nyir . . . -
Nemes dió 
Szelid gesztenye és amerikai dió 
Nyár- és füzdugvány, gyökeres füz 
Mindenféle külföldi és diszfacsemete 

1000 darab 

1 éves 

K f 

2 éves 

K f 

30 

3—4 
éves 

K M 

Az állami kezelés alatt nem álló erdők és kopárterületek be-
erdősitéséhez, valamint az egyéb fásításokhoz szükséges facsemeték 
adományozását 1  koronás  bélyeggel  ellátott  és az őszi 
erdősítésekhez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 1914.  évi 
július hó  31-ig,  a jövő év tavaszi ültetéshez kérteket illetőleg 
pedig 1914.  évi  november  hó  14-ig közvetlenül  az  illetékes 
kir. erdő  felügyelőséghez  benyújtandó  folyamodványban 
kell kérni 



Figyelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az  elkésve, 
valamint a  földmivelésügyi  minisztériumhoz közvetlenül benyújtott, 
vagv a  más  hatóságokhoz  beterjesztett  kérelmek nem fognak figye-
lembe vétetni  és  folyamodványuknak  miként történt  elintézéséről  a 
birtokosok nem fognak értesitteteni. 

A folyamodványokban a birtokosnak határozattan meg kell 
jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét 
(kopár-, vízmosásos, futóhomokos terület vagy vágás, tisztás stb.) 
és kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, 
korát és mennyiségét, az elültetés idejét (1914. év ősz, vagy 1915. 
év tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimét 
(lakóhely, utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állo
más) és végül azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a fentebb 
közölt (I—IV.) feltételek közül melyik szerint kérik. 

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény 
alapján csakis erdősítésre alkalmas 1—2 éves lombfa- és 2—4 éves 
fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, a melyek tehát utalt,  tagolt 
szegélyezésére és  pavkozási  czélőkra  nem  alkalmasak; 
továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért és kiutalványozott 
csemetéket ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopárterületek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutal-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok 
ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavaszszal rendszerint márczius hóban, 
ószszel pedig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1914. évi május hóban. 

M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

III. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

az erdőőri  szakiskolák  tanulóinak  felvétele ügyében. 
18.381/1914/I/A/3. sz. — A görgényszentimrei, király hal mi, 

liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó 
év 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 szakiskolába pályázat utján történik. 
2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kér

vényt folyó évi július hó 3-ig ahhoz  a  szakiskolához  kell  bekül-
deni, melybe a pályázó felvétetni kivan, azt azonban, hogy a 
kijelöltek melyik szakiskolánál jelentkezzenek felvételre, a pályázók 
számához és az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított lét
számához képest a pályázók kívánságának lehető figyelembe
vételével a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter határozza meg. 

(Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kérvényeket a 
következő helyekre kell czimezni és pedig: 1. a görgényszent-
imreihez: 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 kivan felvétetni és hogy ellátást a szak
iskolában saját költségére, vagy az állam költségére kivánja-e s 
végül, hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová (vár
megye, utolsó postaállomás) küldessék. 

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak 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 továbbszolgáló katonai 
altisztek, akik a 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 
kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához 
és az idő viszontagságaihoz szokott edzett testalkattal s különösen : 
jó látó-, halló- és beszélőképességgel bir; 

d) a hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt,. 



hogy kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanú
sított ; 

é) 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: hogy ha 
szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig 
szülőtlen árva, illetőleg ha fentartásáról saját magának kell gon
doskodnia, 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) K-át —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 előképzettségük nagyobb; 
b) másodsorban azok, akik máris valamely erdőgazdaságnál 

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

nak, vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások
nak gyermekei vagy árvái. 

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

8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolánál, melyhez 
beosztattak, a szakiskola által velük közölt időben felvételi vizs
gálatra jelentkezni. 



9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója első
sorban orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szak
iskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyitható 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 jelentkzző tényleg birtokában van-e legalább azoknak az isme
reteknek, amelyek az elemi népiskola VI., illetőleg a középiskolák 
II. osztályára 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 be
vezetteti. 

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

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges tan
könyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulók
nak 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 gondos
kodik, de viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének és 
felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók köteles
ségét 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 biztosítani 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, 1914. évi május hóban. 
M. kir.  földmivelésügyi miniszter. 

IV. 
PÁLYÁZATI HIRDETÉS 

a vadászerdei  m.  kir. erdőőri szakiskolánál nyitandó egyéves  tovább-
képző tanfolyam  tanulóinak  felvétele ügyében. 

18380/I/A/3. sz. — 1. Azok számára, akik az erdőőri szakiskola 
kétéves tanfolyamának elvégzése és az erdőőri szakvizsga sikeres 
letétele után az erdészeti műszaki segédszolgálat terén kiterjedtebb 
ismereteket, teljesebb gyakorlatot és olyan fokú önállóságot kivannak 
szerezni, hogy amennyiben magánbirtokosok (az 1879: XXXI. t.-cz. 
17. §-ában nem emiitett birtokosok) csekélyebb terjedelmű erdő
birtokának kezelésével bízatnak meg, az erdészeti műszaki segéd
szolgálat körébe tartozó teendőkön kivül a birtokosnak vagy meg
bízottjának irányítása és ellenőrzése mellett az erdőgazdaság olyan 
•teendőit is képesek legyenek teljesíteni, amelyek nagyobb gazda
ságokban szakképzett erdőtiszteknek képezik a feladatát, illetőleg 
amelyeknek teljesítésével az 1879: XXXI. t.-cz. 17. §-ában felsorolt 
erdőbirtokosok erdeinek kezelésénél kizárólag csak a törvény 
36. §-ában meghatározott minősítéssel biró erdőtisztek 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-ig ahhoz a m. kir. erdőőri szakiskolához 
Jkell 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 pályázd 
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 pályázó
nak igazolnia kell a következőket: 

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

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

c) erdőőri szakvizsgabizonyitványnyal azt, hogy az erdőőri szak
vizsgálatot letette s azon legalább ,jól  alkalmas"  osztályzatot 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 fog
lalkozásának munkakörét; 

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

h) aki saját költségén való ellátásra kíván 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 igazgatóságának félévi előleges 
részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti; 

i) aki állami költségen való ellátásra kivan felvétetni, királyt 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a 
szakiskolából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy 
saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolá
ban töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy más. 



hozzátartozója a szakiskola igazgatójának fölszólítása után hat héten 
belül megtéríti. 

Akik továbbképző tanfolyamra való felvétel iránt közvetlenül 
a szakiskola elvégzése után folyamodnak, azoknak a fenti a),  d), 

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 költ
ség fejében, illetőleg az erre szolgáló államköltségvetési hitel ter
hére, a szakiskola gondoskodik, de viszont a szakiskola helyiségei
nek, 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, 1914. évi május hó. 
M. kir.  földmivelésügyi miniszter. 

ú& < j £ c J * 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Pfundtner  Károly m. kir. főerdőmérnök, a seges
vári m. kir. állami erdőhivatal főnöke, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, f. hó 7-én életének 48. évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. Béke  hamvaira  ! 

A szemmel való fatömegbeeslés. Ez alatt a czim alatt jelent 
flneg az Erdészeti Lapok f. évi X. füzetében (507. oldal) Béky Albert 



közleménye, melyben a szerző hasznos gyakorlati útmutatásokkal 
szolgál arra nézve, hogyan lehet az állófa vagy az egész faállomány 
fatömeget szemmel is elég megbízhatóan megbecsülni. Ehhez 
csatlakozólag Qerding-Borggreve eljárására*) is rá kívánok mutatni, 
amelynek alkalmazása igen egyszerű s megbízhatósága tekintetében 
is minden bizonynyal nyújt annyit, amennyit az ilyen meg-
közelitőleges eljárástól egyáltalában megkívánni lehet. 

Az eljárás alapeszméje a következő: 
A rendszeresen gyéritett, de kellőképen záródott idősebb 

erdeifenyő- és bükkfaállomány körlapösszege hektáronként 30—35 
rrfi-i, a jegenye- és luczfenyvesé pedig 35—45 m2-t tesz ki. Az átlagos 
tömörfaalakszám nagy átlagban 0"48-ra tehető. A faállomány alak
számának (F)  és körlapösszegének (A)  szorzata tehát a fentebbiek 
szerint körülbelől a 15 és 22 közt kell hogy mozogjon. Az állomány 
köbtartalmát (K),  mint tudvalévő, a következő képlet adja: 
K= A.  M. F, ahol M az átlagos magasságot jelenti. Ebből a képletből 
az A és F, illetőleg e két tényező szorzata már ismeretes (15—22), 
tehát csak az átlagos magassággal kell azt szoroznunk, hogy a 
faállomány fatömeget megkapjuk. Ebből kiindulva Borggreve a 
következő szabályt állítja fel: 

Az 1 hektárra eső tömörfa (a 7 cm-nél  vastagabb törzs- és 
ágrészek) köbtartalmát köbméterekben megkapjuk, ha az átlagos 
magasságot megszorozzuk: 

1. a bükknél és erdeifenyőnél 14—18-cal, átlagosan 16-tal; 
2. a jegenye- és luczfenyőnél 16—22-vel, átlagosan 18-cal.**) 

*) Forstliche Blatter, 1898. (90. és 132. oldal.) 
**) A helyes átlag 19. A „18" nyilván tévedés. 

500 é v ót a gyógyítana k csuzt , köszvényt , ischias t stb . 

TT rencséntepliez 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azén 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj  fürdők. Ujj 
szállodák. Uj  iszapfürdők.  Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezmény 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 



A szorzót a fent megjelölt határokon belül a termőhely jósága 
szerint kell megválasztanunk. Ha a sűrűség nem teljes, az utasítás 
alapján kiszámított eredményt természetesen mérsékelni kell a 
sűrűségi viszonyszám figyelembevételével. 

A kataszteri holdakra átszámítva Borggreve adatait, a követ
kező szorzókat kapjuk: 

1. A bükkre és erdeifenyőre 8—10, átlagosan 9. 
2. A jegenye- és luczfenyőre 9—13, átlagosan 11. 
Ha olyan helyi fatermési tábláink vannak, amelyek az 

1 holdra eső átlagos körlapösszeget is kimutatják, akkor a szorzó 
tényezőket azok szerint állapithatjuk meg, miáltal az iliető erdők 
viszonyaihoz s azoknak a kezelésük módjával kapcsolatos sajátos
ságaihoz jobban alkalmazkodhatunk. 

Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy olyan tényező alkal
mazásához köti a szembecslést, amelynek meghatározása nem ütközik 
komolyabb akadályokba. Az átlagos magasságot  ugyanis egyszerű 
segédeszközökkel is (amilyeneket Béky is ajánl) elég helyesen 
állapithatjuk meg. Ezzel szemben azok az eljárások, amelyeknél 
az átlagos  mellmagassági  átmérőt  kell szemmel becsülnünk, sokkal 
nehezebb feladat elé állítják a kezdő becslőt s könnyen okozhat
nak nagyobb hibákat is. Az 1. holdra eső törzsszám meghatározása 
pedig — bármily egyszerű módot válaszszunk is — kissé körülményes 
és hosszadalmas, ha némileg megbízható adatokat akarunk szerezni. 
Ezért ott, ahol a normálistól nem nagyon eltérő kor- és sűrűségi 
viszonyok nem nehezítik meg túlságosan a számitásnál alkalmazandó 
tényezők helyes meghatározását, Gerding-Borggreve eljárása is 
méltán igényt tarthat a felkarolásra és a szükebbkörü gyakorlati 
alkalmazásra. Fekete  Zoltán. 

A tutajsurrantók nyilásnagyság-a. A „Vízügyi Közlemények" 
czimü műszaki folyóirat folyó évi 1. számú füzetében a tutajsurrantók 
nyilásnagyságáról közöl adatokat. 

A közlemény szerint a tutajsurrantó szélességének legalább 
0'5 /K-el kell nagyobbnak lennie a tutaj szélességénél. 

A tutaj eleje, hol a szálfák vékonyabb része van, jóval kes
kenyebb, mint a tutaj hátulja, s igy a tutaj szélességénél a fenti 
mérettel nagyobb nyilásu surrantóba a tutaj eleje könnyen be
vezethető. 



Önként értetődik, hogy a surrantó szélességében, ott, ahol 
arra szükség nincs, takarékoskodnunk nem szabad. Minél sebesebb 
a viz, annál nagyobbra kell vennünk a surrantó nyilasát, nehogy 
a tutaj fennakadjon, s igy elzárást idézzen elő. 

A tutaj áteresztő nyilasának mélysége rendszerint 0'5 m. Egyéb
iránt ezen méret a letutajozandó szálfák vastagságától függ. A tutaj 
szálfái ugyanis felteher nélkül legfeljebb félig merülnek a vizbe, 
s igy a 0 -5 m-es  mély áteresztő 06—0 - 8 m  átmérőjű szálfáknak 
is elegendő. 

Ha a tutajon felteher van, a szálfák legnagyobb vastagságuk 
2/3-áig is bemerülnek. De ily esetben is elegendő a 0 -5 m-es mély
ség, mert a tutaj eleje ezen mélység mellett még egészen jól 
levezethető. Ha a tutaj hátulja esetleg a küszöbhöz súrolódik, s 
ezáltal sebessége mérséklődik, ez csak előnyös. De különben is a 
vastagabb szálfákból álló vagy megterhelt tutajok csakis nagyobb 
vízálláskor vihetők le, s ilyenkor az áteresztő felett is magasabb a viz. 

Ott, ahol arra szükség nincs, a fenti méretnél nagyobb mély
ség kerülendő, mert az vízpazarlással jár. 

1POSTYEN 
ma már kettő s fogalo m 

1. Hires iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szivbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen-
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

Bővebbet a z elnökségnél . 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

<Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdötiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte Miljus  Pétert a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatósághoz m. kir. irodakezelési gyakornokká. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szepesi  Gusztáv m. kir. főerdőmérnököt, 
sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, saját kérel
mére nyugalomba helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Gajda  Gábor m. kir. erdőőrt áthelyezte 
Gyorokról Aradra. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Wingert  János m. kir. erdőmérnök
gyakornokot a szolgálat érdekében Karánsebesre helyezte át az ottani m. kir. 
járási erdőgondnoksághoz. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Gaál  József m. kir. erdészeti 

irodatisztet Budapestről Nagybányára. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 
KÖRRENDELET 

a fatermelési  és szállítási  költségvetések  szerkesztése  tárgyában. 
(Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.) 

19001/I/B/l. szám. — Az állami költségvetésben „Fatermelés 
és szállítás" alrovaton az erdőigazgatási hivatalok részére engedé
lyezett hiteleknek az egyes erdőgondnokságok között való terv
szerű felosztása, azoknak engedélyezése, utalványozása és elszá
molása körül követendő egyöntetű eljárás szabályozása czéljából 
a következőket rendelem: 

Az erdőgondnokságok a költségvetési éven belül teljesítendő 
fatermelési és szállítási munkálataikról minden évben június hó 
végéig munkanemek szerint részletezett költségvetést tartoznak az 
igazgatási hivatalhoz jóváhagyás végett bemutatni. 



Ezen költségvetésnek vágásonként, illetőleg termelési helyen
ként fejezetekre osztva tartalmaznia kell az egy költségvetési évben 
teljesítendő fatermelési és szállítási, valamint az ezekkel szoros 
kapcsolatban álló összes gazdasági munkák rövid leírását, a becslés 
szerint termelhető, illetve kihozható faanyagok mennyiségét válasz
tékonként elkülönítve, az azokért fizethető munkaegységbéreket és 
a szükségelt költségösszeget. 

Az igazgatási hivatalhoz beterjesztett költségvetéseket az illető 
kerület ellenőrködő tisztviselője vizsgálja meg elsősorban aziránt, 
hogy a költségvetési éven belül a jóváhagyott favágatási terv 
szerint foganatosítandó termelési, valamint az ezzel kapcsolatos 
szállítási és egyéb munkák gazdasági szempontból megfelelő terv
szerűséggel vannak-e fölvéve? Különös figyelemmel birálandók 
el ezután a fölvett termelési és szállítási egységbérek, amelyeknek 
a költségvetés föltétlenül megkövetelt realitása szempontjából — 
a jóváhagyott bérszabályzat keretein belül — a tényleges viszonyok
nak megfelelően kell megállapítva lenniök. 

Az állami költségvetésben „Fatermelés és szállítás" alrovaton 
engedélyezett hitelnek az erdőgondnokságok között való fölosz
tása, úgyszintén a fatermelési és szállítási költségvetések egyes 
fejezetei alatt tárgyalt munkálatoknak gazdasági, pénzügyi és esetleg 
a munkaerő foglalkoztatása szempontjából való részletes elbírálása 
végett az igazgatási hivatal főnöke az összes ellenőrködök bevoná
sával minden év július hó második felében értekezletet tart, amelyen 
az adminisztratív szempontból megvizsgált költségvetések vég
összegeinek egybevetése után olykép állapittatnak meg az erdő
gondnokságonként engedélyezhető hitelösszegek, hogy az emiitett 
alrovaton rendelkezésre álló összes hitelnek legalább 10 százaléka 
a fatermelési és szállítási munkák előre nem látott költségeinek 
fedezésére fenmaradjon. 

Az igy megállapított költségvetéseket az igazgatási hivatal 
mellé rendelt számvevőség számszerint megvizsgálja, az engedé
lyezett összegeket szabályszerűen följegyzi és a költségvetést költség
nyilvántartóval szereli föl. 

A költségnyilvántartó a bérjegyzékeit és illetőleg kiutalt ösz-
szegeknek mindenkori átnézetes kimutatására szolgál, miért is 
ez rendesen vezetve, az erdőgondnokságok által esetről-esetre 



kiutalás végett beterjesztett bérjegyzékekhez mulhatlanul csatolandó, 
mert ennek hiányában a bérjegyzék nem utalványozható. 

Az engedélyezett fatermelési és szállítási költségvetések foga
natosítás végett az erdőgondnokságnak minden év augusztus hó 
15-éig mulhatlanul kiadandók az igazgatási hivatal által. 

Az erdőgondnokság felelősségteljes kötelessége a tervbe vett 
munkákat a költségvetésileg engedélyezett hitelek keretein belül 
idejére, szakszerűen és gazdaságosan végrehajtani. 

A költségvetésileg megállapított termelési és szállítási egység
bérek az ezen munkákra vonatkozólag egyes igazgatási hivatalok
nál szokásban levő bérjavaslatok fölterjesztését fölöslegessé teszik, 
de az erdőgondnokság semmi körülmények között nincsen jogo
sítva a költségvetésben megállapított egységbéreknél magasab
bakat bérjegyzékbe venni. 

Ha egyes indokolt esetekben a megállapított egységbéreknél 
mégis magasabbakat kellene fizetni, ilyeneket az erdőgondnokság 
csak az igazgatási hivatal által esetről-esetre előzetesen jóváhagyott 
bérjavaslat alapján bérjegyzékelhet. 

Egyébiránt az erdőgondnokság a tervbe vett munkákat az 
engedélyezett hitel keretein belül akadálytalanul teljesítheti még 
akkor is, ha a fatermelési és szállítási költségvetés egyes fejezetei
ben előirányzott összegek a termelésre kerülő anyagoknak a becsült
nél nagyobb aránya miatt, vagy más okból a kivitelnél elég
ségeseknek nem bizonyulnának, itt azonban csakis addig mehet, 
amig a költségvetés más fejezeteiben elért megtakarításokból ezek 
a tulkiadások fedezetet találnak. 

Ha előre nem látott körülmény miatt munkaközben az elő
irányzott egész hitelösszeg sem mutatkozna elégségesnek, tartozik 
az erdőgondnokság az igazgatási hivatalhoz késedelem nélkül pót
költségvetést fölterjeszteni és a fedezetet nem találó munka csak 
a pótköltségvetés engedélyezése után folytatható. 

Abban az esetben viszont, ha az erdőgondnokság a munkák 
foganatosítása közben, bármily körülménynél fogva már előre 
láthatja, hogy az engedélyezett összhitelből lényegesebb meg
takarítást fog elérni, köteles ezt az előreláthatólag megtakarítható 
összeg megjelölésével az igazgatási hivatalnak azonnal bejelenteni. 

Szigorú kötelessége az erdőgondnokságnak a költségvetésileg 



tervezett munkák befejezése után a költségszámlát azonnal, leg
később pedig a költségvetési évet követő október hó végéig be
terjeszteni. 

Költségszámla gyanánt a költségvetés alakjának mindenben 
megfelelő kiviteli költségvetést kell szerkeszteni. 

A kiviteli költségvetésben — épugy, mint az eredeti költség
vetésben fejezetenként és munkanemenként — a ténylegesen foga
natosított munkák és munkaeredmények tárgyalandók, az érettük 
bérjegyzék szerint tényleg fizetett egységbérek és költségösszegek 
pontos beállításával. 

Ennek ellenőrzése czéljából a tételenként fölsorolt költség
összegekhez a megfelelő kifizetési naplóczikk száma a „Jegyzet" 
rovatban piros tintával bejegyzendő. 

A kiviteli költségvetés elmaradhatatlan tartozéka a költség
nyilvántartó és önként érthető, hogy a kiviteli költségvetés vég
összegének a költségnyilvántartó végösszegével egyeznie kell. 

A kiviteli költségvetést előterjesztő jelentésben az eredeti 
költségvetéssel szemben mutatkozó lényegesebb eltérések fejezeten
ként, egyébiránt pedig csak általánosságban indokolandók. 

A munkaeredmények összehasonlítása czéljából a kiviteli 
költségvetésben minden egyes vágásra vonatkozólag, amelyben a fa 
termelése és kihozása befejezést nyert, átnézetesen kimutatandó a 
vágásban ténylegesen termelt egész fatömeg választékonként el
különítve és minden egyes választékra vonatkozólag a méret
egységet terhelő termelési és kihozási költség. 

A kihozott faanyagok értékesítése után ezek az adatok szolgálnak 
alapul az évi általános tiszti értekezleten tárgyalandó mérlegek 
szerkesztéséhez. 

A bemutatott kiviteli költségvetéseket igazgatási és gazdasági 
szempontból az illető kerület ellenőrködője vizsgálja meg, akinek 
egyébként is elsőrendű kötelessége az ellenőrzésére bízott erdő
gondnokságok fatermelési és szállítási munkálatainak szakszerű és 
gazdaságos foganatosítását éber figyelemmel kisérni s a helyszínén 
ellenőrizni és irányítani. 

Az ellenőrködő vizsgálja meg a kiviteli költségvetést aziránt is, 
hogy a költségvetésben megállapított egységbérek engedély nélkül 
nem lettek-e túllépve. 



Költségvetés 
a m. kir. erdőgondnokság kerületében az 1914/15. költség
vetési év folyamán teljesítendő fatermelési és szállítási munkák költségeiről. 
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II. 
Az „A" gazd. oszt. V. vs. 29. tag 
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Áthozat 

Kalodás máglyázás a rakodón .. . . . . m3 3353 35 
12421 

1173 
10 
55 

9 A fenyőhaszonfa méretezése és számo
zása a szükséges anyagokkal együtt 3353 — 03 100 59 

10 569 ürm 3 bükkhasábtüzifa termelése... üm3 569 1 10 625 90 

11 261 ürm 3 bükkhasáb- és dorongfa ter
melése . . . . _ a 261 1 — 261. — 

11 
a 261 1 — 261. — 

12 291 ürm 3 fenyőhasáb- és dorongfa ter
melése... . . . . . . a 291 — 90 261 90 

13 1121 ürm3 vegyes tűzifának a völgybe, 
illetőleg a vágásban lévő utakra való 
kihozása . n 1121 70 784 70 

14 A vágásterületen lévő elnyomott és 
elkorcsosodott fiatal faegyedek ki
vágása és kitakarítása holdanként 1, 
összesen 24 napszám ... . . . 2 50 60 

14 

II. összeg ... . . . 

III. 

„A" gazd. oszt. VI. vs. 35. tag 3. 
erdőrészlet 15'1 hold tarvágásos terü
leten a fenyőhaszonfa kihozása után 
visszamaradt faanyagok feldolgozása 

15688 74 

15 
tűzifává és a vágás kitakarítása. 
406 ürm 3 fenyőhasáb- és dorongfa ter

melése üm3 406 85 345 10 
15 

üm3 406 85 345 10 

16 393 ürm 3 bükkhasábfa termelése... . . . 393 1 05 412 65 

17 140 ürm 3 bükkhasáb- és dorongfa ter
melése • 140 — 95 133 — • 140 — 95 133 — 

18 Az összes tűzifának a völgy aljára 
kézi szánon való kihozása 939 — 40 375 60 

Átvitel 1266 35 
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19 4 favágó munkás munkába járási dija 

17 -8 km  távolságra, fejenként és 
Ara-ként 8 fillér 1 7 - 8 X 4 X 8 X 2 = 11 30 

20 Élelem hordási dij 939 03 28 17 20 03 28 17 

21 A vág ás terű léten visszamaradt nem élet
képes fiatal faegyedek kivágása, 
göcsös, korhadt törzsrészek és érték

21 A vág ás terű léten visszamaradt nem élet
képes fiatal faegyedek kivágása, 
göcsös, korhadt törzsrészek és érték
telen galyfa összehordása stb. holdan
ként 2, összesen 30 férfinapszám ... 2 50 75 — 

III. összeg . . . . . . 1380 91 

IV. 
„A" gazd. oszt. VIII. vs. 43. tag. 

20., 32., 45., 48—50. erdőrészletek 20., 32., 45., 48—50. erdőrészletek 
80 -7 holdnyi területén lévő 30 éves 
elegyes luez- és jegenyefenyőállomány 
gyérítése. 
Termelhető becslés szerint mintegy: 
10.000 drb 1-6 m  h. szőlőkaró... 21-0 mB 

15.000 „ 1-8 „ „! „ . . . '39-0 11 

15.000 „ 2-0 „ „ „ . . . 67-0 tt 

10.000 „ 2-5 „ „ „ . . . 80-0 tt 

5.000 „ 3-0 „ „ gyümölcs 

karó ... . 65 -0 tt 
45.000 drb. erdei lécz 855-0 It 
60.000 fm  rudfa 540-0 „ 
12—19 cm  egyéb fenyőhaszonfa 350'0 II 

együtt 2017-0 n 

22 Vágásjelölésre holdanként 1-5 
férfinapszám .. . _ . 2 40 290 40 

23 A szőlő- és gyümölcskarók termelése, 
az erdei utakra való kihozása, kérge-
zése, hegyezése és kalodás rakásolása : 1000 

24 1-6 m  hosszú szőlőkaró... . . . ... _ . drb. 10000 18 — 180 — 
Átvitel ... . . . 470 40 Átvitel ... . . . 

• 

470 40 
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Áthozat . . . ... 

1"8 m  hoss7U szőlőkaró... ... 
1000 
drb. 15000 20 

470 
300 

40 

26 2'0 m  hosszú szőlőkaró... . . . ... ... 0 15000 23 345 — 

27 2'5 m  hosszú szőlőkaró 1 nnnn "V> 27 2'5 m  hosszú szőlőkaró ri 

28 3 -0 m  hosszú gyümölcskaró .. . . . . AR 28 3 -0 m  hosszú gyümölcskaró .. . . . . n JUUU 
29 Erdei lécznek előbbi módon való ter

melése és kihozása . . ... ... . . . . . . „ 45000 9 — 4050 -
30 Rudfának előbbi módon való terme

lése és kihozása . . . 
1000 
fm 60000 3 40 2040 — 

31 Egyéb 12—19 cm-es  fenyőhaszonfa 
döntése, kérgezése és kifürészelése m3 350-0 1 10 385 — 

32 Ezen fa kihozása erdei rakodóra... . . . » 350-0 — 80 280 — 
33 Az összes gyéritési faanyagnak elszállí

tása a i állomás 
melletti rakodóra 4 0 km  ...  ...  ... 2017 1 20 2420 40 

34 A faanyagok fölvétele, méretezése és 
számozása az ahhoz szükségelt anya
gokkal együtt. . . . . . . ... _ . .. 2017 05 100 S5 

35 A faanyagoknak eladási csoportokba 
való rendezése és máglyás rakáso-
lása a vasúti rakodón .. . ... . . . ... 2017 20 403 40 

35 

IV. összeg ... ... 
V. 

„C" g. oszt. I. vs. 5. tag. 63. erdő
részletében a mult év folyamán ter
melt 1979 ürm 3 bükkhasábfából 1800 
ürm-nek a i állomásra tervez
tetik elszállíttatni, ahol verseny uiján 
lesz értékesítendő, 179 ürm 3 pedig az 
illetményesek és magánfelek részére 
marad vissza. 

1800 ürm 3 bükkhasábfa szállítása és 
rakásolása i állomás mel-

11335 05 

36 

IV. összeg ... ... 
V. 

„C" g. oszt. I. vs. 5. tag. 63. erdő
részletében a mult év folyamán ter
melt 1979 ürm 3 bükkhasábfából 1800 
ürm-nek a i állomásra tervez
tetik elszállíttatni, ahol verseny uiján 
lesz értékesítendő, 179 ürm 3 pedig az 
illetményesek és magánfelek részére 
marad vissza. 

1800 ürm 3 bükkhasábfa szállítása és 
rakásolása i állomás mel-

ümB 1800 75 1350 Le
jte
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VI. 
C g. oszt. III. vs. 2 0 . tag 4 0 . erdő

részlet 3 0 - 0 holdnyi fokozatok felújító 
vágásban a 9 0 éves bükkállományból 
terveztetik becslés szerint 5 5 0 m 3 bükk-
míífa és 1 8 0 0 ürm 3 bükktüzifa terme
lése. A btikkműfa a i vasúti 
állomásra szállítva és kocsiba berakva 
a szerződéses favásárlónak adandó át; 
a tűzifa a völgy alján levő erdei rako
dóra kihozva lesz értékesítendő. 
Vágásjelölés holdanként 0 2 , összesen 

6 féifinapszám __„ ... ... . . . . . . ... 2 5 0 1 5 

38 Bükkműfa döntése, legalyazása és ki-
fiirészelése.__ .. . ... ... . . . . . . ... . . m3 5 5 0 1 — 5 5 0 — 

39 Qajmóval való kéregetése a völgy 
alján lévő útig 0'1 km....  ...  .  .  ... 5 5 0 — 6 0 3 3 0 — 

4 0 Szállítása a 6'0 km  távolságban lévő 
...állomásig tt 5 5 0 3 — 1 6 5 0 -

4 0 

tt 5 5 0 3 — 1 6 5 0 -
41 Berakás a vasúti kocsikba... ... ... ... n 5 5 0 - 7 0 3 8 5 — 

42 Bükkhasábfatermelés ... . . . ... üm3 9 8 0 1 10 1U78 — 

4 3 Bükkhasáb- és dorongfatermelés... . . . n 5 2 0 — 9 0 4 6 8 — 

4 4 Bükkdorongfa ... ... ... ... . . . ... . . . n 3 0 0 — 9 0 2 7 0 — 

4 5 Az összes tűzifa egészben való leho
zása a völgyben levő erdei rako
dóra 0*2 km  ...  ... ... — n 1 8 0 0 5 0 9 0 0 

4 6 A bükkműfa méretezése és számozása m3 5 5 0 — 05 2 7 5 0 

4 7 A vágás teljes kitakarítása czéljából a 
visszamaradt értéktelen galyfa és 
egyéb hulladékra összehordása hol
danként 0'4, összesen 12 férfi
napszám ... . . . ... ... — .. . . . . -

A vágás teljes kitakarítása czéljából a 
visszamaradt értéktelen galyfa és 
egyéb hulladékra összehordása hol
danként 0'4, összesen 12 férfi
napszám ... . . . ... ... — .. . . . . - 2 50 3 0 — 

VI. összeg ... — 5 7 0 3 5 0 
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VII. 
„D" gazd. oszt. I. vs. 2. tag 10. 

erdőrészlet 20-0 holdnyi fokozatos fel
újító vágás 160 éves tölgyfaállomány
ban a következő termelési és szállítási 
munkák terveztetnek. 
Vágásjelölés 4 férfinapszám - 2 59 10 

49 Tölgyrönkfa döntése, lecalyazása és 
500 1 —1 500 -

50 A tölgyrönkfa kivontatása az erdei 
utakhoz — ... — --- —- — --- --- 500 60 300 — 

51 Elszállítása a állomás mel-
leti rakodóra 12-0 km  távolságra )} 500 5 

60 

2500 — 

53 
Máv. részére tölgytalpfatermelés: 
Góliát talpfa (2-7 m)  egyes drb. 200 — 70 140 — 

54 Góliát talpfa (27 m)  kettős 50 — so 40 — 
55 

56 

Normál talpfa (2-5 m)  egyes 500 — 50 250 -55 

56 Normál talpfa (2'5 m)  kettős » 50 — 60 30 
! 

-
1 r\r\C\ ! 

ACi1 ÁflO 57 Viczinál talpfa (2-2 m)  egyes.'. tt 1UUU 

57 

58 

59 

A termelt talpfa elszállítása a 
vasúti állomásra: 

Góliát talpfa egyes — it 200 50 100 57 

58 

59 

Góliát talpfa kettős tr 50 1 50 -
57 

58 

59 ,, 500 40 200 -

60 

61 

Normál talpfa kettős » 5C — 80 40 — 60 

61 • 100C — 30 300 — 

A kettős talpfák kettéfürészelése: 
5C 5C 2c 63 Góliát talpfa . . . - 5C ] — 5C 2c 63 

Átvitel j 885 1 
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Áthozat 

Normál talpfa ... . . . drb. 50 44 
4885 

22 

65 

66 

67 

A talpfák kalodába való rakásolása... » 1800 — 03 54 -65 

66 

67 

A talpfáknak a Máv. részére való át
adása alkalmával felmerülő ellátási 
költségekre . . . . . . . _. ... . . . 40 

65 

66 

67 Távirdapózna 6 -5 m - e s termelése ... • 1C0 — 32 32 — 

67 Távirdapózna 8 -0 m - e s termelése . . . 100 — 40 40 -
68 Távirdapózna 100 m - e s termelése . . . » 100 — 50 50 — 

69 
Szállítás a v. állomásra : 
Távirdapózna 6 -5 m - e s _  ...  ....  ... 100 30 30 

7C Távirdapózna 8 -0 m - e s .  .  ... > 100 — 40 40 — 
71 Távirdapózna ÍO'O m - e s ...  ...  ...  ... > lOf - 56 56 — 
72 Kalodás rakásolása .. . . . . . . . . . . . . . . . » 300 — 04 12 — 

73 A távirdapóznák átadásánál felmerülő 
költségekre . . . ... ... ... . . . 20 — 

73 Tölgydongatermelés ... ... . . . . . . . . . akó 1500 — 80 1200 — 

74 Tolgydonga kiszállítása a. 
nevü erdei rakodóra.. 1500 10 150 

7£ Tölgyküllőtermelés és kiszállítása a 
erdei rakodóra _ . _. drb. 3000 06 180 

76 Tölgydonga selejtezése és kirakása . . . akó 1500 — 03 45 — 76 

Tölgyküllő 100 darabos rakatokba való 
elhelyezése ... . . . .. .. .. . . . 

76 Tölgyküllő 100 darabos rakatokba való 
elhelyezése ... . . . .. .. .. . . . drb. 3000 — 01 30 

76 
drb. 3000 — 

76 A haszonfának nem alkalmas faanyagok 
tűzifára való feldolgozása ... . . . . . . 

76 A haszonfának nem alkalmas faanyagok 
tűzifára való feldolgozása ... . . . . . . üm3 300 1 — 300 — 

76 

Átvitel ... . . . 7186 — 
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I. összeg 
II. » 

III. „ 
IV. „ 
V. • 

VI. „ 
VII. „ 

K f 
6985 — 

15688 74 
1380 91 

11355 05 
1350 — 
5703 50 
7225 — 

Főösszeg - 49688 20 

Kelt.. 

Költség-nyilvántartó 
a erdőgondnokság kerületében az 
költségvetési év folyamán teljesítendő fatermelési és szállítási munkákra vonat
kozó és a 19 évi számú rendeletével 
engedélyezett költségvetéshez. 

Költségvetésileg engedélyeztetett K f. 
mellé rendelt számvevőség 

N. N. 

Erre utalványoztatott: 
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Ennek megtörténte után az igazgatási hivatal mellé rendelt 
számvevőség a kiviteli költségvetést számszerint megvizsgálja, s ha 
nehézmény nem merült fel, az igazgatási hivatal a költségszámlát 
jóváhagyja. 

A fatermelési és szállítási költségvetés és a hozzátartozó költség
nyilvántartó egy rovatos mintáját, — melyben tájékozásul a termelési 
és szállítási munkák tárgyalásának néhány példája is be van 
jegyezve, — idezárva megküldöm. 

A kiviteli költségvetések szerkesztése az előbbiekből önként 
érthető. 

Hogy jelen rendeletemnek a gyakorlatban való végrehajtásáról 
tájékozást szerezzek és ennek alapján az eljárást minden irányban 
egyöntetűvé tehessem, utasítom az igazgatási hivatalt, hogy az 
1914/15. költségvetési év lejárata után szerkesztett egyik olyan 
jóváhagyott kiviteli költségvetés eredeti példányát, amelyet az 
igazgatási hivatal ugy alakra, mint tartalomra nézve legmegfelelőbb
nek talál, a hozzátartozó költségvetéssel együtt, 1915. évi november 
hó végéig terjessze elém. 

Budapest, 1914. évi május hó 16-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Nagy Vincze  s. k. 
miniszteri tanácsos. 

II. 

KÖRRENDELET 
nem gyakorolt  vadászati  Igények  ügyében. 

(Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.) 

65656/1914/II/B. szám. — Ismételten előfordult, hogy a bárcza-
váltás mellett értékesítendő vadra egyes vadász urak igényüket 
ugyan bejelentették, a bárcza kiváltását, illetőleg a vadászat tényleges 
gyakorlását azonban elmulasztották s igy a kincstár a részükre 
előjegyezve volt vad értékesítésétől és az értékesítésből eredő 
jövedelemtől elesett. 

Felhívom ennélfogva, hogy jövőben a bárczaváltás mellett való 
értékesítésre fentartott vad lelövésére beérkező jelentkezéseket 
végérvényesen csak abban az esetben fogadja el s jegyezze elő, 



ha a jelentkező az 1911. évi 19148 sz. itteni rendelettel kiadott 
Szabályzat 6. §-ában megállapitott biztosítékot  egyúttal lefizette. 

Ennek megtörténte után a jelentkező félreérthetetlen módon 
értesítendő arról, hogy igénye mely napokra s mely vadász-, illetve 
erdőterületre nézve lett előjegyezve s egyben figyelmeztetendő, 
hogy amennyiben az előjegyzett napokon a vadászatot nem gyako
rolná, a letett biztosíték a kincstár tulajdonába megy át. 

Ehhez képest tehát az elől idézett 19148/1911. sz. rendelettel 
kiadott Szabályzatot a következőkkel egészítem ki • 

PÓTINTÉZKEDÉS. 

65656/1914/11, B. sz. — Aki a 2. § szerint az illetékes erdőgond
nokság, illetve a földmivelésügyi miniszter által megbízott közegek 
által a jelentkezés sorrendje szerint előre  megállapilott napon  vagy 
időtartamon belül  gyakorolható vadászat jogát bármi oknál fogva 
igénybe nem veszi, a 6. § szerint általa már előzetesen, a jelent
kezés alkalmával lefizetendő, illetőleg lefizetett biztosítékot  elveszti 
s az a kincstár javára teljes összegében számolandó el. 

Budapest, 1914. évi május hó 14-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Róth Lóránd  s. k. 
miniszteri tanácsi s. 

ú£ ú£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1914. évi május hóban. 

A rövidítések 
Az ákáczfa monográfiája .. . = Am. 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés _. = art. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy D. alapítvány = BBa. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb _ — — = Btr. 
Egyéb bevétel ... = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése — = Ecs. 
Erdészeti Géptan = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 

• Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár... = Npt. 
.Erdő" czimü lap = Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Erdőőr ... = Eő. 
Erdőrendezéstan (Bel.) . . . _ = Rz. 
Erdőrend^zéstan (Fekete) .. . = Rzf. 
Erzsébet királyné alapítvány = H. a. 
Értékpapírok kamatai — — — — r k . 
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 
Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza. 

m a g y a r á z a t a : 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana . . — Fösz. 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly) H. F . 
Hirdetési dij az E . L. .. . — hd. 
Hirdetési dij az „Erdő^-ben — Ehd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) ik. 
Kedvezményes lapdij kid. 
Készpénzalapitvány - k. « 
Külföldi fanemek tenyésztése _ — Kft. 
Lakbér - lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) ld. 
Legelő-erdők berendezése .. . —- M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Népszerű növénytan N. Nvt. 
Perköltség Prk. 
Postaköltség . . . pk. 
Rendkivüli bevétel — rb. 
Rendszeres növénytan I. R. = Rnt. T. 
Szálaló Erdők Berendezése Szeb. 
Tagsági díj... — td. 
Tangens-táblázatok . . Tt. 
Gr. Tisza Lajos-alapitvány T L a . 
Titkári nyugdijalap = t. ny. a . 
Tölgy és Tenyésztése .... Töt. 
Wagner Károly alapítvány._ .. _ — WKa. 

Ajtay János td. 16.—. Aschner Vilmos td. 16.—. Apatini erdőhiv. hd. 
29.50. Alakszai János Eő. 6.—, pk. —.55. Alsókaraszló község hd. 25.30. Dr. 
Bedő Albert lb. 175.—, üb. 3.50. Bund Károly üb. 2.50. Beszterczei erdőig, 
hd. 116.77. Böhm Vilmos td. 16.—. Besenyői körjegyzőség hd. 25.45. Binder 
Béla td. 16.—. Binder Vilmos td. 16.—. Borbély Sámuel td. 16.—. Bodenlosz 
József Eő. 6.—, pk. —.55. Barczarozsnyó község hd. 24.55. Bacher Adolf td. 
20.—. Benedek Albert td. 16.—. Berzenkovich Antal td. 16.—. Biró Lajos td. 
20.—. Börzsönyi Gyula td. 16.—. Beszterczebányai erdőig, hd. 9.80. Bihari 
Dezső Eő. 6.—, pk. —.55. Brunner József npt. 6.—, pk. —.72. Ballá 
János Eő. 6.—, pk. —.55. Csikmegyei kölcsönalap hd. 59.78. Czillinger János 
lb. 300.—, üb. 1.—. Chmeliczky Péter ld. 8.—. Chlebeniczei v. urb. hd. 
10.50. Chladny János Eő. 6.—, pk. —.55. Csőre Sándor Eő. 6.—, pk. —.60. 
Damsberg Antal td. 16.—. Doroszlói erdőgond. npt. 12.—, pk. —.12. Drágán 
Gyula td. 16.—. Derecskéi Károly ak. 16.—. Drágabártfalvai körjegy. hd. 21.55. 
Deák János td. 20.—. Engel Jerta lb. 500.—, üb. 1.—. Erdélyi r. k. Status k. a. 
300.—. Gróf Esterházy S. pulai erdőhiv. ld. 16.—. Az Erdőre 826.58. Fazekas 
Ferencz td. 16.—. Dr. Fekete György lb, 180.—, üb. 1.—. Fóris József ld. 
10.67. Földhitelintézet ék. 11.80 és 9.80. Fábián János td. 16.—. Földmiv. min. 
hd. 146.80. Fónai János td. 16.—. Fröhlich György hd. 21.85. Felsőmagyar
országi magpergető hd. 43.20. Faller József ak. 28.—. Faragó Béla npt. 2.—, 
pk. —.12. Fuhrmann Pál td. 16.—. Fejér Kálmán Eő. 6.—, pk. —.55. Fritz 
Rezső td. 16.—. Feketehalom község hd. 33.55. Földmiv. min. hd. 218.20. 
Felsőközépvissói közbirt. hd. 22.45. Gaal Károly lb. 150.—, üb. 1.50. Gortva 
György Eő. 6.—, pk. 1.—. Gontkó Ignácz td. 24.—. Gácsi György Eő. 6.—, 
pk. —.55. Gógl Adolf td. 32.—. Gründl Gyula ak. 16.—. Grill K. npt. 3.— 



Gyöngyös város hd. 27.35. Hain Gusztáv td. 16.—. Huttya Pál td. 10.—. 
Horváth Béla ak. 16.—. Hajdú Rezső ak. 24.—, pk. —.35. Horváth József td. 
28.—. Hering Albert td. 16.—. Horváth Sándor hd. 14.15. Hudák Lajos ak. 
2.—. Izsnyétei v. urb. hd. 21.85. Ipach Ede lb. 225.—, üb. 1.50. Illés György 
Eő. 6.—, pk. —.55. Ivancsó Bertalan td. 16.—. Jedinák János npt. 2.—, pk. 
—.45. Junghans E. hd. 152.25. Jászói prép. hd. 11.75. Jauluss és T.-sa hd. 4.—. 
Krall János td. 16.—. Kalmár Tivadar ak. 16.—. Kleisl Gyula td. 16.—. 
Kovaliczky Vladimír td. 16.—. Kisuczaujhelyi v. urb. hd. 25.15. Kovács Imre 
Eő. 6.—, pk. —.55. Kacsóh András td. 16.—. Korepka Árpád eb. —.40. Kellé 
Arthur td. 16.—. Kocsis Mihály npt. 2.—. Klausberger Károly td. 16.—. N. Kiss 
Ernő td. 16.—. Kossányi Béla td. 48.—. Koppándy Mihály Eő. 6.—, pk. —.55. 
Kelecsényi József npt. 2.—, pk. —.45. Koppányi Lajos td. 16.—. Krusetniczai 
v. urb. hd. 10.50. Kecsedi erdőgond. hd. 8.15. Kelemen László Eő. 5.50. Kör-' 
mendy Károly td. 32.—. Kókai Lajos npt. 3.—. Lehoczky János lb. 60 .— 
Lantos Pál lb. 400.—, üb. 1.50. Lippai főerdőhiv. hd. 18.05, 21.55, 20.05. 
Loványi Lenárdné ak. 30.—, pk. —.04. Liptóujvári főerdőhiv. hd. 20.45. 
Lányi Gyula td. 16.—. Lattyák Sándor td. 9.—. Lenhard Antal td. 16.—. 
Loványi Heribert td. 16.—. Lőcsei erdőgond. hd. 42.63. Lomnai v. urb. hd. 
10.50. Marsalkó Ferencz npt. 2.—, plc. —.45. Moha Róbert npt. 6.—, pk. —,55. 
Martián Livius könyvekért 35.—. Maczkó Lajos td. 16.—. M.-vásárhelyi erdőhiv. 
ld. 16.—, npt. 3.—, pk. —.45. Maróthi Emil td. 16.—. Moldvai Vilmos td. 
16.—, npt. 2.—, Fösz. 16.—, Am. 6.—. Mezőhegyesi ménesbittok Eő. 18.—, pk. 
—.68. Nyitrai püsp. urad. hd. 12.55. Neumayr és Társa hd. 27.90. Nagysebesi 
v. urb. hd. 22.95. Neszlényi v. urb. hd. 19.15. Okos Lajos Eő. 6.—, pk. —.55. 
Osterlamm Ernő td. 16.—. Ormay Gyula ak. 8.—. Persián Iván lb. 53.—, üb. 
1.—. Plotényi Jenő td. 48.—. Petrovics Kálmán Eő. 6.—, npt. 3.—, pk. —.78. 
Pintér Sándor npt. 2.—, pk. —.45. Podolin község hd. 24.55. Prekup Viktor 
td. 1 6 . - . Pintér Sándor npt. 2.—, pk. —.45. Pankovits Béla td. 8.—. Őrgróf 
Pallavicini Sándor k. a. 300.—. Dr. Reitzer László lb. 440.—, üb. 1.—. 
Rappensberger Andor td. 16.—. Rónay Antal td. 10.—. Rumann Gottfried td. 
20.—. Retter Frigyes td. 32.—. Reif Vendelin td. 48.—. Radó Gábor td. 16.—. 
Rényi K. npt. 3.—. Rákosi István npt. 2.—, pk. —.45. Sándor István npt. 2.—. 
Schaller Kálmán npt. 2.—, pk. —.12. Özv. Székács Ferenczné lb. 680.—, üb. 
2.50. Schmidt Vilmos td. 20.—. Surjánszky Kálmán td. 16.—. Szilágyi László 
td. 20.—. Székely Lajos Eő. 6.—, pk. —.55. Szakmáry Géza npt. 60.—, pk. 
—.12. Selmecz város npt. 2,—, pk. —.12. Suszter Rezső td. 20.—. Szeleczky 
Andor hd. 1.40. Selmeczi főiskola hd. 20.73. n. Scholtz Ottó örök. ak. 48.—. 
Schmuck Béla Eő. 6.—, pk. —.55. Sipos Mihály td. 16.—. Schurina Vilmos td 
10.—. Szabó István td. 8.—, npt. 6.—, pk. —.35. Tuskó Gábor Eő. 6.—, pl. 
—.45. Thuránszky Béla td. 48.—. Tökösi herczegi erdőgond. hd. 26.15. Török 
Ödcn td. 46.—. Teichner-czég npt. 3.—. Tóth Gyula att. 50.—. Udvardy József 
npt. 2.—, pk. —.45. Vargyasi közbirt. hd. 21.50. Vauk Miklós Eő. 6.—, pk. 
—.55. Weyda Frigyes td. 16.—. Wilde Ferencz td. 16.—. Zimay János td. 4.—. 
Zuskin Ferencz att. 25.—. Zathureczky Nándor td. 16.—. Zsilparorcznyi v. urb. 
hd. 58.75. Zachar Jakab td. 16.—. 



Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1914. évi XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm)  garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a)  faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b)  más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

r l t r t K I É „ 
német bi rod . szab . * 

F A T U S K Ó R O B B A N T Á S Á H O Z / 

P I E P E R A D O L F gyára, M O E R S a. RHEIN. 

A r a n y é r e m , 

p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s 

(6. X I I . 6 

Egyetemes bnsszóla-müszereket 
valamint mindennemű m é r ő e s z k ö z t készíte
nek a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

nkáczió mellett 

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

WIEN V., Harímanngasse 5. 
Képes á r j e g y z é k ingyen, bérmentve és posta
fordultával. Minden használatú műszer állandóan 
k é s z l e t b e n van. J a v i t á s o k és átalakítások 
— akkor is, ha a műszerek nem a mi gyárunkból 
származnak — l e g j o b b a n ós" 
leggyorsabban eszközöltetnek, 
— Szállítás kívánatra m a g y a r . , ^ = = ^ 

czégek utján in lühet.iéges. 



A K N A S A L A T I N A I GYÖRGY ALBERT 
oKl. bányamérnőK, á v t . nyug. főfelügyelő 

IRODÁJA : 

B U D A P E S T , I. , B U D A F O K I - U T 2 2 . S Z Á M . 

Sűrgönyczim : SZÉNÉRCZ BUDAPEST. 
TELEFON : 130-95. (3 . XII . 12. ) 

( 7 - 6 . ) 



Az egyetlen hazai ilynemű vá'lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen zavar a beszerzésnél, 
gyors és pontos kiszolgálás, versenyárak. — Számos m.  kir. állami erdő
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 

K é p e s ArJegyzéU I n j c j e i i éa b é r m e n t v e . 14. XXIV. 12.) 

Akadémiai képesítés ű f ő e r d é s z, nőtlen , 
több nyelve t beszél , a z erdőgazdasá g é s vadá -
szat, a  fa - é s fürészkezelésbe n jártas, legjob b 
ajánlatokkal, ak i kötelezettsége t válla i a z ura -
dalom jövedelmeine k emelésére , állás t kere s 
„Birtokkezelő vag y főerdész " alatt a kiadóhiva -
talnál. ( 8 . IV. 4 . ) 

Élethivatás. Magasabb erdőtisztviselő kerestetik egy nagyobb 
erdélyi bükkös kihasználásának vezetésére. Üzemi gyakorlottsággal 
biró, a magyar, román és német nyelvet beszélő fiatalabb urak 
(erdélyi szászok előnyben) jelentkezzenek R. Z. K . jelige alatt a 
kiadóhivatalban. ( 9 . II. 2 . ) 



nevü robbanté-anyaggal va ló e r d ö i r t á s o k a kézi-
i r t á s s a l szemben a következő előnyöket biztosítják : 

A munkaidő két h a r m a d á n a k m e g t a k a r í t á s á t . Hihetetlen kevesebb m u n k a e r ő t . J e l e n t e 
kenyen kevesebb k iadás t . Azonnal e k e t i s i t í , g y ö k é r m e n t e s t a l a j t , nem létezik többe 
e k e t ö r é s , i n d j á r t a z első évben t e r m é s t , mivel az ASTRALlT-tal való g y o r s robbat.ta.si 
m u n k a következtében a t a v a s z i v e t é s ideje nem mulasz ta t ik el. Nagyobb famennyiség 
t e r m e l é s t a g y ö k é r f a k i t ermelése á l ta l . A gyö e r e k n e k és tuskó fának elönyosebb é r t é k e 
s í tését , mivel szá l l í tható n a g y s á g b a n hasitódik össze . N a g y m é r v ű és mely t a l a j l a z i t a s t . 

A MII NOBEL-lel e s z a lá veszél y mii Kezelhet ő A M I T 
nevü r o b b b a n t ó a n y a g : a je lenkor e l i smert legjobb és l eghatásosabb b i z t o n s á g i 
r o b b a n t ó a n y a g j a . Bármily robb intási munkánál a legnagyobb m e g t a k a r i t á s t e r e d m é 
nyezi. Az ASTRALIT a legnagyobb előnynyel m é g a következő munkálatoknál is h a s z 
n á l h a t ó : talajjavításhoz, talajlazitáshoz. szölöforgatáshoz. jryümölcsfagödrök kirobbantására, 
a vizet át nem bocsátó rétegek áttöréséhez stb. stb. Az ASTRALIT lökés, dörzsölés és tűzzel 
szemben érzéktelen, amiért is a ha tos ig - által ..veszély nélkül kezelhető" robbantóauyag-nak 
lett minősítve, mÍDek következtében a dinamitra nézve fennálló elővigyázati szabályok, a 
szállítás és raktározás szempontjából, az ASTRALIT-ra nem terjednek ki'; a vasúton t e h e r -
é s g y o r s á r u k é n t is szállítható. Az ASTRALIT minden munkásnak a kezébe adható. 

A NOBEL R.- L WIE N É S POZSOHUBA H 
•szívesen szolgál felvilágosításokkal és az ilyen munkákhoz díjmentesen küld ™ b b a " ^ t . e £ , b í > Í ; 
kusokat, kik a munkásokat bevezetik. T á j é k o z t a t ó t az A S T R A L i T - r o l és Ú T M U T A T Ó T 
a t u s k ó i r t á s r ó l ingyen küld. * 5- ^ L 

Csáky Albin gróf örökösei uradalmában Prakfalván (Szepes 
megye) oki. erdőmérnökjelölt előmenetelre való kilátással 1915. 
január 1-ei belépéssel alkalmazást nyerhet. Tót nyelv feltétel, 
írásbeli pályázatok okmánymásolatokkal és fizetési igények meg
jelölésével dr. Roth Gáborhoz (Budapest, II., Margit-rakpart 43.) 
küldendők. (10. II. 2.) 

Bükkfaeladási hirdetmény. A tarányosi volt úrbéres bir
tokosságnak 38882/1908. számú F. M. rendelettel engedélyezett 
114 -43 kat. hold rendkivüli fahasználati területén található 8404 
tömörköbméter (m 3) bükktüzifára becsült fakészlet 11.565 korona 
kikiáltási ár mellett folyó évi július hó 10-én Kecskésen a Qrün-
baum Laum-féle vendéglő helyiségében délelőtt 11 és fél órakor 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni. 

Bánatpénz 1157 korona. 

http://robbat.ta.si


Eladás becsértéken alul nem történik. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Árverési feltételek és becslési munkálatok a bánffyhunyadi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Tarányos (u. p. Kalotaszentkirály, Kolozs megye), 1914. évi 
május hó 26-án. 

II 21 F l o r e L á s z l ° 
\ ' ' ' ) volt úrbéres birtokossági elnök. 

Pályázati hirdetmény. 116713 914/A, I. sz. — A magyar királyi 
államvasutak pályafentartási és épitési szolgálatánál mintegy 20—24 
oly mérnöki állás van üresedésben, amelyeket a selmeczbányai 
m. kir. erdészeti és bányászati főiskolán oklevelet szerzett mérnökök
kel szándékozunk betölteni. 

Ez állásokra ezennel pályázatot hirdetünk. 
A selmeczbányai m. kir. erdészeti és bányászati főiskolán ok

levelet szerzett oly mérnökök, akik a felvétel általános kellékeinek 
megfelelnek s a megtartandó orvosi vizsgálaton a vasúti szolgálatra 
alkalmasaknak találtatnak — az ideiglenes alkalmazás mellőzésével — 
azonnal évi fizetéses, végleges minőségű mérnökökké neveztetnek 
ki a m. kir. államvasuti tisztviselők részére az 1907. évi L. t.-cz. 
által megállapított A)  fizetési táblázat VIII. fizetési osztályának 
3. fizetési fokozatába. 

Ezzel az első kinevezéssel évi 2300 K fizetés és a szabályszerű, 
beosztási helyek szerint 450 és 900 K között váltakozó lakáspénz jár. 

Az osztálymérnökségekhez beosztott mérnökök ezenfelül éven
ként 1000 K utiátalányban és nagyobb építkezések tartamára meg
felelő összegű épitési pótlékban is részesülnek. 

A beosztásuknál fogva utazási átalányban nem részesülő mér
nökök, hivatalos utazásaik alkalmával napi- és fuvardijakat számit
hatnak fel. 

Ugy maguk, valamint közvetlen családtagjaik (feleség és 
gyermek) saját vonalainkon szabad utazási kedvezményben és mér
sékelt áru tüzelő- és világitóanyagok kedvezményében, valamint 
egyéb kedvezményekben is részesülnek. 

A magasabb fizetési fokozatba, illetve fizetési osztályba való 



előlépés a VI. fizetési osztály 1-ső fizetési fokozatáig bárom 
évenként törvényileg biztosítva van, de kiváló szolgálattétel esetére 
a várakozási idő megrövidíthető. 

A vasút szolgálatába való felvétel a következő minősítéshez 
van kötve: 

Csak oly egyén vehető fel, aki 
1. magyar állampolgár; 
2. 18-ik életévét már betöltötte, de 35 ik életévét a felvétel 

időpontjában meg nem haladta; 
3. szellemileg és testileg ép és a vasúti szolgálatra alkalmas; 
4. csőd, vagy gondnokság alatt nem áll; 
5. bűntett, vagy nyereségvágyból elkövetett vélség miatt vád 

alá helyezve, vagy általában szabadságvesztésbüntetés alatt nincsen; 
nyereségvágyból eredő bűntett, vagy vétség miatt elitélve nem volt 
hivatalvesztésre szóló ítélet hatálya alatt nem áll és erkölcsi tekin 
tétben egyébként sem esik kifogás alá; 

6. az előirt iskolai képzettséggel bír. 
A pályázó szellemi és testi épsége és vasúti szolgálatra való 

alkalmassága 4 K vizsgálati dij és az orvosi bizonyítványra fel
ragasztandó 1 K-ás okmánybélyeg beszolgáltatása ellenében hivatalos 
felszólításra vasúti orvosaink által állapittatik meg. 

A felvétel többi kellékeit a sajátkezüleg irt pályázati kérvényhez 
csatolandó hiteles okiratokkal ke'l igazolni. 

A pályázati kérvényhez csatolni kell tehát a honossági, illetve 
illetőségi bizonyítványt, a születési anyakönyvi kivonatot, a 4. és 
5. pontok alatt emiitett körülményeket igazoló hatósági bizonyít
ványt és az erdész- vagy bányamérnöki oklevelet. 

A pályázati kérvényhez a katonai viszonyt feltüntető okmányt 
is csatolni kell s meg kell említeni a pályázó családi állapotát, 
továbbá valamely alkalmazottunkkal fennálló rokonsági viszonyt is. 

Végül igazolni kell a pályázónak korábbi foglalkozását is. 
A pályázati kérvények egy koronás okmánybélyeggel ellátva 

a magyar királyi államvasutak igazgatóságának A/W.  (személyzeti 
ügyek) osztályához (Budapest, VI. ker., Andrássy-ut 73—75.) nyúj
tandók be. 

Budapest, 1914. évi május hóban. 
{12. II. 1.) Az  igazgatóság. 



Tölgyfaeladási hirdetés. 786/914. sz. — Brassó vármegyében 
fekvő Feketehalom község 1914. évi augusztus hó 3-án délután 
3 órakor a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli 
ajánlat utján eladja: 

A) a községi erdőnek a „Teudorf" nevü részletében („A" ü.-o. 
II. 16. g.) termelt mintegy 927 darab 442-21 m3-re becsült tölgy
szálfát. 

A becs- és kikiáltási ár 6893 K. Továbbá: 
B) a „Schindelrücken" nevü erdőrészben („A" ü. o. III. 7. 

a. b.) található mintegy 3279 drb. és 1739-56 rrfi haszonfára, 
5021 ürm  hasábtüzifára és 2215 kétfogatú szekér galy- és ágiára 
becsült, lábon álló tölgyfa. A becslés és kikiáltási ár 44.847 K. 

A kikiáltási árnak 10%-a bánatpénzül az árverést vezető kezé
hez leteendő. 

Az Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt a 
községi elöljáróságnál benyújtandók. 

Becsáron alóli és utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becs

lés a községi irodában betekinthető. 
Feketehalom, 1914. évi május hó 27-én. 

(13. II. 1.) Az  elöljáróság. 

Tölgy-, juhar-, kőrisépület- és müszerfa-, tölgybányafa-, 
vasúti talpfa- és faragott keritésosziopeladás. 19829/I/B/l. sz.— 
A delnekakasfalvai erdőgondnokságban termelt és a hirdetés czimé-
ben felsorolt faanyag 5 (öt) eladási csoportban, zárt Írásbeli aján
latok utján fog eladatni. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1914. évi június hó 22-én déli 12 
óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be, ahol azok 
június hó 23-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, árverési 
és szerződési feltételek, valamint ajánlati űrlapok és borítékok a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi május hóban. 
(14) Ai.  kir.  földmivelésügyi miniszter. 



Luezfenyő- és bükkfaeladási hirdetmény. 610,1914. sz. -
Csikszentkirály község erdőfülei Hatod határán 1346/1911. sz. a. 
határozattal engedélyezett Tányéros, Veresbánya, Tetőfenyő, Vito-
szarka nevü erdejében kijelölt 4375 darab luezfenyő, 8903 darab 
bükk, hivatalos becslés szerint 5161 m 3 fenyőműfa és 10.351 m 3 

bükktüzifakészletet a községházán 1914. évi június hó 22-én d. e. 
10 órakor tartandó Írásbeli zárt ajánlatokkal összekötött nyilvános 
szóbeli árverésen egy tömegben, kikiáltási áron felül tövön az erdő
ben eladja. 

Kikiáltási ár 35.652 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10° o-a. 
Pót- és utóajánlatok nem fogadtatnak el. Részletes becslés, 

árverési és szerződési feltételek Csikszentkirály községházánál és 
az oklándi m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1914. évi május hó 26-án. 
Cseh Károly  (15) Simon  Ádám 

k. jegyző. k. biró. 

Árverezési hirdetmény. 730,1914. sz. — A földmivelés
ügyi m. kir. miniszter urnák 1914. évi márczius hó 16-án 
12732/I/Á/2. szám alatt kelt rendeletével engedélyezve lett a 
toroczkói volt úrbéreseknek tulajdonát képező »Falom oldal" 
nevü helyről (törvényhatósági ut mellett, vasúti állomástól 2—3 km 
távolságra) a B. Ü. osztály 10—16. és 18. osztagának körül
belül 131 kat. holdat kitevő területén lévő faállománynak ki
használása. 

Ennek fatömege körülbelül 2297 m3 tölgyműfa és 
9244 m 3 tölgy- és bükktüzifa. 

Összesen ... ... 11541 m3 

Ezen erdő eladása meg fog tartatni Toroczkón, 1914. évi 
július hó 5-én a körjegyzői irodában délelőtt 10 órakor. 

A hivatalosan megállapitott becsérték mint kikiáltási ár 35.716 
korona, azaz harminczötezerhétszáztizenhat korona. 

A szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénzzel felszerelt 
írásbeli ajánlatok az árverezés előtti napokon, de legkésőbb az 
árverezés napján délelőtt 9 óráig Toroczkón lakó Zsakó Mihály 
volt úrbéresek elnökéhez adandó be. 



TV 

Szabálytalan és hiányosan felszerelt utó- és távirati, nem
különben becsáron aluli ajánlatok visszautasittatnak. 

Az árverési feltételek és részletes becslési adatok a tordai 
m. kir. erdőhivatalnál, a topánfalvi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál, valamint Toroczkón a körjegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt megtekinthető. 

Toroczkó, 1914. évi május hó 29-én. 
Zsakó Mihály  s. k. (16. II. 1.) Altnási  Ferencz  s. k. 

elnök. jegyző. 

Tüzifaeladás. Vasúti kocsiba rakva ab Környe állomás, friss 
vágású, mintegy 3000 m  cserhasáb, 500 m  cserdorong, 600 m 
tölgyhasáb, 450 m  tölgydorong, 350 m  kőris-, juharhasáb, 450 m 
kőris-, juhardorong, 2600 m  bükkhasáb és 700 m  hárshasáb, ösz-
szesen körülbelül 8650 m,  Írásbeli ajánlatok utján eladó. Az ajánla
tok folyó évi július hó 15-ig nyújtandók be az uradalmi erdő
hivatalhoz Síkvölgy, u. p. Bánhida, Komárom megye, hol a fa meg
tekinthető és a szerződési feltételek is megszerezhetők. (17) 

Versenytárgyalási hirdetmény a zborói leégett Rákóczy-
kastély, leégett Rákóczy-templom és torony ujrafedési munkálataira. 
19971/1914/I/B/4. — A zborói Rákóczy-kastély, templom és torony 
ujrafedési munkálataira ezennel nyilvános Írásbeli versenytárgya
lást hirdetek. 

Kiadásra kerülnek: 
a) a Rákóczy-kastély ujrafedésével kapcsolatos kőmives-, 

ács-, tetőfedési és bádogosmunkák; 
b) a Rákóczy-templom és torony fedésével kapcsolatos 

kőmives-, ács-, tetőfedési és bádogosmunkák; 
Az ajánlatok alapjául szolgáló általános és részletes feltételek, 

továbbá a szerződés tervezete, a használandó ajánlati minta, valamint 
az ajánlati költségvetés mintája és az épitési tervek és rajzok a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál Tótsóváron a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, illetőleg a szerződés tervezete, az ajánlati minta 
és az ajánlati költségvetés mintája (2) kettő koronáért a tótsóvári 
m. kir. erdőhivataltól megszerezhető. 

Az ajánlat mellékleteivel együtt kellően lezárt és lepecsételt 



borítékban a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 1914. évi június hó 
19-én délelőtt 12 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlatok az 1914. évi június hó 26-án délelőtt 9 órakor 
bontatnak fel a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál. 

Budapest, 1914. évi június hó. 

Árverési hirdetmény az apatováczi kincstári ásványvíz-
gyógyforrás bérletére. 4675 1914. szám. — A szokolováczi kir. 
erdőgondnokság kerületében lévő apatováczi kincstári ásványvíz-
gyógyforrás és tartozékainak 15 évre leendő bérbeadása iránt 
az alulírott kir. erdőigazgatóságnál Írásbeli versenytárgyalás fog 
megtartatni. 

A zárt ajánlatok legkésőbb a folyó évi július hó 2-án d. u-
2 óráig az alulírott kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be, ahol 
is azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fog
nak felbontatni. 

Az általános árverési és szerződési feltételek megtekinthetők 
és kaphatók az alulírott kir. erdőigazgatóságnál és a szokolováczi 
kir. erdőgondnokságnál. 

Zagreb, 1914. évi június hó 2 án. 

Tölgykádárfaeladás. 80225 1 B. 1. A keczerpekléni, ránk-
füredi és tótsóvári raktárakban, illetve a bekényi erdei rakodón 
készletezett 34.212 darab oldal és 12.495 fenékdonga, 5'6 akó 
sörösdonga és 6694 -36 németdonga négy eladási csoportban zárt 
írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1914. évi június hó 25-én déli 12 
óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 1914. 
évi június hó 26-án délelőtt 10 órakor az erdőhivatalnál nyil
vánosan bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 
szerezhetők be. 

Budapest, 1914. évi június hóban. 

(18) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

(19) Kir. erdőigazgatóság. 

(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Pályázati hirdetmény. A szepesi róni. kath. püspökség szepes-
megyei birtokán kinevezett erdőgondnok lemondása folytán a szepes-
véghelyi erdőgondnoki állásra (vasúti állomás: Poprádfelka) újból 
pályázat hirdettetik. 

A kinevezendő segéderdőmérnök javadalmazása: 
1. Fizetés 1900 korona. 
2. Lakás kerttel. 
3. Lótartási átalány 1400 korona. 
4. Illetménytüzifa házhoz szállítva 70 ürm. 
5. 8 métermázsa buza, 8 métermázsa rozs, 16 métermázsa árpa, 

1 métermázsa hüvelyes. 
6. IHetménybor (két hordó) váltság 160 korona. 
7. Illetményföld 2 kat. hold. 
8. 3 darab tehéntartás (nyárára legelő, télire elegendő széna, 

házhoz szállítva). 

Pályázati kérvényhez csatolandó: 
1. Keresztlevél. 
2. Erd. államvizsgálati bizonyítvány. 
3. Eddigi szolgálatról szóló bizonyítvány. 
4. Erkölcsi bizonyitvány. 
5. Egészségi bizonyitvány. 
A tót nyelvnek legalább is szóban való bírása megkívántatik. 
Kérvényben fölemlitendő, hogy katonai szolgálatának mikor 

tett eleget. 

A kinevezendő püspöki segéderdőmérnök egy évi próbaszol
gálat után fog állásában véglegesittetni, ezen év a nyugdíjba be 
lesz számítva. 

Az állás legkésőbb 1914. évi október hó l-jével —- de lehe
tőleg előbb is — elfoglalandó. 

Kérvények püspök ur őnagyméltóságához Szepeshelyre, u. p. 
S/.epesváralja czimzendők s a püspöki erdőhivatalhoz — Szepes
tapolcza — nyújtandók be. 

Kérvények beadásának végső határa július hó 15. 
Szepestapolcza, 1914. évi június hó 6-án. 
(Vasúti állomás: Poprád-Felka.) 

(21) Püspöki  uradalom  erdőhivatala. 



Termelt tölgy-, szilhaszonfa- és tüzifaeladás. (A vágásban.) 
1790/1914. sz. — Az apatini m. kir. erdőgondnokság Gájspitz 
nevü vágásában mintegy 758.852 tm?  tölgy és 53.078 tm?  szil
haszonfa, 600 ürm  tölgy hasáb, 400 ürm  I. oszt. 345 ürm  II. oszt. 
dorong, 50 ürm  selejtes fa és 760 ürm  íuskófa. 

A bezdáni m. kir. erdőgondnokság kozorai vágásában mint
egy 2855 tm?  tölgyhaszonfa, 382 ürm  I. oszt., 572 ürm  II. oszt. 
dorong, 1 ürm  selejtes, 285 ürm  tuskófa és 15 ürm  selejtes tuskófa 
1914. évi június hó 22-én és következő napjain csoportokban 
nyilvános szóbeli árverésen a helyszínén eladásra kerül. 

Az árverési és szerződési feltételek nevezett erdőgondnok
ságoknál betekinthetők. 

Apatin, 1914. évi június hóban. 
M. kir.  erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. A veszprémi püspökségi uradalomban 
2000 korona készpénz, 80 korona egyenruhaátalány, egy búto
rozott szobából álló lakás, fűtés, világítással javadalmazott, nőtlen 
segédtiszti állás pályázat utján töltetik be. A kinevezendő segéd
tiszt által a hivatalos utazások és kiküldetések alkalmával felmerült 
költségek és napidijak szabályzatszerüen elszámolhatók akkor és 
ott, ahol uradalmi fogat és ellátás nem adatik. Feltételek: erdé
szeti főiskola sikeres elvégzése s államvizsgái oklevél; erdő
felmérésben s üzemtervek készítésében gyakorlati jártasság; egy 
évi próbaszolgálat, mely a véglegesítés után a nyugdijképes 
szolgálati időbe beszámittatik. Megfelelő szolgálati idő után az 
előléptetés kilátásba helyeztetik. A bélyegtelen kérvény, melyhez 
keresztlevél, főiskolai index, államvizsgái oklevél, esetleg a katonai 
szolgálati igazolvány melléklendő, folyó évi július hó 15-ig a 
veszprémi püspökségi javak jószágkormányzóságához Veszprém 
küldendő. Az állás a kinevezés megtörténte után azonnal, de 
legkésőbb folyó év szeptember hó l-ig elfoglalandó. (23) 

Részvényaláirási felhívás. A „Pátria" Irodalmi Vállalat és 
Nyomdai Részvénytársaság 1914. évi június hó 3-án tartott rend
kivüli közgyűlése elhatározta, hogy a társaság eddigi, 1250 darab 
300 korona névértékű részvényre oszló, 375.000 koronát kitevő 



alaptőkéjét 750.000 koronára emeli fel, 1250 darab egyénként 
300 korona névértékű részvények kibocsátásával. 

1. A régi részvények birtokosainak a kibocsátandó 1250 drb. 
uj részvényből 625 drb. uj részvényre elővételi jogot ajánlunk fel, 
oly módon, hogy minden két régi részvény egy uj, 300 K név
értékű részvénynek 400 K (négyszáz korona) árfolyamon való 
átvételére jogosít. Fél részvényeket nem bocsátunk ki, a páratlan 
számú részvények tulajdonosainak azonban megadjuk a jogot, hogy 
ezen újonnan kibocsátandó részvények megszerezhetése czéljából 
más részvényesekkel egyesülhessenek. Az uj részvények az 1916. 
április hó 1-én kezdődő üzletévvel részesülnek az üzleti nyere
ségben. 

2. Az uj részvények kibocsátási ára darabonként 400 K, mely 
összeg három részletben fizetendő, még pedig: 

1914. szeptember 1. 30% 
1915. május 1. 3 0 % 
1916. április 1. ._. 4 0 % 

A közgyűlés az igazgatóságot felhatalmazta arra, hogy az 
utolsó 40%-ot, amennyiben arra szükség volna, már 1916. január 
hó 1-én bekérhesse. A befizetés napjától 1916. márczius hó 31-ig 
számított évi 5% kamatot fizetünk pro rata temporis. Minden uj 
részvény után 2 korona 50 fillér bélyegilleték és kiállítási költség 
fizetendő az első, azaz folyó évi szeptember 1-én esedékes részlet 
alkalmával. 

A részletek késedelmes befizetése, vagy a befizetés elmulasz
tása az alapszabályok 7. §-ának alkalmazását vonja maga után.*) 

3. Az elővételi jog gyakorlása czéljából a régi, névre szóló 
részvények 1914.  július hó  15-ig  a szokásos üzleti órákban pénz
táruknál, IX., Üllői út 25. szám. lebélyegzés végett bemutatandók. 

*) 7. §. A részvényekre eszközlendő elkésett befizetés után 6%> késedelmi 
kamat fizetendő. 

Azon részvények számai, melyekre a befizetés a kitűzött határidőig nem 
teljesíttetett, hivatkozással a be nem fizetés alapszabályszerü következményeire, 
háromszor kihirdetendők. 

A harmadik kihirdetés megjelenésétől számítandó 30 nap lefolytával a 
társaság jogosítva van azon részvényeket, melyek után a befizetés nem telje
síttetett, semmiseknek kijelenteni s ezen megsemmisített részvények helyett ujakat 
kibocsátani. 



4. Az a részvényes, ki elővételi jogát az előző pontban emiitett 
határidőig, a jelzett módon nem gyakorolja, e jogát elveszti 

5. Az elővételi jog határidejének lejárta után, amennyiben a 
felajánlott 625 drb. részvény fentjelzett módon elhelyezni nem 
tudnók, továbbra is a régi részvényeseknek kívánjuk biztosítani a 
megmaradt részvényeket oly módon, hogy a páratlan részvények 
tulajdonosainak, akik az uj részvények megszerezhetése czéljából 
más részvényesekkel egyesülni nem óhajtanak, p Íratlan részvényük 
után egy uj részvénynek 450 koronán való megszerzésére adunk 
jogot. Az ezután netalán még fenraaradó uj részvények darabonként 
500 koronával korlátlan számban lesznek jegyezhetők, ugyanazon 
befizetési módozatok mellett, mint az előbb említettek. 

6. Ha a részvények elhelyezése az 1. és 5. pontban ismer
tetett módon nem sikerülne, ugy felhafalmaztatik az igazgatóság, 
hogy a megmaradt részvényeket idegeneknek is eladhassa. 

7. Az uj kibocsátási részvényekre teljesitett befizetésekről 
elismervényt adunk, amely elismervények bevonása ellenében az 
új 300 K névértékű részvényeket 1916. április hó 15-től kezdve 
fogjuk kiszolgáltatni. 

Budapest, 1914. június havában. 
„Pátria" Irodalmi  Vállalat  és  Nyomdai  Részvénytársaság. 

Termelt fenyőépület- és műfaeladás a tőkési rakodón. 
502/1914. szám. - A tőkési m. kir. erdőgondnokság vágásaiban 
1913. évben termelt és a tőkési rakodóra kifuvarozott 1197 darab = 
707'97 m 3 gömbölyű fenyőhaszonfa 21 csoportra megosztva, a 
folyó évi július hó 7-án délelőtt 10 órakor Tőkésen a in. kir. 
erdőgondnokság irodahelyiségében, zárt Írásbeli ajánlatok benyúj
tásával egybekapcsolt nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül. 

írásbeli ajánlatok legkésőbb folyó évi július hó 6-ik napjának 
d. u. 4 órájáig nyújtandók be a nevezett erdőgondnokságnál 
Tőkésen (u. p. Felsőszőcs, Szolnok-Doboka megye). 

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál 
megszerezhetők. 

Nagybánya, 1914. évi június hóban. 
(24) M.  kir.  főerdőhivatal. 



Három jól kifejlett uhu eladó. Czim: Lángos Lajos, Jolsva 
(Qömör m). (25) 

Termelt tölgy-, szilhaszonfa- és tüzifaeladás. (A vágásban.) 
2099/1914. szám. — A doroszlói m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó 
bácsordasi alsó erdei vágásában lévő 74-809 tm 3 haszonfa és 29 
ürm3 cserhasáb-, 142 ürm3 tölgy hasáb-, 12 ürm 3 I. oszt. dorong-, 
2 ürm 3 selejtes, 137 ürm 3 tuskó- és 2 ürm 3 selejtes tuskófa a folyó 
évi június hó 25-én helyszínén megtartandó nyilvános szóbeli 
árverésen kerül eladásra. 

Az árverési és szerződési feltételek a doroszlói m. kir. erdő
gondnokságnál megtudhatók. 

Apatin, 1914. évi június hóban. 
(26) M.  kir.  erdőhivatal. 

Tüzifaeladás. (Vágásban a tő mellett.) 2176 1914. szám. — 
Az alsódombrói m. kir. erdőgondnokság alsókövesi két vágásában 
termelt összesen 3790 ürm 3 különböző választékú kemény tűzifa két 
eladási csoportban, zárt írásbeli versenytárgyalás utján fog eladatni. 

Az ajánlatok 1914. évi július hó 5-én déli 12 óráig nyúj
tandók be az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál, hol azok július hó 
6-án d. e. 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa 
(Temes megye) és az alsódombrói m. kir. erdőgondnokságnál 
Marosborsa (Arad megye) díjmentesen szerezhetők be. 

Lippa, 1914. évi június hóban. 
(27) M.  kir.  főerdőhivatal. 

Termelt tölgyépület- és müfaeladás. 5327/1914. sz. — A mára
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál fara kódokon készletezett 
tölgyépület- és műfa zárt írásbeli versenytárgyalás utján fog eladatni. 

Az ajánlatok folyó évi június hó 24-én délután 4 óráig nyúj
tandók be az alulírott erdőigazgatóságnál, ahol azok június hó 
25-én d. e. 9 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Az ajánlatok az egyes rakodókon levő csoportokra s ezek 
részleteire is megtehetők. Az értékesítési feltételek, ajánlati űrlap 
és boriték az erdőigazgatóságnál díjmentesen megszerezhetők. 

Máramarossziget, 1914. évi június hóban. 
(28) Magyar  királyi  erdőigazgatóság. 
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RENDSZERES NÖVÉNYTAN. Irta: dr. Tuzson János. I. Általános rész és a 
virágtalan növények. Ára egyesületi tápoknak 8 K. Bolti ára 10 K. 

A FENYŐFÉLÉK FÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVETTANA. Itta: 
dr. Hollendonner Ferencz. Ára tagoknak ló K, másoknak 25 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete La)os. Ara tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. 

AZ ÁKÁCZFA MONOGRÁFIÁJA. Irta: Vadas Jenő. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 6 K, másoknak 8 K. 

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

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3 kötet. 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagok
nak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1889. (I—IX.) évfolyam teljesen el
fogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron visszaváltja.) Elfogyott 
továbbá az 1890. (X.), 1892—5., 1899. (XIX.) 1901—3.: (XXI—XXIII.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az 1908. évi XXVIII. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az 1909. évi XXIX. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az 1910. és 1911. évi (XXX. és XXXI.) évf. ára tagoknak 2 K, másoknak 4 K. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 

Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K. 
HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők

nek 1 K 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 
A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: Gellért 

József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. küldendő. 
A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 

tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K, másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 10 1111. KUIUC1IUU. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta : Bund Károly. Ara 4 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 K 20 fill., 

ill. 90 fill. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
FÁBÓL KÉSZÍTETT CZUKOR ÉS ALKOHOL. Irta: dr. Zemplén Géza. Ára 

tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 f küldendő be. Kapható 
az Eggenberger-féle könyvkereskedésben is. (Budapest, IV., Kecskeméti-u. 3.) 

NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott 
II. füz. Mohpk. edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas növények. Ára 3 K. Irta Fekete Lajos. 



Az Országos  Erdészeti  Egyesületnél  továbbá megrendelhetők a következő 
művek, melyek után egyesületi  tagok  és  könyvkereskedők  25  százalék  árenged-
ményben részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉQSZÁMITÁSTAN. Irta: Fekete Lajos. Ara 4 K, ill. 3 K. 

Árszorzóknál rendelhetók^meg: 
ERDŐBECSLÉSTAN. Irta: Sóltz Oyula és Fekete Lajos. Ára 8, ill. 6 K. Kapható 

Fekeie Lajos min. tanácsosnál Selmeczbányán. 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDŐAKADEMIA TÖRTENETE ÉS ISMER

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

ERDŐRENDEZÉSÜNK FEJLESZTÉSÉRŐL. Irta Muzsnay Géza, Zsarnócza 
(Bars m.). Ára 5 K, bérmentesítve 5 K 45 f. 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Muzsnay Géza, Zsarnócza (Bars m.). Ára 10 K 
bérmentesítve, ajánlva 10 K 55 f. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

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

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

AZ ERDŐ, ANNAK MÜVELÉSE, HASZNAI, VÉDELME ÉS RENDEZÉSE. 
28 ábrával. Irta: Földes János. 1911._Megrendelhető a „Pátria" irod. váll. 
és nyomdai r.-t.-nál, Budapest, IX., Üllői-út 25. Ára 1 K. 

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

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

ERDÖVEDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K 40 f) 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.. 

Ára 5 K. 
GRAFOSZTATIKA ES VASSZERKEZETEK. Ira: Kövesi Antal. Ára tagoknak 

8 K, másoknak 1 nK. (Kapható ugyanott.) 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA 

I—XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kaphtó 
ugyanott.) Ára 1 K. 

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

TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendező
sége. (Jolsva, Gömör m.) Ara 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE Es MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő. 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeurn körút 2. szám. 

ÚTMUTATÁS ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSÉRE ÉS AZ AZOKKAL VALÓ 
BÁNÁSRA. Irta : Béky Albert. Kapható díjtalanul a m. kir. földmivelésügy 
minisztérium könyvtárától levelező lapon kifejezett kívánatra. 

A MAGYAR BIRODALOM FONTOSABB FÁSNÖVÉNYEINEK MAG- ÉS 
TERMÉSHATÁROZÓJA. Irta: Petricsek  Adolf.  Selmeczbánya, 1909. Joer
ges A. özv. és fia kiadása. Ára 1 K 60 f. 

»A VADÁSZ-VIZSLA." Gyakorlati útmutató a vizslanevelés, tanitás, használat 
és gyógykezeléshez. Irta: Stark Dezső főerdész. III. kiadás. Ára 2 K. Meg
rendelhető a „Pátria" irodalmi vállalatnál, Budapest, Üllői-ut 25. 

KEDVEZMÉNY. A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, 
VII., Városligeti-fasor 9. sz.) vizgyógyintézetében az Országos Erdészeti 
Egyesület tagjai 2 5 % kedvezményben részesülnek. Kedvezményes 
j egyre szóló utalvány az egyesület t i tkári hivatala utján kapható. 


