
nyir-szálerdő, h) larix europaea (vörös fenyü). i) tölgy- és bükk-
Sarjerdő más fanemekkel keverve, 7c) nyár- és éger-sarjerdő füzekkel 
keverve. 13. Kamatos kamatlábak : a) a tőke utóértéke, b) a tőke 
előértéke, c) a járadék végértéke, d) a járadék kezdértéke, e) kor
szaki járadék tőkeértéke. 14. Az egy méter hosszú tönkökből kikerülő 
franczia dongák számának meghatározása. 15. Az árak és bérek átszá
mítása, a) köblábról köbméterre, b) 3-lábas ür-ölről ürköbméterre, c) 
4-lábas ür-ölről ürköbméterre, ű) zsarnóczai szénmérőről hektoliterre. 

Az illető táblák előtt mindenütt ott van a szükséges 
használati értesítő is rövid és kellő magyarázatot adó világos 
nyelvezettel irva. 

A pénzügyministerium a hazai erdészeti közönségnek kétség
kívül igen hasznos szolgálatot tett e könyv kiadása által, mert 
az adatok helyessége iránt nem csekély megnyugvására lehet a 
használó közönségnek a közhitelű hely, honnan a könyv kikerült. 

A kiállítás díszes, a papír erős és tartós, a könyv alakja 
és kötése pedig a kezelő erdőtiszt által igényelt könnyű hasz
nálhatóságnak teljesen megfelel; a táblák könnyű átnézetet 
nyújtanak s a nyomás, daczára a tömött és általában sok 
számnak, igen jól olvasható, szóval az anyagi rész is olyan, 
mely a m. kir. államnyomdának méltó dicséretet szerez. 

A mű bolti ára 3 frt; az országos erdészeti egyesület 
tagjai a titkári hivatal utján 2 frt 20 kr. kedvezményi áron 
szerezhetik meg. 

Egyesület i közlemények. 

Az Országos Erdészeti-Egyes üld 1875. évi deczember-hó 
14-én tartott választmányi ülésének jegyzőkönyve. 

J e l e n v o l t a k : Elnök : T i s z a Lajos ő Nagyméltósága; 
alelnök : W a g n e r Károly ; választmányi tagok : Di va 1 d 
Adolf, G h y c z y Emil , L u c z e n b a c h e r Pál , S z é k e l y 
Mihály és az egylet titkára B e d ő Albert. 



I. Elnök ő Nagyméltósága az ülést megnyitván, midőn 
egyfelől köszönetet mond a közgyűlésen elnökké lett megvá
lasztása által irányában nyilvánított bizalomért, másfelől kife
jezést ad azon óhajának, bár sikerülne neki, daczára a jelen 
súlyos anyagi helyzetnek, az egylet ügyei iránt a közérdekelt
séget ismét felkölteni, s ez által azt üdvös működésében ugy 
szellemi mint anyagi téren az egyleti tagok szives közremű
ködésével előbbre vinni. 

Wagner alelnök a napirendre kitűzött ügyek tárgyalásának 
megkezdése előtt elnök ő exctiáját távol keleti útjáról való sze
rencsés visszaérkezése s az egyesület körében való örvendetes 
megjelenése alkalmából az igazgató választmány nevében tisztelet
teljesen üdvözli, kérvén ő Nagyméltóságát, hogy az Országos 
Erdészeti-Egyesület ügyeit bölcs vezérlete alá vévén, hathatós 
gyámolitása által az egyesületet, a hazai erdészet ügyének 
javára, ismert államférfiúi bölcsességével a kitűzött fontos fel
adatok sikeres betöltésére vezetni méltóztatnék. 

II. A titkár tudomás vételre a következőket jelenti : 
1. A folyó évi közgyűlés határozata alapján az erdő

törvény mielőbbi megalkotása ügyében az országgyűlés képviselő 
házához a felirat megtétetett, s hogy ennek másolata a m. k. 
ministereinök urnák és a földmivelési minister urnák is meg
küldetvén, utóbbi részéről idei 19.984. szám alatt azon válasz 
érkezett az egylethez, hogy „az erdőtörvényjavaslat utolsó 
átdolgozás alatt állván, az a legelső kedvező alkalommal 
lctárgyalás végett az országgyűlés elé fog terjesztetni." 

2. Az erdőőrök fegyvereire kiszabott vadászati-jegyváltás 
kötelezettségének megszüntetése iránt a pénzügyministeriuinhoz 
szintén megtétetett az előterjesztés, melyre a válasz közelebbről 
várható. 

III. A községi erdők kezelésére vonatkozó mintaszabályzat 
kidolgozása ügyében a földmivelési ministeriumhoz a közgyűlés 



határozata értelmében tett feliratra a ' ministerium azt vála
szolja, hogy a kérdésben forgó mintaszabályzatnak kiadását az 
erdőtörvény közelebbről várható megalkotásával szemben is szük
ségesnek ismeri, s ehez képest az egyletet ebbeli javaslatának 
előterjesztésére felhivja. 

A választmány a mintaszabályzatnak az erdőtörvényjavas-
latban a községi erdőkre foglalt elvek szerinti kidolgozására 
W a g n e r , D i v a l d és I j e d ő személyeikben bizottságot 
küld ki. 

IV. Elismerő köszönettel fogadtatik a pénzügyministerium 
57.783. számú leirata, melylyel az egyesület részéről tett fel
terjesztés alapján az Orsz. Erdészeti Egyesület tagjai számára 
a pénzügyministerium erdészeti osztálya által méter-mértékre 
kidolgozott erdészeti segédtáblák 3 frt boltiár helyett példá
nyonként 2 frt 10 kr mérsékelt áron bocsáttatnak át, s melyek 
az egyleti tagoknak ugyanez áron, és 10 kr bélyeg és cso
magolási költség megtérítése mellett szolgáltatnak ki. 

V. Az erdészeti kísérletek ügyében a f. évi közgyűlésen 
Fekete és Nikel tagtársak által tett, és attól az igazgató 
választmányhoz utasított és alább következő indítványok feletti — , 
valamint a kísérleti ügyben való általános javaslattételre S z é-
k e l y , F e k e t e , N i k e l és B e d ő tagtársakból álló bizott
ság küldetett ki. 

F e k e t e L. t a g t á r s i n d í t v á n y a . 

1. Az „Orsz. Erdészeti Egyesület" közgyűlése felkéri az 
elnököt, az egylet közlönye utján felszólítást intézni, az erdőgaz
dasággal gyakorlatilag foglalkozó egyleti tagokhoz nyilatkozni 
a felől, hogy mely észleletek, vizsgálatok és kísérletek meg
indítására éreznek hajlamot, és nyújt működési terük jó alkal
mat? Az eljárás okvetlen szükséges egyöntetűsége végett annak 
módozatai felől az egylet titkára, vagy valamely más, általa 



felszólított szakember ad az „Erd. Lapok1 4 utján utasítást és 
ugyané folyóiratban közöltetnek az eredmények is. 

2. Az „Orsz. Erd. Egyesület" közgyűlése felhatalmazza 
az igazgató választmányt évenként 300 frt erejéig segélyt 
nyújtani oly erdészeti kérdések kísérleti és vizsgálati uton való 
megoldására, melyekre a sikert biztosító egyén ajánlkozik. 

Azt, hogy a kérdés a segélyezésre méltó-e, és mekkora 
segélyezésben részesittessék a fentebbi összeg határán belől, a 
választmányi gyűlés titkos szavazat által dönti el. 

3. Kérje fel az „Orsz. Erd. Egyesület" Haynald kalo
csai érsek ő excellentiáját, hogy erdőmestere által, esetleg 
szakértők véleménye meghallgatása után, javaslatot terjesztes
sen fel oly kísérletek felől, melyek alkalmasak lennének azon 
kérdés megoldására, hogy hazánkban mely fanemek, mely ho
mokkötési és ertési módok leghelyesebbek a futóhomok beer-
dősitésére. 

4. Mondja ki a közgyűlés, hogy igen korszerű, üdvös 
és hasznos intézkedésnek tartaná, ha az erdélyi mezőségnek 
megfelelő pontján kísérleti állomás rendeztetnék be annak ki-
puhatolására, hogy mely fanemek és ertési módok legalkal
masabbak azon terület kopár és legelőnek sem alkalmas 
hegyoldalai beerdősitésére. Ezen kísérleti állomás az egyúttal 
berendezendő központi magonczkert és faiskolával együtt az 
azon vidék számára minél hamarább kinevezendő erdőinspec-
tor igazgatása alá lenne helyezendő. Igen czélszerüen lehetne 
ezen kettős intézeten az erdőmivelés minden munkálataira 
munkásokat betanítani. Ezen összesített intézmény létesítése 
czéljából lépjen az .Orsz. Erdészeti Egyesület" képviselete 
érintkezésbe az erdélyi orsz. gazdasági egylettel, mely a me
zőség befásitására már is tett lépéseket. 



N i k e l Zs . t a g t á r s i n d í t v á n y a . 

Mondja ki a közgyűlés, hogy az épületfák döntési idő
szakának befolyását ezen fák tartóssága s szilárdságára szük
séges lévén végre eldönteni, kerestessék meg a m. k. pénz
ügyministerium, hogy az ezen czélra szükséges vizsgálatokkal 
a selmeczi m. k. bányász- és erdészakadémia bizassék meg; 
továbbá, hogy intézkedjék, miszerint a magyarhoni épületfák 
szilárdsága a budapesti fővám-hivatalnál felállított szilárd
sági géppel vizsgáltassák meg. 

VI. F e k e t e Lajos erdészeti tanár dr. W i 11 k o m m M. 
német nyelven irt erdészeti növénytanának lefordítására ajánl
kozván, kéri az egyesületet, hogy az előleges számitások szerint 
3109 frtban kerülő kiadási költségeket egészben, vagy felerészben 
fedezze; minek fejében fordító az egyesületnek megfelelő számú 
példányokat engedne át, avagy a mily arányban az egyesület 
e munkát segélyezi, fordító azt oly arányban adná az egyleti 
tagoknak olcsóbban. 

Az igazgató választmány elismeri ugyan W i l l k o m m M. 
erdészeti növénytanának jelességét, mindazonáltal tekintettel 
arra, hogy a hazai erdőgazdaság jelenlegi igényeiből kifolyólag 
és az egylet anyagi erejéhez mértten az egyesület segélye mellett 
kiadandó könyveknek ez időszerint első sorban olyanoknak kell 
lenni, melyek nem annyira a magasabb elméleti ismeretek 
terjesztésére, mint inkább a gyakorlati gazdálkodásnál előforduló 
teendők körüli elj oktatnak, a kérdésben forgó munka 
kiadásának pénzbeli segélyezését nem teljesítheti, üdvözli azon
ban a választmány F e k e t e tagtársnak az erdészeti tudomány 
érdekében való nemes törekvését, s azon esetre, ha a mun
kának kiadására az egyesület anyagi segélye nélkül is vállal
koznék, művét az egyesület közlönye utján az egyleti tagoknak 
s az érdklődő szakközönségnek ajánlani fogja. 

ERDÉSZETI LAPOK. 4.R 



VII. A jövő 1876. évben Budapesten megtartandó nem
zetközi statistikai congressus előkészítő bizottsága megküldi az 
^egyesületnek azon emlékiratokat, melyeket a nemzetközi erdő
statistika ügyében dr. Meitzen Ágoston „Gutachten übcr die 
Bearbcitung der Forststatistik" és Bedő Albert „Das Forst-
wesen als Gegenstand der internationalen Statistik" czimek 
alatt irtak, felhiván egyszersmind az egyesületet, miszerint a 
maga részéről is adna hasonló tárgyú emlékiratot. 

Az igazgató választmány a Bedő Albert által kidolgozott 
s az egyesület szakközlönyének idei III. és IV. füzeteiben 
megjelent emlékiratot egészen magává teszi, az abban foglal
takat, mint általában az egyesület nézeteivel egyezőket a maga 
részéről is elfogadásra ajánlja, s ebez képest az egyesület a 
t. előkészitő bizottság rendelkezésérc külön emlékiratot nem 
szolgáltathat. 

VIII. Olvastatik B e l h á z y Emil m. k. erdőrendezőnek az 
egyesülethez intézett azon irata, melylyel „Egy uj szerkezetű 
távmérő" czimü művének önálló füzetben való kiadásából 
befolyó jövedelemnek felét az egyesület pénztárának ajánlja. 
A választmány elismerő köszönettel fogadja az ajánlatot. 

IX. A vallás- és közoktatási m. kir. ministerium idei 
26.716. számú leiratával tudatja az egyesülettel, hogy az 
ennek részéről M i k ó Béla nagybányai m. kir. vegyelcmző 
számára légtüneti észleletek megtételéért javaslatba hozott 
segélyezést fedezet hiányában nem adhatja meg. A választmány 
c leiratról M i k ó vegyelcmző urat azon megjegyzéssel kivánja 
értesíteni, hogy a mennyiben légtüneti észleletei az egylet 
közlönye utján közzé tétetnének, ezekért részérc a rendes irói 
díj fog utalványoztatni. 

X. Az egyleti titkár jelenti, hogy P o k u p é i é Gyula ala-
pitó tag 200 frtnyi, és Ruttner Antal 100 frtnyi alapitványát 
az egylet pénztárába készpénzben befizették, s hogy előbbi tagtárs 



az egylet közlönyében az 1875. évben kiadott közleményeinek 
irói dijáról is 33 frt 16 krról az egyleti pénztár javára lemon
dott. Örvendetes tudomásul vétetnek, s a tett ajándékozásért 
köszönet szavaztatik. 

XI. Alapitó tagokká vétetnek fel : B a l b a c h János, m. k. 
faraktár-gondnok; W i e s e r Alajos, m. kir. főerdész és S i-
m e n s z k y Kálmán közalapítványi erdőmester urak, külön-külön 
kötvényben biztosított 100 frt alapitványnyal. A t. alapitóknak 
hazafias áldozatkészségükért elismerő köszönet nyilvánittatik. 

Tisza Lajos, Hitelesitik : 
o l ü ü k - 11 rayner Károly, 

Jegyzetté: és 
Bedb' Albert, titkár, Diváld Adolf. 

Az 1875-iki s zarvas - idény a gödöllői kir, uradalmi 
erdőségekben. 

A hosszasan tartott kemény tél és folytonos havazások, 
melyek még márcziusban is borították bérczeinket, a híres 
gödöllői agancsárok kifejlődésére, igen hátrányosan hatottak; 
ennélfogva, a gödöllői cs. kir. udvari vadászati hivatalnak elő
terjesztése következtében, legmagasabb helyen elhatároztatott, 
miszerint ez évben a lelövés csak a csapós és tiz ágon aluli 
agancsárokra terjedhet ki, az erős agancsárok azonban hábo
rítatlanul hagyandók az örömnapok mámora élvezetében. 

Az első szarvasbőgés erdőségeinkben folyó év szeptember 
9-én volt hallható, és a szeptemberi szárazság következtében 
az üzekedés rendhagyólag tartott október végéig. A cserké
szetek, mely vadászat az agancsárok elejtésére egyedül az 
itteni mód, folyó év szeptember 26-án vették kezdetüket, és 
a vadászati törvények szoros megtartása mellett október 14-én 
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