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Megjelenik minden hónap 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. évdij fejében szintén ingyen küldetik meg.
Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. H á m .
(Telefon: 37—22)
A lapnak legkésőbb minden hónap 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reelamatio"
teendő.
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Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapító
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A növények füst okozta sérülése.
Ismerteti:

Szerednyei.

ki a növényzet, különösen a fák magatartását a különböző
termőhelyeken a kellő figyelemmel kisérte, bizonyára észre
vehette, hogy ugyanazon fajhoz tartozó egyedek külső
megjelenésükben is egymástól meglehetősen elütő tulajdonságok
kal birnak. Még a növénykedvelő szemével nézve is a jelenséget,
kétségkívül az egymástól elütő tulajdonságok okát a környező
viszonyokban fogjuk keresni. Hiszen a nagyvárosi ember is üdébb
nek, frissebbnek találja a falu fáját, növényzetét. A város növény
zetének satnyulását önkéntelenül is a város inficziált talajának és
füsttel, korommal bővelkedő fülledt levegőjének fogja tulajdonítani.
Kétségen kivül a vidéken is, a lakott központoktól távolabb
is találunk ilyen jelenséget ott, ahol a nagyobb ipari vállalatok
termelte füst helyenként még a nagy városénál is fertőzöttebb
levegőt teremt. Különösen a nagyobb mennyiségű kőszenet fo
gyasztó gyárak, továbbá a kohók és a vegyi gyárak közelében
tűnik fel a növényzet károsodása. Régebben is észrevették már
ezt a jelenséget — ugy, hogy végül hosszú találgatások, apróbb

1

vizsgálatok után 1883-ban Schröder és Reuss részletes tanulmány
alapján magyarázták meg a növényzet eme eltérő voltának, jó
formán pusztulásának okát — rámutatva, mint károkozóra, a füstre,
illetőleg a füst tartalmazta gázokra.
Ennek a munkának jelentőségéről tudomást szerzett irodal
munk is, amennyiben ugy a Természettudományi Közlöny, mint az
Erdészeti Lapok 1883. évi augusztusi füzete (687. lap) a főbb
eredményeket közölte is.
Ettől az időtől kezdve még fokozottabb mértékben indult meg
az ezt a tárgyat illető kutatás és vizsgálat, a botanikusokon kivül
különösen a közvetlenül érdekelt fél, a vegyészek részéről. A kö
zölt eredmények egynémelyikéről tudomást szerzett a mi közön
ségünk is, egyrészt a természettudományi szaklapokból,- másrészt
az Erdészeti Lapokból.
A füst és a növényzet közti vonatkozás, illetőleg a füstnek a
növényzetre való hatását mind tágabb és tágabb mértékben tanul
mányozták. A dolog természetéből kifolyólag azonban a kutatás egy
mástól jóformán függetlenül két irányt követett, nevezetesen a
khemiait és botanikait, jólehet már bővebb latolgatás nélkül is világos
lehet a szakember előtt, hogy a kérdés csupán csak a két irány egye
sítése utján oldható meg. Erre vállalkozott Haselhoff és Lindau,
akik az előző irodalmi eredmények és maguk végezte megfigye
lések, vizsgálatok, kísérletek és kutatások alapján iparkodtak a
kérdés megoldását előbbre vinni. Az elért eredményekről terme
tes munkában számoltak be, mely a kérdésre vonatkozó további
kutatásoknak mintegy küszöbe, határköve.
A füst káros hatására vonatkozó tapasztalatok eredményeit
Schröder és Reuss végérvényesen megállapították; Haselhoff és
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Dr. Julius Schröder Chemiker d. forstl. Versuchsstation u. Dirigent d.
akad. Laboratórium in Tharand u. Carl Reuss stádtischer Oberförster in Goslar :
Die Beschádigung der Vegetation durch Rauch. Berlin 1883.
Természettudományi Közlöny X X X V . kötet, 1903. 406. lap.
A füst hatása a növényzetre. Erdészeti Lapok X X X I X . évfolyam. 1900.
1213. lap.
Zimmermann Gusztáv: Füstkárositás. u. o. X L . évf. 1901. 366—8. lap.
Dr. E. Haselhoff: Votsteher der landwirth. Versuchsstation in Marberg
u. Dr. G. Lindau: Privatdocent d. Botanik u. Kustos am kgi. bot. Museum
in Berlin. Die Beschádigung der Vegetation durch Rauch. Handbuch zur Erkennung u. Beurteilung von Rauchschaden. Mit 27 Abbildungen Leipzig, 1903.
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Lindau munkájának egyik czélja, feladata tehát az 1883 óta felmerült
ujabb adatok alapján a kérdés mai állásának, illetőleg a khemiai
és botanikai magyarázatoknak megállapítása, fixirozása a jövendő
vizsgálatoknál követendő szempontok kiemelésével. E mellett
a mondhatnám tudományos czél mellett, a munka másik nem
kevésbbé fontos és a tudományos felfogástól el nem különíthető
czélja, a gyakorlati czél még az, hogy a munka ugy a mező- és
erdőgazdaságnak, mint az iparnak — a gyakorlati életből me
rített tapasztalatok és megfigyelések alapján a füst és a növényzet
közti vonatkozást megvilágítva, — a károk miatt felmerülő pana
szok elintézésében és a megegyezés létrejöttében segítségére legyen.
Az utóbbi czél követése minket magyarokat kevésbbé ér
dekel, mert, fájdalom, iparunk még nem érte el azt a fejlettséget,
hogy az ipari telepek fejlesztette füst és káros gáz a környékének
növényzetét pusztulással fenyegetné, mert ha vannak is ilyen helyek
— pedig tudomásom szerint már van a környező növényzetre
károsan ható néhány kohónk és ipari telepünk — ugy oly csekély
a számuk és az általuk okozott kár aránylag oly csekély jelentő
ségű, hogy a gyár adta közgazdasági haszon mögött messze el
marad.
Az erdészet hiveit azonban kell, hogy ez a néhány eset is
érdekelje, annál inkább, mert tudtommal a füst okozta károsítás
nálunk is képezte már per tárgyát és igy szükségessé tette a szak
ember tájékozódását. Egy másik tény pedig, mely előttünk ezt a
munkát érdekessé teszi az, hogy ebből is bővebb magyarázatot
nyerhetünk a mi nagy városaink, különösen Budapest növényzete,
különösen fái és ezek sorában is a luczfenyő satnyulására nézve.
Hiszen általánosan tudott tény, hogy Budapestnek nemcsak belső
terein, de még közvetlen környékén is a luczfenyő meg nem él,
és ha meg is él, csak néhány évig tenyészik szépen, lassanként
satnyul, csenevészedik, mig végre hosszabb, rövidebb kínlódás
után elpusztul. Ezek a körülmények azok, melyeknél fogva indo
koltnak tartom, hogy Haselhoff és Lindau munkáját a mi szak
közönségünkkel is megismertessem.
A 26 ivre terjedő munka három részből áll: az általános
részből, a részletes részből és a füst okozta károkra vonatkozó
általános megjegyzéseket tartalmazó részből.

Az általános részben foglalkozik első sorban a füst kelet
kezésével, másodsorban pedig a füst okozta kár bélyegeivel és
kiterjedésével. A fa, kőszén elégetésekor származó füstöt okolták
korom tartalmánál fogva a növényzetre való káros hatással. És ha
ez nyilvánvalónak látszik is, mégis a növényzetre nézve nem a
füstnek ezek a szilárd alkotó részei a veszedelmesek, hanem a
gáznemüek. Nevezetesen a füstben nemcsak szilárd korom van
jelen, mint repülő, szálló fekete por, hanem gőz, illetőleg gáz
alakban többféle vegyület. Ahol csak egyszerű tüzelésről van szó,
ott a füst korom mellett szénsavat, szénoxydot, szénhydrogeneket, kátránynemü anyagokat, továbbá kénessavat és csekély
mennyiségű chlort, illetőleg sósavat tartalmaz. Az ipari üzemek
ben a tüzelőanyagból származó anyagokon kivül az ipari üzem
minősége szerint kisebb-nagyobb mennyiségben a füstbe jut
nak még más szilárd és gáznemű anyagok, melyek éppen a
füst elleni panaszokra szolgáltattak alkalmat. A szilárd részecskék
az illető gyári üzemnek megfelelőleg részben érczanyagok, melyek
finoman eloszlott állapotban jutnak a kéményen át a szabadba.
Az ipari üzem szempontjából a füstnek gőz, illetőleg gáznemű
alkatrészeit teszik még a különböző ipari feldolgozásnak megfelelőleg
a higany, arzén, horgany, ólomgőzök, továbbá kénessav, kénsav,
sósav, chlor, fluorhydrogen, ammónia, salétromsav, salétromossav,
stb. stb.
Minthogy a füst okozta kár felismerésére szolgáló rendetlen
évgyűrű képződésről csak a fa ledöntése után győződhetünk meg,
ezért a füst okozta kárral a helyszínén első sorban csak a levelek
és a legvégső ághegyek viselkedéséből győződhetünk meg. Ezek
szolgáltatják az ugymondott makroszkopikus bélyegeket, jeleket.
Mert ha a levelek sérülései a füst neme szerint különböznek
is egymástól, azért mégis vannak bizonyos általános jelenségek,
melyek a megfigyelőt könnyen tájékoztathatják. Leggyakrabban
figyelték meg a fenyőerdökben okozott kárt. Ezekben első sorban
a tülevelek hegyének szine változik el, végül az egész levél
többé-kevésbbé megveresedik. A lombfák levelén is a savas gázok
az elhalt levél anyagát veresesre változtatják.
A vereses szin a fafaj szerint különböző lehet — barnaveres
és világos sárgás-vörös közt ingadozik, de lehet néha a folt

fehérlő is — mint a bodza és a Ribes aureum levelein. Sokszor
á folt széle sötétebb és igy a folt szine nem egyenletes. A folt
kiterjedése a levélen is sokféle lehet. Vagy a főér és két oldalér
közt foglal helyet, vagy pedig a levél szélén. A folt elhelyezke
déséből lehet megkülönböztetni a kénessav és a sósav hatását,
előbbi ugyanis a levél középső részén, utóbbi a szélén okoz foltot.
Ez azonban nem annyira biztos jel, hogy csupán erre lehessen
bizakodni, a fő döntő tényező mindig a khemiai vizsgálat marad.
Az egyéves növényeken mutatkozó bélyegek sokkal kevésbbé
feltűnők; ezek sorában is azonban a helyszínén könnyű a füsttől
sérülteket a más uton-módon sérültektől megkülömböztetni.
Felette fontos azonban a füst okozta károk megítélésében a
savak okozta foltok és más tényezőktől okozott foltok közt tudni
különbséget tenni. E mellett még szem előtt kell tartani a foltok
keletkezése és fejlődése tekintetében a növények ellentálló képes
ségét is, sőt a sav megkülönböztetésére nézve is jelentőséggel
biraz eílentálló képesség. Reuss C. a kénessavra nézve a Harzban,
egy belga bizottság a sósavra nézve a következő sorba állította
a növényeket, melyek közül az elsők a legérzékenyebbek a későb
biek mind ellenállóbbak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kénessav.
Picea excelsa
Pinus silvestris
Prunus avium
Fagus silvatica
Carpinus Betulus
Tilia grandifolia
Betula alba
Alnus glutinosa
Sorbus aucuparia
Tilia parvifolia
Pirus malus
Aesculus Hyppocastanum
Robinia pseudoacacia
Salix caprea
Fraxinus excelsior
Salix alba
Ulmus effusa
Populus tremula
stb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sósav.
Carpinus Betulus
Corylus avellana
Quercus Robur
Fagus silvatica
Betula alba
Acer pseudoplatanus
Acer cam pestre
Salix cinerea
Crataegus oxyacantha
Evonymus europaeus
Ulmus campestris
Tilia grandifolia
Prunus spinosa
Larix europaea
Rubus fruticosus
Fraxinus excelsior
Populus alba
Populus pyramidalis
„
tremula
Vitis vinifera stb.

Megjegyzendő azonban, hogy ez a sor nem változhatatlan,
mert hiszen ha ez a sor nagyban és egészben megállja is helyét,
mégis kell hogy változzék, . mert hiszen a növények ellenálló
képessége változik a talaj, éghajlat és a müvelés módja
szerint is.
A kár megállapításában azonban nem szabad csupán csak
egy-egy növény megítéléséből kiindulni, hanem a károsodásnak
kitett terület összes növényzetét kell figyelemre méltatni, már csak
azért is, mert a füst által létrehozott bélyegek nem mindig olyan
határozottak, mint az egyes kártevő rovarok vagy gombák létesí
tette bélyegek. Schröder és Reuss erre a körülményre elsőnek
mutatva rá, az erdőt is mint egészet, mint egyedet fogják fel és
károsodását ebből kifolyólag állapítják meg. A károsodás mértéke
szerint a következő fokozatot állítják fel;
0. Az erdőt kár, sérülés nem érte.
1. Gyenge kár. Az erdő levelei sérülést mutatnak.
2. Középszerű kár. Az erdő levelei sérültek, egyes fák ágait
vagy sudarait a füst megölte.
3. Erős sérülés. Az erdőben egyes fák elpusztultak és az
erdő hézagos kezd lenni.
4 . Erdőpusztulás. Az erdő területe fátlan, legfeljebb egyes
eltörpült fák jelzik még az elpusztult erdő helyét.
A károsodás mértékének ezt a fokozatát még részletesebben
is osztályozták, a mely fokozatokat azonban már a gyakorlatban
alig lehetett megkülönböztetni.
A kár mértékének, fokának megállapítása mellett fontos még
a kár kiterjedését is megjelölni, a mi a legtöbb esetben nem
könnyű feladat, mert a károsodás mértéke egy területen is külön
böző és rendesen a szélek felé csekélyebb, miért is károsodási
vagy sérülési zónákat ajánlanak megkülönböztetni. Portele, dArcet,
Reuss ajánlottak erre különböző módon való eljárást. Az ajánlott
módok egyike sem tökéletes, mert hiszen a zónák határainak
megállapításába beleszólnak az uralkodó szélirány mellett meg
megjelenő más irányú szelek; továbbá a füstöt szolgáltató telepek
működési időszaka is.
Minthogy azonban a károk megállapításában első sorban a
leveleken keletkező foltokból indulunk ki, nagyon fontos a foltok-

nak a helyes felismerése. Fájdalom, ebben a tekintetben nem
reményeihetünk olyan biztos alapot találni a károk megítélésére,
hogy a vegyi elemzést és a többi más nagyobb nehézséggel járó
vizsgálatot mellőzhetnők. A legtöbb kívülről ható káros befolyásra
a növény jórészt leveleinek elhalásával vagy működésének egész
ben vagy részben való megszűnésével válaszol, ily módon kelet
keznek a foltok, a melyeken belől a levél szövete részben vagy
egészben elhalt, vagy pedig a sejtek tartalma változott meg többékevésbbé.
Eltekintve az ősszel normális viszonyok közt keletkező fol
toktól, az úgynevezett őszi szineződéstől, foltok keletkezhetnek a
leveleken:
1. kedvezőtlen légköri befolyásoktól (ezek közt szerepel a
füst is);
2. kedvezőtlen talajbeli befolyásoktól;
3. élősködő állatoktól és növényektől.
A kedvezőtlen légköri tényezők közé sorolja Haselhoff és
Lindán az abnormális beárnyékolást vagy napverést, a szélnek,
esőnek való expozitiót, meleg hiányát, tartós szárazságot stb.
A füst által okozott foltokhoz nagy hasonlatosságot mutatnak
a fagy és a meleg okozta foltok is.
A talaj táplálékban való bővelkedése vagy szükölködése,
továbbá a viz bősége is figyelemre méltó foltokat keletkeztet.
Az élősködők közül különösen az Actinonema rosae okozta
foltok mutatnak nagy hasonlatosságot az aszfalt okozta foltokhoz.
Ugy ez esetben, mint minden más esetben csak akkor szabad az
élősködőt a folt keletkezésével vádolni, ha magát az élősködőt
sikerült kideríteni.
Már 1873-ban Freytag bizonyos hasonlatosságot vélt találni
a füsttől megölt levelek és az ősszel lehullott levelek közt, a
mennyiben sok esetben nemcsak bizonyos külső hasonlatosság
mulatozik a kettő közt, hanem még a sejtek elpusztulásában is
a folyamat megegyezést mutat.
Haselhoff és Lindau erre vonatkozó vizsgálataikat a követke
zőkben foglalják össze:
Az ősszel színeződő levelek és a füsttől megtámadott levelek
közös vonása a cseranyag és származékainak megjelenése, a viz-

veszteség és a chloroplyll szemecskéknek hasonló módon való
szétbomlása, a miért is a két egymástól eltérő módon megjelenő
folyamatoknak t. i. az őszi elhalásnak és a füsttől való sérülésnek
közös kategóriába való beosztása is megengedhető.
Nem hagyhatók figyelmen kivül azonban az eltérések sem.
A mig ugyanis ősszel a levelekben a chlorophyll szemecskék és az
asszimilált termékek fokozatos feloldása, illetőleg átalakítása előrehaladóan megy végbe és az ily módon eredményezett oldási
termékek a törzsbe szállíttatnak, addig a füsttől sérült levél folt
jában ez mind nem történik meg, hanem a sejt tartalmi részei
gyorsan szétromboltatnak és a növény anyagcseréjére nézve
elvesznek. A mit tehát az első esetben a növény a rendelkezésére
álló normális eszközökkel ért el, azt a növényen a kártékony
gázok természetellenes módon rövidebb idő alatt végezik el.
Már az eddigi ismertetésből is világosan kitűnik, hogy
a füstkárokat jelző bélyegek nem mindig megbizhatók és ezért
fontos ezeknek megállapításában a másik utat is követnünk,
t. i. a káros gázokat magában a levegőben, a károsítás helyén
magán kell megállapítani. Ezzel már régebben is megpróbálkoztak,
igy nevezetesen 1848-ban Braconnot és Simionin, ma már csak
jóformán történeti értékű módszerekkel t. i. a levegőre kitett
lakmuszpapirossal, mésztejjel bekent üveglapokkal próbálták kém
lelni a levegő savtartalmát.
Mellőzve a kevesebb jelentőségű módszereket, csak az Ost,
Wislicenus és Sorauer módszerére óhajtok rámutatni.
Ost a füst savanyu gázainak felfogására 0 07°/o hamut tartal
mazó laza gyapotot használt, melynek 250 rn darabjait részint
barytvizzel, részint mészvizzel itatta tele. Ezeket azután a kikém
lelendő vidéken a fákra aggatta fel és 5—7 hónapi tartam után
megvizsgálta. A módszer jósága mellett bizonyít, hogy a füst
eredési helyétől nagyobb távolságra is sikerült a levegőben a
kénsav nyomát kimutatni.
Wislicenus a laboratóriumban megfelelő módon kikészített
próba vászon-lapokat akasztatott fel Szászországban a füstöt fej
lesztő kémények környékeinek erdeiben. Ezzel a módszerrel nem
csak a levegő gáztartalmáról, de kormozó képességéről is meg
győződhetett.
-
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Ujabban Sorauer a fásnövényzet savak okozta sérülésének
megítélésére úgynevezett „felfogó ültetvényeket" ajánl. Ugyanis
gyorsnövésü, különösen érzékeny egyéves növényeket, pl. paszulyt,
Phaseolus vulgaris-i ajánl ültetni a károsítással gyanúsított ipari
üzem körül, melyeket azután bizonyos idő multán vegyi és növény
tani vizsgálatnak kell alávetni.
Mindezek a módszerek bár egyes esetekben a károsítás mér
tékére nézve döntő bizonyítékot fognak szolgáltatni, mégis vájjon
az illető módszer minden esetben kielégítő eredménynyel alkal
mazható-e, még kérdéses és további ellenőrző vizsgálatok hivatvák a módszer használhatósága felöl dönteni.
Haselhoff és Lindau munkája általános részének ebbeli
foglalata után a következő részletes részben sorra veszik a füst,
illetőleg az ipari munka okozta gázokat, egyenként megállapítva
a növényekre való ártalmasságukat.
Ezek közül elsőnek foglalkoznak a legáltalánosabb kártevő
vel, a kénsavval és kénessavval. Nem akarom lépésről-lépésre
kisérni a munkának erre vonatkozó eléggé terjedelmes részét
{35—219 lap), de hogy rámutassak arra a körültekintő és beható
kutatásra, ismertetésre és módszerre, melylyel a kérdéssel foglal
koznak, legalább a munka tárgyalásának menetét óhajtom feltün
tetni a fejezetekre való ráutalással.
Első sorban rámutatnak a levegőbe jutott kénessav és kén
sav eredetére, azután foglalkoznak a kénsav és a kénessavnak a talajra
és a növényzetre való hatásával. Ez utóbbi szempontból vizsgálják
a földbeli szervekre gyakorolt hatást, azután a földfeletti szervekre
való hatás előidézte vegyi változásokat és az alaktani változásokat,
sőt hogy ez utóbbi tekintetben megbízható eredményt érjenek el,
kísérleti uton idézik elő a füst okozta sérüléseket és azután ki
mutatják a levélszervek külső és belső elváltozásait, továbbá a
törzs elváltozásait, végül a hirtelenül jött (heveny?) és tartós
(krónikus) sérülésekkel foglalkozva, a növénynek a füsttel szemben
való ellenállóképességével foglalkoznak.
Rámutatnak a füst okozta élettani elváltozásokra is, hogy azután
rátérhessenek a kénsav hatását befolyásoló különböző tényezők
tárgyalására, minők a fény, a nedvesség és szárazság, a termőhely.
Hogy pedig a kénessav káros hatásának ne csak jelenségeivel,

de okaival is megismertessenek, a kénessavnak közvetlenül a sejtre
való hatásával is foglalkoznak. A kérdést illető, ezt a sokoldalú és
sokirányú munkálkodást természetesen számtalan vizsgálat, meg
figyelés, kísérlet támogatja, ugy, hogy minden részletkérdés
eredményhez juttatta a szerzőket. Hogy már most ezeket a rész
leteredményeket egymáshoz való viszonyukban is áttekinthessük,
egybeállítják az eredményeket (143. lap), különösitekintettel a füst
okozta károk megítélésére. Legyen megengedve ezeknek az ered
ményeknek a közlése különösen arra való tekintetből, hogy a kén
sav és kénessav hatását éppen ezek az összefoglaló eredmények
állítják legjobban szemünk elé:
1. A kénessav és kénsav tartalmú füstgázok akár közvetlenül,
akár a légköri csapadék közvetítésével erősebben és ismételten
hassanak is a talajra, ennek kénsavtartalma nem fog lényegesen
emelkedni. Eltekintve a talaj alkatrészeinek átalakításától, a talaj
összetétele semminemű változást nem szenved és ezért általában
a kénessav, illetőleg a kénsav tartalmú füstgázoknak a talajra való
káros hatásáról alig lehet szó.
2. Hogy a füstgázok szabad, vagyis kötetlen kénessava vagy
kénsava a normális mező- és erdőgazdasági viszonyok közt a
növények gyökereire közvetlenül hasson, nagyon valószínűtlen; ha
a kénessavas vagy a kénsavas füstgázok hatása folytán a talaj szul
fát tartalma gyarapodnék is, ugy ez nem birhat befolyással a
növények növekedésére és igy a növényeknek a talajba jutott
savas füstgázoktól való sérülése jóformán ki van zárva.
3. A savas füstgázok a növények növekedésére csak az eset
ben gyakorolnak káros befolyást, ha a kénessav vagy kénsav köz
vetlenül jut a növény leveleivel érintkezésbe.
A növényeknek ezektől a savaktól való sérülésével jár
a kénsavtartalom mennyiségének az emelkedése is. Ez utóbbi
azonban a szulfátban bővelkedő talajban tenyésző sértetlen növé
nyeken is bekövetkezhetik és ezért a növényeknek nagyobb kén
savtartalma nem szolgálhat mindég a füst gázoktól való sérülés
bizonyítéka gyanánt, s ennek megítélésében a különleges ter
mőhelyi viszonyok is tekintetbe veendők.
4. A növényeknek a kénsav és kénessav iránt való érzé
kenysége különböző; sőt ugyanazon fajhoz tartozó egyedek is

individuális hajlandóságuk szerint különböző mértékben érzé
kenyek.
5. Hosszabb időn át való folytonos hatásnál még oly csekély
mennyiségű — pl. 1 milliomod — kénessav is károsnak bizo
nyult a növény növekedésére. Freytag M. vizsgálatában kénessavnál
a kénsav, Schröder J . vizsgálatában pedig a kénsavnál a kénessav
bizonyult károsabbnak.
6. Két különböző növény egyenlő terjedelmű levélfelületéből
(vagy ugyanazon mennyiségű száraz levélanyagából) majdnem
egyenlő viszonyok közt ugyanazon időben vett kénessavmennyi
ség egyedül magában arról a sérülésről nem ad kellő mértéket,
melyet az illető növény egész szervezete szenvedett; ellenkezőleg
ez esetben az egyes növények szervezetének specziális tulajdon
ságait kell számba venni és kellő megvizsgálásnak vetni alá.
7. A kénessavnak a növény testébe való jutásában a levélszerü
szervek szájnyílásai nem játszanak szerepet; a gáz egyáltalán nem
a szájnyílásokon, hanem az egész levélfelületen át jut a növény
testébe; amiért is a levélbe behatolt kénessav mennyiségének vál
tozása nem is a szájnyílások számából, hanem csak az egyes
növények sajátságos szervezetével összefüggésben levő tényezők
ből magyarázható.
8. A kénessav hatása folytán a növény testébe való vízáramlás
zavartatik meg, a mi a nagyobb mennyiségű vizleadásban, illetőleg
a nagyobb párolgásban áll és a levelek elszáradását vonja
maga után.
9. A kénessav felvétele és ennélfogva a vízáramlás megzava
rása ugyanazon mennyiségű kénessav hatásakor ugyanazon idő
alatt a fényben, magasabb hőmérsékleten és száraz levegőben
nagyobb, mint sötétségben, alacsony hőmérsékleten és nedves
levegőben, vagyis a kénessav és egyáltalán a savanyu füstgázok
általában nappal károsabbak, mint éjjel.
10. A kénessav hatása alaktanilag a leveleken való foltkép
ződésben, a levelek és ágak elhalásában, a törzs évi vastagságbeli növekedésének elmaradásában és végül a növény satnyulásában és elpusztulásában nyilvánul.
11. A kénessav hatása folytán a növény sejtjeiben plasmolysis
áll be, a chloroplyll-szemecskék elhalnak és a plasmával és a többi

tartalmi anyagokkal végül barna alaktalan tömeget alkotnak.
Ugyanekkor a legtöbb esetben, nevezetesen igen lassacskán való
hatáskor cseranyag válik ki, amely barna vagy fekete halmazokat
alkot a sejtfalon belül.
12. A kénessav hatásának a módját a sejtplasma életének
a megzavarásaként kell tekintenünk. Valószínűleg mint kénsav
hat, mely a sejtnedvből százmazó viz jelenlétében az asszimiláló
chloroplyll-szemecskékből kiszabaduló oxigénnek a kénessavval való
egyesüléséből, illetőleg a kénessav oxidácziójából keletkezik.
13. A víz, illetőleg az eső tartós hatása folytán az elhalt
levelekből a felvett kénessav vagy kénsav ismét eltávolittatik.
A toboztermőkből és valószínűleg más növényekből is. amelyek
levelei gyantát vagy viaszkot tartalmaznak, a füstgázokból felvett
kénessav vagy kénsav az esőtől nem mosatik ki olyannyira, hogy
ez által a füstkárositás felismerése lehetetlenné válnék.
14. A kénessav által okozott sérülések felismerésének nincs
botanikai abszolút biztos eszköze, hanem a sérülést okozó kénes
savnak felismerése csakis a külső és belső sérülések komplexumá
ból válik lehetségessé. A legbiztosabb bizonyíték a kénsav khemiai
elemzés utján való kimutatása.
És hogy a szerzők igazolják a felsorolt eredményeket, közlik
18 ipari vállalat körül tett megfigyeléseik eredményeit és egy
úttal fényképekkel illusztrálják a jellemzőbb eseteket, amelyek közül
a Selkevölgyi lúczfenyők és a kattowitzi erdei fenyők képei a
legjellegzetesebbek; az előbbiek ezüstolvasztók, az utóbbiak vas
kohók hatásának köszönhetik sérüléseiket.
Ezekután a szerzők a füstben foglalt egyéb anyagok hatásával
foglalkoznak, melyek sorából még csak ki akarom emelni, hogy a
chlor, illetőleg sósav okozta foltok a leveleken világosabbak, halaványabbak az előbbiekénél, sőt sok esetben majdnem fehérek; és
amig a kénessav nagymértékben hatott a párolgásra, addig a sósav
az asszimilálásra hat és azt korlátozza. Fiziológiai szempontból
mindkettő tehát az élő plaszmára való hatásában meglehetősen
különböző. A sósavnak a kénessavtól való ez az eltérése hozza
magával azután azt is, hogy a megsérült levelek egészen elütő
képet adnak, ami némileg a megsérült, illetőleg elpusztult levélből
készült keresztmetszeten is kitűnik.

A munka derekán sorra következnek azután a fluorhydrogén,
salétromsav, eczetsav, ammónia, kénhydrogén, bróm, kátrány és
hasonló organikus anyagok, aszfalt, világitógáz hatására és káros
voltára vonatkozó vizsgálatok, közlések, melyek azonban a sósav ki
vételével jóval kisebb terjedelműek az elsőnél és nagyrészt nem
is önálló vizsgálatok leírásából, hanem csak irodalmi adatok egybe
foglalásából állanak. Rövidesen ezekhez csatlakoznak még a repülő
porra vonatkozó közlések, amelyek kevés érdemlegest tartalmaznak;
mint közérdekűt kell kiemelnem azonban azt a különben már rég ismert
tényt, hogy a mi tüzelőanyagainkból (fa és kőszén) származó füst
ből lerakott korom a növény növekedésére általában veszélytelen.
A munka harmadik része végül magába foglalja a füslkárok
körüli tapasztalatokra vonatkozó megjegyzéseket, külön foglalkozik
a növények és a talaj vegyi vizsgálatának, továbbá a botanikai
vizsgálatnak értékével, rámutat a füst okozta károk megítélésében
fontos termőhelyi megfigyelésekre és a talajból, továbbá a sérült
növényekből szerzendő próbáról és ennék vegyi és botanikai
megvizsgálásáról, végül pedig a füst okozta károk megbecsülésé
ről és elkerüléséről emlékezik meg.
Kelleténél tovább foglalkoztam talán ezzel a munkával és
eredményeivel, de tettem ezt először azért, hogy rámutassak az
elért eredmények jelentős voltára, amelyek általános értéküknél
fogva sokszor a mi viszonyaink közt tájékoztatóul szolgálhatnak,
másodszor, hogy kiemeljem azt a tényt, amely szerint bizonyos
kérdések csak akkor oldhatók meg kellőképen, ha a gyakorlat és
tudomány embere vállvetve foglalkoznak vele, végül, hogy a füst
okozta károkra vonatkozó kutatások sorában erre a határkővet
alkotó munkára hivatkozva, az ez irányú tapasztalatok és meg
figyelések hazánkban való megszerzésére hívjam fel szaktársainkat.
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Hótörések Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város
erdeiben az 1904. évben.
I r t a : Zólomy Imre városi erdő mester.
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elmúlt év elemi csapásai súlyos, csaknem kiszámithatlan
kárt okoztak erdőállományunkban. A tavaszi késői havazás
ezrével törte le legszebb, középkorú állabaink törzseit, a
nyári szárazság nemcsak az 1904. évi, hanem visszamenőleg 5 — 6
éves, sőt helyenként 15 éves erdősítéseinket tette tönkre s csak a
gondviselés mentett meg bennünket attól, hogy a 18 esetben
kitört tüzveszedelem nagyobb károkat nem okozott.
Jelen alkalommal a hótörésekről óhajtok lehető rövid leírást
adni azon reményben, hogy szaktársaimat érdekli a kár nagysága,
a kihasználás s értékesítés, valamint az üzemrendezés terén tett
több rendbeli intézkedés.
Márczius 31-én kora reggeltől d. u. 4 óráig állandóan s oly
sürün havazott, hogy a földet, főleg a magasabb fekvésű helye
ken 1 m magas hóréteg borította. Estére kiderült, hideg észak
keleti szél támadt, mely a fák koronáját ellepő s már olvadásnak
indult havat megfagyasztotta, melynek súlya a fák koronáját
iv alakban görbítette meg. Április 1-én reggel 7 óra tájban ismét
sürün havazott, mely ujabb terhet a fák sudarai már nem bírták
ki; 9 óra tájban már egyes puskalövéshez hasonló csattanás volt
hallható, mely mindig sűrűbben ismétlődött, ugy , hogy 10 óra
tájban már szakadatlan ropogás hallatszott mindenfelől. A közle
kedés teljesen megakadt, mert a vihnyei s hodrusi országutat
százával torlaszolták el a letört csúcsok és kidőlt törzsek.
;

A következő napon azután megkezdtem szomorú körutamat
az egyes üzemosztályokban, hogy a kárt legalább nagyjában meg
vizsgáljam s arról felettes hatóságomnak jelentést tehessek. Elkese
rítő, szomorú látvány tárult elém, a törzsek jórészt derékban ketté
törve, földig hasadva, avagy koronájuktól megfosztva meredeztek
az égnek. Egyes osztagokban a letört koronák a talajt teljesen
elborították, helyenkint csoportosan és korkülönbség nélkül össze
volt zúzva minden egyes törzs s a ki csak egy parányi szeretettel
viseltetett az erdő iránt, annak összeszorult a szive e sivár
látványra.

Maga a károsítás a selmeczbányai erdőbirtok nagyrészt elegyet
len jegenyefenyő állabaiban s az A, B és C ü. o.-ban, körülbelül
azon övön belül történt, a mely 6 5 0 — 7 5 0 m tengerszint feletti
magasság között fekszik, mig az alsóbb részeken, valamint a
vihnyei és bélabányai erdőbirtokon számbavehető kárt nem
okozott.
Nevezetes a dologban az, hogy maga a szél mentő hatással
volt s azon területeken, melyeket a gerinczen átnyomuló szél még
elért, a hónyomás kárt nem okozott, valószínűleg azért, mert a
koronán s az ágakon levő hó a rázkódtatás folytán a fákról
lezuhant, mig a „szél árnyékában", de leginkább a szük völgyek
ben a pusztítás a legnagyobb mérvű volt. Érdekes volt még az
a körülmény, hogy a Meleg patakból Gedeon tárón keresztül a
Spitzbergig szintesen elhúzódó több kilométer hosszú vizfelfogó
árok mintegy éles határt képezett, melyen felül csak itt-ott fordult
elő hótörés, mig azon alul a kár tömegesen lépett fel; alsó határa
a hodrusi honvédemlék s a felső-tó magasságáig húzódott el.
A több napig tartó bejárást befejezvén, az elemi csapásról jelen
tést tettem a beszterezebányai kir. erdőfelügyelőségnek, melynek
részéről Panczél Ottó kir. erdőfelügyelő szállt ki a helyszínére.
A kir. erdőfelügyelőségnek a sürgős ideiglenes intéskedésekre
vonatkozólag a város közigazgatási erdészeti bizottságához benyúj
tott javaslata szükségesnek tartja, hogy: 1. a megrongált s élet
képtelenné vált egyedek az 1905. évi márczius végéig kitakarít
tassanak; 2. hogy ezen rendkívüli fahasználat az 1904. évi hoza
dék egy részének tekintessék s ezért az A. és B . ü. o.-ban a
használat az 1905. évre beszüntetendő, s hogy végül 3. a döntés
befejezte az erdőfélügyelőséggel közlendő, hogy a vágássorrend
esetleges megváltoztatása iránt az intézkedések
megtehetők
legyenek.
Az első pont értelmében a kihasználáshoz azonnal hozzá kellett
fogni s az erdőhivatalnak egyelőre legfontosabb teendője volt
legalább az értékesítés terén megmenteni mindent, a mi meg
menthető, vagyis a megrongált faanyagnak minél nagyobb /o-át
müfaképen értékesíteni.
u

A városhoz közelebb fekvő osztagokból kikerülő faanyag a pol
gárság szükségletének fedezésére tartatott fenn, mely azt rövid időn

belül fel is használta. A többi faanyagnak értékesítését a fennálló s
1909. év végéig érvényes faeladási szerződésünk biztosította, mely
nek utolsó pontja szerint „köteles a vállalkozó az esetleges szél
döntéseket, hótöréseket, vagy szu által megtámadott egyedeket
mennyiségre való tekintet nélkül oly módon s oly árban átvenni,
a mint az a főhasználati fatömegre megállapittatott," vagyis a
10—19 cm váglapig a rudakat darabonkint 36 fillérért, az azon
felüli vastagságuakat tfz -ként 6 koronáért.
A kihasználandó törzseknek osztagonként való kijelölését
mindjárt április hó elején kezdettem meg, s az szakadatlanul május
hó végéig tartott és pedig a kellő ellenőrzés szempontjából a
vállalkozó által termelendő s épületi fának alkalmas törzseket
gyöktőn és mellmagasságban, a tűzifának valókat pedig csak
gyöktőn bélyegeztettem le.
Az eredmény üzemosztályonként a következő volt:
A. ü. o. 18822 db rud, 19442 db épületfára s 3406 db tűzifára való törzs
B. „ „ 4002 „ „ 4236
s 724
ff
n
C.„ „ 2475
1799 „
»
s 349
3

ÖSSZesen 25299 db rud, 25477 db épületfára s 4479 db tűzifára való törzs.
Ezenkívül a felsőrónai osztagokban a polgárságnak kijelöl
tetett 1108 drb szálfa s igy a kihasznált 631 drb léczczel együtt
56994 drb fa lett kibélyegezve.
A kijelölés során azt a kérdést kellett eldönteni, vájjon,
jegenyefenyőről lévén szó, minden egyes törzs vágassék-e le, vagy
pedig a csucstöröttek, a némi koronával bírók továbbra is fenhagyassanak-e ? Az utóbbi megoldás mellett szólt az a köztudo
mású tény, hogy a jegenyefenyő az ily nemű sérülést könnyebben
kiheveri, a csncshajtás szerepét rendesen egy oldalág veszi át s
ezeknek fen hagyásával a záródás kevésbbé szakittatván meg, az
osztag ellentálló képessége, főleg a kifordítás, széldöntés veszedelme
ellen nagyobb.
Daczára mindezeknek mi inkább az első eljárást követtük a
kijelöléseknél, bár főleg tapasztalat szerzése végett, egyes oszta
gokban a némi koronával biró törzsek állva hagyattak. Eljárásunk
mellett a következő indokok szóltak: Igaz, hogy a záródás
kevésbbé szakad meg, ha a némi koronával birok fenhagyatnak,
de nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a jegenyefenyő

mélyebbre ható gyökérzeténél fogva a széldöntés veszélyének
ugyis kevésbbé van kitéve, mig a fenhagyott csúcs nélküli vagy
hiányos koronával biró s a szomszédos törzsek erőszakos letörése
s döntése folytán amúgy is többé-kevésbbé megsérült, tehát síny
lődő, beteges törzsek fenhagyásával a szú elterjedésének meleg
ágyát készítettük volna elő.
Ezen állitásom mellett bizonyítanak a szerzett tapasztalatok.
Az elszáradt, vagy szú által erősen megtámadott törzseket éven
ként kitakarítjuk s ezek legnagyobb részben olyanok, melyeknek
koronája, vagy legalább csúcsa néhány évvel ezelőtt, valószínűleg
szintén a hó nyomása folytán letörött, s bár az oldalág átvette
a csúcs szerepét, a bajon e körülmény csak ideiglenesen enyhí
tett, a fa maga lassan sinylett, pusztult s vagy teljesen elszáradt,,
vagy áldozatul esett a szúrágásnak.
De a rendes vágások jegenyefenyő magvágataiban is, jóllehet
végvágatra mindig a legszebb koronával biró, egészséges s mag
termésre legalkalmasabb egyedek hagyatnak vissza, mégis 1—2:
év múlva a szú több-kevesebb magfát ellep s tüzetes megvizs
gálás után kitűnt, hogy ezek a szomszéd törzsek döntése folytán
többé-kevésbbé megsérültek. Ily tapasztalatok mellett a csúcs
nélküli vagy részleges koronával biró törzsek fenhagyása nem:
lett volna indokolt.
Figyelembe veendő még e kérdésnél az a körülmény is,,
hogy a törés nem kereszt-, hanem hosszirányban történt, a hó
súlya nem annyira törte, mint inkább leszakította a koronát, minek
következtében a törés lapja mélyen rézsútos irányú volt; ily viszo
nyok mellett a visszamaradt csonka korona létfentartó hivatását
nem teljesíthette. Megjegyzem még, hogy a hótörések legnagyobb
része középkorú s teljesen záródott állabokban fordult elő, m e 
lyekben a törzsek csak a csúcson s amúgy is csekély terjedelmű
koronával birtak.
Végül az ily megsérült törzsek visszahagyásával való kísér
letezést lehető szük körre kellett szorítani az erdőbirtokos város
anyagi érdekében is.
A favállalkozó ugyanis a szerződés értelmében köteles ugyan
az arra alkalmas törzseket vagy törzsrészeket műfa árban átvenni,
de csak akkor, ha azok nyers állapotban használtatnak ki. De ha
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mi a visszahagyott, megrongált törzseket csak akkor jelöltük
volna ki kihasználásra, midőn azok már pusztulásnak, elszáradásnak
indultak, a mi a tapasztalat szerint okvetlenül bekövetkezett volna,
akkor az ezekből kikerülő selejtes faanyagot egyáltalában nem,
vagy csak engedményes áron vette volna át. Kénytelenek lennénk
tehát ugyanazt a faanyagot, melyet most müfának értékesíthetünk,
vagy legalább is annak nagy részét az amúgy is nehezen értéke
síthető tűzifába vágatni, a mi tízszeres értékveszteséget jelentene.
Megemlítem már e helyen, mint legújabb szomorú tapaszta
latomat, hogy a f. év tavaszán a mult évi hótörések által meg
rongált osztagokat részletesen bejárva, nemcsak a fenhagyott
csucsnélküli, de azon törzseket is sárgulni láttam, melyek különben
sérületleneknek látszottak, valószínűleg ütődés, vagy megingatás
következtében.
A jelölések befejeztével a kihasználásra lebélyegzett törzsek
száma meghaladta a 60,000 darabot.
A fentebb emiitett javaslatnak 2-ik pontja azonban,"mely a
rendkívüli fahasználat folytán szükségessé vált megtakarításokra
vonatkozott, a javasolt módon teljesíthető nem volt és pedig a
fennálló faeladási szerződés 1-ső pontja miatt, mely szerint a
város közönsége eladja az üzemtervek szerint 1900. év kezdetétől
1909. év végéig kihasználás alá kerülő osztagokban tövön az
erdőn az összes épületi s műfát, továbbá az utolsó pont miatt
sem, mely szerint a város másnak, mint a vállalkozónak ezen
osztagokban épület s műfát el nem adhat.
A város tehát az 1909. év végéig előirt összes osztagok
épület- s műfaját e szerződés megkötésekor a vállalkozónak
jogérvényesen eladta. Ha már most a megtakarítások szempont
jából egyes osztagokat a jelen félfordaszakban a kihasználásból
kikapcsolunk, ugy az ellen a vállalkozó feltétlenül felszólalt volna
és oly kártérítési pert indíthatott volna a város ellen, melyet a
város valószínűleg elveszített volna.
Ennek a kényes kérdésnek lehető békés elintézése végett
hosszasabban tárgyaltam a favállalkozóval s annak ügyvédjével,
de eredménytelenül, mert kijelentették, hogy a szerződés kény
szerítő hatása alatt elfogadják ugyan a hótörésekből kikerülő
nagy famennyiséget, bár a szerződés aláírásakor 1—2, esetleg

5000, de nem 60,000 darabra gondoltak, viszont azonban köve
telik az általuk megvett osztagokban levő összes épület s műfának átadását, mert ha az üzemtervileg a jelen félfordaszakra
előirt osztagok bármelyikében a használat betiltatnék, abban jogaik
nak sérelmét látnák.
A javaslat azon része, hogy a hótörések által nyert fatömeg
a selmeczbányai erdőbirtok 1904. évi hozadékának tekintendő
s az ezen évre előirt vágásokban a használat beszüntetendő,
szintén nem volt teljesíthető a faeladási szerződés miatt. Az
ezekben kihasználásra kerülő faanyag már a mult év őszén ki
bélyegeztetett s átadatott a vállalkozónak, ki az összes faanyagnak
mintegy 30° o-át kitevő vékonyabb épületi fát már a tél folyamán,
tehát a hótörések bekövetkezte előtt ledöntötte s csak a vasta
gabb méretű szálfák döntése volt hátra, tehát már is megszűnt
az állab érintetlensége. Ezenkívül a vágások esetleges betiltása
esetén a város ismét feltétlenül elveszítendő pernek nézett volna
elébe, mert a fa „tövön az erdőn" levén eladva, a döntésre már
egyszer kijelölt s lebélyegzett törzs a vállalkozó tulajdonába megy
át, illetve az átadás ténye már a kijelöléskor alapjában véve meg
történt s az ezután következő köbözés már csak számszerűleg
állapítja meg a faanyagért fizetendő ellenértéket.
Mindezekből az a tanulság, hogy mily körültekintőnek kell
lennie a faeladási szerződés megkötésekor, hogy a szabad rendel
kezési jog ily esetekkel szemben is megmaradjon, bár azt is be
kell ismerni, hogy ilyen rendkívüli s nagymérvű elemi csapásra
előre senki sem gondolhatott.
A felsorolt akadályok rolytán oly módot kellett megállapí
tani, mely egyrészről ugy a vállalkozó, mint az erdőbirtokos város
jogait s érdekeit megvédje, másrészt a tartamosság biztosítása
végett szükséges megtakarítások is eszközölhetők legyenek, ugy
azonban, hogy a város háztartása rázkodtatásnak, zökkenésnek ki
téve ne legyen. Hosszas tárgyalások után sikerült olyan javaslatot
előterjesztenem, melyet ugy a vállalkozó, mint a város közönsége
magáévá tett, a kir. erdőfelügyelőség elfogadott s ennek alapján
a közig, erdészeti bizottsághoz uj s ily irányú javaslatot terjeszt
vén elő, azt a magas kormány is elfogadta.
Ez a javaslat pedig a következőkből állt:

A jelen félfordaszak hátralevő öt évére előirt vágásterületek
ne öt, hanem hat év alatt használtassanak ki, vagyis a kihaszná
lási idő egyszerűen egy évvel meghosszabbíttatván, a jövő félfordaszakban égy egész évi vágásterület lesz megtakarítva s így a
bekövetkező revízió által azon időre csak kilencz évi vágásterület
lesz előírandó. Ezáltal a vállalkozó hiány nélkül megkapja az általa
szerződésileg megvett vágásokat, illetve fatömeget, csupán azon
különbséggel, hogy a kihasználást nem öt, hanem hat év alatt
eszközli, a város pedig a hótörések folytán eszközölt rendkívüli
fahasználat ellenében öt év alatt egy évi hozamterületet takarít
meg, ennek pénzbeli pótlásául viszont a hótörések fatömegébői
befolyó jövedelmet deponálván, azt hat egyenlő évi részletben
használja fel erdészeti bevételeinek emelésére.
E javaslat helyességét a következő adatok támogatták: a selmeczbányai erdőbirtok A), B) és C) ü. o.-ban az egy évre előirt
vágásterület 5 2 1 k. ha. valódi terület, mely 42*9 k. h. hozamterü
letnek felel meg; ennyi lenne a megtakarítás terület szerint.
Fatömeg szerint az üzemtervi előírás egy évre az A) ü. o.-ban
8413 m , a B) ü. o.-ban 1869 m , a C) ü. o.-ban 2940 m , összesen
13222 m fatömeg.
Ezzel szemben a hótörések által megrongált s kihasználásra
kijelölt 60,000 darab törzs köbtartalma előzetes becslés szerint
9880 m -t, kereken 10.000 m -t mutatott fel s ha ehhez hozzá
vesszük még azon egyedek köbtartalmát, melyeket a későbbi szél
döntés, szúrágás által, vagy túlságosan megritkult részek tarra
vágása folytán még utólag ki kell használni, ugy ez is megfelel az
egy évi előírásnak.
Az eszközölt becslés pontosságát a köbözések teljesítése után
kimutatott tényleges eredmény is igazolta, amennyiben a kihasz
nált épületi fa köbtartalma a rudakkal együtt 10.590 m. -t tett ki.
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Javaslatom továbbá oda terjedt, hogy a jelen félfordaszak
ideje alatt a hótörések által megrongált osztagokban csak arra
kellene szorítkozni, hogy a még épen maradt törzsek életképességének, illetve jó minőségének megóvása végett a szúrágás folytán
esetleg megtámadott törzsek kiszedessenek, valamint időnkint
az esetleges széldöntések is. A megritkult területek tarra vágása
s általában a szükségessé válható további használat a félfordaszak-

nak még hátralévő öt évében ne eszközöltessék azon okból, hogy
ez idő alatt a tisztán jegenyefenyővel borított területeknek termé
szetes uton való felujulása lehetőleg biztosittassék, sőt az esetleges
alátelepitésekkel mesterséges uton is elősegittessék. A megzavart
üzemterv, illetve a jövő fordaszakokra megállapított kihasználási
sorrendnek ez elemi csapás következtében szükségessé vált meg
változtatása a négy év múlva megejtendő üzemátvizsgálási mun
kálat feladata, mely a legközelebbi félfordaszakra első sorban is
azon területeket fogja kihasználásra előirni, amelyek a megritkult
záródás folytán tovább fenn nem tarthatók.
Ezt az eljárást szükségesnek tartottam az erdőbirtokos város
anyagi érdekében is, két okból, s remélem, hogy számítá
somban csalódni nem is fogok. Az első ok abból áll, hogy ha a
tarvágásokat ezen osztagokban a jövő félfordaszakban fogjuk esz
közölni, ugy az azokból kikerülő faanyag már az uj faeladási szer
ződés egységárai szerint értékesíttetik, melyek a jelenleginél, bizton
hiszem, magasabbak lesznek. Másodszor pedig, ha ezen tarvágá
sokat e félfordaszak ideje alatt eszközölnénk, ugy annak értékét
letétbe helyezhetnők ugyan s csak a jövő 10 évben használhatnók fel, de a jövő félfordaszaknak eladás alá kerülő s ezen idő
szak alatt kihasználható fatömegének mennyiségét ez által nagy
ban csökkentenők s igy az uj vevő köbméterenként annál kisebb
egységárt ajánlhatna fel, minél nagyobb kezelési, üzemi stb. úgy
nevezett regie-költség esnék egy köbméterre, ami a fatömeg apa
dásával fordított viszonyban áll.
A tartamosság biztosítására, hogy t. i. utódaink a mostani
rendkívüli fahasználat következtében az erdőgazdaság kellő jöve
delmezőségének elmaradása folytán érzékeny kárt ne szenvedje
nek, még egy javaslatom volt, és pedig az, hogy a hőtörésekből nyerendő és mintegy 60.000 koronára becsülhető tiszta jöve
delem legalább részben kizárólag az erdőgazdaságot érintő s ennek
czéljalt előmozditó oly befektetésekre fordlttassék, melyeknek hasz
nát a jövőben nemcsak mi, hanem utódaink legalább is egyenlő
mérvben élvezhetnék s amely intézkedés a város gazdasági érdekeit
leginkább megvédené.
A kijelölések befejezte után háramlott az erdőhivatalra a
legfontosabb s a legnagyobb körültekintést igénylő munkálat, a

hótörések épületi s műfa részének kitermelése. Ez ugyan a vállal
kozó kötelessége lett volna, de ő kijelentette, hogy sem felügyelő
személyzet, sem munkaerőre nézve nincs annyira berendezve, hogy
a rendes évi vágások kitermelésén kivül ilyen rendkívüli munkát
is végezhessen s arra kérte az erdőhivatalt, hogy az ő költségére,
melynek fedezésére a városi pénztárba a szükséges összeget előre
leteszi, a termelést maga végezze. Javaslatomra a városi tanács
ezt el is rendelte s daczára az evvel járó nagy munkának, ezt
annál is inkább szívesen teljesítettem, mert a házilag való kiterme
lés a legnagyobb biztosítékot nyújthatta a faanyag legjobb érté
kesítésére. Eltekintve a sok huza-vona elkerülésétől, mely a vállal
kozó által teljesített kitermelés ellenőrzésével járt volna, bizonyos
volt, hogy a saját erdőőreim felügyelete s teljes felelőssége mel
lett, valamint az általam felfogadott s fizetett munkások által esz
közölt termelésnél ugyanazon faanyagból jóval több lesz az épületi
fa. Ezen reményemben nem is csalódtam s bátran állithatom, hogy
a munkálat házilag való teljesítése legalább 20.000 korona bevé
teli többletet szerzett a városnak.
A döntést s általában a termelést messze vidékekről toborzott
80 favágóval május hó elején kezdettem meg s daczára a rendel
kezésre álló csekély időnek, június közepén avval teljesen készen
voltunk. Kitermeltünk épületi fának minden egyes darabot, mely az
5 méter hosszat elérte s felső átmérője legalább 15 cm. volt, mig
a rudaknak öt méter hosszúságban a váglapnál minimálisan 10
cm.-eseknek kellett lenniök. A munkadíj a váglapon mért 10—27
cm-ig darabonkint 40 fillér, 6—10 cm. vastagságú léczek után
8 fillér volt. A törzseket megforgattuk s teljesen lekérgeztük, ne
hogy az úgynevezett „forgatás" miatt a munkásokat újból bekell
jen állítani s hogy a köbözést, illetve a felvételeket ez a munkálat
ne hátráltassa.
Jóllehet a mult év rendkívül száraz volt s a döntött és lekérgezett törzseket alig érte csapadék, mégis a rendes vágásokban
termelt jegenyefenyőszálfák, melyek augusztusban még külön for
gatva is lettek, a szürkészöldes, csaknem feketés szint megkapták,
mig a hótöréses osztagokban termeltek világossárga színüket cse
kély kivétellel megtartották, pedig a fakereskedők az ilyen színű
fát mindig szívesen veszik s jobb áron is fizetik a piaczon.

Ennek az érdekes jelenségnek forrását nem állapithatom meg,
de ez a körülmény a jövőben is vizsgálódásaim tárgyát fogja
képezni.
A nagy mérvben felszaporodott teendők miatt a város az
akadémiai hallgatók közül öt ideiglenes erdőgyakornokot alkalma
zott, kikkel június elején a külső felvételeket s köbözéseket meg
kezdettük s október hó közepén ugy a hótörések, mint a rendes
vágások átvételével s átadásával teljesen készen voltunk.
A végeredmény szerint a vállalkozónak átadatott a hótörésekből 227 darab lécz, 28.339 darab rúd és 24.190 darab épületi fa
9453*383 m. mennyiségben és összesen 66.699 korona 96 fillér
értékben. A jelöléshez képest tehát 2000 darabbal többet adtunk
át, mely többlet a házilag végzett kitermelés eredménye volt,
amennyiben a tűzifára kibélyegzett törzsek közül, ha azokban öt
méter hosszú műfára alkalmas rész volt, azt már kimetszettük s
műfa-árban értékesítettük.
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Az április hóban végzett előzetes becsléseim helyességét a
végeredmény ugy az anyag mennyiségére, mint értékére nézve
teljesen igazolta, amennyiben a felbecsült 10.000 m helyett a
vállalkozónak 9451 m s a polgárságnak mintegy 300 m épületi fa
lett átadva és ha ehhez még a csekély mennyiségben vissza
maradt s ez év folyamán kitermelendő tűzifát veszem számitásba,
ugy e rendkívüli használat tényleg az üzemtervileg egy évre elő
irt 13.000 m -nyi hozadéknak felel meg, tehát a megtakarításokra
vonatkozó javaslataim a végeredmény szerint is elfogadhatóknak
mutatkoztak.
A pénzbeli tiszta jövedelmet, mint fentebb emiitettem, 60.000
koronára becsültem, s ha a most nyert 66.699 koronából levonom
a hótörések kezelése, átvétele s átadása körül felmerült s a városi
pénztárt terhelő mintegy 4000 koronányi kiadásunkat, ugy a becs
lés és tényleges eredmény között csak 2600 korona különbözet
mutatkozik.
Összehasonlítás szempontjából érdekes volt konstatálni azt is,
hogy a kihasznált fatömeg mily hozamterület hozadékának felel
meg. Ezt az illető osztagból nyert fatömeg mennyisége, továbbá
annak területe, kora, záródása s termőhelyi osztályának figyelembe
vétele mellett körülbelül 5 3 7 k. h.-ban állapítottam meg, ami az
3
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üzemtervileg egy évre előirt 4 2 9 k. holddal szemben 1 0 8 k.
holddal több. Az osztagok egyrésze azonban előhasználatra amúgy
is előírva lévén, az ezekből nyert fatömeg beszámításával a tény
legesen kihasznált hozamterület csak 35 0 k. holdat tesz ki, tehát
7 k. holddal kevesebbet az üzemtervi előíráshoz képest.
A hótörések által megrongált osztagok összes valódi területe
1424 8 k. holdat tesz ki, ennek fele azonban a jelen félfordaszakban a gyérítésre amugyis elő volt írva, mely körülmény nagyban
enyhítette a hótörések által okozott károsítást. Ezekben a gyérítést
a természet maga elvégezvén, a további előhasználat csak az eset
leg még szükséges pótmunkálatokra szoritkozhatik, viszont bizto
san remélhető, hogy ezen osztagok fiatalabb egyedei az esetleges
kisebb sérüléseket könnyebben kiheverik s az állab pár év alatt
ismét teljesen záródni fog, az itt-ott támadt hézagok pedig erő
teljes, korosabb csemetékkel pótolhatók.
-

-

Mint igen jónak bizonyult intézkedést megemlítem még azt
is, hogy június hótól kezdve ugy a belváros, mint az összes külutczai lakosságnak egész a késő őszig megengedtem az ág- és
galyfának, valamint a lehántott kéregnek ingyen szedését. A lakos
ság nagymérvben élt is ez engedélylyel s mig egyrészt a szegé
nyebb néposztály a mult évi amugyis Ínséges esztendőben még
télire is elláthatta magát ingyen tüzelőanyaggal, addig másrészt
nemcsak a közelebbi, hanem a messzebb fekvő osztagokból is a
hulladékfa s kéreg teljesen kitakaríttatott, ami nemcsak a szú el
terjedésének, hanem az esetleges tüzveszedelemnek elhárítását is
nagyban előmozdította.
November hóban a közigazgatási bizottság áttette a város
tanácsához a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 68.178. sz.
rendeletét, mely a megtakarításokra nézve a fentebb vázolt javas
latban foglalt módozatokat rendelte el, valamint azt is, hogy a
változott viszonyok folytán az 1910 évben bekövetkező üzem
átvizsgálás alkalmával a selmeczbányai üzemosztályokra uj vágás
sorrend állapítandó meg. A szú elszaporodásának elhárítása végett
a termelt szálfák 1905 év végéig, a sudár- és ágfa ez év márczius
végéig az erdőből s annak közeléből eltávolitandók, az értéktelen
faanyag pedig a kellő rendszabályok szigorú megtartásával elége
tendő. A befolyó pénzjövedelem letétbe helyezendő és az 1905—1910
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évi időközben évenként / o rész a rendes erdőjövedelem növelé
sére fordítható, esetleg hasznos tőkebefektetésekre is felhasználható.
Ez utolsó pontra nézve a rendelet szellemének megfelelően
előterjesztett újbóli javaslataimra a város törvényhatóságának köz
gyűlése elhatározta, hogy a hótörésekből nyert s a vállalkozó által
befizetett 66.699 koronából 48.000 korona letétbe helyeztessék oly
czélból, hogy annak /<•> része, vagyis 8000 korona évenként, mint
rendes erdészeti bevétel felhasználtassák, amely az 1905 évre szóló
közköltségvetésbe már be is állíttatott. Ezenkívül 7000 korona
deponáltassék a mult évi szárazság folytán tönkrement erdősítések
pótlásának költségeire. A még visszamaradó összegből levonandó
elsősorban a hótörések terhére irt eddigi kiadás, a megmaradt
rész pedig oly czélból deponálandó, hogy az részint erdészeti befekte
tésekre, milyenek uj faraktár létesítése, határállandósitások stb.
részint oly utólagos munkálatok kiadásaira legyen felhasználható,
melyek a hótörések folytán szükségessé váltak, milyenek a minisz
teri rendelet értelmében a hulladékfának eltakarítása s elégetése s
azonkívül a túlságosan megritkult foltoknak felerdősitése, illetve
alátelepitése.
A hótörésekből befolyt s befolyó egyéb jövedelmek, ugy azon
fa értéke, melyet a város házi czélokra felhasznált, továbbá a szolgálmányképen a polgárságnak eladott épületi fa s tűzifa értéke,
melyek ugyis csekély jövedelmet képeznek, az 1904 évre előirt,
de a bekövetkezett hótörések miatt nem teljesített előhasználatok
elmaradt jövedelmei helyett a rendes bevételek közé soroztattak.
Végezetül felemlítem, hogy az esetleges ujabbi csapást némi
leg elkerülendő az összes 1904 évben termelt épületi s tüzifaanyag
tűzkár ellen félévre 830 koronáért biztosítva lett, mely összegnek
felét a város, felét a vállalkozó fizette.
Főfontosságú kérdés most már az, hogy a hótörések folytán
beállott elemicsapásnak mily utókövetkezményei lesznek majd
erdőállományunkra; e téren szerzett tapasztalataimról annak idején
beszámolok.
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A magyar erdőrendezés kritikai méltatása és néhány
javaslat annak fejlesztésére.
Irta : Bund

Károly.

(Befejezés.)

III. Hozamszabályozás.
hozamoknak és a kihasználás sorrendjének megállapításánál
erdőrendezési utasításunk értelmében első sorban a sza
bályos állapot kimutatása szükséges. Ez elméleti és elvi
szempontból nem eshetik kifogás alá, mert hiszen tudnunk kell, hogy
mi a czélunk, mielőtt valaminek a szabályozásához fognánk.
Gyakorlati szempontból kiindulva azonban vizsgálat tárgyává kell
tennünk, vájjon az az eszménykép, melyet utasításunk értelmében
czélként kitűzünk, gazdasági tekintetben helyes-e és elérése mily
akadályokba ütközik. Sőt esetünkben még az a kérdés is fel
merül, vájjon erdőrendezésünk önmagában nem rejt-e oly aka
dályokat, amelyek a szabályos állapotról alkotott eszménykép teljes
megvalósulását hátráltatják.
Az első kérdésre nézve, amely arról szól, vájjon a szabályos
állapotnak a térszakozás ósdi felfogásának megfelelő képe gazda
ságilag helyes-e, részben már a gazdasági beosztásról szólva
megadtuk a választ, a mennyiben a teljes vágássorozatokat szük
ségtelennek, sőt legtöbb esetben károsnak találtuk és a tagra nézve
is ellene voltunk annak, hogy az fordulószaki vágásterületnek
tekintessék. Ottani kifogásaink azon gazdasági károkra vonatkoztak,
amelyek a szabályos állapotnak ily keretek között való létesítésével
járnak s ekként választ adnak a fennebb felvetett második kér
désre is, mert kimutatták az ekként értelmezett szabályos állapot
elérésének gazdasági akadályait, amelyek sokszor csak a jelen
erdőállapotnak s nevezetesen a korfokozatnak erőszakos megbolygatásával, időelőtti, vagy tulkésőre halasztott vágatással érhető
el, illetőleg közelíthető meg.
Az ily áldozatok árán létesített állapot pedig különös elő
nyökkel nem kecsegtet, de van akárhány árnyoldala. Lényegileg
ez egyébként főleg attól függ, hogy a vágássorozatok mily ter
jedelemmel bírnak. Kisebb vágássorozatok alkotása esetén (mintegy
1000 holdig), a korosztályok egymásmellé való sorozása és nagy
összefüggő, közel egykorú állabok alkotása, bár különösen a fenyő-

féléknél bizonyos veszélylyel jár, nagyobb aggályra okot nem ad
(feltéve, hogy a termőhelynek teljesen megfelelő fanemek is tenyésztetnek), ellenben nagyobb vágássorozatok alkotása esetén az:
egyenlőkoru állabok halmozása elemi csapások alkalmával igen
végzetessé válhatik és az óriási kiterjedésű, összefüggő vágásterü
letek felújítása is sokkal nagyobb nehézségekkel jár, mint mér
sékeltebb kiterjedésű és időszakonkint megszakadó vágásterületeké,
különösen tarvágásos üzemnél. A vágásterületek folytatólagos soro
zását igen kezdetleges gazdaságokban, teljesen feltáratlan völgyekben,
a szállító eszközök fokozatos kiépítése kívánatossá teheti, legalább
addig, a mig a birtokos a legszükségesebb szállító berendezéseket
létesítheti, rendszerré avatni azonban az ily, sokszor kényszerhely
zetből folyó eljárást, szerény nézetünk szerint nem szabad, mert
ezzel útját vágjuk a gazdaság fejlődésének. Részünkről tehát a
szabályos állapotot, ami a korosztályok helyes térbeli eloszlását
illeti, elértnek tartanok, ha megfelelő vágássorok alakítása módot
nyújt arra, hogy a vágások a veszélyes (döntő vagy száritó) szellet
ellentétes irányban haladjanak előre, akár évenkint sorakozva egymás
mellé, akár más esetekben hosszabb-rövidebb ideig megszakítva.
A vágássor állhat egy vagy több tagból, amelyek különféle forduló
szakokban kerülnek kihasználásra, követelmény csupán az, hogy a
vágás általában a veszélyes széliránynyal lehetőleg ellentétes irányban
haladjon. Lombfaerdőkben és a szálalóerdőben ez a szempont is
többé-kevésbbé háttérbe lép s minden tag, sőt minden osztag, ha
czélszerüen határolt, önálló, a körülötte fekvő részletektől többékevésbbé függetlenül kezelhető test, ami a vágások sorrendjére
nézve szabadabb választást enged meg.
Hogy a vágások nagyobbak vagy kisebbek s hogy ennek
következtében az egyes vágássorokban gyorsabban vagy lassabban
halad-e előre a főhasználat, vájjon továbbá túlnagy egykorú álla
bokban hány helyen nyitunk vágást, ezek oly körülmények, amelyek
főleg a jelenlegi állabviszonyoktól, a kihozatal módjától stb.
függnek és amelyekre nézve a szabályos állapot skolasztikus fel
fogása csak másodsorban lehet irányadó. S éppen ez az, ami a
helyi viszonyoknak legmesszebbmenő figyelembevételét teszi lehe
tővé és a szabályos állapotról alkotott eszménykép merevségét
megszünteti. Másképpen alakul a tényleges gazdaság országunk

keleti részén, másként a nyugati megyék hozzáférhetőbb erdeiben
s amit üzemterveink a keleti, nagy vágássorozatokban használt
erdőkben ma szabályos állapotnak tüntetnek fel, az a gazdasági
viszonyok fejlődésével nem maradhat az, hanem igen lényeges
változáson fog átesni. Elegendő tehát viszonyaink között első
sorban arra törekedni, hogy a jelen viszonyok kíméletes átmenet
tel odafejlesztessenek, hogy a szabályos hozam a megfelelő vágás
sorrendbe sorakoztatott állabokból tartamosán nyerhető legyen.
Ennek a czélnak elérésére természetesen nincsen szükség a
tervbe vett állapotnak részletes kimutatására, legkevésbbé oly mér
tékben, amint azt üzemterveink VII. mintája követeli, amelyben a
terület még a jövőben tenyésztendő fanemek szerint is szétosz
tatott. Ez tiszteletreméltó idealizmus megnyilatkozása, mely azon
ban gyakorlati értékkel nem birt s csupán temérdek meddő mun
kát okozott. El is tekintettek tőle csakhamar, épp úgy, mint a
szabályos fakészletnek és növekvésnek kiszámítására szolgáló IX.
mintától.
Ha azonban szükségtelennek is tartjuk a szabályos állapotnak
ily részletes és formáiban merev kitüntetését, azt, ha igazságosak
vagyunk, el kell ismerni, hogy a vele elérni kivánt szándék üdvös
volt. A hazai erdőkben mutatkozó káros rablógazdaság után érthető,
hogy a jónak gondolt eszménykép megalkotására, annak részletes
kidolgozására készek voltak erdőrendezőink kelleténél több időt
és munkaerőt fordítani s hogy a térszakozás régebbi elméletének
megfelelő, könnyen áttekinthető, mondhatnók katonás rendet tekin
tették „szabályosnak".
A szabályos növekvés és ezzel kapcsolatosan a szabályos
fakészlet előteremtése már nem csupán az erdőrendezésnek, hanem
főleg a foganatosító gazdaságnak a feladata. Az erdőrendezés e
téren inkább negatíve működhetik közre, a mennyiben a maga
részéről arra törekszik, hogy a czélhozvezető erdőművelési rend
szabályok (felújítás, áterdőlés) elé akadályokat ne gördítsen.
Ami erdőrendezésünk ezen a téren nem felelt meg feladatának.
A térszakozásnak az a merev, szinte a vágásosztás jellegével bíró
módja, amely nálunk meghonosodott, úgyszólván kizárólag a
tarvágás eshetőségeivel számol és a növekvést elősegítő és a ter
mészetes felújítást is czélzó ujabbkori, tökéletesebb gazdasági mód-

szereket úgyszólván kizárja. „Rendszeres" gazdaság alatt mi tarvágásos üzemet értünk; ami nem tekinthető át oly könnyen, mint
a tarvágásokban használt erdő, azt rendszertelennek vagyunk haj
landók nevezni, sokszor jól felfogott saját érdekünk ellenére.
Ha erdőrendezési utasításunk „a megfelelő felújítási mód
kijelölése" czimü fejezetben azt mondja, hogy „általában minden
rendes erdőgazdálkodásnak arra kell törekednie, hogy ott ahol
lehet, az állabok természetes uton felújíttassanak", akkor ezzel
szemben megjegyezhetjük, hogy ezt a törekvést a tarvágás igé
nyeinek megfelelő, az évi hozamot is területtel mérő hozamsza
bályozás, amely a gyakorlatban hosszabb mint öt éves felújítási
időtartamot nem türt meg, már eleve meghiúsította s ezzel a
tenyésztendő fanemekre vonatkozó előírások érvényesülését is
vajmi gyakran gátolta. Bizonyítja ezt az élet, a válóság. Elegyes
erdeink helyett a rendszeres gazdasági üzemtervek életbe lépte
után is óriási elegyetlen fiatalosok keletkeztek, melyek oly fajokból
alkotvák, amelyek a tarvágás mellett is jól újulnak fel, így pL
hegyvidékeinken a luczfenyő. A hol eredetileg luczfenyő, jegenye
fenyő, bükk és talán más lombfák, mint a kőris, juhar, szil, alkották
az erdőt, ott ma a fiatalosokban hiába keresünk mást, mint luczfenyőt. A többi fanem legfeljebb igen alárendelt, számot nem tevő
arányban tartotta fenn magát s a vágatási korig ez a kevés is
bizonyára megapad.
Az üzemterv pedig igen helyesen előirta, hogy a luczfenyő pl.
0 6, a jegenyefenyő 0 4 elegyarányban tenyésztendő s a szabályos
állapotot kitüntető táblázatban minden egyes osztag területe ebben
az arányban osztatott szét. A valóság azonban más, mert a tarvágásos üzem a jegenyefenyőnek, a bükknek nem felelt meg s
igy a hozamszabályozás módja az üzemtervnek egyéb, helyes
intézkedéseit meghiúsította.
-

Ami az előhasználatokat és azoknak a szabályos növedék
elérését elősegítő hatását illeti, ebben a tekintetben az utasitás
szövege kifogás alá nem eshetik, a gyakorlat azonban annál inkább.
Az előhasználatok jótéteményében az értékesítési és szállítási
viszonyok mostohasága miatt ugyanis erdeinknek csak aránylag
csekély hányada részesülhet. Egyes helyeken s különösen a luczfenyvesekben az áterdőlés oly vandal módon történt, hogy a

íőállab létét is veszélyeztette. Ez a sajnálatos körülmény általában
nem tette erciőrendezőinket az áterdőlések barátaivá és óvatosságra
intettek, amely azonban az üzemtervekben és némely erdőfelügyeleti
intézkedésben túlságosan nyilvánult meg. A hol az áterdőlés a
munkások gyakorlatlansága, az erdőtiszt közönye és a kihozatal
körülményessége miatt nem gyakorolható gazdaságosan, vagyis
akként, hogy haszonnal járjon, de kárt ne okozzon, s ezek a ked
vezőtlen körülmények megfelelő intézkedésekkel meg sem szüntet
hetők, ott a viszonyok javultáig jobb az áterdőlést beszüntetni.
Általános rendszerré azonban az ugyis korlátolt áterdőlési üzem
akadályozását nem szabad tenni. Már pedig ha nagyobb uradal
maink üzemterveit megtekintjük, azokban oly alacsonyra szabott
áterdőlési fatömegeket találunk, amelyek ha betartatnak, egyfelől
•oly csekélyek, hogy a nyerésükre fordított munkával arányban
aligha állanak, tehát köznapias kifejezéssel nem fizetődnek, másfelől
még az elhalt egyedeket sem távolitván talán el, az állab növeke
désére egyáltalában befolyást nem gyakorolnak. A túlságos óvatosság
mellett az áterdőlési üzemben való járatlanság oka annak, hogy
az előhasználati tervek előírásai a szabályos növedék elősegítése
szempontjából általában nem elégítenek ki.
Az az óvatosság, amely nem minden esetben indokolt és sokszor
ott is lehetetlenné teszi az előhasználatokat, ahol azok gazdaságos
foganatosításának minden előfeltétele megvan, erdőfelügyeleti intéz
kedéseinkben is felismerhető. Az üzemtervek jóváhagyási záradé
kaiban rendszerint ott találjuk az alábbi, vagy valamely hasonló
szöveget: Az előhasználatok csakis a tenyésztés tárgyát nem képező,
valamint a teljesen elnyomott, uralomra többé nem jutó egyedek
kiszedésére terjedhetnek ki és mindenkor csakis a kezelő erdőtiszt
személyes ellenőrzése és tiszti felelőssége mellett eszközölhetők.
Ez a záradék, ha szószerint betartjuk, egyfelől lehetetlen terhet
ró az erdőtisztre, amely annál kevésbé indokolt, mert hiszen csak
a tenyésztés tárgyát nem képező és a már elhaló faegyedek kisze
déséről van szó. Ez a mértéke az áterdőlésnek azonban, amint
már említettük, majdnem teljesen értéktelen, a mennyiben az állab
növekedését csakis oly fiatalosokban segiti elő, ahol sok a gyomfa,
minden más esetben azonban a növekvést nem befolyásolja s
Jegfeljebb erdővédelmi tekintetben bir az elhalt egyedek kisze-

dése következtében némi jelentőséggel, ha ugyan az ily csekély
értékű és mennyiségű faanyag kiszedése egyáltalában megtörténik.
A szabályos erdőállapotra és létesítésének eszközeire vonatkozó
ezen megjegyzések után reátérhetünk magának a tulajdonképeni
hozamszabályozásnak tárgyalására. Utasításunk az üzemrendezés
egyik főfeladatának a szabályos állapot lehető legrövidebb időn
belül való elérését jelöli meg és ehhez képest a hozamszabályozás
módjául a térszakozást választja, nagyobb erdőbirtokokon azonban
a fordulószaki fahozamok némi kiegyenlítésére is súlyt helyez.
Az utasításnak ez az utóbbi rendelkezése azonban, amely egyéb
iránt csak a legközelebbi 2, legfeljebb 3 fordulószakra nézve bir
lényegesebb eltérések esetén gyakorlati értékkel, a tényleges gyakor
latban alig nyert alkalmazást. Üzemterveink legnagyobb részt tisztán
és kizárólag a térszakozás (és vágásosztás) alapján készültek.
Utasításunk a fahozamok ellenőrzésére képletet is ajánl, amelyet
sz'imos üzemtervben fel is találunk. Daczára azonban annak, hogy
a képlet utján kiszámított hozam igen nagymértékben tért el a
térszakozás utján megállapított hozamtól, mégsem tudunk esetet,
hogy a térszakozás a képlet eredményéhez képest módosíttatott
volna. A képletet tehát a gyakorlat csupán felesleges függeléknek
tekintette, s ez a felfogása, legalább a vágásos üzemű erdők egész
túlnyomó tömegére nézve, helyes volt. Egyebekben maga az utasítás
is azt mondja, hogy a kihasználásra nézve a szakozás eredménye
a mérvadó, de akkor valóban nem tudjuk, mire való a fahozamnak
a képlet alapján történő ellenőrzése, amelynek gyakorlati következ
ményei úgysem lehetnek ? A képletben ily körülmények között aligha
láthatunk egyebet, mint az osztrák utasítás követését, mely ezt a tel
jességgel nélkülözhető u. n. ellenőrző számítást szintén megtartotta.
A midőn a magyar erdőrendezés a hozamok szabályozásának
alapjául a területet választotta, nézetünk szerint helyesen járt el.
Helyesen cselekedett különösen erdőfelügyeleti szempontból, mert
a terület alapján való hozamszabályozás nyújtja a leggyorsabb
áttekintést és legkönnyebben ellenőrizhető. Egészben véve és külö
nösen a vágásos üzemű erdőkben az erdőbirtokos érdeke sem
szól a terület szerinti hozamszabályozás ellen, akár a belterjesen
kezelt nyugati erdőket tartjuk szem előtt, akár a keleti megyék
kezdetlegesebb gazdaságait tekintsük.

A vágásos üzemben kezelt szálerdőben, még hosszabb időre
kiterjesztett természetes felujitás esetén is, az üzemosztály nagyobb
része a főhasználaton kivül áll, és területe oly szilárd alapot nyújt
az erdő állapotának és a használat mérvének megítéléséhez, amely
mindig biztosabb, mint a fatömeg és növedék, amelyekkel, bár
teljesen ezeket a hozamszabályozásnál, amint látni fogjuk, nem
nélkülözhetjük, hazánkban aligha boldogultunk volna s nevezetesen
az erdőfelügyelet vált volna sokkalta nehezebben teljesithető fel
adattá.
Ha azonban általánosságban a terület szerinti hozamszabá
lyozást is tartjuk czélhoz vezetőnek erdeinkben, ugy az erdőbir
tokos, mint az erdőfelügyelet szempontjából, mégis annak gyakorlati
alkalmazásában, amint már az eddigiekből is kitűnik, messze
eltérünk a térszakozásnak attól a merev, elavult alakjától, amely
nálunk meghonosodott. Eltérünk elvi tekintetben, a mennyiben a
szabályos állapot létesitése mellett különös súlyt helyezünk a jelen
legi állabok czélszerü időben és módon való kihasználására; eltérünk
magának a szabályos állapotnak és a gazdasági beosztásnak értel
mezésében, másként csoportosítjuk végül a vágásokat, illetőleg a
fordulószaki vágásterületeket.
Mindezek az eltérések mérséklik vagy elenyésztik a térszakozás nálunk szokásos sablonos alakjának merevségeit, amelyek
az erdőbirtokosra többnyire károsak, a nélkül, hogy az erdőfel
ügyelet szempontjából jelentőséggel bírnának. Ámde ezekben még
nem merítettük ki az eltérő jellegek sorát, mert a terület szerinti
hozamszabályozásnak, mely határig való érvényesítésére nézve is.
lényegesen más nézetet vallunk, mint a nálunk kifejlett gyakorlat.
Nincsen ugyan az erdőrendezési utasításban, a tényleges
gyakorlatban azonban az erdőfelügyelet részéről megköveteltetett,
hogy az első fordulószak egyes vágásterületei előre pontosan
kitüzessenek és állandó jelekkel ellátassanak. A jóváhagyási záradék
ezt a pontot ritkán nélkülözte, pedig ez a térszakozásnak nevezett
eljárást tulajdonképen, különösen ha több vágás volt tervezve s
igy a vágásokkal való váltakozás lehetősége fennállott, vágásosztássá
devalválta. Tarvágás mellett, kisebb birtokokon, ahol az állabviszonyok egyszerűek és legfeljebb egy-két vágás van, czélszerü
lehet
ágásterületek előzetes kitűzése, de ebben az esetben
a z
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is feltétlenül elegendő a 10 évi vágásterületet ekként széttagolni,
a vágások további felosztását pedig a legközelebbi üzemátvizs
gálásnak fentartani. Ellenben nagyobb birtokokon, a természetes
felújítás mellett, amelynek esélyeit a vágások kitűzése esetén figye
lembe venni nem lehet, több vágás vezetésénél, a midőn azokkal
különféle okokból esetleg váltakozni kell, illetőleg czélszerünek
mutatkozik az egyes vágássorokat évenkint változó mértékben
igénybe venni, valamint akkor, ha elemi csapások teszik a vágás
területek némi eltolását szükségessé, mindezekben az esetekben a
vágások előzetes kitűzése az erdőbirtokosnak és kezelő tisztjének
kellemetlen, be nem tartható korlátozása, amely az erdőrendezést a
vágásosztáshoz hasonlóvá teszi, erdőfelügyeleti szempontból nem
indokolható, az erdőgazda tevékenységét pedig a puszta kézmű
vesség színvonalára sülyeszti.
Arra nincsen szükség, hogy az egyes évi vágásterületeknek
az egyes vágáshelyekre való szétosztása a félfordulószakon belül
ily szigorú korlátok közé szorittassék, de nincs is rendelet, mely
azt megkívánná, sőt ellenkezőleg van rendelet, mely kifejezésre
juttatja, hogy a használat tartamosságának igazolására szálerdőkben
elegendő a területnek az egyes fordulószakokba való elosztása,
az egyes vágásterek kihasitása csupán a közép és sarjerdőkben,
valamint a szálalóerdőkben kívántatik meg (4190/883). És vájjon
miért nem vállalta a kincstár is ezt a kötelezettséget? A közigazga
tási bizottságok, abból indulva ki, hogy más erdőkben a minisz
térium megkívánja a vágások előzetes kitűzését, számos esetben
oly feltétel mellett javasolták a kincstári erdők üzemterveit jóváhagyandónak, ha többek között az évi vágások előzetes kitűzése
is elrendeltetik. Ez a feltétel azonban figyelemben tudtunkkal soha
sem részesült s a kincstári erdők üzemterveinek jóváhagyási
záradékaiban ez a pont hiányzik, avagy ha régebben valahol
alkalmaztatott, csakis a papíron maradt.
Távol áll tőlünk a kincstári erdők vezetőségének azért szemre
hányást tenni, hogy az erdőfelügyeleti gondoskodásnak ezt a
túltengését magától távol tudta tartani, sőt ellenkezőleg, teljesen
belátjuk, hogy minden nagyobb szálerdőben részben lehetetlen,
részben czélszerütlen és hiábavaló a vágásoknak tiz évre való
előzetes kijelölése, miért is annak mellőzését — úrbéres közbirtokosErdészeli Lapol;
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ságok, iskolák, egyházak apró, tarvágásban kezelendő érdőbirtokaitól eltekintve — az összes birtokkategóriákra kiterjesztendőnek
tartjuk.
A vágások kitűzése egyébiránt igen sok esetben a kivitel
helytelensége miatt is kifogás alá esik, a mennyiben a térképen
húzott vonalak a terepalakulatra való minden tekintet nélkül
vitettek át a természetbe, ami azután a vágások kitermelésénél
kellemetlen hátrányként jelentkezett. A tervezésnél a kivitel részlet
kérdéseivel ritkán törődtek. Feltáratlan erdeinkben nem vagyunk
függetlenek a terepalakulástól s a fa közelítése a hegyoldalakról
annál könnyebb, minél inkább alkalmazkodik a vágás alakja és
fekvése a terepviszonyokhoz, mert ekkor a termelt fa saját termelési
területén jut a legközelebbi szállító eszközhöz (ut, csatorna) s e
mellett sem az előző vágások erdősítését, sem a következő vágások
faállományát nem veszélyezteti. A terepvonalak mellőzését már a
gazdasági beosztás tervezésénél, különösen a taghatárok meg
állapításánál gyakran észlelhetjük, legszembeötlőbb azonban az
évi vágásterületek kijelölésénél, mely ekként a kivitel igényeinek
nem felel meg. Láttunk oly hegyvidéki sarjerdőről készült üzem
tervet, melynek gazdasági térképén az évi vágások katonás rendben
sorakoztak; ha azonban a természetben ellenőriztük ezt a beosztást
vagy legalább a katonai térképről és az állableirásból igyekeztünk
képet nyerni a terep alakjáról, akkor azt találtuk, hogy 25—35
fokos lejttel biró hegyoldalon haladnak a fekvő vágások alulról
fölfelé, sokszor nem is a hegygerinczig, hanem a gerincz mentén
lévő erdőpászta a túlsó völgy állabaival együtt egészen más időben
kerül kihasználásra stb. Ez, bár számszerint a hozamterület az
utolsó négyzetméterig pontosan van az egyes évekre szétosztva,
rendszeres használatnak mégsem mondható s az igy létesülő állapot
bizonyára nem érdemli meg azt, hogy szabályosnak nevezzük.
Sajnos, hogy az ily üzemtervek ennek daczára jóváhagyást nyertek.
A mondottakból következik, hogy erdőrendezésünk a szál
erdőkben is egész az évi vágástérig következetesen a területszerinti
hozamszabályozás alapján maradt. Ezzel a természetes felújítást
háttérbe szorította, illetőleg annak csak igen primitiv, a félforduló
szaki területen belül való érvényesítését engedte meg, s e helyett
a tarvágást tette mind általánosabbá. A használat mérvének a

részletekig menő ellenőrzése kedvéért tehát lemondott a természetnek
a íelujulás terén kínálkozó sokszor igen becses segítségéről, és
elősegítette az elegyetlen erdők terjedését. Hangoztatja a talaj
termőerejének megóvását és fokozását, a természetes felujitás
kívánatos voltát, de nem adja meg az eszközöket ezen elvek
keresztülvitelére, hanem a nyers tarvágás elősegítése által saját
súlypontját a terület szerint való tulhasználat megakadályozására
helyezi, mig a talaj megóvása, a használati és felújítási módoknak
az állabok minőségéhez mért helyessége, a gyéres növedék kihaszná
lása, elegyes erdők létesítése és még néhány fontos gazdasági
kérdés második sorba szorul, illetőleg részben teljesen figyelmen
kivül marad.
Nem vagyunk elfogultak a tarvágással és a vele járó elő
nyökkel szemben, amelyeket a maga helyén szívesen igénybe
veszünk a birtokos részére, azt is tudjuk, hogy kezdetleges erdő
gazdaságainkban igen sok helyen nincsenek meg a természetes
felujitás tökéletesebb alakjainak előfeltételei, mégis a mikor egy
egész országra, tehát igen eltérő jellegű erdőkre terjedő üzem
rendezési rendszer megállapításáról van szó, nézetünk szerint
kerülni kell oly rendszer alkalmazását, mely alacsonyabb fokon
áll, mint egyes helyeken a jelen gazdaság, a mely tehát helyenkint
visszaesést, sülyedést jelent, másutt pedig a haladás akadályaként
jelentkezik. Hiba ez még akkor is, ha a terület túlnyomó részén
ez a rendszer haladást is jelent és az erdő kihasználását az okszerű
mértékre szorítja.
Negyed százada annak, hogy erdőgazdaságunk az üzem
rendezési eljárásunk által megszabott szük korlátok között mozog.
Fejlettebb erdőgazdaságra és félig elpusztult erdőkre ugyanazok a
szabályok (normál intézkedések) alkalmaztatnak, melyeket a jobb
gazdálkodásra törekvő erdőgazda nem ritkán súlyos bilincsként
érez; az állami erdőfelűgyelet csak igen egyszerű üzemalakokat
ismer el rendszereseknek: a tarvágást és a fokozatos felujitó
vágásnak emiitett igen kezdetleges alakját. A szálalást, mely majd
nem kizárólag véderdőkben fordul elő és többnyire csak az
esetleges használat jellegével bir, jelen fejtegetéseinknél alig vehet
jük figyelembe. Pedig az erdőfelügyeletnek nem lehet czélja, hogy
az erdőgazdaságot állandóan egy színvonalon tartsa, azt mindenütt
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nivellálja, hiszen a tulhasználat elkerülését minden körülmények
között biztosithatja.
A midőn tehát fennebb általánosságban szintén a terület
alapján való hozamszabályozás mellett foglaltunk állást, a nyers
térszakozástól eltérő felfogásunk már emiitett mozzanatain kivül,
annak oly módjára gondoltunk, mely az erdőbirtokos kezeit a
részletekre vonatkozólag nem köti meg oly mértékben, mint a
mostani eljárás. Az erdőgazda szabadabb mozgását elérhetőnek
tartjuk, ha egyfelől az évi vágások kitűzését nem kívánjuk, más
felöl pedig ott, a hol a természetes felújítás indokolt, avagy a
vigályos gazdaság, az alátelepités stb. kecsegtet gazdasági sikerrel,
a birtokosnak, illetőleg erdőtisztjének az ezek kifejtéséhez és
okszerű, tényleg sikeres keresztülviteléhez szükséges területet
rendelkezésre bocsátjuk. Kétségtelen, hogy a 10 évi vágásterület
keretén belül a természetes felújítást minden esetben czélszerüen
megindítani és befejezésre is juttatni lehetetlen. Már a külföldi
erdőrendezési eljárások leirásánál láttuk, hogy a természetes fel
újítás sikerének egyik elemi feltétele, hogy a gazdálkodónak
elegendő nagyságú vágásterület álljon rendelkezésre, a melyen
olyképen intézheti a vágatást, hogy a felujulás mindenféle stádiu
mában lévő területekkel rendelkezzék, nehogy az évi hozam
kitermelése időnkint akadályokba ütközzék, avagy hol majdnem
kizárólag müfából, hol pedig túlnyomóan tűzifából álljon, ami az
évi pénzjövedelemben okozhat nem kívánatos ingadozást.
A gazdálkodónak tehát a teljes fordulószaki területet vagy
még ennél is többet bocsátanánk teljes megnyugvással rendelkezésére
s ezt a területet a kihasználás, illetőleg felujulás mértékéhez képest
az üzemátvizsgálásoknál folyton kiegészitenök.
Ezen a felújítás (illetőleg gyérítés) alatt álló részen az évi
vágások területe nem mérvadó, hanem segítségül kell vennünk
a fatömeget. Nem ok nélkül találjuk a külföldön az évi hozamot
mindig, még tarvágás esetén is, fatömegben kifejezve. A könnyen,
habár az eddiginél talán pontosabban megállapítható évi fatömeghozam mérvadó az erdőtisztre. Ezt azután részben talán tarvágásból,
részben fokozatos felújító stb. vágásokból nyeri a felújítás igényei
hez mérten, különféle nagyságú vágásterületekről. Az üzemnyilván
tartás megfelelő vezetése mindenkor lehetővé teszi annak meg-

ítélését, hogy a vágatásban visszamaradás vagy túllépés van-e?
A 10 évi üzemátvizsgálások alkalmával a kihasználás területbeli
mennyisége is könnyen magállapitható, ami az erdőfelügyelet
részére, egyes oly esetektől eltekintve, a hol határozott rosszakaratról
van szó, elegendő. Nem zárkózunk el annak felismerése elöl, hogy
az erdőfelügyelet gyakorlását ez megnehezíti, a mennyiben az
üzemtervek és a gazdaság menetének felülbírálásánál a fatömegek
megítélésében sokkal nagyobb jártasságra lesz szükség, mint eddig,
ezt a jártasságot azonban a személyzet szakismeretei alapján rövid
idő alatt megszerezheti. Nem szabad ettől a csekély nehézségtől
visszariadni, mert elvégre az erdőfelügyelet sem czél, hanem eszköz,
melynek az elérendő czélhoz kell alkalmazkodnia. Az erdő
felügyeleti szervezetben hir szerint várható változás remélhetőleg
olyan lesz, a mely a helyszíni ellenörizést behatóbbá teszi az
eddiginél, mely esetben annál kevesebb aggályunk lehet a javasolt
szabadabb eljárás alkalmazása ellen, melyet legbensőbb meg
győződésünk szerint erdőgazdaságunk érdekében állónak tartunk.
Kizárólag tarvágással kezelt birtokokon természetesen a terület
szerinti, eddigi, egyszerű ellenőrzés fenmaradhat.
Nagy vonásokban tehát a hozamoknak terület szerinti szabályo
zását óhajtjuk, a tiz évi időszakokon belül ellenben ott, a hol azt
a természetes felujitás vagy más elszórt használattal kapcsolatos
üzem megkívánja, a fatömeghozamot juttatnók érvényre.
Az eljárás alaki keresztülvitelét nem tartjuk oly lényegesnek,
hogy arra itt részletesebben kitérni szükségesnek tartanok, a
mennyiben e sorainkban csupán az elvi szempontok kidomboritását
tartjuk feladatunknak.
Ezek során azonban még a szálaló erdők hozamszabályozásával
kell külön megemlékeznünk. Ez a kérdés valami nagy jelentőséggel
ugyan nem bir, mert a szálaló üzem nálunk aránylag kis terület
részen bir feltétlen jogosultsággal s véderdeinknek is egyik része
olyan, hogy azt legjobb többé-kevésbé a természet zavartalan
működésének átengedni (különösen a havasmenti pászták felső
szegélye), másik részén pedig a hosszabb időre kiterjesztett
természetes felujitás nézetünk szerint előnyösebb az egész területre
kiterjesztett szálalásnál s igy csak aránylag kevés területen vagyunk
magára a szálalásra utalva. A térszakozás, a mely az ily szálaló

erdő minden egyes osztagának területét rendszerint valamennyi
fordulószakra osztja szét egyenlő arányban, a papiroson elég jól
veszi ki magát, a gyakorlati kivitel és ellenőrzés szempontjából
azonban teljességgel értéktelen.
A vágások visszatérését szabályozó egyszerű térosztáson kivül
a területszerinti hozam kiszabása nem nyújt elegendő támpontot a
szálaló erdő használatára, hanem abban csupán a fakészlet és
növedék időnkénti meghatározása alapján megállapított fatömeghozam lehet mérvadó. Részünkről tehát a szálaló erdőt egyszeresen
vagy többszörösen annyi részre osztanók, amennyi év alatt a
szálalás ugyanarra a helyre visszatér, azontúl azonban, akár az
utasításban foglalt képlettel, akár pl. a Baden-ben alkalmazott
Heyer-féle képlettel kiszámított fatömeget használnók ki az állabok
minősége által megkívánt elosztásban, úgy hogy a visszatérési
időre alapított említett térosztás, ha az állabviszonyok (egykorú
állabok stb.) ugy kívánják, esetleg csak hosszabb átmeneti idő
multán érvényesül valóban.
Áttérhetünk ezek után annak a sokat vitatott kérdésnek meg
világítására, hogy a hozamszabályozás mily időre terjedjen ki.
Itt természetesen csakis a területnek az egyes fordulószakokra
való szétosztásáról lehet szó, mert a várható fatömegeknek a késő
és bizonytalan jövőre való időrabló kiszámítását, bár utasításunk
ezt is megkívánja, bátran mellőzhetjük.
Részünkről a területnek valamennyi fordulószakra való szét
osztását, tehát az egész vágásfordulóra kiterjedő üzemterv készí
tését nem ellenezzük, bár nem feltétlenül szükséges s egyszerű
esetekben 1—3 fordulószakra való rendelkezés teljesen elegendő.
Ilyképpen is eléggé meglehet Ítélni, hogy a tartamosság követel
ményének miként teszünk eleget, azonban talán gyorsabb áttekintést
nyerünk erre nézve, továbbá a vágássorok képzésére, esetleges
elkülönítő vágások tervezésére és némely esetekben a felújítás
vagy erdősítés és más gazdasági rendszabályok többé vagy
kevésbé sürgős voltára nézve, ha az egész terület felett rendelke
zünk, természetesen távolról sem azzal a czéllal és szándékkal,
hogy ezzel a jövő gazdálkodásra feltétlenül kötelező keretet nyújt
sunk. Czélunk csak az lehet, hogy intencziónkat a jövőt illetőleg
kifejezésre juttassuk és kellően indokoljuk. A jövő eseményeitől

és a gazdaság fejlődésétől függ azután, hogy a revíziók alkalmával
eredeti tervünk mennyire módosul.

IV. Üzemnyilvántartás.
Az üzemnyilvántartásnak az a rendszere, amely erdőrendezési
utasításunkban foglaltatik, nézetünk szerint első sorban a kincstári
erdők igényeit tartja szem előtt, mert erdőfelügyeleti szempontból
oly részletes és különféle adatok nyilvántartása nem szükséges s
ennélfogva tulajdonképpen nincs is jogalap a nélkülözhető adatok
bekivánására. Az üzemnyilvántartástól az erdőbirtokos sokkal többet
követelhet, mint az erdőfelügyelet. Az erdőbirtokos részletes statisz
tikát várhat az üzemnyilvántartástól, bár ezt nézetünk szerint
czélszerübb az üzemterv tartozékát képező nyilvántartástól elkülö
níteni s ebbe csak szorosan az üzemterv mikénti végrehajtását
igazoló adatokat bevenni, vagyis azt, amit az erdőfelügyelet is
joggal kívánhat. A fő- és előhasználatnál tehát a területen kivül
a tömör fatömeg, túlságos részletezés nélkül, tehát legfeljebb egy
felől mint puha- és kemény-, másfelől mint műfa és tűzifa
elkülönítve.
Az érték stb. az üzemrendezés szempontjából kevésbbé fontos,
és nem is követelhető, hogy minden birtokos betekintést nyújtson
erdejének jövedelmezési viszonyaiba. A felújítások és erdősítések
túlságos megkülönböztetése és részletezése szintén csak a revíziót
nehezíti meg. Ebben a tekintetben az ismertetett külföldi mód
szerek egyszerű példái nagyon utánzásra méltók.

V. Alaki kivitel.
Üzemtervi utasításunk az alaki kivitel tekintetében igen sok
nélkülözhető kimutatást és rovatot kíván s ezzel sok meddő
munkát rótt erdőrendezőinkre. Nemkülönben a revíziónak, az
üzem eredményei kimutatásának módja is nehézkes, kevés áttekin
tést nyújt s különösen a kincstári erdőkre vonatkozólag meg
állapított kimutatások rendkívül szövevényesek. Láttuk, hogy a
külföld sokkal fejlettebb erdőgazdaságaiban ilyenekre nincs szükség,
s nem tudjuk belátni, hogy a mi sokkal egyszerűbb viszonyaink
mellett miért szorulnánk ily körülményes eljárásra.

Azok a javaslatok, melyek üzemterveink és tartozékaik egy
szerűbb berendezésére nézve az Erdészeti Lapok hasábjain tétettek,*)
egybevetve a külföldi eljárások során ismertetett különféle alaki
kivitellel, mindenkinek lehetővé teszik a saját viszonyainak meg
felelőt feltalálni, illetőleg összeállítani s igy ennek a kérdésnek
ezen a helyen való bővebb tárgyalása alól felmentve érezzük
magunkat.
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IRODALOM.
I. Könyvismertetés.
Mennyit kell az államvasutaknak jövedelmezniük ? Közlekedés-politikai tanulmány. Irta dr. Szabolcsy Antal. Ára 2 K.
Szerző igen érdekesen és széleskörű tanulmányok alapján
foglalkozik azzal a kérdéssel, vájjon a m. k. államvasutakba 1903
végéig befektetett 2287 milliónyi tőkének megfelel-e a vasutak
üzleti eredménye? A válasz tagadó, amennyiben pl. az 1903. évi
üzleti fölösleg, 84's millió K, a tőkének kamatát sem fedezi, a kölcsö
nökből álló tőke törlesztéséről pedig szó sincs. Ezen az alapon
a szerző végeredményben azt a követelményt támasztja, hogy a
tarifák megállapításánál első sorban a fiskális szempont legyen a
mérvadó.
Nem vagyunk illetékesek arra, hogy ezt az álláspontot álta
lános közgazdasági szempontból tegyük bírálat tárgyává, hanem
arra szorítkozunk, hogy az erdőgazdaság érdekeinek szempontjából
fűzzünk ahhoz néhány megjegyzést. Annyit azonban általánosságban
is mondhatunk, hogy részünkről, bár mennyire is méltányoljuk
a szerző álláspontját, aki a vasúti szállítás olcsóságából a vasutat
igénybe vevő gazdasági ágakra származó előnyök következtében
előálló kamathiányt és elmaradó törlesztési hányadokat nem tartja
az általános közmegterhelés emelése által fedezhetőnek, mert igaz*) Fekete Lajos: Az erdőrendezésnek hazánkban szokásos rendszeréről,
annak módosításáról és egyszerűsítéséről. (E. L. 1902. V . 567).
Porubszky G y u l a : Hozamszabályozásunk. (E. L. 1902. II. 161).
Béky Albert: Üzemterveink egyszerűsítése (E. L. 1903. X . 974) és Az erdő
gazdaság adatgyűjtő táblázatai (E. L. 1905. III. 271).

ságosan csakis a szállítóknak kell a vasutat fentartani, mégis ezt
a tételt főleg csak közgazdaságilag teljesen konszolidált országok
ban tartjuk szigorúan keresztülvihetőnek. Mi azonban még nem
vagyunk ennyire s egyes ipari és gazdasági ágak az államnak a
kedvező vasúti tarifák utján nyújtott támogatását ma még nem
nélkülözhetik, megszűnésük vagy visszafejlődésük pedig széles
néprétegeket sújtana és nagyobb gazdasági kárral járna, mint
amennyi haszna az adózó állampolgárok összességének volna a
vasutak jövedelmének némi emelkedéséből.
Ha különlegesen az erdőgazdaság és faipar érdekeit vesszük
szemügyre, utalhatunk arra a közismert tényre, hogy a fa aránylag
csekély érték mellett nagy tömeggel bir s ekként tulmagas díj
tételek a megközelíthető piaczok körét rendkívül megszoríthatják.
Az ország fatermelése áruját részben igen távoli helyeken helyezi
el és az olcsó vizi utat a kivitelnél csak kevés esetben veheti
igénybe. A tarifák oly emelése, a mely fatermésünket a külföldi
piaczokról leszorítaná, valóságos katasztrófát jelentene erdőgazda
ságunkra és faiparunkra, számos existentiát tönkre tenne, az erdő
értéktelenségével járó összes bajokat, a melyekkel ugyis küzdünk,
fokozott mértékben felidézné és általában oly gazdasági bajokat
idézne elő különösen erdős hegyvidékünkön, amelyeket a vasút
nagyobb mérvű jövedelmezősége semmiesetre sem egyenlítene
ki. A faüzletnél a szállítási dijak roppant befolyással vannak, sőt
többnyire döntök arra, vájjon az üzlet egyáltalában haszonnal
folytatható-e.
Ha erős iparunk volna, amely itt az országban emésztené fel
fatermésünket, amelyet ekként csak lényegesen kisebb távolságra
kellene szállítani, ha az ausztriai és román fát távol tudnók hatá
rainktól tartani, akkor a helyzet valamivel kedvezőbb volna, habár
kizárólag a rideg fiskális szempontnak érvényesítését a bennünket
érdeklő árucsoportnál ekkor sem tartanok helyén lévőnek. Külö
nös fontossággal bir a díjtételeknek az illető áru értékével való
aránya. A csekély értékű választékok mérsékelt viteldija lehetővé
teheti pl. azt, hogy valamely vidék s igy pl. fában szegény alföl
dünk olcsó tűzifával, kisebb gazdasági fával, vagy valamely ipar
telep, pl. cellulose-gyár a szükséges nyersanyaggal elláttassák. Ez
a fogyasztókra, tehát igen széles néprétegekre nem kicsinylendő

előny, de előny az erdőbirtokosra is, egyfelől a közvetlen jöve
delemgyarapodás szempontjából, amely aránytalanul kis jövedelmű
erdeinkre ugyancsak ráfér, másfelől és többnyire még nagyobb
mértékben azáltal, hogy a csekélyebb értékű választékok értékesí
tésének lehetősége bizonyos erdőápolási müveletek s igy különö
sen az áterdőlések foganatosítását teszi lehetővé, aminek az erdő
jövő hozamainak mennyiségben és értékben való emelkedése a
következménye, ami nem mondható kizárólag a birtokos előnyé
nek, hanem közgazdasági haszonnak is.
Lehet tehát, hogy a gazdaságilag fejlett külföldön, amelynek
viszonyai szerző előtt lebegtek, a tarifák megállapításánál a fiskális
érdek helyesen első sorban vétetik figyelembe, nálunk azonban
még nem látjuk elérkezettnek az időt arra, hogy ez a magában
véve helyes elv ridegen érvényesíttessék az egész vonalon, bár
lehetnek talán forgalmi ágak, ahol ez már is fokozottabb figyelemben
részesülhetne. Az erdőgazdaság és a vele kapcsolatos faipar ter
mékei azonban bizonyára nem számithatók ide.
II. A

könyvpíacz uj termékei.

Bernát I s t v á n : A m a g y a r földbirtok tehermentesítése. Budapest
1905. Kilián F. bizománya. 8 , 206 old. Ára 3 K.
Beauverie J . : L e bois (Az erdő). Paris 1905. Oauthier Villars-nál 2 kötet,
S", 1402 oldal. Ára 24 K.
Sorauer Pál d r . : Handbueh der Pflanzenkrankheiten (A növény
betegségek kézikönyve). III. kiadás 16—18 füzetben jelenik meg, egyenkint
3 K 60 f. árban. Berlin 1905. Parey Pál kiadása.
Die Forsten und Holzungen im deutsehen Reieh nach den Erhebungen des Jahres 1900. (A német birodalom erdei és fahasználatai az 1900. évi
felvételek alapján). Kiadja a cs. stat. hiv. Puttkammer és Mühlbrecht utján.
Berlin 1903. Ára 1 márka 5 0 f.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
I.
PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA.
25,990/1905. sz. Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-czikk)
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos és futóhomokterületeken
foganatosított közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések meg
jutalmazására a folyó évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) első
rendű és hat (6) másodrendű elismerő jutalmat tűzök ki az országos
erdei alapból, még pedig:
két egyenként 1000 koronás nagy jutalmat,
két egyenként 800 koronás nagy jutalmat,
két egyenként 600 koronás nagy jutalmat,
három egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat,
három egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat,
három egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat,
és három egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat.
Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdősí
téseikkel versenyezhetnek, a melyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz.
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos vagy futóhomokterületeken
állami pénzsegély igénybevétele nélkül a folyó évben (őszszel vagy
tavaszszal) foganatosítottak.
Megkívántatik azonban, hogy:
a) az 1000 koronás nagy jutalomra versenyző erdősitések egy
tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek,
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalomra versenyző erdősi
tések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek,
c) az elsőrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősitések
egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold terjedelműek, és
végül
d) a másodrendű elismerő jutalomra versenyző erdősitések
egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold terjedelműek legyenek.
A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első
munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan
gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt
a jutalom odaítélése esetén az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve
4. §-ai szerint erdőként fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1910. évben fognak a hely
színén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősítések sikere
és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehézségek
és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul szolgálni,
de figyelembe vétetnek ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.
A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, ha a
versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdősítés a
jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz.
Az odaítélt jutalom egy harmadrésze az erdősítést teljesítő
kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni.
A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó
évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősítéseket
pedig legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig kell a birtokosnak
a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdőfelügyelő
ségnél pályázatra bejelenteni.
Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést
teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület
bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos Írás
beli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a
a versenyre bocsátott erdősítést a jutalom odaítélése esetében az
1879. évi X X X I . t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek
szerint állandóan erdőként fogja fentartani és kezelni.
A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, hely
rajzi szám) kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket pon
tosan meg kell jelölni.
Budapest, 1905. évi május hó.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

II.
PÁLYÁZATI HIRDETÉS
(az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában).
27797/I/A-3. 1905. szám. A görgényszentimrei, királyhalmi,
liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év
október havában kezdődő, uj két éves tanfolyamra, részint állami
ellátás mellett, részint saját költségén több növendék fog felvétetni.

A felvétetni kívánók sajátkezüleg irt folyamodványukat
leg
később a folyó év julius hó 15-ig a m. kir. földmivelésügyi
minisztériumhoz terjeszszék be.
A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmében hitelesen
igazolni kell:
1. születési bizonyitványnyal: hogy 17-ik életévüket betöltötték,
illetőleg az intézetbe való belépés napjáig (1905. évi október
hó 8-ig) betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek;
2. kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos által
kiállított bizonyitványnyal: hogy ép, erős, egészséges, munkához
és az idő viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen
jól látó, halló és beszélő képességgel bírnak;
3. iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában más hiteles
bizonyitványnyal: hogy folyékonyan, jól irni, jól olvasni és a
közönséges négy számmüvelet szerint jól számolni tudnak;
4. hatósági bizonyitványnyal: hogy erkölcsi magaviseletük
kifogás alá nem esik; ezen hatósági bizonyítványban egyúttal a
folyamodó foglalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő,
hogy a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e, vagy nem.
Ezen okmányokon kivül mellékelni kell folyamodványukhoz:
5. azoknak, a kik valamely gazdaságban alkalmazva vannak,
szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról és végül:
6. azoknak, a kik az intézetbe állami ellátás mellett kívánnak
felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok.
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványában, hogy
kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe s mely posta
állomásra küldessék.
A hiányosan felszerelt és a fennebb kitűzött határidőn tul
beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt folyamodványok figyelembe
nem vétetnek.
Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy:
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi
állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban meg
kívánt előképzettsége pedig az intézet vezetője által a jelentkezés
alkalmával szigorúan felülvizsgáltatik és azok, a kiknek szervezete
hiányos, vagy a kik valamely ragályos, illetve az intézeti foglalkozás
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek, ugy-

szinte azok, a kik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég elő
képzettséggel nem birnak és végül azok, a kikről beigazolódik,
hogy folyamodványukat nem sajátkezüleg irták, az intézetből
azonnal elbocsáttatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek;
b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 pár kapczát, vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra
alkalmas, erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban;
c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi
előleges részletekben 300 (Háromszáz) koronát tartoznak fizetni
az államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre felvett
növendékek, illetve szülőik, gyámjuk, vagy munkaadójuk kir.
közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak
vállalni arra nézve, hogy az évi 300 korona eltartási költséget a
kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik;
d) az állami ellátás mellett felvett növendékek, illetve szülői,
gyámja, vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná,
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék,
az intézetben való tartózkodás ideje alatt reá fordított költségeket
(egy évre 300 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges felvétel alkalmával
bemutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak.
Budapest, 1905. évi május hóban.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Gazdatisztek nyugdíjügyi kongresszusa. A gazdatiszti osz
tály számos képviselőjének részvételével folyt le mult hó 21-én
Budapesten a czimben jelzett gyűlés, melynek határozata a magán
szolgálatban álló erdőtisztek nagy részét is közelről érdekli. A kon
gresszus Batthyány
Tivadar gróf vezetése mellett nyilt meg,

kezdeményezője pedig a „Gyakorlati Gazdatisztek Országos Egye
sülete" volt. A tárgyalás alapjául Merza Mártonnak, az emiitett
egyesület igazgatójának alábbi javaslata szolgált, amelyet a kon
gresszus egyhangúlag magáévá tett:
„Mondja ki a gazdatisztek nyugdíjügyi országos kongreszszusa, hogy társadalmi és közgazdasági szempontokból elodázhatatlanul szükségesnek tartja, hogy a magyar honossággal biró
magyarországi gazdatisztek nyugdíjügye, mint olyan osztályé,
amelynek munkálkodása Magyarországon manap a leginkább
államfentartó erők körébe tartozik, a törvényhozás által a meg
érdemelt figyelemben részesittessék, illetőleg ez osztály nyugdíj
ügyi kérdése törvényben és pedig az általánosan kötelező elv
alapján oldassék meg ugy a magyar honossággal biró gazdatisz
tekre nézve, valamint a gazdatiszti tevékenységet feltételező föld
birtokra, tehát az 500 (ötszáz) holdon felüli gazdaságokra nézve;
tehát a gazdatiszti osztály részéről az egyesek által a maguk javára
biztosítandó nyugdijösszeg bizonyos mérsékelt nagyságú százalé
kának évenkinti, a jelzett földbirtok részéről pedig holdankint
egyszer és mindenkorra huszonöt fillérnek befizetése által létesí
tendő s közvetlenül a magyar királyi földmivelésügyi minisz
térium által vezérlendő gazdatiszti nyugdíjügyi szervezet igazga
tásába utalandó nyugdijalap megalkotásával."
A nyugdijtervezet szerint 10 évi befizetés után 8 0 0 - - 3 0 0 0
kor. nyugdijat biztosithatnának maguknak a gazdatisztek. 10 évi
hozzájárulás után 40° o, azontúl 2—2° o-kal több a nyugdíjigény.
A gazdatisztek nyugdijának biztosítására vonatkozó törekvések
nem ujak. A nagy uradalmak többnyire megoldották azt saját ere
jükből, de a gazdatisztek és erdőtisztek maguk is megkísérelték
a kérdés megoldását, amennyiben 1893-ban megalakították a
„Mezőgazdasággal és Erdészettel foglalkozók Nyugdíjintézetét",
mely azonban nagyobb lendületet nem vett s pl. 1903 végével
csupán 163 taggal birt, kik között 10 volt erdész.
Ily körülmények között a nyugdijkérdést megoldottnak tekin
teni nem lehet. Nem ismerjük azon számításokat, amelyek a kon
gresszusi határozat alapját képezik, de őszintén óhajtjuk, hogy azok
reálisak legyenek s ekként a gazdatisztek és velük a magánszolgá
latban álló erdőtisztek nyugdíjügye rendezhető legyen. A magyar

földmivelésnek, hogy feladatának megfeleljen, megelégedett inté
zőkre van szüksége. Csak igy várható felvirágozása. Ennek a
megelégedettségnek pedig egyik főtényezője a nyugdij biztosítása
volna.
A népszerű erdészeti növénytan ismertetéséhez. Nagy
köszönettel tartozom Illés Nándornak azért a jóakaró könyv
ismertetésért, mely az E. L. jelen évi májusi füzetében megjelent
szükségesnek tartom azonban némely kifogására a magam észre
vételét megtenni.
A III. füzethez csatolt közös czimlap, a tárgymutató és a
lényegesebb sajtóhibák jegyzéke az egész munkára vonatkozik
s csak azok számára való, a kik mind a három füzetet egy kötetbe
akarják beköttetni. Legelőre jön az I. füzet czimlapjával szemben
a közös czimlap, leghátulra, a III. füzet után a betűrendes nev
es tárgymutató és a lényegesebb sajtóhibák rövid jegyzéke.
Az őszi kikirics virágzásáról nincs az állítva, hogy csak akkor
virit, a mikor derek járnak, hanem a tanitó a virág bemutatására
történetesen olyan „szeptemberi" napot választott, mikor derűs
éjjelre épen dér állott be.
Elismerem, hogy az a meghatározása a gyöktörzsnek, mely
a III. füzet 8. lapján van, nem szabatos, de nem volt szándékom
a rhizoma minden nemét tárgyalni.
Hogy a virágok szinét minden esetben nem mondtam meg,
az lehetséges, de hogy a sóskafáé ne lenne megemlítve, az nem
áll (93. 1. alulról a 4. sor). Épugy megvan jelölve az ákácz és a
fái zanót virágának szine is.
Fekete Lajos.
A kincstári erdők mult évi jövedelme a hírlapok közlése
szerint tetemesen emelkedett. Az előirányzott 17,421.288 koronával
szemben a tényleges bevétel 19,368.578 K. volt, vagyis 1,947.290
K-val több. A kiadás ellenben 27.019 K-val kisebb volt.
Nagyarányú vadkárpör. Ratibor Viktor herczeg Pilis hegységbeli erdőbirtokáról a szarvasok a mult évi nagy szárazság követ
keztében tömegesen keresték fel táplálék-szerzés végett a szom
szédos szőlőket, a melyekben a törvényszéki szakértők felvételei
szerint több mint 38.000 szőlőtökét pusztítottak el. Az okozott
kár meghaladja a 60.000 K-t. A perelt birtokos tagadja, hogy a
vadat tenyészti s ezért a kárt viselni nem hajlandó. A szakértők

azonban sózókat találtak a területen és megállapították, hogy a
vadat ott szénával és vadgesztenyével etetik. Bár tehát a birtokos
ezt sem ismeri el mint a vadtenyésztés jelét, mégis aligha fogja
kikerülni a marasztaló ítéletet.
Védekezés a Trametes Pini ellen. Ez a gombafaj nagyon
gyakori összes hazai fenyőfánkon; fás termőteste 50 évig is elél.
Különösen nagy pusztulások észlelhetők e gomba miatt az erdei
fenyőn, mely csak addig menekül meg a bántalomtól, ameddig
a gesztje nem fejlődött ki; ez a gomba t. i. csak a geszt-szövetben
találja fejlődésének a föltételeit. Ezzel függ össze az egészséges
erdei fenyőknek a fertőződése, mely olyan ágcsonkok létesülésével
következik be, amelyekben a geszt már ki van fejlődve. E geszt
szöveten keresztül nő a mycelium a törzsnek gesztövéig, ott szét
terjed és a jellegzetes rózsaszinesedéssel kapcsolatosan a vörös
nedvesedést okozza. A gomba mycelium-állapotában nem képes
szaprofita módon élni; ez okból a fertőzés sohasem indul ki a
gyökérzetből. A levegőből az ágcsonkok felületére került spórák
csírázása folytán következik be a fertőzés. Hogy e gombának
konzol-szerü kalapos termőtestei túlnyomóan a törzsek nyugoti
oldalán jelennek meg, az uralkodó nyugoti irányú szelekben leli
okát, melyek a spórákat szertehordják. Ez a jelenség azonban csak
a fertőzés idejét követő közeli időszakokban van ugy, amikor
t. i. a gomba a fertőzött oldal közelében létesiti termőtesteit;
mert később, amikor az illető fa idősebb törzsét keresztül-kasul
járta a mycelium, e termőtestek bármelyik irányból nőhetnek ki.
Védekezés tekintetében Möller az ágcsonkoknak bekenését, nem
különben a termőtesteknek a megsemmisítését tartja szükségesnek.
Az ágcsonkok bekenése az „Ermisch"-féle rovarenyvvel ered
ményesnek bizonyult.
Tétényi.
Egy borókafenyő-betegségről. Cavara 1898-ban sajátságos
szárdaganatokat figyelt meg a Juniperus phoenicea borókafajon a
Monté Circeo-n meg a Cupressus sempervirens-en Florencz mellett.
Cavara ezeket a rákszerü daganatokat két hasadógombának (Schizomycetes) tulajdonította, melyeket a szétfoszladozott külső részből
izolált és kitenyésztett. Ezenkívül nem kerülte el a figyelmét, hogy
e közben a Ceratostoma juniperinum
nevezetű gombafaj gyak
rabban jelenik meg. Baccarini P. ujabban kiderítette, hogy ez a
Erdészeti Lapok
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gomba a közönséges borókafenyőn (Juniperus communis) is elő
fordul, még pedig a legfiatalabb daganatokban fordul elő, melyek
egyébiránt aszeptikus próba-anyag vételekor semmiféle baktériumot
sem szolgáltatnak.
Tétényi.
Az Erdészeti Lapok 1889—1895. évi évfolyamait egy erdő
tisztnek szorult helyzetben lévő árvája jutányos áron értékesíteni
óhajtja. Czime a kiadóhivatalban megtudható.
A m. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolai Kör „ h á z a l a p j a " .
Folytatólagosan az 1904. évi július hó 29-étől a főiskolai kör
„Házalapja" javára eszközölt gyűjtés eredményéről a következők
ben terjesztjük be részletes beszámolónkat:*)
Nóvák Béla 100 K., Blattny Tibor 6 K. 50 fill., Joerges Ágost 8 K ,
Ismerkedési estélyen megejtett gyűjtés eredménye 62 K. 14 f., Stancsa Gy. és
Grünhut A. 1 K-, Farkas János 25 K., Pap Márton 1 K., Madár Ferencz 4 K.,
Neubauer Ferencz 10 K., Benedicty K. 5 K., Mráz F. 2 K., Piovarcsy K- 10 K.,
Ternezelyi kohóhivatal 11 K., Zivanovics Z. 2 K., Noxer Gyula 5 K., Kühn
Henrik 10 K., Reinfolg Félix 5
Lánszky János 6 K., Schréter Károly 4 K.,
Müller Ignácz 10 K., Ranzinger V. 16 K., a 2 8 1 . sz. gyüjtőiven 3 K., Lugosi
m. kir. erdőhivatal 39 K-, Czibulka Soma 10 K., Wagner Gyula 2 K., Paukovits
Béla 5 K., Teschler János 5 K., Schmidt Ferencz 10 K., Hibbján János 23 K.,
Berghold Károly 6 K., Halmi László 2 K., Léber Antal 2 K., Hubay Zsigmond
6 K. 90 f., Csik Gyula 10 K., Ozvirk Ede 2 K., Gontkó Ignácz 10 K., Molnár
Lajos 5 K., Áronffy Ernő 5 K., Szimon Béla 5 K., Giller János 5 K , Pohl
József 1 K., Allender Frigyes 10 K-, Spotkovszky József 50 K., Turcsa Tivadar
5 K-, Apáthy Vilmos 6 K., Petschmann Károly 2 K., Janoviczky Zsigmond
8 K-, Martin István 10 K., Nagyági bányaigazgatóság 20 K., Hart Emil 5 K-,
Retter Frigyes 2 K., Skrbek Károly 10 K-, Havas János 20 K., Zachár István
12 K., Kis Ferencz 2 K., Ravasz Sándor 10 K., Csaszkóczy N. és Mihalik N.
7 K., Wiener Ferencz 3 K., Syllaba Ernő 20 K-, Kostenszky Pál 5 K., Bencsik
Sándor 10 K-, Treiter Ferencz 4 K., Schmidt Lajos 10 K-, a „Köztisztviselők
sorsjegyének" darusításából befolyt engedmény 13 K. 75 f., Kondor Vilmos
12 K.; Mauks Vilmos 2 K-, Stenka Lajos 10 K., Vodráska N. 10 K-, Fogassy
Gyula 11 K., Halász Géza 5 K., M. kir. Földtani Intézet 19 K. 40 f., Orsz.
M. Bány. és Koh. Egyesület körmöczbányai osztálya 50 K., Singer Samu 20 K.,
Farbaky Gyula 10 K., a „Metropole" szállodai katona koncert felajánlott tiszta
jövedelme 14 K. 10 f., a „Hungária" szállodai katona koncert tiszta jövedelme
8 0 K., a „Balekbál"-ból 23 K.

A „Házalap"-nak ez idei tőkéje az eddig felmerült kiadások
levonásával négyezerkilenczszázötvenkettő (4952) korona és 29 fillér.
*) Megjegyezzük,
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Mindazon nemeslelkü adakozók, kik filléreikkel segítséget nyújtottak
ama nemes eszmének megvalósulhatásához, hogy egykor a Selmecz
bánya áldatlan viszonyai szülte szomorú helyzetünkön változtatva
szerény igényeinknek megfelelő hajlékot, otthont teremthessünk
magunknak, fogadják ez uton is legőszintébb köszönetünknek és
hálánknak tiszteletteljes nyilvánulását. A „m. kir. Bányászati és
Erdészeti Főiskolai Kör" ifjúsága nevében Puksa Endre elnök.
A k e s k e n y v á g á n y u vasutakról nemrég az összes szállító
berendezések konstrukczióit tartalmazó gyűjtemény jelent meg
katalógus alakjában.
E gyűjtemény nemcsak az általánosan használt typusokat és
szállítási módozatokat öleli fel, hanem mindazon, — a speciális
viszonyoknak és a legkülönfélébb iparágaknak is megfelelő —
szerkezeteket ábrázolja, melyekkel a mai modern iparnak számolnia
kell.
Ajánljuk tehát az erdei vállalatoknak és gazdaságoknak, hogy
szerezzenek maguknak betekintést ezen műbe, s biztosak vagyunk
abban, hogy minden érdeklődő talál benne sok oly praktikus
berendezést, mely czéljainak minden tekintetben megfelel.
A 72 oldalra terjedő és több mint 400 illusztrácziót tartalmazó
katalógust a kiadók (Rpessemann és Kühnemann Koppéi Arthurféle vasutak Budapest) kívánatra szívesen küldik díjtalanul az
érdeklődőknek.
Halálozás. Az Országos Erdészeti Egyesületet legutóbbi szá
munk megjelenése óta súlyos veszteség érte számos régi alapitó
tagjának gyászos elhunyta következtében. Andrássy Tivadar gróf,
pallini Inkey István báró, Keglevlch István gróf földbirtokosok és
Kugler Lajos ny. m. kir. erdőtanácsos alapitó tagjaink elhunytát
gyászoljuk. B ke hamvaikra!
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi s
némely más erdőket és kopárterületeket és a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában m. kir. erdészjelöltekké kinevezte: Asbóth István
m. kir. erdőgyakornokot (a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz); Barsi
Árpád
m. kir. erdőgyakornokot (a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz) •
Muttnyánszky Jenő m. kir. erdőgyakornokot (az ungvári m. kir. erdőhivatalhoz) ;
Horváth Miklós m. kir. erdőgyakornokot (a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz);
és Földváry Miksa okleveles erdész, uradalmi titkárt (a liptószentmiklósi m.
kir. állami erdőhivatalhoz).
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi és
némely más erdők és kopárterületek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek személyzeti
létszámában Bakos Vilmos végzett erdészeti főiskolai hallgatót a nagyszebeni
rn. kir. állami erdőhivatalhoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká
nevezte ki.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket és
az állami kezelésbe vett községi s némely más erdőket és kopárterületeket kezelő
erdőtisztek létszámában a következő végzett erdészeti főiskolai hallgatókat
nevezte ki ideiglenes minőségű erdőgyakornokokká: Plote'nyi Jenőt (az ungvári
m. kir. főerdőhivatalhoz); Léber Györgyöt (a dévai m. kir. állami erdőhivatal
hoz, és Prunyi Albertet (a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz).
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a számvevőségek egyesitett létszámá
ban Gergő Károly és Tordony Gusztáv számtanácsosi czimmel és jelleggel
felruházott erdőszámvizsgálókat valóságos erdőszámtanácsosokká, Jamnitzky Antal
és Thuránszky Béla erdőszámellenőröket erdőszámvizsgálókká, Huttya Pál és
Valent Emil erdőszámtiszteket erdőszámellenőrökké, Nádaskay Richárd, Szungyi
Gábor és Jámbory József számgyakornokokat számtisztekké ideiglenes minőség
ben, Kolb Ernő, Tóth Dizsö és Szőllősy Béla számvevőségi dijnokokat pedig
ideiglenes minőségű díjtalan számgyakornokokká nevezte ki.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Maritia Vazul id. min. m. kir. erdő
gyakornoknak állásáról történt lemondását tudomásul vette.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a nagybányai főtrdőhivatal kerületében
Mikes János erdőmestert a fernezelyi erdőgondnokságtól — a pénztárosi állásra,
— Schönherr Sándor erdészt pedig a központból — a fernezelyi erdőgond
noksághoz helyezte át.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő gazdatisztek létszámában Hayden Gyula erdészjelöltet a bustyaházai
erdőhivatal kerületéből — saját kérelmére — a lugosi erdőigazgatóság kerületébe
helyezte át.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Francisy Vilmos m. kir.
erdészjelöltet a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivataltól a dévai m. kir.
erdőhivatalhoz.
Egyidejűleg áthelyezte Krausz Ernő m. kir. főerdészt a székelyudvai helyi
m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét a soproni m. kir. járási erdőgondnok
sághoz, Dömsődy Zoltán m. kir. főerdészt a soproni m. kir. járási erdőgond
nokság vezetőjét a nagyváradi m. kir. járási erdőgondnoksághoz, Hegedűs
Béla
m. kir. erdészt a nagyváradi m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét a nagyborosnyói m. kir. járási erdőgondnoksághoz, végül Kovács Pál m. kir. főerdészt
a nagyborosnyói m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét a székelyudvarhelyi
m. kir. járási erdőgondnoksághoz, egyidejűleg megbízva őket az emiitett m.
kir. járási erdőgondnokságok vezetésével.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Karvas Emil m. kir. erdőmestért az
alsókubini m. kir. állami erdőhivatal vezetőjét, Budapestre a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium I/A (erdészeti) főosztályba rendelte be s helyébe a
lőcsei m. kir. állami erdőhivatal kerületéhez tartozó szepesszombati m. kir.
erdőgondnokság kezelésével megbízott Förster Gyula m. kir. főerdészt, Förster
Gyula helyébe pedig a liptószentmiklósi m. kir. állami erdőhivatal kerületéhez
tartozó rózsahegyi m. kir. járási erdőgondnokságnál alkalmazott Geschwind
Lipót m. kir. erdészjelöltet helyezte át, végül az alsókubini m. kir. járási erdő
gondnokság vezetésével a marosvásárhelyi m. kir. állami erdőhivatal kerüle
téhez tartozó szovátai m. kir. járási erdőgondnokságnál alkalmazott Nemetz János
m. kir. erdészjelöltet bizta meg.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Krajcsovits Ferencz erdészt a bustyaházai erdő
hivatal kerületéből az orsovai hivatal kerületébe helyezte át, és a temesszlatinai
erdőgondnokság vezetésével, Fekete Béla erdészt pedig a bustyaházai erdőhivatal
kerületében a felsőszinevéri erdőgondnokság vezetésével bizta meg.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter, a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Ocsárd Károly erdőmestert a soóvári erdőhivatal
kerületéből — saját kérelmére a nagybányai főerdőhivatal kerületébe, Gründl Gyula
főerdészt az orsovai erdőhivatal kerületéből saját kérelmére a soóvári erdő
hivatal kerületébe, Löfi Jenő erdészt pedig az apatini erdőhivatal kerületéből
saját kérelmére az orsovai erdőhivatal kerületébe helyezte át s Ocsárd Károlyt
20. ellenőrködői teendők ellátásával, Gründl Gyulát és Lőfi Jenőt pedig az erdő-

rendezőség vezetésével bizta meg, s egyidejűleg Merényi Gyula erdőmestert a
a soóvári erdőrendezőség vezetése alól felmentette s a soóvári erdőhivatali
ellenőrködői teendők ellátásával bizta meg.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Nagy Károly erdőmestert a bustyaházai m. kir.
erdőhivatal kerületéből a lugosi m. kir. erdőigazgatóság központi szolgálatához,
Glós László főerdészt a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében
a bocskói pénztár ellenőri állásáról a pénztárosi állásra, Bartha Gábor főerdészt
a lugosi m. kir erdőigazgatóság kerületéből a máramarosszigeti m. kir. erdő
igazgatóság kerületébe, a bocskói pénztárellenőri állásra, Fekete János főerdészt
deliblati m. kir. kincstári birtokkezelőségtől a lugosi m. kir. erdőigazgatóság
kerületébe a pancsovai erdőgondnoksághoz, Lux Árpád erdészjelöltet pedig az
ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületéből a bustyaházai m. kir. erdőhivatal
kerületébe az erdőmérnöki állásra helyezte át.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Pfalz Károly erdőtanácsost sok éven át telje
sített kiváló szolgálatainak teljes elismerése mellett folyó évi május hó végével
saját kérelmére állandó nyugalomba helyezte.
*
A m .kir földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Günther Frigyes erdészjelöltet a selmeczbányai
m. kir. bányászati és erdészeti főiskolától az apatini m. kir. erdőhivatal kerületébe
helyezte át.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő
erdőtisztek létszámában Boksay Gusztáv főerdészt az apatini erdőhivatal kerü
letéből az orsovai erdőhivatal központi szolgálatához, Rend Domokos főerdészt
a soóvári erdőhivatal kerületéből az orsovai erdőhivatal pénztárosi állására
helyezte át, Orosz Tamás erdészjelöltet pedig a soóvári erdőhivatalnál a pénz
tárellenőri teendők ellátásával bizta meg.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter,a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Masztics Adám főerdészt a liptóujvári főerdő
hivatal kerületéből a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületébe, Szántó Zeno
erdészt pedig a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületéből a liptóujvári főerdő
hivatal kerületébe helyezte át, s mindkettőt az erdőmérnőki teendők végzésével
bizta meg.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Podraczky Béla erdőgyakornokot a zsarnóczai m.
kir. erdőhivatal kerületéből a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerü
letébe helyezte át.

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK.
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy
példányt szerezhetvén meg a megállapított 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 művek rendelhetők m e g :
E R D É S Z E T I L A P O K . Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti
Bund Károly. 1904. X L I I I . évfolyam. Előfizetési ára 1 évre 16 korona.
Megjelenik minden hó 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok
mérsékelt áron.
AZ E R D Ő Ő R vagy AZ E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N É S
F E L E L E T E K B E N . Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ara 6 K. 6 kor.
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik.
AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész.
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 KE R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet.
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan.
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K.
E R D E I F A C S E M E T É K N E V E L É S E . Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ara tagoknak
3 K., nem tagoknak 4 K . ; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve
küldetik.
E R D É S Z E T I É P I T É S T A N . Irta : Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész:
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K.
M A G Y A R E R D É S Z E T I O K L E V É L T Á R . Szerkesztette és történeti bevezetéssel
ellátta : Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K.
E R D É S Z E T I R E N D E L E T E K T Á R A . 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 ( V — I X . )
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) évf.
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1893—94. (XIII. és X I V . ) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak
2 K. 40 fill.
Az 1895. (XV.) 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. ( X X . ) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1901—1903. ( X X I — X X I I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K.
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill.
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén
bérmentve küldetnek.
T A N G E N S - T Á B L Á Z A T O K . Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem
tagoknak 2 K- (Kapható a szerzőnél is Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.)
A L E G E L Ő E R D Ő K . Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok
1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill.,
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető
AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1905. ÉVI ( X X I V . ) É V F O L Y A M A . Ára egyesületi
tagoknak 2 K., mások számára 3 K.

A V A D Á S Z A T I I S M E R E T E K K É Z I K Ö N Y V E . írták: Belházy ] . , Szécsi Zs. és
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E . tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K.
HAZÁNK HÁZI F A I P A R A . Irta Gaul Károly. Ara tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 fill. küldendő.
A B Ü K K T Ü Z I F A ROMLÁSA É S AZ E L L E N E V A L Ó V É D E K E Z É S . I r t a :
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill.
küldendő.
A K Ü L F Ö L D I F A N E M E K M E G T E L E P Í T É S E S T B . I r t a : Pech Dezső. Ara
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K-, másoknak 4 K. Bérmentesítésre
45 fill. küldendő.
SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Ő F E L S É G E N A G Y F É N Y N Y O M A T U A R C Z K É P E . Ara tagoknak 7 K., nem
tagoknak 8 K- Bérmentve küldetik.
E R D É S Z E T I I N D U L Ó és N E M E S S Z I V - K E R I N G Ő zongorára. Irta: Szmik
Gábor. Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az eladásból befolyó
összeg az Erzsébet királyné-alapítvány gyarapítására fordittatik.
Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő
népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül egyen
kint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők:
A V Á G Á S R A É R E T T E R D Ő KIHASZNÁLÁSA.
AZ E R D Ő K F E L Ú J Í T Á S A ,
HASZNÁLÁSÁVAL.

K A P C S O L A T O S A N A Z O K R E N D S Z E R E S KI

AZ E R D Ő K B E R E N D E Z É S E .
Valamennyit Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet ára 2 K.
N É P S Z E R Ű E R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . Irta: Fekete Lajos. I. füzet. Spórás
növények. Ára 4 K. II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K.
III. füzet. Magházas növények. Ára 3 K.

A szerzőknél rendelhetők meg:
E R D Ő M I V E L É S T A N . Irta: Vadas jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K,
nem tagoknak 10 K.
E R D Ő R E N D E Z É S T A N . I r t a : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ara 12 K.
A T Ö L G Y É S T E N Y É S Z T É S E . Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára tagoknak
4 K., nem tagoknak 6 K.
E R D Ő É R T É K S Z Á M I T Á S T A N . II. kiad. Irta : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ara 6 K
E R D É S Z E T I N Y E R E S É G S Z Á M Í T Á S T A N . Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya).
Ára 4 K.
A SZÁLALÓ E R D Ő K B E R E N D E Z É S E . Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya)
Ára 1 K. 20 fill.
E R D Ő B E C S L É S T A N . II. kiad. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. (Kapható
Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) Ára 8 K.
A L E G E L Ő E R D Ő K B E R E N D E Z É S E , K E Z E L É S E É S H A S Z N O S Í T Á S A . Irta:
Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K. 80 fill., nem tagoknak 6 K.
A S E L M E C Z B Á N Y A I M. K. E R D Ő A K A D É M I A T Ö R T É N E T E É S ISMER
T E T Ő J E . Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán).

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek:
A M A G Y A R ÁLLAM E R D Ő S É G E I N E K G A Z D A S Á G I É S K E R E S K E D E L M I
LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a
földmivelésügyi minisztérium. 1896.
AZ E R D Ő H A S Z N Á L A T T A N K É Z I K Ö N Y V E . I r t a : Szécsi Zsigmond. II. kiadás.
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K- (Kapható Joerges A. özv. és fiánál
Selmeczbánya.)
A B Ü K K F A K O R H A D Á S A É S KONZERVÁLÁSA. I r t a : dr. Tuzson János.
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K.
ÁLTALÁNOS F Ö L D M É R É S T A N . Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható Joerges
A. özv. és fiánál Selmeczbányán.) Ára 9 K.
E R D Ő V É D E L E M T A N . Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f
E R D É S Z E T I T A L A J T A N . Irta : Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.)
Ára 5 K .
E R D É S Z E T I S E G É D T Á B L Á K . Á r a : 8 K.
E R D E I R O V A T O S N A P L Ó . Ára 1 K. 20 fill.
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest.
T E R M É S I T Á B L Á K . 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendező^ége
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K.
AZ Á R V É D E L M I F Ü Z E S E K T E L E P Í T É S E É S M Ü V E L É S E . Irta: Vadas Jenő
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám.
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"erdészeti Lapok" közleményeik körébe
*• * \ )
l V v _ y Z - . r \ 0 \ J L . fogadják az erdőgazdaság összes ágainak müve
lésére és ismertetésére szolgáló értekezeseket s a gazdálkodás gyakorlati alkal
mazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felvesszük az erdészetet
közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati ügyeket is.
Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői írói díjban részesülnek és
pedig: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szerkesztőség részéről
átdolgozást nem igényel 40—48 K.-ban, ha az átdolgozást igényel, avagy idegen
nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—32 K.-ban, és oly fordításért, mely
átdolgozást igényel 16 K.-ban.
Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg,
kívánatra azonban előbb is.
Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A ki czikkét ugy kívánja közöl
tetni, hogy azon változtatás ne tétessék; ebbeli feltételét a kézirat beküldése
alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó rajzokat sima, fehér
papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagy
ságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. Tiszta
és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni. Kéziratok

nem küldetnek vissza.
Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára.
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő: 3 0 példány: 16 oldalas
ivenként 7 K., 50 példány 8, 100 példány 10 K.
Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál3 K- 60 fill.,
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sített befizetések 1905. évi május hóban.
A rövidítések m a g y a r á z a t a :
Alapítványi kamat
Alapítványi tőketörlesztés
Átfu'ó bevétel
Bedő Albert alapítvány
Bükktüzifa romlása stb
Erdei facsemeték nevelése
Az erdei vetésről és ültetésről
(Fekete Lajos)
Erdészeti épitéstan I. rész (középitéstan) I. kötet
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt.
Erdészeti épitéstan I I . rész (Ut-,
vasút- és hidépitéstan)
Erdészeti Lapok egyes füzetei
Erdészeti Növénytan I. rész
Erdészeti Növénytan I I . rész
Erdészeti rendeletek tára
Erdészeti zsebnaptár
- —
Erdőőr
Erdőrendezéstan
Erdők ápolásáról és használatáról
Erdők berendezése
—
Erdők felújítása ... _
Erzsébet királyné alapítvány
Értékpapírok kamatai

ak.
att.
áb.
BAa.
Btr.
Ecs.
Evü.
Eép.I.l.
Eép. 1.2.
Eép. I I .
EL.
Nvt. I.
Nvt. I I .
Ert.
Npt.
Eő.
Rz.
Eáh.
Eb.
Ef.
E. a.
Ek.

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F .
Hirdetési dij
= hd.
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik.
Kedvezményes lapdij
= kid.
Készpénz alapítvány — —
= k. a.
Külföldi fanemek tenyésztése
= Kft.
Lapdij
—= ld.
Legelő-erdők (Földes J . )
= FL.
Legelő erdők berendezése
= M. L .
Magyar Erdészeti Oklevéltár
= EOT.
Népszerű növénytan
= N- Nv t.
Ő Felsége fénynyomatu a r c z k é p e = OFa.
Perköltség
- = Prk.
Postaköltség
= pk.
Rendkívüli bevétel
— = rb.
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz.
Tagsági dij
= td.
Titkári nyugdijalap —
= t. ny. a.
Tangens-táblázatok
— = Tt.
Or. Tisza Lajos-alapitvány
= TLa.
Vadászati ismeretek kézikönyve — = Vik.
Vágásra érett erdők kihasználása ... = Ek.
Wagner Károly alapítvány — — = WKa.
Vadász tizparancsolatja
= Vtp.

Befizetések K-

Befizetések K.
Azzola János td.

...

...

—.12
...

6.—

3.12

Csató Pál

2.40

Craus Géza O F a . . . . . . .

7.—

özv.

Boskovitz

Árminné

Derzsi G á b o r ak. ___

lb.
97.86

üb

1.60

dr. Bedő Albert üb.
Bereczky Gyula ak.

2-26
— . . . ...

Baumgarten József lb.
1.—

... .

... td.

16.—

19.—

8 0 . — , Prk
... — ... -i

Barcs Kálmán ak. — . . .

96.8.—

Bauhof Károly td

16- —

Burdáts János ak..__ ._.

16.—

Clement Károly

td.

Csupor István ak. . . .

___ __. 1 2 . —

Dvorzsák Károly td. 10-60 hd.
9.40

-

Dezsényi Gyula ld.

...

20.—
14.40

15.—
200.—

Bencsik Sándor E ö . 1 8 . — , pk
Bükhel János

12.—

II....

46.66

97.—, üb. — . 8 6
Bund Károly

5.—

WKa.

Czakó Ferenc Nt.
Bund Károly Tnya.

561.90

kid.

Csaszkóczy Károly

Aufricht Miklós Npt. 3 . — , pk.
Ágh Gyula hd.

Áttétel

16.—

6.16.-

Esztergom város td

31.78

Eranosz A. János W K a . . . . . . .

5.—

Esztergom város hd. 20.91, td.
—.22

21.13
-

Fás Géza npt.

2 —

Földmiv. min. hd

24.55

Fábián Béla td....
Franklin

társ.

Nvt.

Ecs. 5 4 . — . . .
Fogassy Gyula npt.
—.20

4.—
I.

19.20,
73.20

2.—,

pk.
...

2.20

Befizetések K.
Áttétel
802.16
Ganovszky Gusztáv td.
16.—
özv. Greiner Lajosné Prk. —
5.—
Gampl János Eö. 6.—, pk. —.55
6.55
Gombossy Ferencz td. — __. 1 6 . —
Gölniczbánya város td. 1 6 . — ,
pk. —.35
16.35
Halász G é z a t d .
... 3 9 . 4 0
Hibbján János ak
- ... 1 6 . —
Horváth Viktor td. 3 0 . - , Prk.
16.20
46.20
Horváth Béla ak.
16.—
Huszár János ld. . . . . . .
5.—
Hammernyik Béla td
— ...
7.—
Hyna Ottó td
16.—
dr. Hammersberg Géza td. ... 2 0 . —
ifj. Havas János att. 6 2 . — , ak.
8.—
— 70.—
Irinyi A u i é l t d . . . . ._.
Ivancsó Bertalan td.

... —

8.—
16.—

Janotyik Károly td. . . . — —
8 —
Janács István lb. 1 7 0 — , üb.
—.58 .__
170.58
Janoviczky Zsigmond td..__ . . . 1 6 . —
J ó z s i Mátyás Sz. 2.40, pk. — . 2 0
2.60
Jóny Ottó td
14.—
Koncz Antalné lb. 175.—, üb.
-.60
175.60
Kajdos József td. ....
16.—
Kaszaniczky Géza t d . . . . . . . . . .
5.—
Koschátzky Rezső t d . . . . . . . . . . 1 6 . —
Z. Knöpfler Károly ak.
6.—
Keszler Ödön td. . 1
16.—
Kovács Aladár ak. ._.
... 1 0 . —
Kuzma Gyula W K a .
5.—
Kalocsai érsk. urad. hd.
3.75
Koffler Jakab lb. 115.—, üb.
-.56
115.56
Károlyi Árpád ak
._ 20.—
Krippel Móricz td.
... .. ... 1 6 . -

Littauer
—.62
Lavotta
Lochián
—.95

Befizetések K.
Áttétel
1737.75
Miksa lb. 5 3 . — , üb.
53.62
Albert h. József ak. . . . 1 0 . —
Viktor ld. 16.—, pk.
16.95

Mikus Pál npt. 3 . - , pk. — i 2
Mirtse János td. 5.—, npt. 2.—,
pk. —.45
M.-Szigeti erdőhiv. Ert. 37.—,
pk.-.78
Máramaros várm. alisp. ld. .__
Mezey Gedeon lb
... ...
M.-Szigeti főszolg. hd.
Mauks Vilmos a t t . . . .
__
Martin György npt. 3.—, pk.
— .12
...
Magyar fakeresk. és faipar orsz.
egyes. ld. 16.—, pk. — . 1 6 . . .
Munkácsi urad. hd
Muzsnay Géza t d —
Matavovszky Árpád npt. 2.—,
pk.--45 ._
Nemes Béla Evü. 2.—, pk. — .12
Nemes Béla td
Nagy-Enyed város hd
Neviczky Miklós td. . . .
Nagymágócsi urad. hd. . . . . . .
Neuhöfer-Sohn hd.
...
N.-Kőrös város hd.
N.-Disznód község H. S. a . . . .

3.12
7.45
37.7816.—
84.—
13.3S
60.—
3.12
16.16
18. I S
16.—
2.45
2.12
16.—
10.85
10.—
14.15
10.50
24.55
300.—

özv. Oesterreicher Lujza lb. 375,
üb. 1.— . . . .
376.—
Ormay Gyula ak. . . . . . . . . . ._. 1 0 . —
Osterlamm Ernő td. . . . . . . . . . 2 0 . —
Olteán G . János hd. . . . . . . _. 1 5 . 7 5
Orosz Antal td.
._.
16.—
Punczmann Lajos npt. 2.—, pk.

2.20

Persián Iván lb. 50.—, üb. — . 4 0
Átvitel

50.40

2974.42

Befizetések K.
Áttétel 2 9 7 4 . 4 2
ifj. Pollák János npt. 3.—, pk.
3.12
— 12
Plauder Béla Nvt. I. Nvt. II.
6.12
6.— pk. —.12
7
4.—
de Pottere Gerard att
3.—
Pfeifer Ferdinánd npt.
8.—
Pothorszky Rezső l d —
Pozsony Szt.-György város td. 1 6 . —
Pausinger Károly td. . . . . . . . . . 1 6 . —
8.—
Pap Sándor td
...
16 —
Plauder Béla td.
Reitzer László dr. lb. 400.—,
üb. 1.— . . .
— 401.—
10.Rózsay Rezső ak.
5.—
Ringler Antal att
—
Rebek József td. .
... 16.—
16.—
Roland Gusztáv td. _—
6.—
Révai testvérek E ő .
...
Rotáriu Tivadar ld. . „ . . . . . . 1 6 . —
Székely György npt. 2.—, pk.
2.12
—.1?
—
IC.—
Sailer György td. ._
özv. Székács Ferenczné lb.62f>.—,
627.06
üb. 2.06
Solti Arnold ak.
11.—
Szentimrey Dániel td.— — . . . 1 6 . —
2.95
Schönberg báró hd.
Szászváros város hd.
— 14.95
4.—
Schaab Bálint W . K. a
16.—
ozdnio zcnu I U . — — — —
5.—
Szilágy vm. Ert.
C s . Szűcs Kálmán td.
... _ . 6 4 . Scholcz Hugó t d . . . .
... 16.—
67.20
Stainer Gyula h d —
Átvitel

Befizetések K.
Áttétel 4 4 5 0 . 9 4
Soóvári eidőrend. Ert. 2.40, pk.
2.52
—.12 Schubert János Sz. 4 . 8 0 , pk.
5.20
—.40
16.—
Schaab Bálint td. . .
.
Szantner Gyula td.
. . . . . . 16.—
Szeleczky János td.
... 1 6 . —
Szőj ka Gyula td.
.
16.—
Selymessy Ferencz td.._. — . . . 1 6 . —
Tripammer Károly td. 16.—,
npt. 2.—, pk. — . 2 0
Tisza testvérek npt.
Traub Aladár npt. 3.—, pk.
—.12
Uitz Mátyás td.
Ujegyházi főszolgabíró hd.

_
...

18.20
3.—
3.12
16.—
13.35

Várjon Géza td.
...... 1 6 . —
Véssey Ferencz att. 2 4 0 . — , ak.
71.37
. — 311.37
16.—
Velbavszky Gyula td.
16.Volfinau Gyula td
14.95
Varannói erdőgond. hd
Wiener Ferencz td.

16.—

Zathureczky Vilmos td.
. ...
8.—
Zombik János Eö. 6.—, Sz. 2.40,
9.12
pk. — . 7 2
—
Zilah város ak
40.—
9.35
Zajkányi körjegyző hd.
Zágrábi erdőig. O F a . . . .
32.—
Május havi bevétel
— —
J a n u á r - á p r i l i s havi bevétel
Összesen

4450.94

ó% J%

ú£

!5081.12
24472.27
29553.39

Az „Erdészeti Lapok" 1905. évi VI. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczadoldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan ( 8 0 )
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számittatik. Legalább háromszori és ennél többszöri
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt.
Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak.
Külön mellékletek 2 5 gramm súlyig 7 0 koronáért, azontúl 25 grammonkint 2 5 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

Egyet emes busszóla-műszereket
és erdei busszólákat
MToptikai távolságmér essél,TP8
Áx © 5 í r t t ó l f e l f e l é .
Wér«-aszt»lokat nézgésvonalztfkkal, m é r ő 
s z a l a g o k a t , laftt liiKSl.il, r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r t t l e t m é r t f k e t (planimeter), valamint mindennemű föl dmé
rési műszereket koszit a legpontosabb kivitel biztosítás áva'

NEUHÖFER

é s FIA

osasz. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros

Bécé, (I., Kohlmarkt
8.)
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel
kitüntetve.
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve.
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart.

Valamennyi mérő műszereink Calderoni és Tsa budapesti czégtöl is
beszerezhetők. Minden műszer czégünkkei van ellátva.
(i.)

Gyakorlati erdész és vadász, ki egy nagyobb uradalomban
több évi gyakorlattal bir, jó szakiskolai és szakvizsgái bizonyít
ványokkal rendelkezik, 30 éves, nőtlen, állást keres. Czim a kiadó
hivatalban.
(14)

Faeladási hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a Brassó-bel
városi szent-háromságról nevezett görög egyház tulajdonát képező
és Fogaras vármegye Drágos község határában, Alsószombatfalva
vasúti állomástól 18—20 km távolságra fekvő erdő azon részén
levő fatömeg, mely az 1899. évi 59937 sz. alatt jóváhagyott rend
szeres gazdasági üzem tervben B üzemosztály III. tag 9., 10. osztag,
IV. tag 13. osztag és V. tag 16., 17., 18. osztagot képezi, mely
együtt 166-12 kat. hold területen fekszik, s mely az 1899—1908.
évi I. fél fordaszaki kihasználásra iratatt elő, a nagyméltóságú
földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1902. évi 101.004 I. 3. b)
számú magas rendeletében foglalt engedélye alapján, most egy
szerre leendő kihasználás végett. Fogaras vármegye Keleti-felső
Szombatfalva község községi irodájában 1905. évi június hó 25.
napján délelőtti 10 órakor tartandó Írásbeli zárt ajánlattal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.
Szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés
megkezdéséig fogadtatnak el és a szóbeli árverés befejezte után
lesznek felbontva.
Az ivenként 1 Korona bélyeggel ellátott Írásbeli zárt aján
latokban az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell
kifejezve lennie, s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el,
hogy a versenyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri és
magára nézve kötelezőknek elfogadja s magát azoknak aláveti.
Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell, a meghatá
rozott bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban.
Az erdőrész eladás alá kerülő fatömege 14.851 m fenyő és
3998 m bükk, épületi és műfára, továbbá 1649 m fenyő és
18.002 m bükk füzifára becsültetett.
A kikiáltási ár 25.38 F 2 0 koronában állapittatik meg, amelyen
alul a fanyag eladatni nem fog.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10°/o-át vagyis
2538 korona 12 fillért tartoznak bánatpénzül készpénzben vagy
•óvadékképes értékpapírokban az árverelő-bizottság elnökének kezé
hez letenni.
A becslés továbbá az árverési és szerződési feltételek Keleti
és Nyugati Felsőszombatfalva községek községi irodáiban, Dragoson
-a közjegyzői irodában, Alsó-Árpáson a járási szolgabírói hivatalA
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ban, Fogarason az alsóárpási m. kir. erdőgondnokság irodájában
és Brassóban a Brassó-belvárosi szent háromságról nevezett görög
nemzeti egyház gondnokságának irodájában a hivatalos órák
alatt megtekinthetők.
Tájékozásul megjegyzem, hogy Fogaras vármegye Keleti és
Nyugati Felső-Szombatfalva község tulajdonát képező, s a fent
körülirt erdővel u. a. völgyre hajló és szomszédos erdejének
101'30 kat. hold részén található faanyag ugyanazon helyen és
napon d. e. 10 órakor árverésen szintén el fog adatni.
Brassó 1905 évi május hó 15. napján. Brassó-belvárosi szent
háromságról nevezett görög nemzeti egyház gondnoksága.
(5)
Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolában
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke.
Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható, — súlypont
kerékre esik - - igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt
takaríthatunk meg. Künnyü és biz
tos kezelés tekintetében minden
más hasonló eszközt felülmúl, jó,
gyors és szép munkát végez, maga
után barázdát nem hagy, csemete
sorokat földdel nem borítja, a na
gyobb gyomokat az ekevas elvágja,
azok az eke előtt nem torlódnak
össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő nem fordulhat,
kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. Ezen készü
lék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 korona.
Stádel Károly örökösei gépgyára Győrött.
(3. V. 4.)
Fenyőfa eladás tövön tiz évre. 25715/I/B—1. sz. A szászsebesi
erdőhivatal a folyó év nyarán az ottani gőzfürész bérletével kapcso
latban a gotuli, bisztrai és sugági erdőgondnokságok 1906—1915.
évi mintegy 2770 holdas hozamterületén álló megközelitőleg mintegy
260.000 m? fenyőrönkőfa és megközelitőleg mintegy 49.000 ni
bükk tűzifa eladása iránt nyilvános Írásbeli versenytárgyalást fog
tartani.
A

Érdeklődők felhivatnak, hogy a faanyag becslése és helyi
viszonyok tanulmányozása ügyében a fennebbi erdőhivatalhoz
forduljanak.
Budapest 1905 évi május hóban. M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
(6)
Pályázati hirdetmény. 1027/905. közig. sz. Újbánya szab. kir.
bányavárosnál 1700 K fizetés, 140 K lakbér, 400 K lópénz és
40 m kemény tűzifa illetménynyel egybekötött erdőtiszti állás ideig
lenesen betöltendő lévén, felhívom mindazokat, akik ezen állást el
nyerni óhajtják, hogy az 1883.1. t.-cz. 12. §-ában előirt minősültségüket
továbbá, életkorukat, eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi és politikai
magaviseletüket, valamint egészségi állapotukat igazoló okmá
nyokkal felszerelt és a város képviselő testületéhez czimzett, szabály
szerűen felbélyegzett pályázati kérvényüket hozzám / évi június
hó 25-ig napjáig bezárólag adják be.
Újbányán 1905 évi május hó 15-én. A polgármester.
(7)

Kérem figyelni!

- ^ • a i ^ *f«v^hogy bennem csak azt a fegyver- £
f gSag^y^"
gyárost nézik, ki csak drága és flnom fegyvereket készít. Ennek §
"
ellenéb n bátorkodom tudomásul adni. bogy miihelyeimben a legol- S
csóbb és középáru fegyvereket is k é s z i t e k , nem mint konkurr.nseim, melyek i l y e n t
fegyvereket c s a k s z a l l i t n n a k és a ferlachi munka helyett, a legolcsóbb lütüchi *
árut kapja. — A következő árak n ajánlok néhány
«
L A N C A S T E R

D U P L A C S Ö V Ű

P U S K Á T

520(12-1) g.

elzárás a ravasz közt, »Sco t rendszer* paskula, závár és
S
garnitúra kovácsolt vadból
._.
48 koroná'ól feljebb. .3
l'gyanaz hosszú kulcscsal
36
,,
a
I.aucasler puska ...
___
._
62
,,
P
J ó használati drilling ... _
. . . 160
,,
£
ANTÍINIT^PH
' ' ' l > H a r i K e n . császári és királyi udvari fegyvergyári "S
i n l l I Ulll I OÜll) E s l e i Ferencz Ferdinánd főherczeg ő cs. és k. fensége udv. szállilója"*)
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Árverési hirdetmény. Ad. 459 1904. erd.'őz. — A vurpódi
evang. luth. egyház Vurpod község határában (Szebenvármegye)
fekvő „Kiszfauwald" nevü erdejében a nagyméltóságú m. kir. föld
mivelésügyi miniszter urnák 1903. évi 85.013 számú magas rende
letével engedélyezett 143'0 kat. holdnyi területén található mintegy
2569 drb megszámozott tölgyfából nyerhető 3186 4 m haszonfa
és 5585-2 m tűzifa f. é. június hó 28. d. e. 10 órakar Vurpod
községházánál zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen
fog eladatni.
-
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Kikiáltási ár: 50.050 K 70 fill. Bánatpénz; 5005 K 07 fill.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó.
Az általános árverési feltételek a nagyszebeni m. kir. állami
erdőhivatal és az alulirt prespyteriumnál megtekinthetők.
Vurpód 1905 május 15-én. Az ág. hitv. evangélikus egyház
presbyterium.
(8)
C P V C n Ü I I CCDI APUI PV DTMÁNY
>'
külföldi gyártmányok közti versenyen
LÜTLUULI rtríLAUnl Ü l / • n l m H U l i a legelső dijat nyerte el. Aranyérem Paris 1900.
Szállít elsőrangú bármily rendszerű vadá>z- és
46 RemeVelés.
, _
ozéllövó-fegyveroket legjobb kivitelben. Különle
gesség nagyon kiinnyü Drilling fegyverekben. Sú
lyuk 2 8—3 kg. ÚjdonságI Brwning-féle
serótes-lsmétlófegy ver 225 korona gyári
árban »osak j ó lövéssel szálliltatik.« Legujabb „Ideál" lövetek, melyek ugy a choke
5 mint öiszponttt furából a legjobb ered
ményűvel lóhetfik. Nagy magyar k''pes arfegyvergyá^e^f^pr^a mó^s) pu^ka^űves
jegyzék Ingyen és bérmentve.
m e l

a
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é

s

Magyar levelezés. Elvem, ponlos ós lelkiismeretes kiszolgálás.
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Faeladási hirdetmény. — Közhírré teszem, hogy Felső-Szombatfalva keleti és nyugoti község tulajdonát képező s ugyanazon
községek határában az alsószombatfalvi vasúti állomástól 18—20
km távolságra fekvő erdő azon részén lévő fatömeg, mely
az 1898. évi 27927. szám alatt jóváhagyott rendszeres gazda
sági üzemtervben a B. üzemosztály I. tag 39. és 40., 42. és 46.
számú osztagot képezi s a mely az 1897—1909-ig terjedő I. félfordaszaki kihasználásra Íratott elő s melynek területe 1 0 1 3 0 k. hold,
a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák
1903. évi 25886 I. 3. b. számú magas rendeletében foglalt engedély
alapján, egyszerre leendő kihasználás végeit keleti Felső-Szombatfalva község községi irodájában 1905. évi június hó 25-ik napján
délelőtt 10 órakor tartandó, Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött
nyilvános szobai árverésen el fog adatni.
Szabályszerűen kiállított, zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés
megkezdéséig fogadtatnak el és a szóbeli árverés befejezte után
lesznek felbontva.
Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánla
tokban az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan
kell kifejezve lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el,
hogy a versenyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri és
magára nézve kötelezőknek elfogadja s magát azoknak aláveti.

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott
bánatpénzt készpénzben vagy ovadékképes értékpapírokban.
Az erdőrész eladás alá kerülő fatömege 24029 tm fenyő
épületi és műfára, továbbá 2671 ürm fenyő és 400 #z bükk
tűzifára becsültetett.
A kikiáltási ár 24747 20 koronában állapíttatott meg, amelyen
alul a faanyag eladatni nem fog.
A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10%-át vagyis
2474 korona 72 fillért tartoznak bánatpénzül készpénzben vagy
ovadékképes értékpapírokban az árverelő bizottság elnökének
kezéhez letenni.
A becslés, továbbá az árverési és szerződési feltételek keleti
és nyugati Felső-Szombatfalva községek községi irodáiban, Draguson
a körjegyzői irodában, Alsó-Árpáson a járási szolgabírói hivatalban
és Fogarason az „alsó-árpási m. kir. járási erdőgondnokság" iro
dájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Tájékozásul megjegyzem, hogy a Brassó belvárosi, szenthárom
ságról nevezett görög nemzeti egyház tulajdonát képező és a fent
körülirt erdővel ugyanazon völgyre hajló és szomszédos erdejének
166-12 k. holdnyi részén található faanyag u. a. helyen és napon
d. e. 10 órakor tartandó árverésen szintén el fog adatni.
Keleti és nyugoti Felső-Szombatfalván, 1905. évi május hó 20.
%
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(9)
Faárverési hirdetmény. 702/1905. szám. — Szepesbéla XVI.
szepesi r. t. város tanácsa 1905. évi június hó 21-én délelőtt
10 órakor a városháza tanácstermében tartandó nyilvános írásbeli
árverésen eladja a város tulajdonát képező erdőbirtok »;A" üzem
osztálya ;,Csarni" nevü 19. sz. erdőrészletében tövön álló, műszaki
czélokra egészben alkalmas 13133 drb lucz, — 9137 drb jegenye —
és 12 drb vörösfenyő, valamint kisebb részben műszaki czélokra,
nagyobb részben pedig tűzifára alkalmas 2147 drb vegyes fenyőfa
1765-40 km -r<t becsült haszonfa tömegét.
Becsár 135.000 kor. Kiszállítási határidő bezárólag 1908. év
deczember hó 31-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető
z

számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva
adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen a becsértéknek 10°/o-át
készpénzben vagy a bánatpénznek a városi pénztárban történt
befizetését igazoló nyugtát tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva,
hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó
postaállomás) világosan kiolvasható; és h) ha a boríték kivül
„Ajánlat a szepesbélai Csarni-ból 1905. évben eladandó fakészletre"
felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak
el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal,
eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik
kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir.
áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir.
járási erdőgondnokságnál és a városi tanácsnál tekinthetők meg
naponta 11—12 óra között.
Kelt Szepesbélán 1905 május hó 26-án. A városi tanács.

(10)
Hirdetmény. Hohenlohe herczeg javorinai uradalmában egy
erdészi állás van üresedésben. Pályázhatnak magyar erdészeti
szakiskolát végzett, több évi gyakorlattal biró, lehetőleg evangélikus
vallású magyar honpolgárok, kik a magyar és német nyelvet
szóban és Írásban, a tót nyelvet pedig szóban tökéletesen bírják,
valamint az előforduló számadások önálló vezetésére megfelelő
képzettséggel rendelkeznek, szóval az összes erdészeti teendőket
önállóan vezetni képesek. Évi javadalmazás: 1200 K, szabad lakás,
4 darab szarvasmarha tartás és annak eltartására föld, legelő és
rétság haszonélvezete kb. 400 K értékben, 400 K lótartási átalány,
egyenruha kb. 100 K értékben, korlátlan mennyiségű tüzelőfa
saját használatra az erdőben. Kölcsönös felmondási idő egy
negyed év. Próbaszolgálati idő egy év. Folyamodványok csakis

bizonyitványmásolatokkal, melyek vissza nem adatnak, Hohenlohe
herceg javorinai igazgatóságához Javorina, Szepesmegye intézendők.
Pályázótól megkívántatik, hogy szükség esetén felszólításra
saját költségén személyesen bemutatkozzon, anélkül, hogy esetleges
költség visszatérítésére igényt tarthatna.
Javorina, 1905. évi május hó 28. Hohenlohe Keresztély herczeg
uradalmi igazgatósága.
(11)
Legjobb karban lévő „erdei boussola" szög-, lejt- és távmérő
berendezéssel, továbbá sarktérmérő bemetszett ötféle beosztással és
az annak megfelelő kiigazító számokkal, melyek kataszteri úrbéri
és katonai térképek kiszámításához alkalmazhatók, végül térkép
másoláshoz nagyító üveg, valamint egy drb sárgarézlemez négy
különböző mérczével, illetve léptékkel, szabad kézből jutányos
áron eladandó. Czim megtudható a kiadóhivatalban.
(4. II. 2.)
Faeladási hirdetmény. 95/1905. kj. sz.
Alulirott község
elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy Toplicza községben, a
Zseuristya nevű patakon a község tulajdonát képező erdőben, a
mult évben, alomtüz következtében megperzselődött s alább rész
letesen felsorolt, szakszerűen megbecsült és lebélyegzett fenyőfák,
a vármegye közig, erdészeti bizottságának 2417/904. keb. sz.
határozata folytán folyó évi június hó 20. napján d. e. 10 órakor
a községházánál nyilvános árverésen eladatnak és pedig:
592 drb 20—80'cm átmérőjű épületfa 1124 m köbtartalommal,
3372 K ;
138 drb 20 cm-tn aluli szarufa, 55 K ;
104 db apacsinnak való fa 21 K árban s igy összesen 3448 K
kikiáltási árban.
Az eladott fákra mennyiség és minőség tekintetében a község
felelőséget nem vállal.
Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 o-át bánat
pénzül az árverés megkezdése előtt az árverést megtartó főszolga
bíró kezéhez lefizetni. Vevő köteles lesz az árverésen megvett
fákat 1906. márczius hó végéig az erdőből kiszállítani, mert ellen
esetben azokra való jogát elveszti. Amennyiben vállalkozó vagy
munkásai a lebélyegzetteken kivül más fákat is levágnának, az ez
3
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által elkövetett cselekményük erdei kihágásnak fog tekintetni s
az erdőtörvény szabványai szerint büntettetni. Az egész vételár az
eladott fák lábon való számbaadása után azonnal befizetendő.
Jelen árverési hirdetmény egyúttal árverési és szerződési fel
tételeket is képez.
Toplicza, 1905. május hó 24-én. Popesku János községi biró,
Kádár Gyula községi jegyző.
(12)
Pályázati hirdetmény. Méltóságos gróf Károlyi Imre ur felső
remetei (Ungmegye) uradalmában egy III. osztályú erdészsegédi
állás megüresedett. Évi fizetés 400 K, teljes ellátás, lakás, fűtés és
lődij. Azonkívül az erdészeti akadémiát végzettek 250 K jutalék
átalányban is részesülnek.
Pályázóktól megkívántatik az erdészeti főiskola teljes végzett
sége Selmeczbányán, avagy pedig ehhez hasonló rangú külföldi
főiskola végbizonyítványát mellékeljék, melynek alapján magyar
erdészeti államvizsga letehető. Pályázhatnak legalább középiskolai
képzettséget előmutatni tudó gyakorlati erdészek is, kik azonban
jutalékátalányra számot nem tarthatnak.
Erdőrendészetben gyakorlottak előnyben részesülnek. Kiköttetik
egy évi próbaidő, melynek leteltével véglegesittetik.
Folyamodványok méltóságos gróf Károlyi Imre úrhoz czimezve,
alulírott jószágfelügyelőség nevére Nagymágocsra
küldendők
julius hó 15-ig.
Gráf Károlyi Imre uraáalmalnak jószágfelügyelősége.
(13)
Pályázati hirdetmény. A gróf Zichy család divényi seniorátusi
uradalmában egy erdészeti segédtiszti állás, melylyel teljes ellátáson
kivül évi 400 K készpénzfizetés és a tisza jövedelemből esedékes
kb. 600 K jutalék élvezése van egybekötve, f. évi augusztus hó
15-én betöltendő.
Pályázók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt kérvényeiket,
melyben életkoruk, erdészeti főiskolai végzettségük, esetleges eddigi
alkalmaztatásuk, valamint ép, erős testalkatuk hiteles okmány
másolatokkal igazolandó, folyó évi julius hó 31-ig méltóságos
Zichy Nep. János Senior gróf úrra czimezve, az alulirt uradalmi
erdőfelügyelőséghez terjesszék be.

Megjegyeztetik, hogy a kinevezendő egyén évi fizetése egy
évi megfelelő próbaszolgálat után 100 K-val, további két év múlva
pedig 600 K-ra emeltetik.
Seniorátusi urad. erdőfelügyelőség Divény, Nógrádm.
(15)
Pályázat kezelő erdööri állásra. Kerestetik kellő intelligencziáju,
erélyes erdőkezelő erdőőr, ki a magyar és tót nyelvet birja, leg
később f. évi szeptember, esetleg október elsején való belépésre.
Fizetés a kvalifikácziónak megfelelően megegyezés szerint. Nős
pályázók, kik az erdőtörvény 37. §-ában előirt minősítést igazolják,
esetleg szakiskolát végeztek és több évi gyakorlattal birnak,
pályázatukat fényképpel és okmányaik másolataival, melyek vissza
nem küldetnek, küldjék be Osztroluczky Miklós orsz. képviselőhöz
Budapest, VIII., József-utcza 6.
(16)
Fenyő tutajfa
eladás. (1000 köbméteres részletekben.)
50487 I B—1 1905. sz. — A máramarosszigeti m. kir. erdő
igazgatóság 1., a bogdán-fehértiszai, 2., a mezőháti és 3., a vaséri
erdőgondnokságokból a bocskó-lonkai rakpartokra ez évben még
letutajozandó összesen mintegy 22.000 köbméter fenyőhaszonfának
egyezer köbméteres részletekben és pedig a bogdán-fehértiszai
53—62, a mezőháti 29—32 és a vaséri 31—38 számú részletnek
eladása iránt ez évi június hó 28-án d. e. 10 órakor az erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalá
sával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverést fog tartani.
Minden egyezer köbméteres részlet külön-külön értékesítés
tárgyát képezvén, csak azok az Írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, a melyekben csak egy — határozottan megnevezett számú
— részletre tétetett ajánlat és a melyek a szóbeli árverés meg
kezdése előtt külön-külön borítékba zárva nyújtattak be az árverelő
bizottsághoz illetve a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz.
Megjegyeztetik, hogy az utolsó vagyis a 62, illetve 32, illetve
38 számú részlet vevője köteles lesz ezer köbméternél esetleg
kevesebbel is megelégedni, illetve az 1000 köbméteren felül netán
megmaradó mennyiséget is átvenni.
Az egyes részletek után bánatpénz

gyanánt

készpénzben

vagy állampapírokban egyezer korona teendő le, illetve az írás
beli ajánlathoz csatolandó.
Kikiáltási árak: a) a szálfánál és rönkőnél /7z -ként:
I. a 3 0 cm-nél nagyobb középátm. 1 7 m-nél hosszabb fáért:
tizenhét ( 1 7 ) kor. 8 0 fill.
II. az ugyanoly vastag és 1 1 - 2 — 1 7 m h. fáért tizenhat
( 1 6 ) kor. 7 0 fill.
III. az ugyanoly vastag és 4 u — 1 1 m h. fáért tizenöt ( 1 5 ) kor.
6 0 fill.
IV. 2 6 — 3 0 cm v. \ 1 m-nél hosszabb fáért tizenhat ( 1 6 ) kor. 4 0 fill.
V. 2 6 — 3 0 cm v. 1 1 - 8 — 1 7 m hosszú fáért tizenöt ( 1 5 ) kor. 2 0 fill.
VI. 2 6 — 3 0 cm v. 4 — 1 1 m hosszú fáért tizennégy ( 1 4 ) kor. — fill.
VII. 1 5 — 2 5 cm v. 1 7 m-nél hosszabb fáért tizenkettő ( 1 2 ) kor.
8 0 fill.
VIII. 1 2 — 2 5 cm v. 1 1 - j — 1 7 m hosszú fáért tizenegy ( 1 1 ) kor.
7 0 fill.
IX. 1 2 - 2 5 cm v. 4 — 1 1 m hosszú fáért tiz ( 1 0 ) kor. 6 0 fill.
b) az apró anyagoknál darabonként:
1. Kész evezőért egy ( 1 ) kor. 8 0 fill.
2 . I-ső oszt. evezőrud 7 o m h. 1 0 — 1 1 cm v. egy ( 1 ) kor. 6 0 fill.
3. II. oszt. evezőrud 7 » m h. 8 — 9 cm v. egy ( 1 ) kor. 3 0 fill.
4 . Csáklyarud I. oszt. 6 m h., 6 V 2 — 8 cm v. 5 0 fill.
5. Csáklyarud II. oszt. 6 m h., 4 — 6 cm v. 4 0 fill.
6 . Komlórud 3 — 4 m h. 3 — 4 cm v. 1 0 fill.
7. Fenyőheveder uj egy ( 1 ) kor. — fill.
8. Fenyőheveder használt 6 0 fill.
9. Tutajszék 1 0 fill.
Az árverési és szerződési feltételek a magy. kir. földmivelés
ügyi Ministerium erdészeti segédhivatalában, a máramarosszigeti
erdőigazgatóságnál, a bustyaházai erdőhivatalnál, valamint a két
kerület valamennyi erdőgondnokságánál és a bocskói faraktárgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
(17)
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
3

-

-

Pályázati hirdetmény. 2 6 2 1 / 1 9 0 5 . szám. — Alulírott m. kir.
erdőhivatal kerületében megüresedett egy Il-od osztályú erdőlegényi állomásra, az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Ezen állásra folyamodók erős testalkatukat, különösen jó látó,
halló és beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei
tiszti főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyít
vánnyal, valamint életkorukat és illetékességüket anyakönyvi
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írás
ban való bírását okmányilag beigazolni kötelesek.
Az igy felszerelt s saját kezűleg irt kérvények folyó évi
augusztus hó l-ig az alolirt m. kir. erdőhivatalnál, a pályázók elől
járó, illetve illetékes közigazgatási hatóságaik utján nyújtandók be.
Hiányosan felszerelt, elkésve vagy nem a fennebb előirt utón
érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Soóvár, 1905. évi június hó 7-én.
(18)
A m. kir. kincstári erdőhivatal.
Bükkműfa-eladás 50762/1./B—1 1095. szám. - A zsarnóczai
erdőhivatal irodájában folyó évi július hó 31-én délelőtt 10 órakor,
a tűzifát, illetőleg a kincstár által a zsarnóczai kerületben házilag
kitermelendő összes 1906—1910. évi vágásokban előforduló bükkmüfának tövön való eladása iránt nyilvános szóbeli versenytárgyalás
fog tartatni.
Kikiáltási ár köbméterenként 4 K 75 f.; bánatpénz 1000 korona.
Favásárló köteles a gyertyánfai és dallosi két vizifürészt
egyenkint 200 korona évi haszonbérért bérbe venni.
A versenytárgyalási és szerződési feltételek a zsarnóczai m. kir.
erdőhivatalnál megtekinthetők.
Budapesten, 1905. évi június hóban.
(19)
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
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Ezen vonatnál az egy útra szőlő szomszédos forgalmú menetjegyek érvénytelenek.
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1 Báziás
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„
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•
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,
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1
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Cegléd, Szolnok
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Dorog
Dunakeszi-Alag
Bécs, Pária
Pilis-Csaba
Párkáoy-N na
Palota-Újpest
Bukarest Báziás
Érsekújvár
Esztergom
Cegléd
(Lajosmizse
(Kecskemét
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Szeged
Uéos
Vácz
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Esztergom
(Zsolna, Berlin
\ Pozsony
Bukarest Báziás
Lajosmizse
Palota-Újpest
(Vácz,
l Nagy-Maros )
Vácz
Palota-Újpest
Bécs, Paris
I Szeged,Báziás,
\ Bukarest
K.-K.-Félegyh.
Zsolna, Berlin
Palota-Újpest
í Belgrád,
\ Konstantin.
(Bukarest,
1 Konstantin.
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i) Vasár- és ünnepnapokon máj14-től bezárólag szeptember 24-ig
közlekedik. — 2) Vnsár- és ünuepnapokon május 15-től bezárólag
szeptember 10-ig közlekedik. —
3) V«sár- és ünnepnapokon május
21-től közlekedik. — <) Május havá
ban Váczig közlekedik. — ) Minden
kedden, csütörtökön és vasárnapon
közlek. — ) Minden szerdán ős
szombaton közlek. — ?) Vasár- és
ünnepnapokon máj. 7-töl közlek.
s
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Bámulatos
eredményt
érnek el a fáczán felnevelé
sével azok a fáczántenyés ztők,
kik

Fattinger husrostos fáczáneledelt

^SEuSS*

Mig más takarmányozásnál emésztési zavarok és az egészségre m á s
ártalmas betegségek csaknem kikerülhetetlenek, a Fattinger-féle husrostos
fáczáneledel használatánál a fiatal fáczánok mindig egészségesek maradnak s
rövid idő alatt bámulatos jól és erősen fejlődnek. E mellett a fáczánok a
Fattinger-féle husrostos fáczáneledelt igen szeretik, nem szükséges semmi
körülményes előkészület és igen jól eltartható sokáig. A Fattinger-féle husrostos
fáczáneledel felülmúlhatatlan tápláló értéke a fiatal fáczánok czélszerü és a
szervezetnek megfelelő összeállításán és könnyű emészthetőségén alapszik.
Ezenkívül ezen észszerű eledel sokkal olcsóbb, mint bármely más eledel. —
50 kg. 2 3 kor., 5 kg. bérmentve 3 kor. — Fattinger husrsotos fáczáneledele
két fajban állíttatik elő: I. faj fáczáncsibék, II. faj öregebb fáczánok és
foglyok részére. — Kimerítő prospektusokat és árlapokat Fattinger-féle más,
évek óta bevált eledelről kutyák, szárnyasok, pisztráng, ponty, minden faj
madár, sertés stb. részére ingyen és bérmentve küldi F a t t i n g e r &. C o .
á l l a t e l e d e l - g r y á r a W i e n - W i e d e n . — Több mint 2 0 0 első dij. —
Minden utánzat értéktelen.

„Waldlieil" favédöeszköz,
Kipróbált saját találmány. — Német birodalmi szab.
150561. sz. — Magyar szab. 30369. sz.
Feltétlenül biztos hatású, legegyszerűbb eszköz,
bármily fiatal erdőtelepitvény megvédésére

a vad lerágása ellen.
Megrendelés német nyelven, - w l

Postacsomag 3 0 0 0 védővel 7 — 8 márka utánvét
;'.,„
: mellett. Leirás díjmentesen.
:

A.

Thomée

Waldgut Lengelsen bei Werdohl, W e s t f a l e n .

