
KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi h i rek . A kincstári erdőgazdaságnak legutóbb két 
vezető erdőtisztje vonult nyugalomba hosszú, érdemekben dús 
szolgálat után: Kócsy János miniszteri tanácsos, a beszterczebányai, 
és Szenes József miniszteri tanácsos, a lugosi erdőigazgatóság főnöke. 

Kócsy János 1851. június 30-án született Zeherje gömörmegyei 
községben. Erdészeti tanulmányaitSelmeczbányán 1872. évbenfejezte 
be és 1875-ben tette le az államvizsgát. 1872 őszén lépett az akkori 
beszterczebányai jószágigazgatóságszolgálatábamint erdőgyakornok. 
1877-ben kataszteri erdőbecslői minőségben a kataszteri igazgatóság
hoz lépett át, ahonnan csak 1882-ben tért vissza mint számvevő főerdész 
abeszterczebányai erdőigazgatósághoz. 1883—1891. években mihály-
telki erdőgondnok, 1891—1892-ben ellenőrző főerdész Breznó-
bányán, 1892—1894-ig ugyanaz Beszterczebányán. 1894 májusában 
m. kir. erdő mesterré történt kinevezésével kapcsolatosan a sepsi
szentgyörgyi állami erdőhivatal élére kerül, 1898. év elejével 
azonban ismét visszatér a kincstári erdők igazgatásához, mint a 
zsarnóczai m. kir.- erdőhivatal főnöke. 1902-ben itt neveztetett ki 
erdőtanácsossá s ugyanebben az évben a földmivelésügyi minisz
térium erdészeti főosztályába hivatott meg ügyosztályvezetőnek. 
Már 1905-ben azonban ismét elhagyta Budapestet s Tomcsányi 
Qyula helyébe lép a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság élén. 
1906-ban itt nyeri el a főerdőtanácsosi czimet és jelleget; egy 
évvel később valóságos főerdőtanácsos lett; 1910-ben érdemei 
elismeréséül a III. oszt vaskoronarendet kapta, 1915. májusában a 
miniszteri tanácsosi czimet és jelleget, ugyanezen év szeptemberében 
pedig valóságos miniszteri tanácsossá neveztetett ki. 

Az erdőkincstár azon tisztviselői közé tartozott, akikben széles
körű gazdasági tapasztalat és kiváló gyakorlati érzék egyesül. 
E mellett társadalmi téren is méltóan képviselte az erdőkincstárt 
és általában a magyar erdészetet. A házilagos fatermelés és a 
természetes felújítás iránt már akkor hajlammal birt, amikor erre 
nézve a 90-es évek első felében az első lépések történtek a 
beszterczebányai erdőigazgatóság kerületében. Neki volt fentartva, 
hogy ezt a rendszert ugyanott mai magaslatára fejlessze, amivel 
maradandó érdemeket szerzett. 



Az aktiv szolgálatból való távozása alkalmából a király a 
Ferencz-József-rend középkeresztjének adományozásával adta ujabb 
jelét elismerésének. 

Szenes József 1856. május 12-én született Újbányán. Közép
iskoláit Beszterczebányán, az erdészeti akadémiát Selmeczbányán 
végezte (erdőmérnöki szak, 1877.), az erdészeti államvizsgát 1879 
őszén tette le. 1877 őszén lépett mint erdőgyakornok a besztercze
bányai erdőigazgatóságnál szolgálatba, 1881-ben lett erdészjelölt 
s még ugyanabban az évben m. kir. erdész. Mint ilyen a dobrócsi 
m. kir. erdőgondnokságot vezette 1889-ig, mely évben a föld
mivelésügyi minisztérium községi erdőket igazgató ügyosztályához 
hivatott be. Itt 1890-ben főerdészi, majd 1895-ben erdőmesteri 
rangot ért el s mint ily rövid időre a lippai főerdőhivatal, majd 
1896-ban a szászsebesi erdőhivatal élére kerül. Már 1897-ben 
azonban ismét a földmivelésügyi minisztériumban szolgál, ezúttal 
a kincstári erdők ügyosztályában. Itt 1904-ben főerdőtanácsosi 
czimet és jelleget kapott, 1905-ben pedig valóságos főerdőtanácsos 
lett. Mint ilyen 1908 tavaszán a lugosi m. kir. erdőigazgatóság 
élére került, 1913-ban miniszteri tanácsosi czimet és jelleget nyert, 
majd 1915 tavaszán valóságos miniszteri tanácsossá neveztetett ki. 

Mint Kócsynak a beszterczebányai, ugy Szenesnek a lugosi 
erdőigazgatóságban vannak érdemei az erdőtermények házilagos 
kitermelésének és apróbb részletekben való előnyös értékesítésének 
meghonositásában. A lomberdők igényeihez mérten a kitermelés 
ott számos félgyártmányra is kiterjed. 

Az erdőkincstár Szenes visszavonulásával alapos tudású rend
kívül szorgalmas és pontos vezető tisztviselőt vészit. 

Hősi halál. Dobrovits László m. kir. erdőmérnök, a gödöllői 
m. kir. erdőrendezőség vezetője, a 6. honvédgyalogezred kötelékébe 
tartozó 111/12. népfölkelő zászlóalj főhadnagya és gépfegyverosztag 
parancsnoka, a Signum Laudis tulajdonosa, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja a szerb-montenegrói harcztéren vivott véres 
ütközetek egyikében megsebesülvén, f. évi február hó 13-án a 
plevleji tábori kórházban életének 31 . évében a hazáért dicsőség
teljes hősi halált halt. 

Benne a fiatalabb erdészgeneráczió egyik legtehetségesebb 
tagját gyászoljuk. 

Áldott legyen emlékezete! 



H a l á l o z á s o k . Szabó Ferencz m. kir. erdőtanácsos, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja (Kolozsvár) f. évi február hó 8-án 
Budapesten elhunyt. A boldogult, akiben az Erdészeti Lapok is 
egyik régi munkatársukat gyászolják, az erdészeti akadémia végzése 
után, a mennyiségtani tanszék asszisztense volt, mely állásra kiváló 
mathematikus tehetsége különösen képesítette. Erdészeti szolgálatá
nak java részét a fenyőházai m. kir. erdőgondnokság vezetőjeként 
töltötte; néhány év előtt rövid ideig a földmivelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztályába nyert meghívást, majd a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság központi szolgálatához helyeztetett át. 

Az Erdészeti Lapokban Szabó Ferencz nem ugyan nagyszámú, 
de kivétel nélkül alapos tudásról és szakmája iránti meleg szeretet
ről tanúskodó értékes közleményekkel lépett a nyilvánosság elé, 
melyek közül a főbbek a következők: A faértékesités különféle 
módjai erdészeti és közgazdasági szempontból (1900. IV. f., egyike 
az első közleményeknek, melyek a házilagos fatermelést szorgal
mazták); keretfürészek erőszükséglete (1905. V. f.); az egységes 
magyar állameszme és az erdőgazdaság (1906. XI . f.); a fenyő
házai m. kir. erdőgondnokság gazdasági viszonyai (1909. XVIII . f.); 
a fenyőházai erdei vasút (1909. XVIII . f.). 

Elhunytak továbbá: Joós Elek m. kir.]főerdőmérnök,^az Országos 
Erdészeti Egyesület alapító tagja (Kovászna) mult hó 17-én 51 
éves korában és Kovács Antal, az árvái közbirtokossági uradalom 
főerdésze, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja (Polhora) 
f. hó 2-án, élete 50. évében. 

Béke hamvaikra! 

5 0 0 év óta gyógyítanak c suz t , köszvényt, i s c h i a s t s tb . 

TT rencsénteplicz 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
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 kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10°/o. 



Rövid hirek a hadbavonult erdőtisztekről. Kitüntetést kap
tak : Földes Tibor m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. tüzér
hadnagy és Fröhlich György m. kir. erdőmérnök (legfelső dicsérő 
elismerést). Kovács Tivadar m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tart. hadnagy (legfelső dicsérő elismerést másodízben). 

Megsebesültek: Fogarasi Béla m. kir. erdőmérnökgyakor
nok, cs. és kir. egyéves önkéntes-tizedes. Toperczer Dezső m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. hadnagy. 

Meghalt: a harcztéren kapott sebe következtében Dobrovits 
László m. kir. erdőmérnök, m. kir. tart. honvédfőhadnagy. 

Hadifogságba esett: Csurilla Béla m. kir. segéderdőmérnök 
(Orenburg), Jaczó András m. kir. erdőmérnök (1914. nov. végén 
a Nagyberezna körüli harczokban tünt e l ; moszkvai hir szerint 
mint sebesült hadifoglyot Tomszkból elszállították. Azóta nincs 
hir róla). 

Előadás az Országos Erdészeti Egyesületben. Róth Gyula 
m. kir. főerdőmérnök, a központi erdészeti kísérleti állomás adjunktusa 
mult hó 18-án a hegyvidéki erdők természetes felújításáról nagy-
érdekü szabad előadást tartott az Országos Erdészeti Egyesületben, 
amelyet vetített képekkel is kisért. Az előadást nagyszámú hallga
tóság, mintegy 80-an hallgatták, köztük Bartóky József v. b. t. t. 
államtitkár és Osztroluczky Géza földbirtokos, a budapesti egye
sületi tagok majdnem kivétel nélkül, de körülbelül 30 vidéki tag
társ is és néhány más érdeklődő. 

Az előadónak teljes tárgyismeretéről és kiváló előadóképes
ségéről tanúskodó fejtegetéseit ezúttal nem csupán a szokásos taps 
követte, hanem igen örvendetes módon tartalmas és magas szín
vonalú szakvita is, amelyben Téglás Károly, Vadas Jenő miniszteri 
tanácsosok, Kaán Károly, Karvas Emil és Levitzky Albert fő-
erdőtanácsosok, Bund Károly egyesületi titkár és az előadó vettek 
részt. Ugy az előadást, mint a hozzászólásokat egyik közelebbi 
füzetünkben ismertetni fogjuk. 

Az előadás után a társaság a fehér asztalnál is együtt maradt. 

Panaszok, Egyik állami erdőtiszttől panaszlevelet kaptunk, 
amelyben az állami kezelésbe vett községi erdőknél szolgáló erdő
tisztek szolgálatának néhány visszás körülményét teszi szóvá. A fel-



szólalás nem alaptalan s igy annak lényegét ismertetjük; a tiszt
viselői érdekek mellett a szolgálati érdekek is megkívánnák, hogy 
a jogos panaszok orvoslást nyerjenek. 

Kifogást emel a levél írója az ellen, hogy az állami erdő
tisztek utazásai a háború kitörésekor korlátoztattak. Méltán kérdez
hetjük, hogy ma, amidőn minden erdőbirtokos erkölcsi köteles
sége termelését a legnehezebb viszonyok között fentartani, miképen 
felelhetnek meg a községek és volt úrbéres közönségek, melyek 
birtokában a magyar erdőterület igen jelentékeny része van, e 
hazafias kötelességüknek, ha az ő költségükre alkalmazott állami 
erdőtiszt helyszíni vezetését, irányitását nélkülözni kénytelenek? 
Mi ugy gondoljuk, hogy ha valaha, ugy ma volna az országnak 
haszna abból, ha az állami erdőtisztek minél többet sürögnének 
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A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

t e l j e s ü z e m b e n . Normális 
vasúti forgalom (Budapest: 
ről 3 1 t óra közvetlen gyorss 
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Egyesületünk tagjai az 
eddigi kedvezmények: 
ben most is részesülnek. 



a vágásterületeken, szerveznék a termelést és fuvarozást, irányítanák 
az értékesítést stb. 

Az a rendelet, amely a háború elején — annak rövid tartamát fel
tételezve — takarékossági okokkal talán indokolható volt, ma, 
amikor a háború második évének vége felé haladunk s a fegyveres 
küzdelem mellett súlyos gazdasági harczot is folytatunk, egyenesen 
káros és teljes ellentétben áll a fatermelés fokozását czélzó ujabb 
körrendeletekkel. 

Nagyon helyeseljük a levélírónak azt a javaslatát, hogy az 
erdőgondnokok, kerületeik közlekedési viszonyaihoz és terjedelmé
hez mért utazási átalányban részesüljenek. Mennyi meddő munka 
— utinaplógyártás, számvevőségi felülvizsgálás — volna ekként 
hasznosabb feladatra fordítható, mennyi irigykedésnek s a fel
számítás körüli visszaéléssel való gyanúsításnak volna eleje véve. 
Ismerjük az ellenvetést, hogy akkor keveset fordulnának meg az 
erdőtisztek az erdőben, mert igyekeznének megtakarításokat eszkö
zölni. Hát ez egyfelől általánosítva méltatlan feltevés, másfelől a 
helyszíni ellenőrzés utján könnyen megakadályozható. Erre való 
az állami erdőhivatal, erre való másodsorban a földmivelésügyi 
minisztérium illetékes osztálya, amely ma kizárólag az évi jelenté
sekből és az utiszámlákból ítéli meg a külső gazdaság ellátását. 
Időszaki hivatal vizsgálatok és a működésnek magában az erdőben 
való elbírálása nagyon az ügy érdekében állana s az utiátalányok 
mikénti felhasználására is felvilágosítást adna. 

Panaszos levelünk szerzője egyébiránt a napidijakat nem 
kivánja átalányozni s a tisztviselőket — nyilván saját kerületükre 
vagy vármegyéikre szorítkozó — vasúti bérletjegyekkel kivánja 
ellátni, amint az más szolgálati ágazatoknál már be van vezetve. 

Addig is azonban, amig az utazási átalányok kérdése rendezést 
nyer, a háborús viszonyokra való tekintettel a kilométerpénzek és 
napidijak sürgős emelést kivannak. Ma a megszabott fuvarbérekért 
kocsit kapni teljes lehetetlenség s a „korlátolt" napidijak a tiszt
viselő ellátását semmiképen sem biztosítják. 

Valószínűleg nem tévedünk, ha ezen a téren a legnagyobb 
akadályt pénzügyi kormányzatunk nehézkességében és sokszor 
tapasztalt kicsinyességében látjuk. 



Ezek mind a szolgálat érdekét előmozdító szükségességek, az 
élet elsőrendű követelményei. 

Végül a levél írója azt a nem uj, hanem ismételten tárgyalt 
s ennek daczára még mindig aktuális panaszt említi föl, hogy azon 
erdőtisztek földilletménye, akik azt nem kapják természetben, 
holdanként csupán 10 K-val, a tüzifailletményt csupán 5 K-val 
váltja meg az állam. Ezek tényleg roppant alacsony, a természet
ben élvezett ily illetmények értékével arányban nem álló összegek. 
Ezen a tényen mit sem változtat az, hogy a központi tisztviselők 
faváltságát a háborút megelőzően az emelkedett tüzifaárakhoz 
mérten emelték. A háború befejeztével ezt a rendezést — a föld
váltságra is kiterjesztve — általánosítani kell. 

Az Erdészeti Rendeletek Tára 1 9 1 2 — 1 9 1 5 . évi 
X X X I 1 — X X X I V . évfolyamai, melyek a kormánynak az 
1 9 1 2 — 1 9 1 5 . években kiadott közérdekű erdészeti és vadá
szati rendeleteit, valamint a közigazgatási bíróságnak és a 
kir. Kúriának erdészeti vonatkozású elvi jelentőségű hatá
rozatait tartalmazzák, egy kötetbe összefoglalva az Országos 
Erdészeti Egyesület kiadásában megjelentek. 

A 21 nyomtatott ivre terjedő műnek ára az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai részére 5 K, másoknak 10 K 

Egyes példány rendelésénél legczélszerübb az árat és 
55 fillér ajánlási költséget előre beküldeni. Az utánvételes 
küldés költségesebb és a háború tartama alatt körülménye
sebb is. 

A magya r erdőgazdaság tiszta jövedelme, dr. Fellner Frigyes 
egyet, tanár, az Agrárbank igazgatója szerint, évi 114.476 millió 
korona. Ennyire becsülte azt a Magyar Tudományos Akadémiában 
folyó hó 6-án tartott előadásában. Szerinte ennek megállapítására 
megbízható adatokkal rendelkezünk. Az évi fatermés 28*258 millió 
köbméter, amiből 31 '33%> az épület- és műfa. 

Az adatok megbízhatóságára vonatkozó nézetet nem oszthatjuk. 
Ez a 28 millió köbméter a régi adókataszteri becslések eredménye, 
tehát teljesen avult. Sajnos, hogy ennek daczára ez a legújabb 



adat, mert erdészeti statisztikánk két évtized óta semmiféle haladást 
sem tett. 

A területre vonatkoztatva a tiszta jövedelem hektáronként 
12 K 67 f, holdanként 7 K 45 f-re van felvéve. Egy köbmétere a 
fatermésnek Fellner szerint átlag 4 K 05 f értékkel bir. 

A magyar birodalom őstermelésének évi jövedelmét Fellner 
4695 millióra, az iparét 1694 millióra, a kereskedelmi és közlekedési 
vállalatokét 722 millió koronára becsüli. 

Uj szabályzat a hadifogolymunkásokról . A kormány folyó 
évi 550. M. E. számú rendeletével törvényhatósági gazdasági 
munkabizottságokat alakított és a hadifoglyok igénybevételét újból 
egységesen szabályozta. Hadifoglyokért ezentúl kizárólag az illető 
gazdasági munkásbizottsághoz kell fordulni. 

A hadifoglyok igénybevétele tárgyában kiadott hadügyminiszteri 
rendelet, amely a korábbi sokféle s részben ellentmondó rendel
kezéseket hatályon kivül helyezni, s a fenn idézett kormány
rendeletnek is alapul szolgál, márczius 1-én lépett életbe és magyar 
fordításban ingyen megkapható minden törvényhatóság első tiszt
viselőjénél. Tartalmát kivonatosan a Köztelek nyomán*) a követ
kezőkben ismertetjük: 

Ezentúl nem állandó (mobil) és állandó (stabil) hadifogoly-munkásosztago
kat különböztetünk meg. Nem állandók azok a hadifogoly-munkásosztagok, 
amelyek egy és ugyanazon törvényhatóság kerületén belül a törvényhatósági 
munkabizottság utasításaira tetszés szerint és felmondás nélkül munkára alkalmaz
hatók. Ide tartoznak a mező- és erdőgazdaságban foglalkoztatott összes hadi
foglyok kivétel nélkül. Állandó hadifogoly-munkásosztagok a közmunkálatoknál 
foglalkoztatott mindama hadifrgoly-munkásosztagok, amelyeket a katonai, vagy 
a törvényhatóság fölöttes hatósága a törvényhatósági gazdasági munkabizottság
nak szabad rendelkezésére nem enged át. Az újonnan kiadandó hadifogoly
munkásosztagokat már kifejezetten mint állandó vagy nem állandó osztagokat 
fogják kiadni. 

Minden vármegye és néhány városi törvényhatóság a helyi viszonyok 
figyelembevételével s különös tekintettel a mezőgazdaságra, valamint a rendel
kezésre álló hadifoglyok számaránya „nem állandó kontingens"-t fog kapni, amely
nek megfelelő alkalmazását a Törvényhatósági Hadifogoly-Bizottság (gazdasági 
munkabizottság) hivatott szervezni és ellenőrizni. A bizottság elnöke a törvény-

*) Az Országos Erdészeti Egyesülettel eddig ( I I I , 7.) ez a szabályrendelet 
nem közöltetett. 



hatóság első tisztviselője. Ez a bizottság rendelkezik a törvényhatóságoknak ki
adott hadifogolykontingenssel s jogában áll a hadifoglyok elszállásolását, élelme
zését s a velük való bánásmódot, általában a fennálló szabályok pontos meg
tartását ellenőrizni és ellenőriztetni. A hadifogoly-bizottságba a hadvezetőség a 
katonai és fegyelmi ügyek intézésére egy tisztet vezényel ki, akinek feladata a 
hadifoglyok nyilvántartása is. Minden kiadott hadifolyért 3 0 K óvadék teendő le 
készpénzben, betéti könyvekben vagy óvadékképes értékpapírokban. Az óvadék 
a bizottság utján a kérvény benyújtásával egyidejűleg az alispáni, illetőleg polgár
mesteri hivatalnál teendő le. Az óvadékot a kérvény elutasítása esetén vissza
adják. Tájékozásul kiemeljük, hogy márczius elsejével azok a mezőgazdasági, 
ipari és bányászati munkaadók is, akik hadifoglyokat eddig óvadék nélkül kaptak, 
kötelesek az óvadékot letenni. Az óvadék birság gyanánt a hadügyi igazgatás 
javára elvész, ha a munkaadó erre rossz bánásmóddal és rossz elszállásolással, 
elégtelen és rossz élelmezéssel, vagy az egészségügyi szabályok meg nem tartásával 
okot szolgáltat s főként, ha szökéseket lehetővé tenne. A hadifogolymunkásokra 
nézve a munkaidő, munkaszünet, a rendes munkaidőn tul terjedő munkaidő, 
vasárnapi munkaszünet és munkásvédelem tekintetében megfelelő alkalmazással 
általában ugyanazok a törvények és szabályok érvényesek, amelyek ugyanazon a 
helyen, ugyanazon munkára és ugyanazon körülmények között a szabad polgári 
munkásokra nézve fennállanak. A hadifogoly-bizottság engedélyezése nélkül a 
munkaadó önhatalmúlag a rendelkezésükre bocsátott hadifogoly-munkásosztagot, 
sem pedig egyes hadifoglyot másnak át nem engedhet. A munkaadó minden 
egyes hadifogoly távolléte esetén minden egyes napra minden hadifogoly után 
a katonai kincstár javára a bizottságnak 5 K  birságot tartozik fizetni. A munka
adó az átvett hadifoglyokért, bárhol tartózkodjék is tényleg az osztag, vagy a 
hadifogoly, addig a napig, amelyen a hatósági bevonás, vagy a hatóságilag 
engedélyezett továbbadás megtörténik — minden irányban teljesen szavatol. 

A munkaadó ellenszolgáltatásra való igény nélkül megfelelő szállásról gondos
kodik. A szállásnak olyannak kell lennie, hogy a hadifogoly egészségét és munka
képességét minden körülmények között biztosítsa. A hideg évszakban fütendő is a 
szállás és szellőztethető is legyen az. Puszta padlóra vagy kőpadlóra hadifoglyok 
nem fektethetők, fekvésre padot kell nekik fölállítani. Szalmazsák, vagy fekhelynek 
elegendő szalma, egy fejpárna, azonkívül minden embernek egy-két takaró is jár. 
Kifogástalan ivóvíz, valamint mosás, mosakodás és fürdéshez szükséges viz is legyen. 
Mosakodásra, valamint a fehérnemű mosására egyszerű, de elegendő számú fölszere
lési tárgyról kell gondoskodni. Ahol lehet, a foglyoknak a fürdésre is alkalom adandó. 
Megfelelő világítás is szükséges. A hadifoglyok őrzésére és felügyeletére kirendelt 
őrszemélyzet részére szükséges ágynemüekről a munkaadó tartozik gondoskodni. 

A hadifoglyok élelmezéséről a munkaadó saját költségén tartozik gondos
kodni. A hadifoglyok kiadása függővé tehető annak beigazolásától, hogy a 
munkaadó az összes élelmicikkeket biztosította. Ezt a hadifoglyok kérelmezésével 
egyidejűleg a közigazgatási hatóság által kell igazoltatni. Hadifoglyonként és 
naponként a kenyér- és főzőliszt-adagok 3 9 0 gr-ban ( = 1 2 kg kenyér és tészta ! ?) 
állapittatnak meg. A kenyér- és lisztjegyek alapján a foglyoknak szükséges liszt-
mennyiséget a közigazgatási hatóságoktól kell kérni. Besózott hust és tengeri 



halakat a legközelebb fekvő katonai élelmezési raktár utján készpénzfizetés ellené
ben a hadügyminisztériumtól kell beszerezni. A katonai kincstár a hadifoglyok-
élelmezési költségeihez hozzájárulást nem ad, de az őrkiséret és őrlegénység 
élelmezési átalányára fejenként és naponként 1 K 30 f-ért utalványoz, amelyben 
a kenyérmegváltás is benne foglaltatik. Az illetékes fogolytábor tiznaponként 
utalványozza ezt az összeget s az őrszemélyzetet megillető járandóságokat is a 
munkaadó utján fizeti ki. A szabályzat az élelmezés mennyiségére is részletesen 
kiterjeszkedik, amelyből csak azt emeljük most ki, hogy a mezőgazdasági munkás
osztagoknál a haditoglyok és legénység élelmezésének minden tekintetben ugyan
olyannak kell lennie, mint amilyenben a honi mezőgazdasági munkások részesül
nek. Az élelmezés minden körülmények között egészséges és elegendő legyen, 
szeszesitalokat pedig nem szabad a hadifoglyoknak adni. 

A hadifogolymunkások ruházatát illetőleg az uj szabályzat a következő elő
írást tartalmazza. A hadifoglyok első felszerelése, amit a fogolytábor tartozik 
kiszolgáltatni: 1 sapka, 1 zubbony, 1 köpeny, 1 pár czipő, 2 készlet alsóruha, 
1 törülköző, 1 flanellruha, 1 hátizsák, 1 tisztitószerszám és evőkészlet. Főző
edényeket a munkadó ad. A hadifoglyok ruházatának költségeit a természetes 
kopás mérvéhez képest a katonai kincstár viseli. A ruházatok ellenőrzését a 
csendőrség, a hadifogoly-bizottság, a közigazgatási hatóság által esetleg kiküldött 
bizottságok és az esetről-esetre kirendelt katonai közegek végzik. Az uj ruházat 
kiadására irányuló kérvényeket a csendőrség láttamozza. Azok a ruhák, amelyek
ben a hadifoglyok azonnal fel nem ismerhetők, feltűnő helyeken állandóan meg
újítandó fehér olajfestékkel jelölendők meg. A használhatatlanná vált ruhadara
bokat nem szabad eldobni. A ruházat pótlása végett az illetékes táborparancsnok
sághoz kell egyenesen fordulni. 

A hadifoglyok a munkahelyre való megérkezésük után azonnal, a következő 
négy hétben hetenként egyszer, azontúl pedig minden 14 napban orvosilag meg-
vizsgálandók. Az orvosi felügyelet költségeit a munkaadó viseli, valamint a rendelt 
gyógyszerek árának költségeit is. A megbetegedett hadifoglyot orvosi kezelés alá 
kell adni s ha szükséges, kórházi ápolásban kell részesíteni, melynek költségeit 
a katonai kincstár fizeti. Betegség- és balesetbiztosítás a hadifoglyokat és őr-
katonákat illetőleg nem kötelező. Járványos és fertőző betegségek a községi elöl
járóságnak és az elsőfokú egészségügyi hatóságnak okvetlenül azonnal bejelen tendők. 

A hadifoglyokkal durván és igazságtalanul senkinek sem szabad bánni. 
A hadifoglyok csak a csendőrség és az illetékes katonai hatóságok büntetésének 
vannak alávetve. A munkaadónak semminemű fenyítő joga nincsen (!). A munka
adó nem írhatja elő a minimális munkateljesítményt és annak be nem tartását 
nem büntetheti az élelmezés és munkapótlék visszatartásával vagy kemény fek-
helylyel. Szigorúan tilos a hadifogolymunkások testi bántalmazása. A hadi
foglyokkal nem szabad ugy bánm, mint fegyenczekkel, nem szabad tűrni, hogy 
a lakosság gúnyolja a foglyokat. A foglyok tánczmulatságba és korcsmákba nem 
járhatnak. A hadifoglyok postájának szabályszerű kezeléséért a munkaadók 
felelősek. A pénz- és egyéb értékküldeményeket csak maga az illető hadifogoly 
nyugtázhatja. 



A katonai őrszemélyzet jelenléte nem menti fel a munkaadót a rendelkezésére 
bocsátott hadifoglyok gondos őrzésének kötelezettsége alól. A foglyok katonai 
őrszemélyzet hiányában a munkaadó részéről kirendelendő őrök által őrizhetők. 
Ilyen őrökként figyelembe jöhetnek a polgárőrségek, hadastyán-egyesületek és más 
hasonló testületek tagjai, mezőőrök és erdészeti alkalmazottak, szabadságolt vagy 
rokkant katonák és más, fegyverhasználatban kioktatást nyert és esküt tett egyének. 

A hadifogolynak kisebb szükségletei fedezésére munkapótlék jár, amely 
legalább napi 15 f-ben állapittatik meg (a napi munkapótlék 15, 20 vagy 30 f-es 
összege a hadifoglyok kiadása alkalmával a fogolytáborparancsnokság által Írás
ban határozandó meg) és amelyet a munkaadó tartozik viselni. A munkapótlékot 
a katonai őrkiséret parancsnokságának jelenlétében közvetlenül a hadifogoly 
kezéhez kell kifizetni. A munkaadó jogában áll a hadifoglyoknak a rendes munka 
mértékét meghaladó teljesítményekért magasabb pótlékokat adni, ha ezt helyén
valónak tartja. A munkapótlék felemelése a hadifogoly buzdítása érdekében rend
szerint kedvező eredménynyel jár . A napi munkaidő a mezőgazdasági munkáknál 
időszakok szerint és helyenként szokásos munkaidő. A rendes 15 f-es munka
pótlék megszüntetése nem a munkaadó belátásától függ, hanem azt csak a bizottság, 
vagy a csendőrség rendelheti el, pl. lustaság, ellenszegülés stb. esetén. 

A hadügyi igazgatásnak jogában áll a hadifoglyok feletti teljes és csorbit-
tatlan ellenőrzést erre a czélra állandóan kijelölt, vagy esetről-esetre kiküldött 
közegei utján gyakorolni. Erre az ellenőrzésre a közigazgatási hatóságok kebelé
ben működő bizottságok is hivatottak. A foglyok feletti különleges ellenőrzést 
a csendőrség teljesiti a hadifogolymunkásokra nézve kiadott rendelkezések meg
tartása szempontjából is. A csendőrség beavatkozása különösen azokra az esetekre 
terjed még ki, amelyekben az őrkisérettel, vagy őrlegénységgel szemben ellen
kezések fordulnak elő, szökésekre, a hadifoglyok tettleges bántalmazásának eseteire, 
valamint olyan helyeken érvényesül, ahol a hadifoglyoknak tartózkodniok nem 
szabad. 

A hadifoglyoknak a munkahelyekre és onnét a táborba való visszaszállításával 
felmerülő költségeket a katonai kincstár viseli. A vármegye vagy törvényhatóság 
területén a bizottság intézkedése folytán történő szállítás költsége azonban 
mindenkor az uj munkaadót terheli. A törvényhatóság területén belül való szállítást 
a bizottság engedélyezi és tanúsítja. Minden más esetben az irányítást a pozsonyi 
katonai parancsnoksághoz intézendő kérelem alapján a központi szállításügyi 
vezetőség végzi. 

A felmondásra a munkaadó részéről a nem állandó munkásosztagokra nézve 
megállapított határidő a hadifogoly-bizottságnál 8 n a p ; az állandó munkás
osztagokra nézve pedig a katonai parancsnokságnál 14 nap. Ha a katonai kincstár, 
vagy a bizottság az elszállítást ez idő alatt nem foganatosítja, a munkadót abban 
az esetben, ha a hadifoglyokat e határidő után nem használja, a hadügyi igaz
gatás, illetőleg törvényhatóság terhére minden hadifogoly és őrkatona után napi 
2 korona illeti meg. Fölmondás nélkül csak a törvényhatósági gazdasági munka
bizottság, vagy a katonai parancsnokság vonhatja be a foglyokat. A törvény
hatóságoknál megalakított bizottságok a nem állandó hadifogoly-munkásosztagokat 



bármikor bevonhatják vagy elirányithatják. A fölmondás nélküli bevonásnak 
tettleges bántalmazások, rossz élelmezés, szabálytalan elhelyezés, kellő felügyelet 
hiánya, nyerészkedés stb. alapján van helye. Állandó hadifogoly-munkásosztagok
nál a katonai parancsnokság bizonyos esetekben a hadifoglyok bevonása helyett 
elrendelheti a munkának meghatározott határidőhöz, vagy bizonyos föltételekhez 
kötött felfüggesztését is. 

A hadügyi igazgatás sem a gondatlanságból, sem előre megfontolt cselekede
tekből származó, a hadifogolymunkások okozta kárért nem szavatol, bármilyen 
természetű legyen is az. Módjában áll azonban a munkaadónak magát esetleges 
károk ellen biztosítás kötésével fedeznie. 

Ha valamelyik őrkatona vagy hadifogoly meghal, a törvényes rendelkezések 
értelmében kell eljárni s az esetet ugy a polgári, mint a katonai hatóságnak 
bejelenteni. 

C s o d a b o g a r a k . A Köztelek f. évi 6. számának egyik közleményé
ben a következő javaslattal találkozunk: 

„Budapest környékén levő óriási magántulajdont képező és 
közalapítványi erdők adassanak ki a gazdáknak különösen növendék
állatok legeltetésére. Az ezáltal jövedelmükben (fűtermés) meg
károsított erdészek és erdőőrök illően kártalanittassanak, mert ezek 
emiatt az ügynek legnagyobb ellenzői." 

Igy hát most már legalább tudjuk, miért nem vagyunk barátai 
az erdei legeltetésnek! 

A Vállalkozók Lapjának f. évi január hó 19-én megjelent 
számában a „fainség" czimű közlemény szerzője erélyes hangon 
kormánybiztosokat kér a fatermelő vidékekre közmunkaerővel, 
népfölkelő mérnökökkel és kisvasúti anyaggal, mert a fatermelők 
visszatartják a fát és nem szállítanak, még magasabb árakat várnak. 

Mi eddig nem tudtuk, hogy önzésből nem tudunk fát ki
szállítani az erdőből, nem tudunk munkást szerezni az uj termelés
hez, holott szerző szerint munkást, fuvarost szerezni nyilvánvalóan 
könnyű volna. Nem tudtuk, hogy önzés az, ha a magas faárakat 
kiszállítható készletet, munka- és fuvarerő hiánya miatt nem tudjuk 
a magunk javára fordítani. 

Hát csak elő a kormánybiztos urakkal, a közmunkaerővel és 
a népfölkelő mérnökökkel! Hálásak leszünk, ha segítenek a fa
termelés bajain és letörik önzésünket. 

H á b o r ú s g a z d á l k o d á s . A Köztelek Olcsó Könyvtára VI. 
évfolyamának 11—12. számú kettős füzete gyanánt „Háborús 
gazdálkodás" czimén valóban időszerű és hézagot pótló munka 



hagyta el a napokban a sajtót, amelyet többek közreműködésével 
Matlaszkovszk.il adé ismert gazdasági szakírónk és ár.Mutschenbacher 
Emil, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára irtak. 
A Köztelek Olcsó Könyvtárának ez a 164 lapra terjedő füzete, 
amely 2 korona 50 fillérért a „Pátria" r.-t. könyvkereskedése utján 
(Budapest IX., Üllői-út 25.) rendelhető meg, a mezőgazdasági 
vonatkozású háborús törvényhozási és kormányzati intézkedések 
népszerű ismeretesén kivül gyakorlati útmutatást ad a rendkívüli 
viszonyokhoz alkalmazott mezei és kerti gazdálkodásra. 

Műszaki N a p t á r 1916. évre. Szerkeszti: Mihátyfi József székes
fővárosi műszaki főtanácsos. Ára 5 korona. Kapható a „Pátria" r.-t. 
műszaki szakkönyvkereskedésében Budapest, IX., Üllői-út 25 . és 
minden nagyobb könyvkereskedésben. 

O r s z á g o s Méhész Z s e b n a p t á r 1916. Ötödik évfolyam. Szer
keszti: Szilassy Zoltán orsz. képviselő, az Országos Magyar Méhészeti 
Egylet ügyvezető alelnöke. Ára: 1 korona 50 fillér. 

E l s z á m o l á s a „Mensa A e a d e m i e a E g y e s ü l e t " c z é l j a i r a 
befo lyt a d o m á n y o k r ó l . A főiskolai „Mensa Aeademiea Egyesület" 
elnöksége őszinte és hálás köszönetének nyilvánításával ujabban 
a következő adományokat nyugtázza: mult évi államsegély IV. részlete 
1000 K, Selmecz-Bélabánya szab. kir. város 100 K. 
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