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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító 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 - n t c z a 6 . s z á m . 

(Telefon: 37—22) 

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



Munkatársaink tájékozásául! ^It^ctm^ 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói t iszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K., ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

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

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

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

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

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

Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a k ö v e t k e z ő m ü v e k r e n d e l h e t ő k 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. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1907. ÉVI ( X X V I . ) É V F O L Y A M A . Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Arát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

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 ÉS 
F E L E L E T E K B É N . I r ta : Bedő Albert. VI I I . kiadás, 1902. Ára 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 K-

E 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. 

A T Ö L G Y É S T E N Y É S Z T É S E . I r ta : Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

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. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K . ; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 



Erdészeti Lapok, 1907. 
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a jászóvári prépostság erdőmestere. 





1907. MÁRCZIUS HÓ 1. 

ERDÉSZETI LAPOK 
XLYI. ÉYF. 

AZ ORSZÁGOS E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

KÖZLÖNYE 5. FÜZET . 

K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 
Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® 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 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

sst A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek, ne 
(Telefon: 37—22.) 5-—„ 

Erdőgazdasági napikérdések. 
(A fára vonatkozó kiviteli díjtételek szándékolt emelése. — A keskenyvágányu 
vasutak uj szabványai. — A mezőgazdaságról szóló 1894. évi XII . t.-cz. revíziója. 

— Az erdőmunkásokról való gondoskodás.) 

(B. K-J A fakereskedelem terén mutatkozó kedvező helyzet, 
a bel- és külföldi fogyasztás emelkedése végre oda vezetett, hogy 
ujabban az erdőbirtokosok, ha a helyzetet felismerték és a maguk 
javára fordíthatták, a múlthoz képest jobb, egyes esetekben pedig 
éppenséggel kielégítő áron értékesíthették erdejük fatermését. 
Hangsúlyozzuk, hogy a múlthoz képest, mert a külföldhöz, pl. 
Ausztria nyugati részeihez vagy a német birodalomhoz viszonyítva 
erdeink jövedelmezősége még ma is csekély. 

Sajnos, hogy akkor, amikor végre a viszonyok olyképpen 
alakultak, hogy az erdőbirtokos eddig többnyire csekély jövedelmet 
nyújtott erdeje után nagyobb bevételre számithatott, ami minden 
másnál inkább megkedveltette volna vele ezt a birtokát és haj
landóvá tette volna arra, hogy annak felszerelésére és ápolására 
is az eddiginél többet áldozzon, mindjárt e fellendülés elején 
néhány oly jelenség mutatkozik, amely az alig elért eredményt 
veszélylyel fenyegeti. Kereskedelmi kormányunk néhány intéz
kedése az, amely következményeiben legsúlyosabban az erdőbirtokra 

Erdészeti Lapok 



nehezedik és annak jövedelmezőségét, ha tényleg életbe lép, illetőleg 
érvényben marad, kedvezőtlenül befolyásolja, sőt bizonyos vonat
kozásokban komolyan veszélyezteti. 

A fára vonatkozó vasúti díjtételeknek f. é. április hó 1-ével 
szándékolt módosítását és az erdei vasutakra megállapított uj 
szabványokat értjük. 

A kiviteli díjtételek módosításának és ezzel a külföldre 
irányuló, virágzó fakereskedelmünk megbénításának eszméje a 
debreczeni kereskedelmi és iparkamara kebeléből fakadt, annak a 
panasznak kapcsán, hogy a hazai ipar nehezen jut a faanyaghoz. 
Az Erdészeti Lapok m. é. novemberi számában kimutattuk, 
hogy az ezen a téren felmerülő jogos kívánságok megoldása nem 
keresendő a kivitel mesterséges megnehezítésében, hanem az 
erdők házi kezelésének megfelelő kifejlesztésében, a belföldi vitel
dijaknak a faipari góczpontok felé irányuló forgalomban való 
mérséklésében és esetleg faipari anyagbeszerző szövetkezetek léte
sítésében, bár ebben az utóbbi tekintetben az eddigi tapasztalatok 
egyáltalában nem biztatóak. 

A kiviteli fakereskedelem ma még oly fontos tényezője a 
magyar erdőgazdaság jövedelmezőségének, hogy annak meg
szorítása nemcsak egyik virágzó kereskedelmi águnkat sújtaná, 
hanem az erdő értékcsökkenésével járó összes bajokat felidézné, 
ugyis megfogyott erdőterületünk további apasztására ösztökélné 
a birtokosokat és az erdős hegyvidék lakosságának kereseti 
viszonyait is súlyosan érintené. A belföldi faipar várt fejlődése 
nem egyenlítené ki ezeket a hátrányokat, vagy csak hosszú 
átmeneti idő multán. 

A magyar államvasutak, amelyek tarifapolitikájában a rideg 
fiskális szempontnak érvényesítését közgazdasági fejlettségünk 
mai fokán még távolról sem látjuk indokoltnak, daczára jövedel
mük évről-évre való rohamos emelkedésének, tekintettel alkal
mazottjaik javadalmazásának rendezésére, magukévá tették a deb
reczeni iparkamara érvelését és a kiviteli faforgalom eddigi ked
vezményeinek megszüntetését, majd pedig, amikor ez ellen az 
érdekelt testületek s köztük az Országos Erdészeti Egyesület is 
erélyesen tiltakoztak, azoknak bizonyos megszorítását vették 
tervbe. 



Erdőgazdaságunkat s annak alig fellendült jövedelmezőségét 
ez a részleges módosítás is károsan befolyásolná, anélkül, hogy 
a kivitel ezért lényegesen apadna, sőt azt mérnők állítani, anélkül, 
hogy az államvasutak bevételei ezáltal csak valamennyire is 
számba vehető emelkedést mutatnának. A fakereskedelem ugyanis 
egyfelől a szállítási díjtételek többletét az erdei tőár csökkentése 
által az erdőbirtokos rovására áthárítja, másfelől arra fog törekedni, 
hogy áruja minél rövidebb vonalon használja a magyar állam
vasutakat. Ez utóbbi szempontból a kiviteli kedvezmények korlá
tozása szinte egyértelmű a román vasutak protegálásával, mert 
kétségtelen, hogy az erdélyi megyékből, ahonnan a fatermés 
feleslege eddig csak részben gravitált Galacz felé, ezentúl a 
kivitelre szánt összes fatömeg Románia felé keresne utat. 

Ez a romániai útirány ily körülmények között még valóságos 
szerencse azon székelyföldi közbirtokosságokra és egyéb erdélyrészi 
erdőbirtokosokra, akiknek fatermése a jövőben kerül értékesítés 
alá. Az az erdélyrészi kitűnő fenyőfa, amelynek köbméterje még 
nem oly régen 60 fillérért és 1 koronáért kelt el az erdőben, ma, 
hála az erdészeti hatóságok részéről a mindenféle „erdőpanamával" 
megvívott, nem egészen sikertelen harcznak, 6—8 koronát ér, de 
ez a nehezen elért szép siker, a kiviteli díjtételek módosítása 
s ezzel a nyugati útirány elzárása esetén nagy részt ismét kárba 
veszne, ha ennek a fának nem állana nyitva az a lehetőség, hogy 
Románián keresztül keresse az utat a világpiaczokra. 

Ennek daczára azonban kétségtelen, hogy a kiviteli díjtételek 
emelése legalább átmenetileg káros volna az erdélyrészi főárakra is. 

Lehetetlen reá nem mutatnunk továbbá arra, hogy mily 
merev ellentétben áll az államvasutak szándéka a vám- és keres
kedelmi szerződések megkötésénél követett elvekkel. Mig vám
politikánk oda irányult, hogy a külföld védvámos törekvéseivel 
szemben az erdei termékeknek szabad utat biztosítsunk a külföldre, 
ahol azokat előnyösen értékesíthetjük, addig a vasúti tarifapolitika 
készül ezt a nem csekély küzdelem árán elért eredményt meg
semmisíteni. Az állami szervezet egyes ágainak rendezett államban 
nem szabad mintegy öntudatlanul egymás ellen küzdeni, egymás 
törekvéseit meghiúsítani. A felsőbb vezetés hiányára vagy laza
ságára vallana, ha ez bekövetkeznék. 



Az országos közlekedési tanács még nem tárgyalta a tarifák 
ügyét. És bár ebben a tanácsban az erdőgazdaság közvetlenül 
képviselve nincsen, mégis reméljük, hogy érdekei a vasutak egy
oldalú törekvéseivel szemben védelmet fognak találni, de számit
hatni vélünk a kereskedelmi kormány jobb belátására és a föld
mivelésügyi miniszter közbelépésére is. 

Ha a vasúti tarifák kérdése a fának távolabbi piaczokra s 
különösen a világpiaczokra való jutása szempontjából elsőrendű 
fontosságú, addig a keskenyvágányu vasutakra nézve megállapított 
ujabb szabványok a fának az erdőből való kihozatalát, a köz
forgalmi eszközökhöz való jutását veszélyeztetik. Csodálatos jelenség, 
de tény, hogy kereskedelemügyi kormányunk ujabb tervei és 
intézkedései éppen a fának, ennek a nehézkes, nagytömegű, de 
aránylag csekély értékű czikknek a szállítását nehezítik meg az 
egész vonalon, az erdőben éppen ugy, mint a világforgalom fővonalain. 
Távol áll tőlünk ebben tervszerűséget látni, sőt ellenkezőleg az 
ötletszerűség jelét látjuk benne, mert intézkedések történnek, 
anélkül, hogy azok kihatása kellően mérlegeltetnék s anélkül, hogy 
az irodák szürke világításában talán tetszetős eszmék a gyakorlati 
élettel közvetlen kapcsolatban állók s általában az érdekelt körök 
kritikájának előzetesen alávettetnének. 

A keskenyvágányu vasutakra megállapított uj szabványok 
tudvalevően a 70 cm-nél kisebb nyomtávval biró vasutak építését 
a jövőre kizárják s egyúttal a minimális sinsulyt (folyó méterenkint) 
9 ^ - b a n állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy ezentúl ott sem épít
hetők könnyebb szerkezetű, ideiglenes pályák, ahol ez gazdaságilag 
teljesen indokolt, hanem csakis aránylag nehéz, tehát több föld
munkát, erősebb talpfát, erősebb felszerelést igénylő s igy tete
mesen költségesebb berendezések. 

Jelenti továbbá azt, hogy fatermelő czégeink legtöbbje, a 
birtokában lévő gördülő anyagot, amely a 60 cm-es, nyomtávnak 
felel meg, mint értéktelen holmit félredobhatja. 

És mindez azért, hogy „a hazai gyárak mindenkor gyorsan 
és olcsón (!?) felelhessenek meg a felmerülő szükségleteknek. 
Vájjon tényleg olcsóbban fogják szállítani a 9 kg-os sint, mint 



az eddig sürün alkalmazott 7 kg-osat, vagy a lóvonatu pályákon 
használt 5Ha ^ - o s sint? 

Senki sem állithatja rólunk, akik e lapokban évek során át 
az állandó jellegű erdei szállító eszközök melletti propagandának 
tért nyitottunk, hogy túlságos hivei vagyunk az ideiglenes, könnyű 
kivitelű erdei pályáknak. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy 
akkor, amikor azok építését a hatóság teljesen lehetetlenné akarja 
tenni, azok védelmére ne keljünk, mert vannak esetek, s ezek 
éppen hazánkban még aránylag gyakran fordulhatnak elő, amikor 
ily könnyebb időleges vonalok építése indokolt lehet. 

A fejlett vasiparnak egyoldalú, minden más érdeket tekinteten 
kivül hagyó istápolása egyáltalában nem növeli a különféle 
gazdasági ágak közötti annyira kívánatos összhangot, sőt azt 
hiszszük, hogy éppen most a vasiparnak sem tett ez a miniszteri 
rendelet jó szolgálatot, mert csodálatosképpen ismét azzal a jelen
séggel találkozunk, hogy a jobb kéz nem tudja, mit mivel a bal. 

Kereskedelemügyi kormányunk az iparfejlesztésről szóló tör
vény 8. szakaszában kezdeményezte azt az üdvös és azóta törvény
erőre emelkedett intézkedést, mely az erdei vasutak részére is 
biztosítja a kisajátiíási jogot, amit mi annak idején örömmel és 
hálával fogadtunk. Ez a törvény életbe sem lépett még, de a 
kereskedelemügyi miniszter a szabványokat megállapító rendele
tével már is hatalmas gátat emelt azon, előjeleiben már jelentkező 
fejlődés elé, amely a kisajátítási jog kapcsán erdei vasutaink 
építkezése terén biztosan remélhető volt. 

* 
A földmivelésügyi kormány a mezőgazdaságról szóló 1894. évi 

XII. t.-cz.-et revízió alá akarja vonni. Ezzel kapcsolatosan a magyar 
erdőgazdaságnak is vannak óhajai és kívánságai, amelyek főleg a 
legelő-üzem megfelelő szabályozásában összpontosulnak. Köz
legelőink hihetetlenül silány állapota gyors orvoslást igényel; a 
régi megoldás, az erdőnek legeltetése vagy irtása ma, amikor az 
erdő értéke jelentékeny és az Alföldön fahiányról beszélnek, már 
nem megoldás. Reméljük, hogy a mezőgazdaság részéről a helyes 
közgazdasági érzékkel fel fogják ismerni a szembeszökő bajok 
eredetét és igazi gyógyszerét, hiszen mi bőségesen összehordtuk 
a kérdés anyagát és rendelkezésére bocsátottuk az érdekelt körök-



nek. A további munka nem az erdész feladata, bár erősen érde
kelve vagyunk és kíváncsian várjuk, megtörténnek-e azok az eré
lyes intézkedések, amelyek legelőink termőképességét visszaállítják 
és történik-e gondoskodás ezen intézkedések végrehajtásáról? 

Mert az erdő ma már nem az a kifogyhatatlannak vélt vagyon, 
amelyből mindig uj és uj legelőterületet lehet nyerni az elpusz
tított régi helyett s mert már legfőbb ideje, hogy a földmivelés
ügyi miniszternél ne vonuljon fel egyik jó vidéki küldöttség a 
másik után, egytől-egyig legelőt és ismét csak legelőt kérve az 
elpusztult helyett. 

* 
Az ipari munkások biztosításáról szóló törvény tárgyalásával 

kapcsolatosan bejelentette a földmivelésügyi miniszter ur, hogy 
a mező- és erdőgazdasági munkások biztosításáról hasonló tör
vényjavaslatot szándékozik benyújtani. Az erdőgazdaságnak tehát 
számolnia kell azzal, hogy ebből folyólag bizonyos ujabb terhek 
fognak reáhárulni. Ugy véljük, hogy a kellő munkaerő lekötése 
érdekében és a humánus czélra való tekintettel nem térhetünk ki 
az elől, hogy munkásainkról méltányos módon gondoskodjunk. 
De ezen ujabb terhek láttára kétszeres okunk van kérnünk, hogy 
erdőgazdaságunktól mindaz elhárittassék, ami annak jövedelmező
ségét csökkenthetné, tehát az a veszély is, amelyről fennebb meg
emlékeztünk. 

földmivelési kormánynál mindinkább hódit az az eszme, 
hogy a havasi legelőknél, szakítva az eddigi bérleti rend-
szerrel, hova-tovább áttérjen az intenzív gazdálkodásra: 

az u. n. házikezelésre s az azzal szoros kapcsolatban álló állat
tenyésztésre. 

A kisbirtokosok, valamint a munkásnép szempontjából a 
legelő kérdése igen fontos, különösen a hegyvidéken, ahol az 
állattenyésztés a népnek legfőbb jövedelmi forrása és a megélhetés 
alapja. 

Ha a havasi legelők házikezelésbe vételének előnyeit és 

A havasi legelök házikezelésben. 
Irta: Szalagyi Emil m. kir. főerdész. 



czéljait kutatjuk, mindenekelőtt azzal kell tisztába jönnünk, hogy 
az eddigi egyoldalú bérleti rendszernek mik a káros következ
ményei, mert ezek megszüntetését várjuk az uj eljárástól. 

A nagy erdőtestet képező uradalomhoz tartozó havasi lege
lőket az azokban rejlő nagy nemzeti vagyonnak értékét és hasznát 
a birtokos eddig kellően nem méltányolta, hanem kényelmi szem
pontból haszonbér utján hol jól, hol rosszul értékesítette, de 
mindenütt a bérlőt tette úrrá a havason. 

A bérlő nagyon jól tudta, hogy a hegyvidéki népre nézve 
a havasi legelő életkérdés, mert az aránylag kevés szántó és rét 
a jószág nyári ellátására nem elegendő, azokat a havasra hajtani 
kénytelenek. S minthogy nem az üzletember dolga, hogy a 
magasabb szempontoknak a saját érdekét alárendelje, a népnek 
ezt a kényszerhelyzetét bérlő az üzlet e részleteinek lebonyolításánál 
saját czéljaira alaposan kihasználta s a lelkiismeretesség egyáltalán 
ritkán játszott nagy szerepet. 

Az egy jószág után fizetett legeltetési bért a bérlő állapította 
meg s annak tulmagas volta éppen a legszegényebb néposziályt 
sújtotta érzékenyen. 

A havasra tömérdek jószágot hajtottak fel és igy a bérösszeg 
és a befolyt legeltetési dijak közötti nagy különbség bérlőnek 
dus jövedelmet hajtott, anélkül, hogy a legelők jókarbantartására, 
szükséges berendezésekre: milyenek istállók, aklok és félszerek 
építésére valamit is áldozott volna. A legeltetést rendszertelenül 
gyakoroltatta, minek káros következményei csakhamar nyilvánultak 
a legelők elszegényedésében és a talaj tönkremenésében. 

A legelőmarha okozta letaposás folytán — különösen esős 
időben — kopár utak származtak; ezt követte a termőrétegnek 
az esővíz által való lemosása. A tanyahelyeket mocsarak 
váltották fel és ellepték a kártékony és haszontalan gyomok. 
A legelő mindinkább kisebb területre szorult, a jószág mindinkább 
silányabb lett s mivel a hasznotadó tejelőmarha istállók hiánya 
miatt nem volt elhelyezhető, a havasra csakis rideg jószágot 
hajtottak fel. Az állattenyésztés mindinkább kevesebbet jövedel
mezett; végeredményében a nép elszegényedett, de a bérlőnek a 
bérlet busás jövedelmet biztosított. 

A házikezelésnek mindezeken a bajokon segíteni kellett s 



azért őszinte örömmel üdvözöljük a földmivelési kormányt, midőn 
a felvidéki nép jólétének előmozdítása czéljából meghonosította a 
Máramaros vármegye területén levő kincstári havasokon az eddigi 
bérletrendszer helyett a havasi legelőknek házikezelés és bárczázás 
utján leendő értékesítését, mely nemcsak alapja az okszerű gazdál
kodásnak, hanem ezen a vidéken az amúgy is égető szükséggé 
vált legelőkérdés gyors és helyes megoldásának legczélszerübb 
módja. 

Ennek a kezelésnek lényege röviden a következő: 
A havasra marhát felhajtani szándékozó birtokosok kötelesek 

minden év tavaszán összes lábasjószág-állományukat bejelenteni, 
melyek kor és nem szerint részletezve, kimutatásba foglaltatnak. 

A kimutatásból feltétlenül törlendők elsősorban az állat
tenyésztéssel üzletszerűen foglalkozók állatai és a kincstárral peres 
viszonyban álló birtokosok állatai. Ha a bejelentések a megállapított 
marhabirásnál még ezután is nagyobbak, akkor a többlet törlendő 
a legtöbb állatot bejelentő birtokosok állataiból és pedig aránylag 
annyi, amennyi a megszabott marhabiráson felül van mindaddig, 
mig a megállapított marhabirással egyenlő állatszám marad. 

A jóváhagyott bejelentési ivek, melyekben a havasra felvett 
állatok faja, neme, kora és száma tulajdonosonként ki van tüntetve, 
az elöljáróság utján a birtokosoknak kézbesittetnek. 

Az állattulajdonosok a jószág őrzésére és gondozására hivatott 
őrszemélyzetet maguk választják, de a kialkudott pásztorbért havi 
részletekben a kincstár fizeti. 

A havas megszállása rendesen június elején történik, amikor 
a jószágnak van már mit legelnie. 

A havasnak használati dijai, mint: legeltetési bér, istállóbér, 
pásztorbér és kezelési költségek együttesen az ezen czélra készült 
legeltetési bárczák utján szedetnek be. 

A legeltetés gyakorlása a havasi használati terv szerint 
történik, a négyes forduló beosztása szerint. A felhajtás alkalmával 
a havas déli részét, ott, ahol már elegendő fű van, pasztánként 
20—25 napon át legeltetik. Azután a 2-ik tagot járja a jószág 
szintén 20—25 napig, mely idő elmultával az éjszakra fekvő 3-ik 
tagon már van annyi fű, hogy a legeltetést 20—25 napig kibírja. 
A 4-ik és 1-ső tagon a legeltetés befejezést nyer. 



A netalán előforduló hózivatarok alkalmával az összes állatok, 
máskülönben pedig a beteg állatok a havason termett szénával 
táplálkoznak. E czélból 8 10 holdnyi terület a legeltetés alól 
kivonatik, hogy a szükséges szénamennyiség termelésére szolgáljon. 

Minden néven nevezendő építkezést, úgynevezett havasi be
rendezések létesítését, mint: istállók és majoros lakok építését, 
havasi rétek létesítését, a havasra vezető szekérutnak építését és 
jókarbantartását a birtokos teljesiti. 

Ilyen nagyobbméretü berendezések létesültek a folyó évben 
a „Kraszna" nevü kincstári havason, mely Királymező községgel 
mintegy 8- 9 km hosszú szerpentinás gyaloguttal van összekötve. 
Tengerszin fölötti magassága 1240 méter. Kiterjedése 600 kataszt
rális hold. 

Jó termőképességénél és kedvező fekvésénél fogva az önálló 
havasgazdaságra, valamint a környékbeli lakosok legelőszükség
letének kielégítésére egyaránt kitűnően alkalmas. Mint elsőrendű 
havas, 250 normál jószágnak egy nyári évad alatti jókarbantartá-
sához elegendő füvet terem anélkül, hogy a havas kihasználtatnék, 
illetve a jövendő fűtermés gyengülne vagy a havas termőképessége 
veszélyeztetnék. 

Ezen a havason a földmivelési kormány a mult évben egy 
keresztállásu istálló és hozzátartozó majoros lak építésére 6747 
koronát engedélyezett. Azonkívül egy másik hasonló méretű 
istállónak, valamint a havasra felvezető szekérutnak építését rövid 
időn belül kilátásba helyezte, nemkülönben a havasgazdálkodáshoz 
megkívántató havasi rétnek mintegy 5 holdnyi területen leendő 
berendezésére az előmunkálatok és a költségeknek engedélyezése 
folyamatban vannak. 

A havasi istálló épületének tervét a 10. sz. kép alaprajzban, 
a 11. sz. homlokrajzban és a 12. keresztmetszetben tünteti fel. 

Az épület 0 - 60 méter vastag és 1 méter mély kőalapon álló 
0 5 0 méter vastag és 2'40 méter magas agyagba rakott terméskő 
fallal négy részre osztott keresztállásu istálló, melynek belső 
szélessége 8'40 méter, belső hossza 28 méter és 50 darab tejelő 
jószágnak befogadására van számítva. 

Az épület külső és belső falai agyaggal vannak kitapasztva 
és agyagos mészhabarcscsal kisimítva. A belső három keresztfal 





4 részre osztja az istállót s minden ilyen részben 1*60 m széles 
bükkfából faragott deszkajárda vonul, melynek két oldalán a 
trágyáiécsatorna húzódik végig. Ezekhez csatlakozik az T75 méter 
szélességben párnafára fektetett 2 méter hosszú bükkfahidlás. 

A jászol 0'50 méter széles és O30 méter mély. A kétszárnyú 
bejárati ajtók 2 - 10 méter magasak és T30 /// szélesek. Az ablakok 
OQO/060 méteresek és a jobb szellőztetés czéljából felülről lefelé 
nyilnak. Kívülről fatáblával zárhatók. 

A bejárati ajtókkal szemben, a járda túlsó végén van a 
trágyahányó ajtó és a kőből épített trágyagödör. Ennek két oldal-

12. kép. Havasi istálló keresztmetszete. 

fala mintegy 3 méter magasságból lefelé haladva, egyszersmind az 
istálló hátsó támfalait képezi. A támfalak közötti tér az alapfal 
szintjéig földdel van kitöltve és gyeptéglával befödve. Az istálló 
fedélszerkezete tisztán bükkfából készült és bükkfa-zsindelylyel 
van befedve. 

Az istálló kiegészítő részét képezi a vele szemben épített 
majoros lak, mely szintén terméskőből épülve, 2 szobából, 2 kama
rából és a közepén végigvonuló konyhából áll. 

Alaprajzát a 13. sz. ábra mutatja. Méretei: 1 3 7 0 m hosszú, 
8'40 m széles és 2'50 m magas. Külső és belső falai agyaggal 
vannak kitapasztva és fehérre meszelve. 

A majoros lak a hegyoldalba van épitve, minek előnye egy-



13. kép. Havasi majoroslak alaprajza. 

zések létesítésével a havas nem lesz tul legeltetve, hanem annak 
jókarbantartásával termőképessége folyton fokozódik. 

A legeltetési bért a havas tulajdonos állapítja meg s annak 
alacsony volta mellett a szegény néposztálynak nemcsak az állat
tenyésztés fejlesztésére nyújt alkalmat, hanem mihelyt a hasznot
hajtó jószágok tulajdonosai a termények feldolgozása végett szövet
kezve, ezeket egyszersmind értékesíthetik is, akkor a havasok 
házi kezelésének e jövedelmező módja a felvidék jólétének alapját 
fogja képezni. 

részt, hogy a szél ellen védve van, másrészt pedig a kamarák 
állandóan hűvösen tartatnak. 

A kamrában lévő vizmedencze táplálására 300 in távolság
nyira fekvő forrás szolgáltatja a vizet, mely facsatornákon folyik 
oda. Ezek a facsatornák látják el egyszersmind az itatóvályukat is 
vízzel. Az ezekből kifolyó felesleges viz kisebb víztartókba jut és 
gummitömlők segítségével az istállók tisztítására szolgál. 

Összehasonlítva a havasnak házi kezelés utján való értékesí
tését az előbbeni rendszerrel, előnye szembeszökő és főleg abban 
nyilvánul, hogy okszerű legeltetés mellett és czélszerü berende-



Az állomány neveléséről. 
Közli : Ratkovszky Károly. (Folytatás.) 

II. 
A második fejezetben szerző az állománynevelő vágásokat 

tárgyalja s itt az az elv vezeti, hogy az állománynevelési költsé
geket lehetőleg szűkre kell szabni s hogy mindig természetesen 
a legkevésbbé költséges eszközt kell az elérendő czél érdekében 
megragadni, illetve használni. 

Miután az állomány fejlődésére, amint az I. fejezetben is 
láttuk, nagyon sok tényező bir befolyással, a nevelést előre meg
határozott áterdőlési módozat szerint intézni nem lehet helyes. 

Az áterdőlésnek főleg a mellékállományban mozgó leg
régibb módja (szerző szerint: Niederdurchforstung) az, midőn 
csak az elhaló és elnyomott törzsek szedetnek ki ; itt tehát 
az állomány sürü záródásban való nevelésének elve jut érvényre. 
Ennek az eljárásnak most is sok követője van s tagadhatatlan, 
hogy jó termőhelyen még természetes felujulás, vagy vetés 
utján létesített fiatalosokból is igen szép erdei, luczfenyő, bükk
és tölgyállományok fejlődtek. Ez az eljárás azonban nem veszi 
számba a legnagyobb jövedelmezőség főtényezőjét, az időt, mert 
rendszeres állományneveléssel természetesen jóval előbb érünk 
czélt s a mai viszonyok közt — ha versenyképesek akarunk ma
radni, vagyis tőkénk megfelelő kamatoztatását tartjuk szem előtt, 
amit észszerűen eljárva tennünk is kell nem elégedhetünk meg 
ezen már elavult eljárással és pedig annál kevésbbé, mert gyenge 
termőhelyeken ez egyáltalában véve nem válik be. 

Az előbb tárgyalt kezdetleges áterdőlési eljárás hiányainak 
felismerése rávezette a szakköröket arra, hogy oda kell hatniok, 
miszerint az áterdőlendő területen annyi törzs választassék ki és 
ápoltassák, mint amennyi a vágatási korban normális záródás 
mellett megélhet. Ezt az eljárást, mely az állománynevelés maga, 
szerző » Hochdurchforstung"-nak nevezi.*) 

A fenntartandó fák kiválasztásánál a törzs tulajdonságainak, a 
koronaképződésnek és a fa helyzetének számbavételével kell eljárni 

*) Áterdőlési gyakorlatunknak hiányosságára vall, hogy a főálloinányban 
mozgó áterdőlésre megfelelő szavunk még nincsen. Szerk. 



és ezen, a területen lehetőleg egyenletesen szétosztott fák ápolása, 
ritkítások utján, mindig azok igényeinek megfelelően végezendő. 
Az elv itt tehát egyedenkénti nevelése bizonyos számú törzseknek 
a fiatal kortól egészen a vágatási korig. A többi fák a törzsápolás 
és talajvédelem szolgálatában állván, csak az esetben vétetnek a 
fenntartandók és ápolandók közé, ha az erre kijelöltek egyike 
vagy másika elpusztulna. Ez az alárendelt állomány (töltelék 
Füllbestand) fokozatosan, a szükségnek megfelelően kivágatik. 

Czélja ezen eljárásnak az, hogy azt az időt, mely alatt ter
mészetes uton is lehelő nagy értékűvé fejlődnék a fa, meg
rövidítse. 

Általánosságban azonban ez az eljárás sem alkalmazható 
mindenütt, amint azt a következőkben látni fogjuk. 

Az eljárás jósága elméleti szempontból nem támadható ugyan 
meg, de az a kérdés teljesen jogosult, vájjon az alkalmazható 
eszközökkel minden egyes esetben képesek vagyunk-e czélhoz 
jutni? A kérdés elbírálásánál a meglévő állomány veendő első
sorban figyelembe, mert ez a döntő fényező. 

A vágatásig fenntartandó törzsek számának megállapítása az 
első nehézség, melylyel a kérdés megoldásánál találkozunk. Igy 
pl. igen jó termőhelyen 70 éves korban 650, 100 éves korban 
460 törzse van a kellőleg záródott luczállománynak hektáronként; 
igen rossz termőhelyen pedig 80 éves korban 1300, 110 éves 
korban 864 a törzsszám. 100 éves jó tölgyállomány hektáronkénti 
törzsszáma 230, 130 évesé 160; rossz termőhelyen ugyanezen 
fanemből 100 éves korban 500, 140 éves korban 280 törzs áll fenn. 

Ezek a számok még nem is végletek, de már ebből eléggé 
megítélhető, hogy - - tekintettel még arra is, miszerint a fenntar
tani tervezett, de esetleg kivesző törzsek pótlásáról is kellvén gon
doskodni — szigorúan véve, a törzsszám előleges pontos meg
állapítása nem is lehetséges. Ez azonban tényleg nem is szükséges, 
mert a fenntartandó állomány esetleges időelőtti záródása még 
nem jár kárral. 

A második feltételt — t. i. a törzsek egyedenkénti nevelését — 
véve szemügyre, a felmerülő költségek fognak abban megaka
dályozni, hogy az egyes törzsek érdekében külömböző időközök
ben rendes áterdőléseket hajthassunk végre. Ámbár kétségtelen, 



hogy az egyes törzs nevelésére, ami a magasság, vaskosodás és 
koronafejlődést illeti, a legjótékonyabb befolyást gyakorolhatjuk a 
megfelelő ritkításokkal, de kérdés, vájjon az erre a czélra fordí
tandó költség kellő arányban van-e az elérhető eredménynyel ? 

Nagy állományokban ez leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik 
még azon oknál fogva is, mert megfelelő munkás- és felügyelő
szervezetről is kellene gondoskodnunk s az anyag feldolgozása is 
tulnehéz lenne. 

Ezért, ha már a törzsenkénti ápolás elve elfogadtatott, ebből 
szükségszerűen következik az is, hogy nem az állomány, hanem 
az egyed legyen a nevelés tárgya s nem általános áterdőlésekről, 
hanem csak a törzsnek megfelelő felszabadításáról, mintegy vilá
gosságba helyezéséről (Umlichtung) lehet szó, ugy hogy az ilyen 
értelemben vett ritkitások állandók és ne csak periodikusan ismét
lődők legyenek. 

Az eljárás általános alkalmazása ellen a fanemek különböző 
törzsképzése, magassági növekvése és állományalakja szempont
jából is tehetők megokolható észrevételek. 

Tudjuk már ugyanis, hogy a lombfáknál, ha koronájuk fel-
szabadittatik, a magassági növekvés megszűnik és a korona szét
terül, tehát a törzsképződésnek hátrányára szolgál ez a müvelet. 
A szabaddá tételnek tehát csak olyan fokúnak kell lennie, hogy 
az elágazás ne történjék meg s az ágtiszta fejlődés ne -veszélyez
tessék. Ez a mérsékelt felszabadítás csak fiatal korban vihető 
keresztül, mert minél öregebb az állomány, annál nehezebb egv 
bizonyos kiválasztott törzs részére meghatározott mérvű korona
szabadságot biztosítani; a körülötte levő fák kiszedése, melyek 
miután jó záródásban nőttek fel és szintén olyan magasak, mint a 
főtörzs, igen nagy világosságba helyezné azt s az igen korai 
elágazódást eredményezné. 

A lombfanemüek ritkítása a rudfa korban egyenlő korú elegyet-
len állabokban azért nem vihető keresztül, mert veszélyezteti a 
törzshosszt és ágtisztaságot. Igy tehát a felnevelendő meghatározott 
számú törzsek előleges kiválasztása egykorú lombállományokban 
nem vihető keresztül. Ugyanez áll az erdei fenyőre is. 

Más a helyzet a vörösfenyőnél, lucznál és jegenyefenyőnél. 
Ezek a fanemek a felszabadítás után nem szüntetik be a magas-



sági növekvést, nem ágaznak el és ágtisztaságuk az aljfa nyomása 
által szintén szabályozható. 

Itt tehát az állománynevelő eljárás a legnagyobb magassági 
növekvés idejében minden aggodalom nélkül alkalmazható. Ezen 
időszak letelte után a főtörzseknek megfelelően záródva kell 
lenniök s ez a záródás azután már fenntartandó. Az állomány
nevelésnek, vagyis az egyedek ápolásának e korszakban tehát már 
be kell fejeződnie. A főtörzsek kiválasztásának nehézsége, valamint 
azok előre nem látható sorsa indokolttá teszi azonban az ilyen 
elegyetlen tűlevelű állományokban is azt, hogy ne bizonyos számú, 
hanem valamennyi elsőrendű törzs ápoltassék, mert minden egyes 
egészséges, jól növő és normális koronájú fa egyformán alkalmas 
arra, hogy a vágatási korig fenntartassék. A kiselejtezést eleinte a 
természetes növekvési tényezőkre kell bizni. Későbben már köny-
nyebben lesz megitélhető, hogy pl. 4—5 törzs közül melyik 
tekintessék elsőrangúnak s melyik nem; egy későbbi nevelővágás 
alkalmával ez a csoport természetesen ismét kisebb lesz s végre 
megmarad a fenntartandó törzs. 

Szabálytalan állományoknál a fenntartandó törzsek kiválasz
tása sokkal könnyebb, de viszont a felszabadításuk nem lesz 
mindig czélszerü. Szabálytalan lomb- és erdei fenyő-állományok
ban nem a legerősebb és legágasabb, hanem a legmagasabb 
törzsek választandók ki, mint fenntartandók, mert ha egy törzs a 
záródás daczára felülmúlja egykorú szomszédait, ez a termőhely 
jóságát és az illető fa kiválóságát bizonyítja; valószínű tehát, hogy 
az ilyen mindig uralkodó fa is marad. Hiba volna azonban az 
ilyen törzseket fiatal korban körülritkitani, különösen nagy hiba 
pedig, ha ez a legnagyobb magassági növekvés korszakában követ-
tetik el, mert ezek a törzsek rendszerint különleges ápolás nélkül 
is kihasználják a helyzetük nyújtotta előnyöket. Lombfanemeknél az 
ilyen fák, ha körülriikitanók, később elvesztenék vezető szerepüket. 

Szabálytalan lucz-, vörösfenyő- és jegenyefenyő-állományokban 
a legerősebb szabadon álló törzsek választandók ki, mint fenn
tartandók, de a körülritkitás csak akkor válik szükségessé, ha a 
korona gyorsan kezd veszíteni hosszából, mert akkor már ezáltal 
a vaskosodást mozdítjuk elő, különösen ha ez a ritkítás a leg
nagyobb magassági növekvés korszakában történik. 



A legjobb eredményt mutatja fel az állományápolás, vagyis 
a főállománybeli áterdőlés (Hochdurchforstung) a vegyes állomá
nyokban, mert itt módunkban van egy bizonyos fanemet a többiek 
felett előnyben részesíteni, pl. a vörösfenyőt a lucz felett, vagy a 
tölgyet a bükk felett. 

Ez a főállománybeli áterdőlési módszer franczia eredetű s 
különösen vegyes állományok nevelésénél alkalmaztatik, mert itt 
az egyedet lehet a kivánt módon érvényre juttatni, anélkül, hogy 
a kiválasztás nehézségével kellene megküzdenünk. 

Általában véve lehet azt is mondani, hogy a fényigényes 
fanemek felszabadítása az árnytürő alapállományban szükségessé 
is válik, mihelyt a fényigényes fa nem az uralkodó már. A müvelet 
megkezdésének ideje a nevelendő fanem törzsképződésétől függ. 

Az egyenlő növőtér elvén alapuló áterdőlés nélkülözi az előbbi 
módszer azon hátrányait, amelyek, mint már láttuk, elegyetlen 
és egykorú állományokban érvényre jutnak. 

Ennek lényege az, hogy minden életerős, egyenes, egészséges 
és rendes koronájú törzset ápolni kell, ugy szabályozván a záró
dást, hogy e törzsek a területen lehetőleg egyenletesen legyenek 
felosztva. A záródás ne szakittassék meg jobban, mint amennyire 
ez az állomány jó törzsfejlődése érdekében czélszerü. A fenntar
tandó főtörzsek feladata lévén a kellő záródást létrehozni, itt 
egyéb (töltelék) fára nincs is szükség. Ez a módszer az erdészeti 
kísérleti állomásokon fejlődött ki azáltal, hogy a különböző áterdő
lési fokozatok létesítésével a facsoportok kintkitása után a főtörzsek 
egyenletes megoszlása állott elő. A tapasztalat itt bebizonyította, 
hogy erősen megritkított állományok is, a legnagyobb hossz
növekedés idejében, jó termőhelyen gyorsan záródnak és hogy 
a növedékszaporodás igen jó. Ha a talajt el is lepi eleinte az alj
növényzet, az aránylag gyorsan kivész és a termőképességet nem 
befolyásolja. 

Noha ez a módszer elegyetlen és egyenletes állományok 
nevelésénél elvileg véve teljesen megfelelő, mégis alkalmazása a 
fanem és állományalak szerint annyira különböző, hogy általános 
érvényességű szabályt felállítani itt sem lehet. 

A tárgyalt módszerek közül tehát egyik sem alkalmas arra, 
hogy minden egyes esetben a czélhoz vezessen, de mindenesetre 



megállapítható ezek utján az az eljárás, melyet különleges kérdések 
megoldásánál követnünk kell. Az állománynevelésnél főtörek-
vésünk legyen a záródás szabályozása és a lehető ágtisztaságnak 
elérése. Egyes fanemeket már fiatal korban kell mintegy kény
szeríteni az egyenes és ágmentes fejlődésre, mig ellenben másoknál 
erre később is ráérünk. 

A jó törzsfejlődés szempontjából megfelelő záródás iránti 
igények a fiatal korban a szerző által felállított következő sorrend 
által fejeztetnek ki: vörösfenyő, lucz, jegenyefenyő, nyír, rezgő 
nyár, erdei fenyő, éger, kőris, tölgy és bükk. 

A vörösfenyő a legritkább állásban is jó törzset fejleszt, mig 
ellenben a bükk fiatal korában csakis a legsűrűbb záródás mellett 
éri ezt el. 

Ha pl. középszerű termőhelyen 2500 csemetével elérhetni 
véljük jó vörösfenyő-állomány létesítését, akkor ugyanezen terü
leten 10-szer annyi bükkre van szükségünk, mig ellenben a jegenye
fenyőnél tekintettel arra, hogy törzse egyenesen fejlődik, 5000 
csemete is elég, mert később az alsó ágakat is biztosan elveszti. 

Az erdei fenyőnél, bükknél és tölgynél az igen ritka meg
telepítés nagy hiba, mert a későn bekövetkező záródás a törzs
képzés hiányait már nem hozhatja helyre, mig ellenben a lucz 
és vörösfenyő igen sürü állományából, a feleslegesek kivágása 
utján, áttérhetünk könnyen a megfelelőbb ritkább záródásra. 

A törzsfejlődés sajátságainak megfelelő különböző sűrűségű 
telepítéssel elérjük azt, hogy a fiatalosokban költséges állomány
nevelő vágásokra egyáltalában véve nem lesz szükség és hogy a 
rendes állomány áterdőlése csak akkor kezdendő meg, ha már a 
fatörzsek kiválása felismerhető vagy pedig ha a záródás szabá
lyozása a koronafejlődésre való tekintettel lesz szükségessé. 

Lombfáknak általában mielőbb kell záródniok; egyes pél
dányoknak túlságos szabad állásba való helyezése nem engedhető 
meg. Az erdei fenyő e tekintetben átmenetet képez a lomb- és 
tűlevelűek közt. Minél sűrűbbnek kell a fiatalosnak lennie, viszonylag 
annál mérsékeltebb legyen az áterdőlés is. Főszabály az állomány
nevelő vágásoknál, hogy elsősorban a beteg, hibás, görbe és 
elágazott törzsek szedessenek ki már a fiatal korban. Későbben, 
nehogy hézagok keletkezzenek s a szomszédos törzsek koronája 



esetleg egyoldalúvá fejlődjék, a különben életképes és betegség 
által nem inficziált, külsőleg esetleg hibás törzsek is meghagyandók. 
Nagyon elágazó túltengő törzsek fejlődésükben felnyesés utján 
visszaszoritandók s csak akkor távolitandók el, ha már a mellék-
állományba kerültek. 

Tekintettel a vaskosodásra a záródás általában véve akkor 
csökkentendő, midőn a törzsfejlődés már annyira előrehaladt, 
hogy a korona megnagyobbodása annak már nem árthat. Ez az 
időpont legkésőbben akkor áll be, midőn a hossznövekvés szünő-
félben van. Vörös-, lucz- és jegenyefenyő fiatal korban ritkán, 
később sürü záródásban, erdei fenyő és lombfák éppen ellenkezőleg 
nevelendők. 

A felmerülő költségek szempontjából pedig minél ritkábban 
és minél egyszerűbben végzendők az állománynevelő vágások, 
mert ha ezenkívül még egyenletesen is vannak az egész állo
mányban elosztva, akkor az anyag felügyelete, feldolgozása, 
szállítása és értékesítése is a lehető legelőnyösebb. Az olyan 
állománynevelés, melynél fogva évenként minden állabban kell 
bizonyos teendőket végezni, igen költséges és eredményeiben 
nem felelhet meg a jövedelmezőség követelményeinek. 

Az állománynevelés érdekében végzendő műveletek intenzitása 
és ideje a termőhelytől és az állomány alakjától függ és nem a 
kortól. Erre vonatkozólag a gyakorlatban is még igen eltérő 
nézetek uralkodnak és ezért szerző a következőkben, az eddig 
tárgyalt alapon, de fanemek szerint elkülönítve, annak előre
bocsátásával, hogy nem kívánja álláspontját megtámadhatlannak 
és csalhatatlannak tekintetni, előadja az állománynevelés legczélra-
vezetőbb módjait. 

A vörösfenyő megtelepítésénél, tekintettel arra, hogy vala
mennyi hazai fanem közt a szabad állást a legjobban meg
követeli, még gyenge termőhelyen is elégséges 2 m sor- és 
csemetetávolságot alkalmazni, ha csak attól nem lehet tartani, 
hogy külső befolyások, u. m. szél, rovarok és vadak, veszélyez
tetik a rendes törzsfejlődést. 

. Vegyes állományban is lehetőleg szabad állásban nevelendő-
Fiatal korban 8—12 m magasság mellett, mihelyt záródni kezd, 
annyira megritkítandó, hogy az alsó ágak még mintegy 2 m 
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magasságban zölden maradjanak. A szabad állásba helyezés 
történhetik átmenet nélkül, mert ennek daczára az oldalágak 
nem fognak elhatalmasodni, ha t. i. a magassági növekvés 
még élénk. 

Elemi károsításoktól sem kell tartani, ha a felszabadítás kellő 
időben történt. 

Törekedni kell különben, még a hossznövekvés rovására is, 
a vaskosodás előmozdítására, ami csakis ez uton lehetséges. Már a 
rudfa korban oda kell hatni, hogy az életképes törzsek megoszlása 
a területen lehetőleg egyenletes legyen s hogy a vörösfenyőnek 
megfelelő záródás kellő időben beálljon. Rudfa korban a koronának 
a törzsmagasság feléig kell lenyúlnia; ezt szem előtt tartva, 
könnyen megítélhető, hogy mikor kell nevelőleg közbelépnünk. 
Ezután aránylag sokáig magára hagyhatjuk az állományt s csak 
akkor kell ismét vele foglalkoznunk, midőn a korona már jó 
magasra emelkedett és mikor már a vastagsági növekvés csökken; 
ekkor ugyanis a mellékállomány előtérbe kezd lépni. Ha ilyenkor 
a magassági növekvés még nagy, akkor erős ritkításra van 
szükség, mely esetleg a törzsszám felére is kiterjedhet, hogy 
ezáltal a megkívánt szabad állás ismét hely reál I i ttassék. 

Ha azonban a magassági növekvés időszaka már elmúlt s 
ennélfogva nem várható az ujabb záródás bekövetkezése, akkor 
mérsékeltebb ritkítást kell foganatosítani, eltávolitván mindazon 
törzseket, amelyek előreláthatólag nem fogják a vágatási 
kort elérni. 

Szabálytalan állományokban, amelyekben uralkodó fák igen 
könnyen lépnek előtérbe, az eljárás sokkal könnyebb. A túltengő 
egyedek itt nem veszélyesek a többire nézve, sőt ezek mint 
egyúttal legvaskosabb törzsek, magvát képezhetik az állo
mánynak. Az uralkodó fákkal, ha elegendő számban vannak, 
úgyszólván törődni sem kell már, mert az egyszer elért fölényüket, 
elegyetlen állabokban, mindig meg is tartják. Ha azonban ural
kodó facsoportok volnának az állományban, ezeket mindenesetre 
meg kell ritkítani és pedig azon eljárás szerint, amely már 
az egyenletes állománynál tárgyaltatott. Ez természetes is, mert 
a szóban lévő uralkodó csoport külön egyenletes állománynak 
tekintendő. 



Az elegyetlen vörösfenyő-állományok nevelésének alapelvei 
tehát a következők: 

1. ,A záródás a legnagyobb hossznövekvés időszakának 
elmultáig csak annyira tartandó fenn, hogy a korona ne nyúljon 
le a törzs felén tul. 

2. Ezen időn tul az állomány csak mérsékelten ritkítandó és 
3. a koronahossznak általában véve, még a vágatási korban 

sem szabad a törzshossz V;s-ánál kisebbnek lennie. 
Habár a vörösfenyő alatt hamar megtelepszik a fü és egyéb 

gyom, azért még sem szabad arra gondolnunk, hogy alatta 
esetleg más fanemet is felnevelhetnénk, mert ez túlságosan fel
fogja egyrészt a csapadékot, másrészt pedig igen sokat elpárolog
tatna a talajvízből; ez okoknál fogva pedig a vörösfenyő növek-
vési menete nagy hátrányt szenvedne. Nagyon erőteljes és üde 
talajon lehetne ugyan kísérletet tenni sürün telepitett jegenye-
és luczfenyő-csemetékkel, de a költség nem állan.a kellő arányban 
az igy nyújtott talajvédelem értékével. 

Az alátelepitéssel tehát várni kell majdnem a vágatási korig. 
Ugyanis nagyon ajánlatos vörösfenyő után más fanemet tenyész
teni a területen és pedig legczélszerübben jegenyefenyőt és 
bükköt. Ha luczfenyőt akarnának a vörösfenyő kihasználása után 
tenyészteni, akkor az alátelepitésnek nincs értelme, hanem a vágás 
után a rendes mesterséges felújítás következik. 

Hogy a váltógazdaság mennyire indokolt, azt itt bővebben 
bizonyítani nem szükséges, mert eléggé szembetűnők azok a 
bizonyítékok, miket a mezőgazdasági földek kezelése nyújt. 

A vörösfenyő elegyes állományokban, sok jeles tulajdonsága 
folytán, kiváló jelentőségű, de itt is mindig uralkodó fának kell 
maradnia s a kellő növőtérrel kell bírnia, hogy koronáját kellőleg 
kifejleszthesse. 

Ha törzsmagasságának 1/3-ával felülmulta már az alatta 
lévő állományt, akkor közvetlen közelében és alatta is nőhet a 
lucz- és jegenyefenyő, mert kevés árnyékot ad. 

Miután azonban elegyes állományokban a vörösfenyő a 
vágatási korig általában véve nem a megfelelő mértékben szokott 
mint uralkodó fa megmaradni, azért czélszerübb azt nagyobb 
csoportban telepíteni, mert a vele egynemű fák közt mégis 



könnyebben tenyészthető. Különösen ajánlatos ez az eljárás nem 
eléggé sünien fejlődött bükk fiatalosokban. A vörösfenyő itt 
uralkodó fa marad, ha a termőhely igényeinek megfelel. A kiczczal 
szemben azonban többnyire a vörösfenyőnek kell háttérbe 
szorulnia, különösen akkor, ha nincs meg a kellő kor
különbség. 

Jegenyefenyővel ugy czélszerü a vörösfenyőt együtt tenyész
teni (csoportokban), mint a bükkel. 

Erdei fenyővel egyáltalában véve nem czélszerü együtt 
tenyészteni a vörösfenyőt, mert e két fanem mindig versenytárs 
marad, ellenben a tölgygyei való együtt tenyésztést meg kellene 
kísérelni, mert feltehető, hogy itt a vörösfenyő állandóan meg
marad uralkodónak. 

A vörösfenyő valamennyi fanem közt legjobban alkalmas 
a tultartásra és középerdőben felfának. Nem szenved a nap 
hevétől, sem a széltől, az aljfát nem károsítja beárnyalásával és 
ha egyszer uralomra jutott, igen kicsiny növőtérre van 
szüksége. (Folyt, köv.) 

Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város emlékirata 
az erdészeti főiskola áthelyezése tárgyában.*) 

Nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur! 
Az erdészeti főiskola áthelyezésének kérdését reánk nézve 

ismét aktuálissá tette az a memorandum, amelyet a bányászati 
és erdészeti főiskola erdőmérnöki szakosztályának tanári kara 1906 
november havában terjesztett Nagyméltóságod elé. 

Tekintve azt, hogy az ezen mozgalom alapjául szolgáló 
törekvés megvalósulása rendkívül súlyos csapást mérne erre az ős 
bányavárosra s nemzeti és kulturális szempontból annak egész 
vidékére is : Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város nemcsak 
önvédelmet gyakorol, de hazafias kötelességet is teljesít, amidőn 
jelen előterjesztésével a magas kormányhoz fordul azzal a tisz
teletteljes kéréssel, méltóztassék a várost attól a folytonos lidércz-
nyomástól, mely a kérdés hosszas napirenden tartása által a városra 
nehezedik és fejlődését megakasztja, megszabadítani s a folytonos 

*) L. a 300 és következő oldalakon közölt megjegyzéseket. Szerk. 



izgalmat okozó kérdést, mely a főiskola fejlesztését is károsan 
befolyásolja, a napirendről levenni. 

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy amikor országos érdek
ről van szó, a helyi érdekek kell, hogy háttérbe szoruljanak. 
De viszont kötelességünk, hogy akkor, amidőn városunk jövője 
veszélyeztetve van, anélkül, hogy ezt akár az országnak, akár 
a főiskolának érdeke megkívánná, fölemeljük szavunkat s kérjük 
a magas kormány segítségét. A jelen esetben ezt annál inkább 
tehetjük, mert szilárd a meggyőződésünk, amelyben minket az 
ország, de sőt az erdészeti szakkörök követelménye is*) támogat, 
hogy az erdészeti főiskolának Budapestre való áthelyezése sem 
a magyar nemzeti állam kiépítése, sem a magyar erdőgazdaság 
fejlesztése, sem az erdészeti szakoktatás szempontjából nem kívá
natos, de sőt ellenkezőleg hazánk és erdészeti szakunk érdeke 
azt követeli, hogy a főiskola ott fejlesztessék nagygyá és önállóvá, 

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy kérelmünk és állitásunk 
igazolására visszapillanthassunk a székhely-kérdés történetére. 

A tanári kar első sorban arra alapítja érvelését, melylyel az 
áthelyezés szükséges voltát bizonyítani akarja, hogy az erdészeti 
tanintézet első tanára, dr. Wilckens már 1309-ben, vagyis a tan
intézet megalapítása idején Selmeczbányát alkalmatlannak jelen
tette ki az erdészeti tanintézet létesítésére. Eltekintve attól, hogy 
Wilckens akkor érkezett Braunschweigból hazánkba, amelynek 
erdészeti viszonyait és erdeinek geográfiai elhelyezését egyáltalá
ban nem ismerte, az élet fényesen ráczáfolt nemcsak Wilckensre, 
hanem azóta is mindazokra, akik ebben az ügyben valaha hasonló 
kijelentést tettek. Országszerte ismeretes ugyanis, hogy a magyar 
erdészeti szakoktatás, egykori alárendelt és függő helyzete daczára 
oly magas színvonalra emelkedett e város falai között s oly sok 
kiváló és hírneves szakférfiút adott az országnak, hogy az erdé
szeti felsőbb tanintézetek között mondhatni a legtekintélyesebb 
helyet foglalja el s hogy a külföldi szaktudósok szervezetét, beren
dezését és fejlettségét igen kiválónak ismerik el. De nemcsak a 
főiskola emelkedett ily magas színvonalra, hanem fejlődésének és 
önállóságának rövid ideje daczára a magyar erdőgazdaság is, ami 

*) Hogy ezt a város hogyan állithatja, valóban nem értjük. Szerk. 



legfényesebb bizonysága annak, hogy a főiskola jelenlegi szer
vezetében és elhelyezésében teljesen megfelel hivatásának. U&) M 

A prófétai tehetséggel felruházott Wilckens, különben éppen 
ugy, mint mindazok, akik ez ügyben kezdettől fogva egész a 
60-as évekig nyilatkoztak, sohasem nevezték meg azt a helyet, 
amely az erdészeti szakképzés czéljaira Selmeczbányánál alkalmasabb 
lenne. S aki ismeri az akkori viszonyokat hazánkban s tájékozva 
van az akkori osztrák centralisztikus törekvések felől, rögtön tisz
tában van azzal, mi volt ezeknek a nyilatkozatoknak és törekvések
nek nyíltan be nem vallott czélja. S ezeket ismerve, minden magyar 
erdész csak hálával tartozik Selmeczbányának, hogy az évtizedeken át 
tartó ellenkező törekvések daczára az erdészeti akadémia elvitelét 
megakadályozni tudta. 1858-ban, amidőn ezek a törekvések már 
nyíltan jelentkeztek s az abszolút kormány az erdészeti akadémiának 
Bécsbe való áthelyezését már elhatározta, Selmeczbánya közönsége 
a várost és a magyar erdészeti szakképzést fenyegető veszedelem 
elhárítására a trón zsámolyához járult; ekkor történt, hogy Fel
séges Urunk és Királyunk, akinek egyik dicsőségesen uralkodó 
őse, Mária Terézia vetette meg alapját Selmeczbányán az erdészeti 
akadémiának, azokkal a kegyelmes és a jelenre is kiható szavak
kal bocsátotta el a selmeczbányai küldöttséget, hogy az erdészeti 
akadémiának Selmeczről való elvitelét nem engedi meg.^J^^ 

A magyar alkotmány helyreállítása után az erdészeti főiskola 
fejlődése is rohamosan megindult. A magyar nyelvű oktatás meg
honosításával a magyar kormány jelentékenyen szaporította az 
erdészeti tanszékek és tanárok számát, felszabadította a bányászattal 
szemben alárendelt szerepéből s helyreállítva a bányászati és az 
erdészeti ágazat között a teljes paritást, az erdészetet speciális 
tudományszakjaira nézve a bányászattól teljesen függetlenítette 
s végül az erdészeti tanszékek befogadására 1892-ben diszes palotát 
emelt. Emellett jelentékenyen kibővítette a növénykerteket s min
den lehető áldozattal létesítette és megnagyobbította a kisiblyei 
tanerdejét, hogy lehetségessé tegye az elméleti dolgoknak gyakor
lati és szemléltető módon való bemutatását s erdőgazdasági kisér
letek végrehajtását. 

Eme nevezetes és korszakalkotó reformok életbeléptetésénél 
ugy a magas kormányt, mint az erdészeti szakköröket is ama 



törekvés vezérelte, hogy az akadémia Selmeczbányán maradjon, 
ahol fejlődésének őszes feltételei feltalálhatók. Az erdészeti szak
körök határozottan tiltakoztak az erdészeti akadémiának Selmecz-
bányáról való elvitele, valamint a németeket utánzó ama törekvés 
ellen, mely az erdészeti főiskolának az egyetemmel való összekap
csolását célozta.' Midőn az Országos Erdészeti Egyesület 1874-iki 
közgyűlése a kolozsvári és a budapesti egyetemeken az erdészeti 
szaktudomány szélesebb elterjedése végett egy-egy erdészeti tan
szék felállítását kérte a magas kormánytól, határozottan kijelentette, 
hogy a Selmecbányái akadémiának jelen helyén való meghagyását 
a speciális erdészeti szolgálatra hivatott szakemberek nevelésére 
föltétlenül szükségesnek tartja és azt „a felső vidéken, mint a 
magyar tudományosság és nemzetiség tűzhelyét és hű őrét Is 
fenntartani óhajtja". v)fouyyfr**. &b*«Mn ^chdc 

1875-ben az erdészeti akadémia tanrendszerének megváltoz
tatása, vagy annak a tudományegyetemmel való egyesítése tárgyá
ban megtartott ankéten, melyre az erdészeti tanárokon kívül 
nevezetesebb szakemberek is meghivattak, Hoffmann Sándor erdő
tanácsosnak az volt írásbeli szakvéleménye, hogy „az erdészeti 
szakoktatás a selmeczi akadémián épp oly kitűnő lehet mint bár
mely egyetemen, ha az kellően van felszerelve". Illés Nándor 
főerdőtanácsos, akkor uradalmi erdőmester szerint pedig az aka
démiának Budapestre való áthelyezése „megadná annak a halálos 
döfést és bizonyára hazai erdészetünk is szenvedne általa". 
A benyújtott szakvélemények alapján az Orsz. Erdészeti Egyesület 
1875-iki közgyűlése egyhangú határozatával kimondotta, hogy r 

„az erdőakadémiának a tudományegyetemmel való egyesítését nem 1 2^ ^ 
ismeri szükségesnek, sőt kívánatosnak tartja, hogy az az erdőknek •'• 
minél közvetlenebb szomszédságában tartassék fenn "A Az erdészeti ó***. 
szakkörök eme nézetét elfogadva, a magas kormány Selmecz
bányán felépíttette az erdészeti tudományok uj és diszes csarnokát. 

Hogy az áthelyezés kérdése ennek daczára sem került le a 
napirendről, az nem az erdészeti szakkörök kívánságára történt, 
hanem a központból megindított és az ifjabb erdészeti tanárok y 
által támogatott mozgalom következménye.-* Ennek a folytonos 
mozgalomnak tulajdonitható, hogy az Orsz. Erdészeti Egyesület 
1896. és 1905-iki közgyűlése a főiskolának Selmeczbányáról való 



elvitele mellett nyilatkozott. E határozatokban azonban a súlypont 
nem annyira a főiskola áthelyezésére helyeztetett, amely csak 
másodrendű kérdés gyanánt szerepelt, hanem arra, hogy az 
erdészeti szakoktatás a bányászatitól teljesen függetlenittetvén és 
elválasztatván, az erdészeti szakképzést saját szükségleteihez képest 
berendezze és fejlessze. Hogy pedig ennek a jogos kívánságnak 
semmi sem áll útjában, mutatja az Országos Bányászati Egyesület 
1897. és 1905-iki határozata, hogy a két szakoktatás közössége 
mindkettőnek önálló, független és különleges igényeit is kielégítő 
fejlődése érdekében mielőbb megszüntetendő. Mig azonban az 
Erdészeti Egyesület és tanári kar minden baj kutforrását és a 
modern fejlődés minden képzelhető akadályát egyedül a főiskola 
jelenlegi székhelyében keresi, addig a Bányászati és Kohászati 
Egyesület a székhely kérdését nem tartja bolygatandónak és oly 
határozatot hozott, hogy a bányászati főiskola jelenlegi székhelyén 
maradjon és ott fejlesztessék ki esetleg második műegyetemmé. 

Ezt a nevezetes határozatot csak azért emiitettük fel, hogy 
ne önmagunk legyünk megczáfolói az erdészeti tanán kar ama 
megokolatlan s e város hazafias és aránylag magas intelligen-
cziával biró lakosságára nézve oly méltatlan nyilatkozatának, amely 
szerint „e város falai között megszűnik a jó izlés, lelohad a 
szellemi munkásság iránti szeretet s a fiatalságban erősödik az 
elparlagiasodás iránti haljam, akik azután szük látókörrel s igen 
hiányos kulturális érzékkel lépnek s z o l g á l a t b a . E z a lehetetlen 
kijelentés megadja a memorandumnak az elfogultság színezetét, 
mert ha e vádnak csak némi alapja is lenne, föl nem tételezhető, 
hogy a bányászati szakkörök továbbra is Selmeczbányát tartanák 
meg főiskolájuk székhelyéül. 

Részünkről nem is tartjuk szükségesnek, hogy e képtelen 
vád ellen védekezzünk, mert abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy ha egy főiskola, amelynek husz tagból álló tanári testülete 
van, Selmecbányán kivül, hazánk bármely kis községében volna 
elhelyezve, annak a községnek csakhamar az egész vidék szellemi 
góczpontjává kellene válnia. Pedig Selmeczbányán a főiskola tanári 
karát ebbeli működésében buzgón támogatja a kincstári bánya
igazgatóság nagyszámú tisztikarával, egy liczeum és egy gimnázium 
tekintélyes tanári karával és egy önálló törvényhatóság egész tiszti 



karával együtt. Ezzel a váddal szemben bátran és önérzetesen 
állíthatjuk, hogy a vidéki kisebb városok között éppen Selmecz
bánya dicsekedhetik leginkább lakosságának túlnyomó intelligen-
cziájával, kulturális helyzetével és intézményeivel, ami őt termé
szetszerűleg méltóvá teszi arra, hogy egy főiskola székhelye legyen. 
Lehetetlen hogy a szellemi élet pangásnak induljon ott, hol ennyi 
kulturális alkotás s tudományos intézet és egyesület nyújthat a 
hallgatóknak szellemi táplálékot. — (Te^K. V+Qfr>&Jc, — vwCú 

Az a körülmény, hogy az általános országos elszegényedés, 
különösen pedig ezüstbányászatának hanyatlása folytán a város 
jelenleg nehéz gazdasági helyzettel küzd, nem szállította alá a város 
ebbeli kulturális szinvonalat s biztos reményünk van, hogy gaz
dasági helyzetünk s különösen kedvezőtlen világforgalmi és köz
lekedési viszonyaink javulásával a nagy költségeket igénylő s a 
modern műveltség által megkívánt létesítményeket, amelyeket a 
főiskolai tanári kar a városban nélkülöz, lassan bár, de fokozatosan 
megteremtjük. 

Az erdészeti főiskola ennek a fejlődésnek megakasztásával a 
jelen viszonyok között végső romlásba döntené városunkat. Ezzel 
a veszedelemmel is megtudnánk azonban barátkozni, ha azt az 
állítólagos országos érdek megkövetelné, amely a főiskola áthelye
zésével a magyar erdészet fejlődéséhez fűződik. Kénytelenek vagyunk 
azonban határozott nyíltsággal kijelenteni, hogy az erdészeti szak-
oktatás fejlődése nem teszi szükségessé a főiskola áthelyezését, ó^-

Ha elfogulatlanul pillantunk vissza a magyar erdészeti szak
oktatás, tudomány és irodalom fejlődésére, amelyet még az elfogult 
biráló sem képes eltagadni, el kell ismernünk, hogy a főiskola 
a fejlődés és haladás ezen magas fokát városunk falai között érte 
el. Ezt elismerve, a főiskola még létező bajainak és hiányainak 
kutforrását ma sem szabad a városi viszonyokban, a főiskola szék
helyében keresni, hanem oly szervezeti, felszerelési, vagy más 
hiányokban, amelyek teljesen függetlenek a székhely kérdésétől. 
Ha az erdészeti főiskola teljes önállóságot akar, ennek elérése 
érdekében nem szükséges egy egész vidéket erkölcsi és anyagi 
megrázkódtatásnak kitenni s a főiskola áthelyezésével az állam 
háztartását is súlyosan és megokolatlanul megterhelni. Ezt a czélt 
sokkal egyszerűbben és sokkal biztosabban érheti el azáltal, ha 



nem szakad el attól a talajtól, ahol lételének és fejlődésének 
összes föltételei rendelkezésre állanak, hanem megmaradva az 
eddigi jónak bizonyult alapon, szervezetének megváltoztatásával, 
tanszékeinek szaporításával és modern berendezésével teljesen 
különválik a bányászati főiskolától s ettől függetlenül építi fel az 
erdészeti szakműveltség uj épületét. Senki sem lehet kétségben 
aziránt, hogy ez Selmeczbányán, ahol a főiskola fejlődésének 
egy évszázad alatt összegyűjtött eszközei rendelkezésre állanak, 
könnyebben és biztosan sikerülne és sokkal kevesebb megráz
kódtatással járna, mint másutt. Ha ez a különválás megtörténik, 
valóban nem áll semmi többé útjában annak, hogy az erdészeti 
tudomány és szakoktatás olyan fejlődést vegyen, mint amilyet a 
tanári kar a székhely-változtatástól vár. 

Az erdészeti szakoktatás teljes függetlenitésének kérdése 
különben csak külső ürügynek látszik. A tanári karnak az a törek
vése ugyanis, hogy az erdészeti főiskolát az eddigi vélt gyámság 
alól felszabadítva, egy sokkal veszedelmesebb közösségbe hozzák 
a tervezett gazdasági egyetemmel, sehogysem egyeztethető össze 
a függetlenitésre irányuló törekvéssel. A bányászati akadémiával 

_való kapcsolat, jótékony hatása alatt az erdészeti szakoktatás a 
kezdet nehézségei daczára oly magas szinvonalat ért el, amely 
semmivel sem áll hátrább a külföldi erdészeti szakiskolák mögött. 
Az erdészeti szak hallgatói e közösség hatása alatt sokkal magasabb 
technikai kiképeztetésben részesültek, mint bármely külföldi erdészeti 
főiskola hallgatói s ennek következtében a magyar erdészeti szak, 
amelyet még ott is, ahol technikai főiskolával kapcsolatos (pl. 
Zürichben, Karlsruhéban), a gazdasági szakokhoz soroznak, sokkal 
közelebb áll a technikai szakokhoz, mint bárhol másutt. Teljes 
joggal és büszke önérzettel hivatkozhatott erre az Orsz. Erdészeti 
Egyesület, amidőn néhány évvel ezelőtt a mérnöki czim és gyakor
lat szabályozását czélzó törvényjavaslat hatását a már eredetileg 
belevont bányászat mellett az erdőmérnökre is kiterjeszteni akarta. 

Mit nyújtana ezzel szemben az erdészeti főiskolának a gazda
sági egyetemmel való kapcsolata? Általános tapasztalat az, hogy 
agrikulturális helyzetünk következtében az erdészetet a mezőgaz
dasággal szemben alsóbbrendű gazdasági ágazatnak tekintik s 
hogy ennek következtében minden nagyobb uradalomban a kisebb 



tudományos képzettséggel biró gazdatiszt van a vezetői, az erdész 
pedig az alárendelt állásban.' Ez a szűkebb keretű kép nagy 
általánosságban jellemzi, az országos felfogást is. Hogy ilyen 
körülmények között a gazdasági egyetemmel való kapcsolat az 
erdészeti szakoktatás önállósítását nem biztosítaná, bizonyítani nem 
szükséges. & ^ * r 

De ettől eltekintve is, nem habozunk kijelenteni, hogy az 
erdőmérnökre a gyakorlatban váró feladatok nem követelik az 
egyetemi, szigorúan tudományos képzést s hogy az erdész specziá-
lis kiképzése, amelyet az egyetem nyújtana, semmivel sem lenne 
jobb annál, amelyet egy kellően szervezett és a tudomány magas 
színvonalán álló erdészeti főiskola nyújt. Hiszen az erdészeti szak
osztály az uj egyetemnek is oly fakultását alkotná, amely a leg
kedvezőbb esetben a kultivált tudományok tárgya, terjedelme és 
intenzitása tekintetében csakis saját szükségleteihez képest rendez
kednék be, éppen úgy, mint ahogy akkor tenné, amidőn egészen 
függetlenül intézné sorsát. Hogy emellett az erdészet specziális 
érdekei az egyetemen, amely azokat csak másodsorban szolgálná, 
jobban érvényesülnének és biztosíttatnának, talán az egyetemmel 
való kapcsolat buzgó pártolói sem hiszik. 

Tekintve azt, hogy az oktatás sikere a megfelelő szervezeten 
és berendezésen kivül függ a tanári testület buzgalmától, szak
szeretetétől, lankadatlan tudományos búvárkodásától, valamint a 
hallgatók szorgalmától és. tudomány szeretetétől, meg vagyunk 
győződve, hogy az elméleti szakoktatás sikere szempontjából 
egészen mellékes a székhely kérdése. 1 Amidőn azonban ezt két
ségen kivül helyeztük, meg kell vizsgálnunk, vájjon szükséges-e 
az a gyakorlati oktatás szempontjából. < llcy, í/^tM ( 

Habár a tanári kar szerint a főiskolának főczélja az elméleti 
oktatás, mégsem lehet tagadni, hogy annak karöltve kell haladnia 
a gyakorlati kiképzéssel. Ami a festőnek vagy szobrásznak a régi 
Róma művészeti remekei, ami az építésznek az egyes monumen
tális alkotások, amelyeknek ismerete nélkül elméleti tudománya 
testet ölteni nem tud, az az erdésznek az erdő. Az erdő közeléből 
elvont szakember olyan, mint az üvegházi növény, amelyet a 
művészi kezelés felnevelhet ugyan külsőleg pompássá, diszlővé, 
a szabad természet fuvallatára azonban elveszti minden ékességét 



és értékét. Az erdő közelsége adja meg az elmélethez szükséges 
szemléltető oktatás lehetőségét, amelynek nagy fontosságát egyet
len szakember sem vonhatja kétségbe. 

Nem „a gyakorlati apróbb fogásokról van itt szó", hanem 
arról, hogy a tanulónak módjában legyen az elméleti s elvont 
dolgokat felfogni és ugy megérteni, hogy kifejlődhessék benne a 
természetes szakszerű felfogás, amelynek segélyével az elméletnek 
a gyakorlatban való alkalmazásához nyer biztos segédeszközt, sőt 
nélkülözhetetlen alapot. Enélkül az erdész lehet jó matematikus, 
vagy technikus, ismerheti a gombák vagy baczillusok szaporodá
sának szövevényes titkait, de jó szakember mégsem lehet soha, 
már pedig a fősuly első sorban erre fektetendő. 

A gyakorlati kiképzés szempontjából Budapest annyira hát
térbe szorul és az oda való áthelyezés hazánk jól felfogott gazda
sági érdekeire nézve is oly nagy hátránynyal járna, hogy azt a 
dolog természetszerüségénél fogva további indokolással kifejteni 
nem is tartjuk szükségesnek s e szempontból egy néhány fontosabb 
tényre óhajtunk még kiterjeszkedni. 

Magyarország erdőségeinek nagy tömege a középhegységgel 
biró területeken fekszik. Selmeczbánya domborulati és éghajlati 
viszonyainál fogva a nagy átlagnak a legjobban megfelel és 
növénytenyésztés szempontjából is a legalkalmasabb hely. Az 
üzemi teendőkkel járó, az erdőtenyésztés, becslés, használat és ren
dezés körébe tartozó dolgok jórészt- itt helyben s közvetlenül 
mutathatók be a hallgatóknak, mert erre a czélra egyrészt a 
10,000 kat. holdnyi városi erdők, másrészt a közeli kincstári, vagy 
Kóburg herczegi erdőbirtokok állanak rendelkezésükre, ahol még 
egy-egy modernül berendezett gőzfűrész-telep is található. A nagyobb 
szabású erdészeti berendezések és kihasználások bemutatása a 
közelfekvő garamvölgyi kincstári erdőkben, jóformán 24 óra alatt 
eszközölhető. A gyakorlati kiképzésnek mind e kimeríthetetlen 
tárházával szemben mit nyújt Budapest? Az áthelyezés gyakorlati 
érvéül a homokkötésen kivül egyebet egyetlen szakember sem 
tudott felhozni, már pedig az egész erdőgazdaságnak ez az ága 
az erdőnevelésnek oly csekély részét képezi, hogy e fontos kér
désnél számba sem jöhet. És, hogy a gyakorlati kiképzésre nézve 
az áthelyezést támogatók közül a homokkötésnél több indokot 



felhozni senki sem tudott, fényesen igazolja azt, hogy a székhely
kérdés folytonos hangoztatása és felszínen tartása lehet ugyan. 
divatos és modern, de a gyakorlati szakoktatásra föltétlenül 
hátrányos. 

Az erdészeti főiskola rendelkezésére áll továbbá az 500 kat. 
hold kiterjedésű kisiblyei tanulmányi erdő, amelyet erdészetünk 
nagy jelesei oly nagy gonddal és költséggel rendeztek be és a 
gyakorlati oktatás czéljaira átalakítottak. Ez az erdő, amelyben 
naponkint tartatnak különféle gyakorlatok, ha már szűknek bizo
nyulna, a tőszomszédságában fekvő kincstári erdőből tetszés szerint 
kiegészíthető. Ugyanezt a czélt szolgálja a tökéletesség magas 
fokára emelt botanikus kertünk, amelynek területe 7 kat. holdat 
meghalad s amelynek nagy értékét és becsét a magas kormány 
is elismerte, amidőn 1897-ben az uj akadémia létesítésekor kimon
dotta, hogy az építkezés czéljaira abból egy talpalatnyit sem enged 
elfoglalni, tekintettel annak az erdészeti oktatásra vonatkozó nagy 
becsére és értékére. 

Legáltalánosabb elv szerint is az erdészeti főiskolát ott kellene 
létesíteni, ahol a gyakorlati kiképzésre a legtöbb alkalom és tér 
nyilik. A fakereskedelmi szempontra való hivatkozás, melylyel a 
Budapestre való áthelyezés hasznát akarják kimutatni, nem állja 
meg helyét, mert az az erdőgazdaságnak csak egy ágazatát képezi 
és semmi sem állja útját annak, hogy a fakereskedelem ismerte
tésére itt Selmeczen egy uj tanszék létesíttessék. 

A főiskola erdészeti tanári kara minden tiltakozása ellenére is, 
a sorok között elismervén a gyakorlati kiképzés fontosságát és 
indokaiknak ez irányban való nagy gyengeségét, azt a nagy hát
rányt, amely a főiskolának Budapestre való áthelyezéséből az _ 
erdészeti szakképzésre háramlik, a vidékre való gyakori utazgatás 
által akarja némileg ellensúlyozni, nem látván be, hogy az már 
költségesebb volta miatt sem lenne keresztülvihető. Köztudomású 
ugyanis, hogy az évenként többször rendezett gyakorlati tanul
mányutakra alig egy néhány hallgató szokott jelentkezni; az ösztön
dijasokon kivül, akikre ez kötelező, úgyszólván senki. Ennek oka 
nem a hallgatóság buzgalmának és érdeklődésének hiányában, 
hanem szerény anyagi helyzetében rejlik. Miként képzelhető el tehát, 
hogy a czélzott „gyakori" vidéki kirándulásokon, melyek hosszabb 



időt és nagyobb költséget is igényelnek az „összes" hallgatóság 
részt vegyen; ha pedig ez, mint egyetlen mentő eszköz, keresztül 
nem vihető, ugy a hallgatóság gyakorlati kiképzése nemcsak hiányos, 
de örökké pótolhatlan marad. 

Megengedjük, hogy a gyakorlati oktatás szempontjából vannak 
hazánkban alkalmas városok, de akárhová is helyeztessék át a 
főiskola, az arra fordítandó több milliós költség daczára is csak 
egy, a kezdet nehézségeivel küzdő, talajából erőszakosan kiszakított, 
minden történeti tradicziót és hagyományt nélkülöző fejletlen 
intézményt nyernénk vele, amely csak hosszú idő multán és csak 
ujabb tetemes költségekkel érné el azt a szinvonalat, melyet 
főiskolánk a mai napon Selmeczbányán elfoglal. 

Ha végre a tanuló ifjúság szempontjából vizsgáljuk a kérdést, 
megengedjük, hogy az Budapesten inkább sajátíthatja el a raffinál-
tabb izlést, a nagyobb fokú társadalmi simaságot, evvel együtt 
azonban karöltve is járna az elpuhultság, meglanyhulna a szabad 
természet és az erdő iránti szeretet s mindennek az lenne a követ
kezménye, hogy viharedzett, a hely és idő minden viszontag
ságaival megküzdeni tudó erdész helyett előállana a „szalonerdész", 
akinek legfőbb igyekezete az lenne, hogy a nagyvárosi élet bűvös 
és vonzó légkörében megmaradhasson. 

Ha a tanári kar azt tapasztalja, hogy itt Selmeczen az ifjúság 
társadalmi életében, — amely ennyire kifejlődve, sehol másutt, 
ahol főiskolák vannak, fel nem található, — stagnálás mutatkozik, 
a kis város szűkebb határai között amúgy is egymásra lévén utalva, 
emelje magához a hallgatóságot, s azt folyton buzdítva, bátorítva, 
adja meg neki akár tudományos felolvasások, akár irodalmi 
estélyek, stb. rendezése álíal a módot arra, hogy szakszeretete 
minél inkább kifejlődhessék s önművelődésre való hajlandósága 
felébresztenék. 

Az is közismert tény, hogy a főiskolai hallgatók legnagyobb 
része szerény anyagi viszonyok között élő szülők gyermeke, akiket 
első sorban sújtana a nagyvárosi élet drágasága; ezt a drágaságot 
éppen elviselhetlenné tennék a tervezett gyakori kirándulások 
költségei. De miként a tanári kar önművelődésének és tudományos 
munkálkodásának a székhelytől függetlennek kell lennie, épp igy 
a tanuló ifjúság szakszeretete, buzgósága és szorgalma fokozására 
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nem tartjuk szükségesnek, hanem ellenkezőleg károsnak a nagy
városi élet zaját s idegeket kimeritő és uton-utfélen kínálkozó 
élvezeteit, / á ^ ' w w e ^ l ^Jr^r. 

Végül engedje meg Nagyméltóságod, hogy a magas kormány 
programmjának azon üdvös és helyes pontjára hivatkozzunk, 
melylyel a hatalmas állami szervezet működésével is az egységes 
magyar nemzeti állam kiépítését, valamint egyes kulturális intéz
mények deczentralizácziója által főleg az exponáltabb vidékek oly 
megerősítését tűzte ki feladatául, hogy azok a nemzeti előrehala
dás biztos révét és góczpontját képezzék. Csak egy pillantást kell 
vetnünk Selmeczbánya földrajzi fekvésére, a városnak és vidékének 
faji jellegére és előttünk áll az a megdönthetetlen igazság, hogy 
Selmeczet a főiskolától megfosztani nem szabad. Szakszempontból 
talán képezhette vita tárgyát e kérdés, a nemzeti eszme, a magya
rosodás és a magyar nemzeti állam kiépítése szempontjából ellen
ben e kérdésnek még csak taglalásába sem lehet bocsátkozni. 

Különös, de a mi álláspontunkra igen kedvező jelenség, hogy 
az erdészeti tanári kar izoláltan állván elvi és nemzeti szempont
ból is a főiskolának a fővárosba való áthelyezésével, tulajdonképpen 
szembe helyezkedik az országos közvéleménynyel, amely mind 
határozottabban és erélyesebben követeli, hogy a Budapesten már 
létező főiskolák is lehetőleg a vidékre szétosztassanak, nehogy a 
fővárosi túltengés a vidéki jogos kulturális érdekeit megsemmi
sítse, ahol azonkívül a tanuló ifjúság, illetve a tanulás egészséges 
fejlődése helyett a züllés és pusztulás üt tanyát. 

A selmeczi főiskola a felvidéken a magyar nemzeti haladás 
és művelődés erős vára, amely magát a várost is kulturális gócz-
ponttá tette. Az akadémia magyarrá tétele óta lefolyt négy évtized 
alatt a város lakosságának megmagyarosodása terén is oly ered
ményekre hivatkozhatunk, amelyek elvitázhatatlan nevezetességet 
és fontosságot adnak e városnak a nemzeti eszmék meggyöke-
resitése és tovább fejlesztése szempontjából. 

Mindezeknek tiszteletteljes előterjesztése után Selmecz- és 
Bélabánya szab. kir. város törvényhatósága a mai napon megtar
tott közgyűlésének határozata értelmében azon alázatos kérelmet 
terjeszti Nagyméltóságod elé, hogy: 

az erdészeti főiskolának az erdészeti szakoktatásra nézve szük-



ségtelen sőt egyenesen káros, az állam háztartás megokolatlan és 
tetemes megterheltetésével járó, valamint a magyar nemzeti állam 
erősítésére is mérhetetlen veszélyt rejtő, áthelyezést czélzó törek
véseket és az erre vonatkozó mindennemű mozgalmat figyelmen 
kivül hagyván, kegyesen elrendelni méltóztassék, hogy a főiskolán, 
jelenlegi székhelyének megtartása mellett létesíttesenek mindazon 
reformok, modern építkezések és berendezések, amelyek az erdé
szeti szakoktatás jövőbeli fejlődését biztosítani vannak hivatva. 

Megjegyzések Selmeez- és Bélabánya szab. királyi 
városnak az erdészeti főiskola áthelyezéséről szóló 

emlékiratára. 
A fenti emlékiratot a város kívánságára közöltük egész ter

jedelmében, ugy amint annak idején az erdészeti főiskola tanárainak 
ugyanezen tárgyban szintén a földmivelésügyi miniszterhez intézett 
előterjesztésével tettük.*) Egész őszinteséggel ki kell azonban 
jelentenünk, hogy az egyforma elbánás részünkről nem jelenti 
azt, mintha az erdészeti főiskola áthelyezési kérdésében a város 
emlékiratának a tanárok előterjesztéséhez hasonló értéket tulaj
donítanánk. Erre bizonyára a város sem számított, mert nagyon 
világos dolog, hogy ebben a kérdésben a városi törvényhatósági 
bizottság és az erd. tanári testület illetékessége és véleményének 
a tárgyilagosság szempontjából mérlegelt értéke között a város 

-hátrányára lényeges különbség van. 
>k£_ A város emlékirata — bármennyire hangoztatja is a köz 

érdekeit — természeténél fogva minden kétségen felül nem a 
közérdek, hanem a helyi érdekek szolgálatából ered. Feladata az, 
hogy a főiskolának a városra nézve érzékeny veszteséget ered
ményezhető áthelyezését megakadályozza. Gondolatmenetének, 
állításainak és csekély számban levő bizonyított érveinek czélja 
tehát nyilván nem a közérdeknek megfelelő tárgyilagos igazság 
keresésére, hanem az önvédelemre összpontosul s ennélfogva olyan 
érveket, amelyeket a főiskola elvitelét támogatják, természetesen 
nem akczeptál, sőt feladatának veszélyeztetése nélkül nem is 

*) Lásd az Erdészeti Lapok 1906. évi X I I . füzetében. 



akczeptálhat, legyenek azok bármennyire alapigazságok és szár
mazzanak akármennyire illetékes helyről. Ez magyarázza meg, 
hogy a város törvényhatósági bizottsága — amely az erdészeti 
főiskola áthelyezési kérdésének taglalásához az illetékességet főként 
abból a kétes értékű forrásból merítheti, hogy a főiskola már 
alapítása óta Selmeczbányán van és elvitele a városra nézve nagy 
veszteség — a kiváló szakemberekből alakult tanári karnak az 
Országos Erdészeti Egyesület hasonló értelmű határozataival egy
behangzó véleményét minden habozás nélkül, nemcsak megfonto
latlan és lehetetlen okvetlenkedésnek, de az erdészeti szakoktatásra, 
valamint a főiskolai fiatalságra és a magyar erdészetre, sőt a 
magyar állameszme kiépítésére nézve is kész veszedelmet hozó 
merényletnek kívánja minősítem. 

Az emlékiratnak ez a szinte csodás öntudatot és hozzáértést 
hirdető szárnyalása minden kétségen felül akkor is erősen imponált 
volna azoknak, akik magukévá tették, ha kizárólag a törvény
hatósági bizottság véleményét tolmácsolva mondja ki a tanárokra 
és az O. E. E.-re nézve egyaránt lesújtó (?) ítéletét. Az illeté
kesebb körökre való hatás szempontjából azonban a szerző ezt 

ugy látszik — nem tartotta elegendőnek, mert mindjárt az 
emlékirat elején sutba vágva a hangulatkeltésre alkalmatlannak 
mutatkozó igazságot, azzal a bebizonyithatlan, de egyébként 
igen nyomatékos állítással igyekszik a továbbiakat mások, külö
nösen pedig a miniszter előtt is hatásos alapra fektetni, hogy a 
város álláspontját „az ország, de sőt az erdészeti szakkörök köz
véleménye is támogat"-ja, még pedig olyan értelemben, hogy 
„az erdészeti főiskolának Budapestre való áthelyezése sem a 
magyar nemzeti állam kiépítése, sem a magyar erdőgazdaság 
fejlesztése, sem az erdészeti szakoktatás szempontjából nem kívá
natos, de sőt ellenkezőleg" . . . stb. 

Ezzel a minden esetre merész, de igazságbeli gyöngeségénél 
fogva nem éppen követésre méltó állítással segít a törvényhatóság 
nehéz helyzetén és megadva további tónusához a hatásos hátteret 
is, egyben az Országos Erdészeti Egyesületnek a főiskola áthelye
zését sürgető, behatóan megokolt 1896. és 1905. évi határozatait, 
valamint a főiskolai tanári kar 1905. évi emlékiratát és az erdészeti 
főiskola áthelyezését kérő előterjesztését olybá tünteti fel, mintha 



azok a közvéleményt hamisan képviselnék, illetve meghamisított 
közvéleményt idéznének. Ezt eleinte csak az előbbi állítással 
demonstrálja, de hogy az igy még nem eléggé megtévesztő tény-
forditásnak hihetőbb formát adjon, később már attól sem riad 
vissza, hogy az O. E. E. idézett határozatait nyíltan is (de némi 
hátvéddel) a közvélemény hamis visszhangjának minősítse, ki
mondva, hogy „az nem az erdészeti szakkörök kívánságára 
történt, hanem a központból megindított és az ifjabb erdészeti 
tanárok által támogatott mozgalom következménye". 

Megelőzőleg azonban — mint láttuk — még gondoskodik 
néhány hatást igérő dekorációról, amelyek másnak, mint a kor
szerű haladást ellenző maradiaknak és az igazságérzettel párosult 
kegyeletet könnyen mellőző híveknek tényleg nem imponálhatnak 
ugyan, de a millieube tagadhatlanul jól beillenék. Ilyen a király 
Ő Felségének 1858-ban állítólag megtörtént és az emlékirat 
szerint „a jelenre is kiható" (?) nyilatkozata, mely nyilván a 
királyhoz és a kormányhoz van adresszálva, hogy amott kiegyen
lítendő számla, amitt pedig (és talán nálunk is) minden ellentétes 
törekvéssel szemben tilalomfa gyanánt szerepeljen. Ennek kiegé
szítője az a ráolvasás, amelyben az O. E. E. 1896. és 1905. évi 
határozataival szembeállítja ugyanezen egyesületnek 1874-ben, az 
akkori viszonyokhoz alkalmazkodva hozott - s ennélfogva az 
azoktól lényegesen különböző jelenre nehezen alkalmazható — 
határozatát. Hogy pedig ezen ráolvasás daczára se legyen csak 
a város a tanárok megczáfolója; ráadásul hivatkozik a Bányászati 
és Kohászati Egyesület (!) 1897. és 1905. évi határozataira is, 
amelyek az erdészeti főiskola székhelykérdését (önként érthetőleg) 
nem érintik ugyan, de mivel a kincstári bányák és kohók által 
biztosított specziális előnyök miatt, a bányászati és kohászati fő
iskola székhelye tekintetében (a város iránti erős rokonszenvvel) 
megalkusznak Selmeczbányával: ennélfogva kellő akarat mellett 
még egy kis erőszak segedelmével felhasználhatók arra a nem 
éppen hibanélküli következtetésre, hogy Selmeczbánya a szellemi 
és kulturális haladásnak kiválóan kedvező hely, ergo: a tanárok
nak ezzel ellenkező érvelései elfogultságból eredő „lehetetlen" 
kijelentések. E két közbevetett nagy (?) érv fölött áll a harmadik, 
mely az emlékiratnak a fentiekből alkotott bázisát — valószínűleg 



a változatosság kedvéért — erdészeti szakoktatásunk első tanárának 
erkölcsi kivégzésével erősiti. Az áldozat Wilckens, akit azért a 
cselekedetéért, hogy az erdészeti szakoktatás első szervezésekor 
Selmeczbányát erdészeti tanintézet létesítésére alkalmatlan helynek 
véleményezte és erről a véleményről (a fennmaradt iratok tanu-
sága szerint) az akkori cs. kir. kamaragrófság kedvéért sem tett 
le : csupán abból indulva, hogy braunschweigi volt, az osztrák 
czentralisztikus törekvések vak eszköze gyanánt tüntet fel, aki a mai 
tanárok által is osztott véleményét nem tudományos meggyőző
désből adta, hanem azért, hogy Bécsnek kedveskedjék. 

Ilyen módon készített alapon áll a város emlékirata. Ami tanul
ságot ebből az alapból lehet meríteni, az mindenkire nézve jó, 
sőt a beavatatlanoknak szükséges vezetőül szolgálhat az emlékirat 
további részeiben is, amelyek természetesen oda konkludálnak, 
hogy sem a tanári karnak, sem az O. E. E.-nek nincs igaza, 
amikor az erdészeti főiskolának Selmeczbányáról való elvitelét 
sürgeti, mert Selmeczbánya ugy az elméleti, mint a gyakorlati 
szakoktatás, amind pedig a szellemi és kulturális művelődés 
szempontjából megfelelő hely, csak időt kell neki adni, hogy 
a főiskolához hozzáfejlődjék s a tanárokat több felemelő képes
séggel és hozzá teszszük —- talán a várost és környékét is 
holmi pótlásokkal kell ellátni. 

Hogy az emlékirat részint az erdészet ügyeivel nem foglal
kozó Bányászati és Kohászati Egyesület határozatainak leleményes 
felhasználásával, részint minden ellentmondáson felülemelkedni 
látszó kijelentéseivel miként jut Selmeczbányára nézve annyira 
kedvező következtetésekhez, annak közelebbi taglalását e helyen 
egészen meddő dolognak véljük. Más álláspontot, mint amelyet 
az emlékirat elfoglal, a maga érdekeivel küzdő város nem fog 
akczeptálni soha; a magyar erdészetnek pedig ebben a kérdésben 
megvan a köz és illetőleg a szak érdekeinek figyelembe vételével, 
minden más czélzat nélkül kiforrott nézete, mely O. E. E.-ünk 
határozataiban, 10 évi időközzel már két izben nyilt kifejezésre is 
jutott és semmi okát vagy czélját nem látjuk annak, hogy a maga 
érdekeiért küzdő emlékiratával szemben itt akár az O. E. E. hatá
rozatainak megokolását, akár a tanárok előterjesztését védelmünkbe 
vegyük. 



Az emlékirat alapvető részére azonban szükségesnek tartottuk 
kiterjeszkedni, egyfelől azért, hogy az emlékirat jellegét a nem 
szakemberek is jobban átláthassák, másfelől azért, hogy két dologra 
további észrevételeinket is megtehessük. F.zek egyike az az O. E. 
E.-re vonatkozó vád, a másik pedig a Wilckens megbélyegzése. 
Egyebek ellen — bár lehetne — nem teszünk kifogást, mert 
felfogás dolga, hogy a város a maga érdekeinek megvédésére 
mit lát hasznosnak és egy olyan emlékirattól, amely ebben az 
országos fontosságú kérdésben egy város érdekeiért küzd, nem 
lehet éppen zokon venni, ha tárgyilagossága nem kifogástalan s 
a hatás fokozására is törekszik. Ámde az ellen, hogy a város a 
maga érdekei kedvéért ugy a főiskolai tanárokat, mint Országos 
Erdészeti Egyesületünket is ezélzatosan hamis világításba igyekez
zék állítani és egyesületünket az azt alkotó szakemberek közvéle
ményének tudatosan hamis tolmácsa gyanánt tüntesse fel, a leg
határozottabb visszautasítással tiltakozunk. 

És a Wilckens emléke iránt táplált kegyeletes érzésünk 
parancsából tiltakozunk az ő tiszteletreméltó nevét sértő leplezett 
vád ellen is, mely a Wilckens tudományos munkásságát, érdemeit 
és jellemét ismerők előtt annyival visszatetszőbb lehet, mert éppen 
azoktól ered, akik saját érdekeik védelmében alkalmas érvek 
helyett oly fennen és sokszor hivatkoznak a régiek iránti kegyeletre. 

Akik ilyen eszközökkel is küzdenek, azok az általuk védel
mezni vélt ügyet védelem helyett támadják, mert olyan bizonyí
tékot adnak a város ellen, amelyek védekezésük érveinek bizonyos 
csoportját már önmagukban véve is megdöntik. Szinte azt mond
hatnók tehát: küzdjenek igy továbbra is és a siker annál bizto
sabban — a mienk lesz. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a legelőgazdaságnak törvényhozási uton való szabályozása ügyében. 

A legelőgazdaságnak törvényhozási uton való szabályozására 
vonatkozó mozgalom, amelyet az Országos Erdészeti Egyesület 
1902. évi közgyűlésének határozatából indított meg, az 1905. évi 
közgyűlés óta, amely a törvény főbb elveit összefoglaló és kellően 
indokoló munkálattal foglalkozott, szünetelt, mert az ország álta
lános viszonyai nem voltak alkalmasak arra, hogy ez a kérdés, 
bármily nagyfontosságú legyen is, napirendre tűzessék és nyugod
tan tárgyaltassék. 

Ezidőszerint azonban maga a kormány foglalkozván a mező
gazdaságról szóló 1894. évi XII . t.-cz. revíziójával, az egyesület 
elnöksége alkalmasnak vélte a pillanatot arra, hogy az egyesület
nek a legelőgazdas íg törvényhozási uton való szabályo ására nézve 
vallott nézetét illetékes helyen kifejezésre juttassa, illetőleg az 
Erdészeti Lapok 1905. évi XII . füzetében már közzé tett erre 
vonatkozó munkálatot a kormányhoz felterjessze és az összes 
gazdasági egyesületekkel közölje, azok támogatását kérve. 

A földmivelésügyi miniszter úrhoz intézett felterjesztés szö
vegét az alábbiakban közöljük: 

Nagyméltóságú Miniszter Ur! 
Az Országos Erdészeti Egyesület már régóta aggodalommal 

tapasztalja, hogy legelőterületeinknek kezelése nem gazdaságos, 
illetőleg jobban mondva a közlegelők kezeléséről és ápolásáról 
egyáltalában nem lehet szó. Ez a sajnálatos körülmény különösen 
a domb- és hegyvidéken arra a következményeiben súlyos ered
ményre vezetett, hogy a legelőterületek nagy része terméketlen, 
vízmosásoktól megszaggatott kopárrá lett, általában pedig lege
lőink termőképessége csökkent, ugy hogy állatállományunknak már 
nem nyújthatnak elegendő táplálékot. 

Ahelyett azonban, hogy az érdekelt birtokosok (és pedig 
főleg a közlegelőkre utalt kisbirtokosok) e közgazdaságilag felette 
hátrányos és előjeleiben már régóta felismerhető jelenség orvos
lását első sorban és mindenekelőtt a legelők további rombolása-



nak megszüntetésére és termőképességük emelésére irányított 
erélyes akczióban keresték volna, minduntalan az az óhaj merült 
fel és merül fel ma is, hogy az eddig űzött, teljesen okszerűtlen 
legeltetés által hasznavehetetlenné tett területek az erdő rovására 
bővittessenek, vagy pedig az erdei legeltetés oly mértékben terjesz
tessék ki (nevezetesen vágásokban), amely az okszerű erdőgazdasággal 
semmiképpen sem egyeztethető össze és erdőállományunkat, még 
pedig főleg a községek, volt úrbéresek és egyéb közbirtokosságok 
birtokában lévőt, komolyan veszélyezteti. 

Az erdőből legelő czéljaira átengedett területeken a régi 
módon, teljesen rendszertelenül folyik a legeltetés, sőt a fák kivá
gásán kivül rendszerint nem is történik semmi sem, ami azt a 
területet valóban használható, bőven termő legelővé tehetné és igy 
semmi biztositékot sem nyújtottak a legelőtulajdonosok arra, hogy 
az erdőből kihasított ujabb legelőterületek nem jutnak ugyanarra 
a sorsra, mint a régebbi legelőterületek. 

Folyton ujabb és ujabb területekről a ma már nagyértékü 
fakészleteket sietve kihasználni és többnyire messze értéken alul 
piaczra dobni, hogy aztán ez a terület bokrokkal benőtt vagy 
vízmosásokkal megszaggatott silány legelő legyen, mely elvégre 
is hosszabb-rövidebb idő multán mint kopár igen költséges módon 
biztosítandó a vízmosások rombolása ellen és újból erdősitendő, 
ez helyes gazdasági politika nem lehet, mert hova-tovább az 
országnak mind nagyobb területét juttatja tönkre s még azt a 
czélját sem éri el, hogy az állattenyésztésen valóban érdemleges 
módon segítene. És mégis, amikor az erdészet ezen törekvések 
ellen, amelyek ma már ugyis megfogyott és értékben úgyszólván 
napról-napra emelkedő erdőállományunkat komolyan veszélyez
tetik, védekezett, innen is, onnan is felhangzott az a többnyire 
indokolatlan panasz, hogy az erdészet a legeltetést ok nélkül kor
látozza, ezzel a nép anyagi romlását okozza és azt kivándorlásra 
készteti. 

Ezek a viszonyok terelték reá egyesületünk figyelmét a legel
tetés kérdésére és kényszeritették, hogy avval foglalkozzék, habár 
kezdettől fogva azon az állásponton volt, hogy az első sorban a 
mezőgazdaság kérdése és sikeres megoldása a mezőgazdaság 
feladata. Határozott kifejezésre is juttatta azt az Országos Erdészeti 



Egyesület abban a füzetében, amelyben az erdészetnek közgazda
ságilag helyes álláspontját és a legelőgazdaság körül mutatkozó 
bajaink valódi kutforrását kimutatni igyekezett. Ez a füzet „Korlá
tozza-e az erdőgazdaság a legeltetést közgazdaságilag káros 
módon?" czimen 1901-ben jelent meg és Nagyméltóságod részéről 
1902. évi 1846. eln. sz. alatt tárgyaltatott. 

Mivel azonban a gazdatársadalmat más fontos kérdések fog
lalták el és az egyesületünk részéről az emiitett füzet utján ország
szerte terjesztett figyelmeztetés a kivánt visszhangra nem talált, 
másfelől pedig lehetetlen volt továbbra is tétlenül nézni, hogy az ok
szerűtlen legelőgazdaság mindig ujabb és ujabb erdőterületek 
termőképességét veszélyezteti, az Országos Erdészeti Egyesület 
kénytelen volt ezt a fontos kérdést 1902. évi közgyűlésének napi
rendjére tűzni, mely Téglás Károly m. kir. erdőtanácsos, főiskolai 
tanár előadása alapján elhatározta, hogy lépéseket tesz arra nézve, 
hogy a legelőgazdaság törvényhozási uton szabályoztassék, mert 
csak igy várható azoknak az égető bajoknak orvoslása, amelyek 
ezen a téren országszerte észlelhetők. 

Ezen határozatnak megfelelően egyesületünk feladata volt 
a legelőgazdaság szabályozását czélzó törvény alapelveit összeállí
tani. Beható tárgyalások után, amelyekre az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület és több vidéki gazdasági egyletet is meg
hívtunk (melyeknek képviselői azonban csak részben vettek részt 
tárgyalásainkon), a mellékletben mély tisztelettel bemutatott javas
latban állapodtunk meg, amely alapul szolgálhat azon törvényes 
rendelkezések megállapításánál, amelyek czélja első sorban a 
legelőterületek termőképességét biztosítani, másodsorban a legelők 
használatát a közérdek követelményeinek megfelelően szabályozni, 
végül harmadszor módot és eszközt nyújtani a legelőgazdaság 
fejlesztésére. 

Javaslatunkat minden részében bőven indokolni igyekeztünk, 
nagy súlyt helyezvén arra, hogy ne csupán hasznos elvek állít
tassanak fel, hanem gondoskodás történjék a rendelkezések kellő 
végrehajtásáról is. Ebben a tekintetben a mezőgazdasági közigaz
gatás nem rendelkezvén az egész országra kiterjedő oly szervezettel 
és személyzettel, mint az erdőgazdasági közigazgatás, már a 
költségkímélés szempontjából számolnunk kellett azzal az eshető-



seggel, hogy az állami erdőtiszti személyzet, ha nem is általánosan, 
de egyes esetekben a legelőgazdaság, illetőleg legelőrendészet 
körébe vágó hatáskörrel czélszerüségi okokból fel volna ruházandó 
és közreműködése ezen a téren nem volna teljesen nélkülözhető-

Tisztelettel megjegyezzük, hogy ezzel egyesületünk korántsem 
óhajt az erdőtiszti kar részére valamely uj működési teret biztosí
tani, sőt ellenkezőleg hangsúlyoznunk kell, hogy amennyiben az 
alkotandó törvény végrehajtásánál az állami erdőtiszti kar közre
működése nem volna nélkülözhető, az tekintettel ezen tiszti karnak 
már most is igen nagy megterheltetésére és a kerületek nagy ki
terjedésére az erdőgazdaság károsodása nélkül csakis a személyzet 
megfelelő szaporítása esetén, az egy erdőtiszt gondjaira bizott 
kerület kellő apasztása mellett történhetik. Ezeknek előrebocsátása 
után és hivatkozással a jelen sorainkhoz csatolt mellékletekben 
foglalt bővebb indokolásra, mély tisztelettel kérjük Nagyméltó
ságodat, hogy hazánk legelőinek annyira elhanyagolt állapotán 
megfelelő törvényhozási intézkedések kezdeményezése utján segí
teni méltóztassék. Egyesületünk ezt első sorban az erdőgazdaság 
közvetett érdekeltsége alapján kéri, meg van azonban győződve, 
hogy közvetlenül érdekelt állattenyésztésünk sem térhet ki tovább 
ezen kérdés elől. 

Nagyméltóságod tudomásunk szerint az 1894. évi XII . t.-cz. 
módosításával foglalkozik. Egyesületünk hálával fogadná, ha Nagy
méltóságodnak ezen tervével kapcsolatosan valósulnának meg 
azon czéljai, amelyeket a mellékletben fölterjesztett törvénytervezet 
elkészítésével elérni óhajtott. 

Tisztelettel kérjük egyúttal Nagyméltóságodat, hogy addig is, 
amig a legelők ügye akár mint önálló törvényalkotás, akár mint 
uj mezőgazdasági törvény kiegészítő része életbe lépne, az 1894. évi 
XII . t.-cz. idevágó intézkedéseinek szigorú végrehajtásáról gondos
kodni méltóztassék. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte nyilvá
nítását. 

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: 
Budapest, 1907. évi febr. 8-án. 

Bund Károly s. k. Bánffy Dezső báró s. k. 
titkár. elnök. 



FAKERESKEDELEM. 

Faeladások eredményei az 1906. év Il-ik felében. 
(A zárjelbe foglalt összeg a kikiáltási árat jelenti.) 

Tölgy. 
Zalaegerszeg: 139 tölgyfa, 6225 K. (3000 K.) 
Veresmart (Brassó m . ) : 125 k. holdon található 3653 tölgyfa 82.500 K. 

(82.415 K.) 
Zathureczky Gyula baráti (Háromszék m.) birtokos 1221 db 13.152 K-ra 

becsült tölgyfatörzsét 15.755 koronáért adta el. 
Szelindek község (Szeben m ) 4144 db 25.505 K-ra becsült tölgyfáért zárt 

ajánlat utján 47.800 K-t ért el. (Szóbeli árverésen 32.500 K-t kínáltak.) 
Krcsevci (Horvátország) község nemesi közbirtokossága 1397 db tölgytör

zset 66.990 koronáért adott el. 
Az ungtölgyesi volt úrbéresek 2964 db 58.000 K-ra becsült tölgyfatörzset 

81.136 K-ért értékesítettek. 
A bródi vagyonközség (Horvátország) 25 erdőrész tölgyfatömegét, mely 

összesen 1.829.175 K-ra volt becsülve, nyilvános árverésen 3,268.007 K-ért érté
kesítette. 

A gradiskai vagyonközség (Horvátország) 5 erdőrész fatömegét (4112 db 
lölgytörzset), melynek becsértéke 415.655 K volt, 690.950 K-ért adta e!. (Felül
fizetés 6 8 % . ) 

Felsőbánya (Szatmár m.) 421 db 29.561 K (28.137 K.) 
Az erdélyi r. kath. status 3071 db 140.000 K (117.791 K.) 
A vinkovcei kir. főerdőhivatal 2,630.014 koronára becsült tölgyfatömeget 

3,829.882 K-ért adott el. 
A határőrvidéki beruházási alap tölgyfakészletéért 3,129.284 K kikiáltási 

árral szemben 4,337.502 K-t vett be. 
A londjiczai közbirtokosság (Szlavónia) 862 db 62.126 K (37.821 K-) 
Dobronya község (Zólyom m.) 1084 db 394 - 5 m3-t kitevő tölgyfatömegét 

köbméterenként és pedig 20 cm-ig 8-20 K, 21—33 cm-ig 1 5 6 5 K, 34 cm-en 
felül 20 K-ért adta el. 

A zágrábi érsckségi javadalom Zutiza nevü erdejének 578 k.-holdnyi 
részében 21.449 tölgy és 2803 sziltörzsből álló fakészlet 4,356.000 K-ért kelt el. 

A diakovári (Horvátország) püspökségi tölgyerdők 582.000 K becslési ár 
ellenében 806.000 K-ért adattak el. 

A szitnya-lehotkai (Hont m.) volt úrbéresek 339 m3 műfa-, 348 m3 szer-
számfa- és 833 m3 tüzifatartalomra becsült 353 db kocsánytalan tölgy, 281 db 
csertölgy, 651 db bükk- és gyertyánfatörzs értékesítése alkalmából 6260 - 40 K 
kikiáltási árral szemben 9300 K, vagyis 48"5"/o-kal magasabb eladási árt értek el. 

Alcina (Szeben m.) község 180 k. holdon létezett 2052 db 18—26 cm 
átmérőjű, 2960 db 2 8 - 3 8 cm, 1683 db 4 0 - 7 0 cm átmérőjű, összesen 6695 db 
2844 m3 tölgy haszonfát és 2X^1 m3 tölgy tűzifát 31 .514 K 60 f. kikiáltási ár elle
nében 33.165 K-ért adott el. 



Juhar. 
A zágrábi erdőgondnokság területén 199 db 2828 K-ra becsült juharfát 

5320 K-ért értékesítettek. 

Bükk. 
Az ungvári ni. kir. főerdőhivatal 384.018 ürm3 bükktüzifát, melynek becs

értéke 185.300 K volt, 300.000 K-ért értékesített. 
Strezakercisokai (Fogaras m.) volt úrbéresek 5Q28w 3 11.856 K-ra becsült 

bükktüzifát 14.000 K-ért adtak el. 
Técsö város (Máramaros m.) 262*05 k. hold területen található, 47648 K-ra 

becsült bükkfakészletet 80.150 K-ért értékesített. 
A veréce-rákospataki (Ugocsa m.) volt úrbéresek 2400 db bükkfatörzset 

/ra3-kint 2*61 K-val értékesítettek. 
A homoródalmási közbirtokosság (Udvarhely m.) 10.000 K-ra becsült bükkfa

készletet 12.030 K-val adott el. 
Az erdélyi r. k. status erdejének 402 k. holdnyi részén lévő 94.579 K-ra 

becsült bükkfaállományát 95.000 K-ért adta el. 

Vegyes keményfa. 
Marosvásárhely sz. kir. város erdejéből 6134 db tölgy- és 203 db szilfát 

197.072 K kikiáltási ár ellenében 215.000 K-ért adtak el. 
A sajóhdzai volt úrbéresek (Gömör m.) 11 holdnyi erdőterületen található 

tölgyműfát wz3-kint 16, a bükk- és gyertyántüzifát ellenben //z3-kint 2 koronával 
adta el. 

A lugosi m. kir. erdőigazgatóság német-gladnai (Krassó-S/.örény m.) erdő
gondnokságában összesen 715-7 k. holdon található tölgyépületfa és bükktüzifát 
275 k. holdankinti kikiáltási ár ellenében holdankint 278 K 20 f.-ért vették meg. 

A radvánci (Ung m.) erdőgondnokság területén lévő és 29.900 koronára 
becsült tölgy-, bükk-, gyertyánfa és e«yéb törzsek 40.991 K-ért keltek el. 

A határőrvidéki beruházási alap kőris-, szil- és bükkfakészletét, mely 
445.466 K-ra volt becsülve, 694.897 K-ért vették meg. Túlfizetés 249.431 K. 

Thurn-Taxis herczegi lekeicki (horvátországi) uradalom 152.195 K kikiáltási 
ár ellenében kocsányos, kocsánytalan, cser-, tölgy- s gyertyánfatömegét 175.000 
K-ért adta el. 

A nagyváradi g. kath. püspökség 57.000 K-ra becsült tölgy- és bükkfa
tömegét, 69.750 //z3-ért, vették meg. 

Fenyőfélék. 
Felsőturcsek (Turócz m.) község volt úrbéresei 12*4 k. holdon található 

2466 db lucz- és jegenyefenyőhaszonfát (5402 ms), 44.432*5 K becsértékben, 
60.850 K-ért adtak el. 

Petrozsény-csimpai faipar r. t. (Hunyad m.), Pollacsek és Scheiber czég, a 
szászsebesi m. kir. erdőhivataltól 1211 k. hold 958.701 K-ra becsült luczfenyő-
erdőt 1,063.701 K-ért vásárolt meg. 



A rajeczi (Trencsén m.) közbirtokosság 140 k. holdon álló és 185.045 K-ra 
becsült luczfenyőkészletet 276.000 K-ért adta el. 

Körmöczbánya város tanácsa (Bars m.) 11.777 K 20 f-re becsült lucz- és 
jegenyefenyőkészletét 14.000 K-ért értékesitette. 

A feketelehotai volt úrbéresek (Qömör m.) 70 holdon található 65.000 K-ra 
becsült, 1000 m9-t tevő lucz- és jegenyefenyőfát 81.700 K-ért adtak el. 

A gelenczei r. kath. és gör. kath. egyház (Háromszék m.) a tulajdonát 
képező 83.445 K-ra becsült lnczfenyőfatöineget 140.000 koronáért értékesitette. 
(Felülfizetés mintegy 68°/o.) 

Szepesbéla város 24.291 m3 jegenye-, lucz- és veresfenyőért 205.000 korona 
kikiáltási ár ellenében 252.700 K-át ért el. 

Csikszent'lélek község közbirtokosságának erdejéből 5127-53 m3-i kitevő, 
21.380 K-ra becsült luczfenyő-haszonfát 37.342 K-ért értékesítettek. 

A gróf Lányay-féle várhelyi közbir/okosságnak (Hunyad m ) 16.900 m* 
Iuczhaszonfája 64.400 K-ért kelt el. 

Szepesjakabfalva község volt úrbéres birtokosságának 32.972 K-ra becsült 
luczfenyőfatömegét 33.035 K-ért adták el. 

Szepesbéla város (Szepes m.) 18.054 db lucz- és 5571 db erdei fenyőért 
95.800 K kikiáltási ár mellett 126.500 K-át ért el. 

A volt 13. sz. románbánsági határőrezredből alakult vagyonközség Borlova 
(Krassó-Szörény m.) község határában fekvő erdejében, 2030'02 k. holdon talál
ható bükk- és fenyőkészletét holdankint 110 K kikiáltási ár ellenében holdan-
kint 215 koronával adták el. 

Leibicz város (Szepes m.) 49.829 K-ra becsült 6 9 3 3 4 nfi luczfenyőt 75.400 
K-ért értékesített. 

Hosszúfalu község (Brassó m.) Tepla nevü erdejénél 15.975 m3 jegenye
fenyő és 63.269 m3 bükkfatömege (kikiáltási ár fenyőfánál /w 3 -kint l - 50 K, bükk-
nél /n3-kint 40 f.) elkelt és pedig a fenyő 3 K 50 f.- ért, a bükk 68 f.-ért m3-Vmt 

A szász hétbiráknak a lotruvölgyi fenyőállománya (2,240.000 m3-t) 15,027.236 
kor. kikiáltási ár ellenében 18,000 000 K-ért kelt el. Tehát /7z3-kint átlag mintegy 
8 K-ért. Vevő a magyar-olasz fatermelő társaság (Feltrinelli testvérek milanói 
czég). A megajánlott legmagasabb ajánlat 19 -56°/o-kal multa felül a kikiáltási árat. 

A Romániában fekvő erdőteriile'ek faállománya a szerződés értelmében 
a magyar határon átviendő és itthon, Magyai országon dolgozandó fel és innen 
szállítandó el. 

A m. kir. államvasutak által megtartott talpfaversenytárgyaláson a követ
kező árakon kínálták a talpfákat: 

Bükktalpfát 2'2 m hosszú ütköző 2 ' 2 5 _ o in 
2-2 „ - közbenső £ 1 " » 

FF „ „ __ 2 ou n 

2-2 „ „ 14 cm széles . . . 1*87—380 
9-9 16 „ ,, - 2 08—3-90 „ 

tölgytalpfát 2-2 . . - - - -- - 3 1 0 - ™ " 
2-2 « » közbenső. . . .— 3 6ö ,< 

„ 2'2 » » ütköző 4-— » 
2-9 > „ 14 cm széles — 2 - 3 0 - 4 - 2 0 „ 

"„ 2-2 „ „ 16 . . 2 6 5 - 4 - 6 0 . 



A m. kir. állami vasmüvek közp. igazgatóságának felhívására az alább 
felsorolt faválasztékok szállítására a következő ajánlatokat tették: 

m hosszú, m széles, mm vastag minőség kor. 

150 m» 3-8— 5 7 0-10—0 16 1 5 - 8 0 jegenyefenyődeszka 35 — 
430 „ 0 - 1 6 - 0 - 2 4 „ 36 — 
850 „ 0 - 2 4 - 0 - 3 2 , 4 1 ' — 

80 „ 2-2 0-20 52 „ 40"— 
250 „ jegenyefenyőlécz 3 9 ' — 
410 „ 6 0 0 - 1 0 — 0 3 0 jegenyefenyőpadló 39"— 
200 „ 9 0 luczpadló 42 — 
100 , 1-2 „ 44-— 

50 „ 1-5 „ . . . 48-— 
20 „ 1-9 „ 4 9 - -
20 „ 1 —10 0 - 1 0 - 0 - 1 8 „ 46 — 
50 „ 3-8— 5-7 O i O - 0 - 3 2 13—80 luczfenyődeszka 51 — 
10 „ 6 —12 0-18 — 0-30 m átmérőjű jegenyefenyő törzsek .__ 22*— 

15000 db 1-6 0 - 1 3 - 0 - 1 5 „ felső átm. jegenyefenyőrudak .__ —-52 
32500 „ 2-8 0 1 6 li fi tt ll 1 1 0 

70 rn3 3 ' 8— 4-75 0-24—0-32 2 6 - 8 0 tölgydesika (II. oszt.) . _ 125"— 
1300 db 2-20 0 2 0 140 tölgy talpfa 4-— 

100 „ 0-25 „ 4-20 
40 m 3 1-0— 6-0 0-20—0-25 140 „ ... 110-— 
40 „ 3-0 tölgypalló 112*— 
50 „ 4-5 » 132-— 
60 » veresfenyődeszka ___ . . . 7 4 ' — 

32500 db gömbölyű nyársfarud — — 1- •— 
II. oszt. tölgylalpfa 4-30— 5"— 

III. „ „ 2 - 5 0 - 3-50 
rövid tölgytalpfa . . . .... —• 2 - 20 
tölgyváltó talpfa . . . . . . —• 110-— 

Cserny Gy. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
E L V E S Z E T T ÁLLAMVIZSGÁI BIZONYÍTVÁNY. 

Közhírré teszem, hogy a gyetvai (Zólyom vármegye) szüle
tésű Kmetty János részére 1882. évi október hó 25-ik napján 57. 
szám alatt kiállított eredeti erdészeti államvizsgái bizonyítvány 
elveszvén, annak pótlására 1907. évi 2. szám alatt az eredetivel 
egyenlő értékű hiteles másodlat állíttatott ki. 

Budapest, 1907. évi január hó 26. 
Horváth Sándor s. k., 

min. tanácsos, az erdészeti állam-
vizsgáló bizotiság jelenlegi elnöke. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Reinfuss Félix életrajzához. Amidőn lapunk élén elhunyt 
érdemes igazgató-választmányi tagunknak, Reinfuss Félixnek 
arczképét közöljük, a lapunk legutóbb megjelent számában közölt 
életrajzi adatokat az utólag tudomásunkra jutott alábbi adatokkal 
egészítjük ki: 

Reinfuss Félix 1866. évi október hó 1-től november hó 3-ig 
gróf Branicki szuchai (galicziai) uradalmában, 1866. évi november 
hó 15-től 1867. évi február hó 1-éig gróf Schönborn-Buchheim 
munkácsi uradalmában, 1867. évi márczius hó 1-től 1870. évi 
július hó végéig gróf Károlyi füzes-radványi uradalmában és 
1870. évi augusztus 1-től 1877. évi márczius végéig a gróf 
Keglevich Bélának, majd később gróf Zichy Félix tulajdonát 
képelő tornai uradalomban szolgált. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. é. közgyűlése előre
láthatólag június hó 16-án fog Pécsett végbemenni. A részletes 
programm ugyan még nincsen megállapítva és az igazgató-választ
mány által elfogadva, az eddigi tárgyalások alapján azonban 
mégis a következőket közölhetjük t. olvasóink előzetes tájé
kozásán. 

A résztvevők június 15-én gyülekeznek Pécsett, este ismer
kedési estély (étkezés étlap szerint) a kiállítás területén. Június 
16-án d. e. 10 órakor közgyűlés a kiállítási ünnepélyek csarno
kában. A közgyűlés program injában egyik fontos erdőgazdasági 
kérdésünk feletti értekezés is fog szerepelni. Délben a vendég
szerető város vendégeli meg a közgyűlés tagjait, délután a város 
parkszerű erdejének megtekintése következnék. 

Június 17-ére Frigyes főherczeg ő fensége bellyei uradalmá
nak megtekintése van tervbe véve. Evégből a kirándulók kora 
reggel (valószínűleg különvonaton) Baranyavár-Pélmonostorra 
utaznak, onnan pedig részben erdei vasúton, részben kocsikon a 
főhercegi erdőkbe, egészen a vémelyi Dunaághoz rándulnak, 
útközben megtekintve az ottani erdőségeket és a ben nők űzött 
gazdaságot. Délután a társaság hajóra szál és a vémelyi Duna
ágon, majd a Nagy-Dunán és a Dráván Eszékre megy, ahol az 
éjjelt tölti. 



Június 18-án reggel vasúton utazás Belistyére a Quttmann 
H. S. cég nagyszabású faipartelepeinek megtekintése végett. Belis-
tyén a kirándulás befejezést nyer. 

Ugy véljük, hogy a közgyűlés tervezetének e rövid ismerte
téséből is kitűnik, hogy az érdekesnek, tanulságosnak és kelle
mesnek ígérkezik. Pécs sz. k. város az ott készülő nagyarányú 
országos kiállítással már önmagában is nagy vonzerőt gyakorol, 
de szaktársaink bizonyára örömmel fogják megragadni az alkal
mat arra is, hogy a magas színvonalon álló bellyei erdőgazdaságot 
és a híres belistyei ipartelepeket megtekintsék. 

A kincstár ujabb erdővásárlása. Az állam a matheóczi 
erdőtársulat tulajdonát képező nagylomniczi, 556 k. holdas bir
tokot, melynek túlnyomó része erdő, 300.000 K-ért megvásárolta-
Ez a birtok a lomniczi csúcstól a tátralomniczi gyógyfürdő és 
nyaraló-telepig húzódik le. Ennek a birtoknak a megvásárlása 
nemcsak igen kívánatos, de szükséges is volt; azelőtt ugyanis 
be volt ékelődve a kincstár tátralomniczi birtokába, mely most 
e vásárlás folytán czélszerü kiegészítést nyert. Cs. 

Az apácza-lepke, erdeinknek ez a veszedelmes ellensége, 
Csehországban, Porosz-Sziléziában veszedelmes mértékben jelent
kezett a mult év nyarán. Csehországban különösen két fellépési 
körzet állapitható meg; az egyik északon: Rumburg, Leipa, 
Reichenberg táján, a másik a cseh-morva határ mentén. A baj 
állítólag a porosz-sziléziai erdei fenyvesekből származott át és a 
Morvaországgal határos megyéink erdőtisztjeit mindenesetre éber
ségre inti. Az Országos Erdészeti Egyesület felterjesztésben figyel
meztette a kormányt a közelgő veszélyre. 

Erdőőröknek az Orsz. Gazdasági Segélypénztár utján 
való biztosításánál a munkaadók szempontjából a következők 
veendők különös figyelembe. 

Az 1900. évi XVI. és az 1902. évi XIV. t.-cz. alapján a 
nyugdijbiztositás kétféle módon eszközölhető. 

Az egyik mód, amely az 1902. évi 6531. eln. sz. földmiv. 
min. rendelet 7. §-ában olvasható, az, hogy az illető községi elöl
járóság utján felvétel czéljából az előirt 6. sz. mintán bejelentett 
egyének nevére rendes tagsági könyvek állíttatnak ki. 

Ily esetben a tagsági könyv tekintet nélkül arra, hogy a 



tagsági dijakat ki fizeti, azonnal azon egyén legszemélyesebb 
tulajdonát képezi, akinek nevére az kiállíttatott s tőle a munka
adó által büntetés terhe alatt nem vehető el. Ha az ily módon 
biztosított egyén szolgálatát elhagyja, tagsági könyvét, mint jogos 
tulajdonát, magával viszi. 

A másik mód, mely az előbb említett rendelet 14. §-ban 
tárgyaltatik, csakis oly egyénekre vonatkozik, akik után munka
adójuk a törvény szerinti évi 120 filléres hozzájárulást is fizeti. 
Ezen módnál a jelentkezésnek nem kell egyénenként a községi 
elöljáróságnál történnie, hanem az ily esetben a munkaadó az 
előirt 15. sz. mintájú nyilatkozat pontos kitöltése utján össze
írja, a kötelező nyilatkozatot két tanú előtt aláírja s az azon fel
tüntetettek életkorának helyességét, valamint azt, hogy az ily módon 
(mely röviden átszámitásos módnak is neveztetik) biztosítandó 
egyének után a munkaadó a 120 filléres hozzájárulással meg
rovatott ennek megtörténte képezvén az átszámitásos mód 
szerinti biztosítás alapját — az illetékes községi elöljáróság által 
megfelelő záradékban igazoltatja. Ennek megtörténte után a 
nyilatkozat fejenkint 2 kor. felvételi és a megfelelő csoportbeli 
egész évi tagsági díjjal egyidejűleg az Országos Gazdasági 
Munkás- és Cselédsegélypénztárhoz (Budapest, V. Alkotmány-utcza 
ló. sz.) küldendő be. 

Ezen módnál az egyesek részére nem állíttatnak ki tagsági 
könyvek, hanem a befizetésekről a munkaadónak biztosítási 
okmány állíttatik ki és küldetik meg, akinek befizetései a köz
pontban külön számlán tartatnak nyilván. 

Ha az ily módon biztosított egyén szolgálatát elhagyja és a 
javára befizetett tagsági dijaknak a törvényben a szolgálati éveihez 
képest megállapított hányadát munkaadójának meg nem téríti, 
jogában áll a munkaadónak a távozástól számított egy éven belül 
a befizetéseket egy másik egyén javára átíratni olyképpen, hogy az 
újonnan felfogadott egyént - uj felvételi dij lefizetése mellett — 
a tagok sorába ismét a 15. sz. mintájú nyilatkozaton s az előbb 
elmondottak szerint bejelenti s ilyképpen az uj egyén után annyi 
esztendőre nem fizet tagsági dijat, mint a hány évre azt az eltá
vozott után már megfizette. 

Ha az alkalmazott tíz évig egy és ugyanazon munkaadónál 



szolgál, akkor a befizetett tagsági dijak a törvény értelmében már 
nem számithatók át s az illető biztosított egyén javára iratnak 
illetve kívánságához képest kezeltetnek. 

A munkaadóra nézve az átszámitásos mód szerinti biztosítás 
előnyösebb, mert a tiz évnél rövidebb ideig nála szolgáló egyének 
után befizetett dijakat utódaikra átszámittathatja, s viszont ha 
nála az illető tiz évig szolgál, tudatában lévén annak, hogy 
ellátásáról gondoskodva van, buzgóbban, odaadóbban és meg
nyugvással teljesiti kötelességeit, abban a további reményben, 
hogy munkaadója róla a betöltött tiz év után sem fog meg
feledkezni, hanem a befizetéseket addig mig szolgálatában áll, 
tovább is fizeti, ami módjában áll, vagy pedig az összeget 
az alkalmazott részére, haláleseti segély alakjában a pénztárnál 
tőkésiti. 

Miután közszempontból is fontos, hogy a balesetbiztosítás 
minél szélesebb rétegekre kiterjesztessék, igen kívánatos, ha a 
munkaadók erdőőri személyzetüknek - ha őket az átszámitásos 
mód szerint, vagy könyvek mellett tovább biztosítani nem 
óhajtják — az összeírásba történt felvételét szigorúan ellen
őrzik, nehogy a közegek mulasztása miatt bárki is megfosztassák 
a pénztár segélyétől, mert az összeírásba szószerint felvett egyé
neknek, illetve azoknak, akik változás esetében az összeírásba 
felvettek helyébe lépnek, nemkülönben családjaiknak az 1900. évi 
XVI. t.-cz. 23. §-a értelmében a segélypénztár baleset, baleset 
miatti rokkantság és baleset miatti halál esetében olyan segélyt 
ad, mint önként belépő rendkívüli tagjának, vagyis: ingyen gyógy
kezelést, ezenkívül egy hétnél tovább tartó munkaképtelenség 
idejére 60 napon belül napi 1 K-t, azontúl havi 10 K segélyt; 
baleset miatti halál esetén 400 K-t, ha család nem marad 100 K 
temetkezési segélyt. Gaal Károly. 

Az erdőbirtok ér téknövekedése. Clam-Gallas Ferencz gróf
nak a csehországi Friedland, Reichenberg Grafenstein és Lamberg 
városok határában 31.625 hektárnyi erdőbirtoka van, mely után 
a gróf 1905-ben nem kevesebb, mint 274.494 korona, vagyis 
hektáronkint 8'68 korona adót fizetett. 

Az uradalmi erdőhivatal a mult év végén bezárult reichen-
bergi kiállítás erdészeti csoportjában érdekes kimutatást állított 



ki, mely az erdőbirtok jövedelmezőségének növekedésére vet 
világot. 

E kimutatás szerint az uradalmi erdőhivatal a következő 
átlagárakat érte el el a fa egy köbmétereért: 

1820-ban az elért átlagos faár 3-50 korona 
1830 » „ ii . u II 3'80 II 

1840 „ ii ii i" II 4-50 II 

1850 „ ii „ II II 6 5 0 II 

1860 „ ii ii „ II 7-60 » 
1870 „ ii >; II II 8- — II 

1880 „ ii ' ; ff' [ : ' M ] ; | OM"E>I 10-30 1 .íwjfn 
1890 „ „ II II II 10-40 
1900 „ ii 11 1/ II 11-50 
1905 „ ii II II II 1.2 — korona 

vagyis Clam-Oallas gróf erdőbirtokának az értéke — a faárakat 
alapul véve - - az 1820. év óta 371 százalékkal emelkedett. (F. L.) 

Fának szállitása automobilokon. A Neudörfer testvérek 
csaczai fatermelő czég az eperjesi g. kath. püspök 2600 k. holdnyi 
erdőrészét megvásárolván, termékeit automobil-kocsikon szállítja 
Neumarkt galicziai városba, honnan Németországba továbbittatik, 
más része pedig a Dunajeczen letutajoztatik. 

Van-e a bükkfahéjlisztnek tápláló értéke? Takarmány-
ínség idején már gyakran foglalkoztak avval, hogy egyes fák 
fürészporát is takarmányul felhasználják. 

A „Köztelek" f. é. január hó 12-én megjelent füzetében 
Zaitschek Artúr dr. számol be az e téren tett kísérletekről. Az 
1904. évi takarmányinség idején ugyanis falisztet, nevezetesen 
bükkfahéjlisztnek forgalomba hozatalát megkisérlették. A föld
mivelésügyi miniszter megbízásából a m. kir. állatélettani állomás 
lett megbízva a bükkfahéjliszt tápláló értékének meghatározásával. 
A kísérleteket 2 juhon és sertésen végezték. Az állatok 5 napi 
éheztetés után sem igen ettek a bükkfahéjlisztből és súlyok igen 
csökkent. Bükkfahéjliszt és melasz keverékének etetése valamivel 
jobban sikerült. 

A kísérletek általában azt mutatták, hogy a bükkfahéjlisztből 
táplálóanyagok egyáltalában nem szívódtak fel, vagyis hogy a 
bükkfahéjlisztnek tápláló ereje egyáltalán nincsen és ezért sem a 



takarmányok, sem a póttakarmányok közé nem sorolható; egyedül 
melasz felszívó képessége és nyers rosttartalma jöhetne ebből a 
szempontból tekintetbe, erre a czélra azonban pl. a szalma, 
polyva, kukoriczacsutka stb. jobban megfelelnek. 

Óriási tö lgyfakorongot ajándékozott a Neuschloss czég 
1905-ben (amint a Növénytani Közleményekben olvassuk) a buda
pesti m. kir. tudományegyetemi növénykertnek. A kocsányos 
tölgyfa (Quercus pedunculata Ehrh) korongját a belovári erdőben 
vágták. Átmérője 2 3 7 - 240 cm, kerülete tehát 7 -5 m, úgy, hogy 
4 ember is alig karolhatja át. Sugárirányban 197 évgyűrű számol
ható meg rajta. Tehát a fa körülbelül 200—205 éves volt. A 35 cm 
magas korong súlya 11 mm és teljesen egészséges és ép. 

Halálozás. Cialló József m. kir. főerdész Miskolczon m. hó 
23-án életének 64. évében elhunyt. Béke hamvaira! 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Temesváry Béla m. kir. erdőmestert 
Beszterczebányáról áthelyezte, Fekete Zoltánt a selmeczbányai bányászati és 
erdészeti főiskola adjunktusát pedig (a magyarországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámába) főerdészszé kinevezte a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalhoz 
s előbbit az ellenőrködői teendők ellátásával, utóbbit pedig az erdőrendezőség 
vezetésével bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Fröhlich Brúnó m. kir. 
erdészjelöltet a rimaszombati m. kir. állami erdőhivatal kerületéből Budapestre 
s beosztotta szolgálattételre a vezetése alá tartozó minisztérium erdészeti I/A. 
főosztályába. 

Takács Menyhért, a premontrei kanonokok főapátja a rend jászói stb. 
uradalmainak vezetőjévé, főerdészi czimmel Lengyel Viktor eddigi m. kir. erdészt, 
Reinfuss Félix volt prépostsági erdőmester fiát nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Biró Zoltán m. kir. erdészt a terebes-
fejérpataki erdőgondnokságtól Máramarosszigetre, Kovássy Kálmán m. kir. 
erdészt pedig Máramarosszigetről a terebesfejérpataki erdőgondnoksághoz 
helyezte át. 



c £ ? ú£ rí* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett erdőknél alkal
mazott erdőtisztek létszámában áthelyezte Búzás János m. kir. erdőgyakornokot 
a nagyváradi m. kir. állami erdőhivataltól a budapesti m. kir. állami erdőhivatal 
kerületébe Váczra. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Fejér Kálmán m. kir. erdészt a besz
terezebányai m. kir. állami erdőhivatal kerületéből a csíkszeredai m. kir. állami 
erdőhivatal kerületébe, íttu Mihály m. kir. erdészt a csíkszeredai m. kir. állami 
erdőhivatal kerületéből a kaposvári m. kir. állami erdőhivatal kerületébe áthelyezte 
és előbbit a gyergyótölgyesi, utóbbit az igali m. kir. járási erdőgondnokság 
vezetésével bizta meg. Egyszeismind áthelyezte Küzdy Árpád m. kfr. erdészt 
a kaposvári m. kir. állami erdőhivatal kerületéből a csíkszeredai m. kir. állami 
erdőhivatalhoz központi szolgálattételre. 

* 

A m. kir. földmiveléuigyi miniszter a községi erdők állami kezelésénél 
alkalmazott erdőtisztek létszámában áthelyezte Pokorny István m. kir. erdész-
jelöltet Máramarosszigetről Ökörmezőre s megbízta az ottani m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett erdőknél 
alkalmazott erdőtisztek létszámában áthelyezte Hermann János m. kir. erdész
jelöltet a nyitrai m. kir. állami erdőhivatal kerületéből az eperjesi m. kir. állami 
erdőhivatal kerületébe. 



ERDÉSZETI RENDELETEK TARA 

JEGYZŐKÖNYV 
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1906. évi 

deczember hó 29-én tartott rendes évnegyedes gyűléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, a bizottság elnöke ; 
Nagy Károly m. kir. főerdőtanácsos, a bizottság előadója ; Tomcsányi Gyula 
miniszteri tanácsos, Szenes József, Pech Kálmán és Nagy Vincze m. kir. főerdő-
tanácsosok, Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelő, Arató Gyula m. kir. erdő
tanácsos bizottsági tagok és Spettmann János m. kir. főerdész, a bizottság 
jegyzője. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat és az ülést határozatképesnek 
nyilvánítván megemlíti, hogy Laitner Elek és Havas József miniszteri tanácsosok, 
továbbá Kócsy János m. kir. főerdőtanácsos és Simenszky Kálmán kir. erdő
felügyelő bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

I. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1906. évi 
szeptember hó végén mutatkozó pénztári álladékáról az alap számvivője által 
összeállított kimutatást, mely szerint: 
az alap álladéka az 1906. évi szeptember hó végével lezárt számadás szerint: 

I. Értékpapírokban. 
A Magy. leszámítoló- és pénzváltó bankban elhelyezett 195.000 K n. é. 

4°/o-os koronajáradék-kötvény ._. 195.000 K — fill. 

II. Folyó- és cheque-számlák. 
1. A Magy. leszámítoló- és pénzváltó bankban nyitott 

folyószámlán 14.353 K — fill. 
2. A m. kir. postatakarékpénztárban nyitott 15666. sz. 

chequeszámlán __ .... 3.168 K 44 fill. 17.521 K 44 fill. 

Összesen 212.521 K 44 fill. 

Ebből az összegből e s k : 
I. Az alaptőkére . . . . . . 131.841 K 16 fill. 
II. A folyó kezelésre 80.680 K 28 fill. 

Összesen 212.521 K 44 fill. 
A folyó kezelésre kimutatott 80.680 K 28 fill.-ből pedig esik: 
1. Az 1906/7. tanévre engedélyezett segélyekre . . . . . . 45.530 K — fill. 
2. Az 1906. évi bruttó jövedelemre 35.150 K 28 fill. 

Összesen 80.680 K 28 fill. 
Budapest, 1906. évi szeptember hó 30-án. 

Huttya Pál s. k. 
az alap számvivője. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi és az alap előadójának indítványára 
elhatározza, hogy a Magyar leszámítoló és pénzváltó bankban folyó számlán 



elhelyezett pénzösszeg feleslegéből a kedvezőbb gyümölcsöztetésre való tekintetből 
5000 (ötezer) K n. é. 4%-os koronajáradékkötvényt vásárol s ezáltal az érték
papírokban elhelyezett összeget 200.000 K-ra kiegészíti; ennek foganatosítására 
pedig a Leszámítoló- és pénzváltó bankot felkéri. 

II. Az alap előadója bemutatja Mihályfi Mihály m. kir. erdőmester bead
ványát, melyben nevezett jelenti, hogy az alapból 200 K segélyben részesített 
Mária nevü leánya időközben a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
engedélye alapján a 700 K évi tartási dij felének elengedése mellett a beszterce
bányai felsőbb leányiskola internátusában nyert elhelyezést; kéri a bizottságot, 
hogy a jelzett kedvezmény élvezete mellett az alapból adományozott 200 K 
segélyt továbbra is megtarthassa. 

A bizottság tekintettel arra, hogy folyamodónak, a tartásdij felének elenge
dése mellett is, a nevezett leánya taníttatásával kapcsolatosan az alapból nyert 
200 K segélynél nagyobb kiadásai vannak és tekintettel folyamodó vagyontalan
ságára: a 200 K segélynek meghagyását határozza el. 

III. Előadó bemutatja özv. Fülepp Lajosné kérvényét, melyben nevezett 
özvegy József nevü fia részére, ki az 1906/7. tanévben az I. gymn. osztályba 
fog járni, segélyt kér. 

Tekintettel arra, hogy segélyek alapszabályszerüleg évenkint csak egyszer, 
még pedig julius havában osztatnak ki, a kérelem figyelembe nem vehető s a 
bizottság elhatározza, hogy az özvegy erről megfelelően értesíttessék. 

IV. Előadó bemutatja Jákó Jenő m. kir. főerdésznek kérvényét, melyben 
nevezett az alapból az 1906/7. tanévre Anna nevü leánya részére adományozott 
300 K segélynek a máramarosszigeti felsőbb leányiskola II. osztályába járó Janka 
nevü leánya részére való átruházását kéri, mert Anna nevü leánya helyszűke 
miatt a budapesti II. kerületi tanítóképző intézetbe nem vétetett fel. 

Tekintettel arra, hogy nevezett főerdész 6 ellátatlan gyermeke közül Anna 
és Janka nevü leányai részére a szabályszerűen előirt időben folyamodott segélyért 
s mindkét leány segélyezésére érdemesnek találtatott akkor, a bizottság ennek 
alapján az Anna nevére adományozott 300 K segélynek Janka nevü leányára 
való átruházását hozza javaslatba. 

V. Előadó előterjeszti özv. Lengyel Ödönné kérvényét, melyben nevezett 
kéri, hogy a Mária nevü leánya részére adományozott 200 K segélyt az alapból 
szintén 200 K segélyben részesített Ilona nevü leánya élvezhesse, mert Mária, 
tekintettel gyenge egészségi állapotára, az 1906/7. tanévben nem járhat a tanítónő
képző intézetbe. 

Tekintettel az özvegynek vagyontalanságára a bizottság javaslatba hozza, 
hogy Mária nevü leánya nevéről 100 K Ilona nevü leányára átruháztassék s 
hogy ezáltal ennek segélye 300 K-ra, vagyis arra a maximális összegre egészít
tessék ki, mint amennyi az alapszabály szerint özvegy asszonynak egy gyermek 
után adományozható; 100 K-t pedig a bizottság az alaptőkéhez tart csatolandónak. 

Előadó bemutatja Puza Ilona kérvényét, melyben nevezett kéri, hogy az 
Elvira nevü leánya részére adományozott 200 K segélyt megtarthassa, dacára 
annak, hogy leánya gyenge egészségi állapotára való tekintettel nem járhat az 



1906/7. tanévben a máramarosszigeti felsőbb leányiskola II. osztályába, hanem 
ismételten látogatni fogja a nagybocskói elemi iskola VI . osztályát. 

Minthogy az nem képez feltétlen szükséget, hogy nevezett leány a nagy
bocskói elemi iskola VI . osztályát ismételten látogassa, a bizottság a kérelmet 
teljesíthetőnek nem tartja és elrendeli, hogy a 200 K az alaptőkéhez csatoltassék. 

VII . Előadó bemutatja Rákóczy Károly számvizsgálónak a bizottsághoz 
intézett értesítését, mely szerint nevezett az alapból a Béla nevü fia részére 
adományozott 200 K segélyről köszönettel lemond, mert fia a kolozsvári egyer 
temre iratkozott be. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 K-nak az alaptőkéhez 
való csatolását elrendeli. 

VIII. Előadó bemutatja özv. Németh Pálné beadványát, melyben nevezett 
kéri a bizottságot, hogy a Jolán nevü leánya részére adományozott 300 K segélyt 
hagyja meg, jóllehet leánya betegség miatt az 1906/7. tanévben a kassai tanítónő
képző intézetbe egyátalán járni nem fog; egy utólag benyújtott kérvényben 
pedig kérelmét oda módosítja, hogy a segély Anna nevü leányára ruháztassék 
át, aki az elemi iskola 3. osztályába jár. 

Tekintettel arra, hogy Jolán az 1906/7. évben nem jár iskolába; továbbá 
tekintettel arra, hogy a most még érvényben álló alapszabályok szerint az elemi 
iskola 3-ik osztályába járó nevü leánya még segélyben egyáltalán nem részesít
hető, a bizottság kimondja, hogy a segély sem Jolán részére nem hagyható meg 
sem Anna nevü leányára át nem ruházható. A bizottság elrendeli tehát, hogy 
a 300 K segély beszüntettessék s az alaptőkéhez csatoltassék. 

IX . Előadó bemutatja Kovács Pál m. kir. erdész (Fogaras) kérvényét, mely
ben nevezett kéri, hogy az alapból Irma nevü leánya részére adományozott 
200 K segélyt megtarthassa, jóllehet leánya a nagyszebeni Szentferenczrendi 
nővérek intézetében 8 K havi ellátási kedvezményben részesül. 

Tekintettel a 8 K ellátási kedvezménynek csekélységére és arra, hogy a 
jelzett kedvezmény mellett az alapból adományozott segély folyamodó részére 
a mult évben is megokoltan érintetlenül hagyatott és minthogy kérvényezőnek 
vagyoni állapota a mult év óta nem változott, a bizottság ez évben is a segély
nek meghagyását határozza el. 

X . Előadó előterjeszti Sailer György erdőszámvizsgálónak kérvényét, mely
ben aziránt folyamodik, hogy az Irén nevü leányának adományozott 200 K 
segélyt megtarthassa, jóllehet nevezett leánya időközben a máramarosszigeti 
„Mária Valéria" nevü leánynevelő intézet internátusában ingyenes helyet nyert. 

Tekintettel folyamodónak vagyontalanságára és arra, hogy az ingyenes 
elhelyezés mellett még a 200 K-t is jóval felülmúló költségei vannak leánya 
neveltetésével kapcsolatban, a bizottság a 200 K segélynek meghagyását hatá
rozza el. 

X I . Előadó jelenti, hogy Ruzicka Ágost kir. erdőmesternek 1906. évi 
szeptember havában beküldött ama nyugtájából, melylyel a Radoslav nevü 
fia részére nyert 200 K segélynek az emiitett hónapra esedékes részletét akarta 



kivenni, kitűnt, hogy nevezett erdőmesternek fia a zágrábi reálgimnáziummal 
kapcsolatos kereskedelmi iskola II. osztályát látogatja. Felmerül tehát az a kér
dés, hogy mindennek daczára meghagyható-e a segély ? 

Minthogy az érvényben levő alapszabálynak 2. szakasza értelmében segély
ben csak az érettségi bizonyítványt szolgáltató gimnáziumokban és reáliskolákban 
tanuló fiúgyermekek részesíthetők s ennélfogva a kereskedelmi iskolákat láto
gatók a segélyezésből ki vannak zárva, a bizottság a 200 K segélynek beszün
tetését határozza el és elrendeli, hogy ez az összeg is az alaptőkéhez csatoltassék. 

XII . Előadó bemutatja Zajc Carmelo kir. főerdésznek kérvényét, melyben 
nevezett kéri a bizottságot, hogy az alapból az 1906 7. tanévben Zdenka nevü 
leánya részére adományozott 200 K segélyt megtarthassa, jóllehet leánya beteges
kedés folytán nem nyilvános, hanem magánjellegű iskolát látogat. 

Minthogy a kérelem az alapszabályok 2. szakaszában foglaltakkal ellen
kezik, a bizottság a kérelmet teljesíthetőnek nem tartja s ennélfogva a 200 K 
az alaptőkéhez fog csatoltatni. 

XI I I . Előadó bemutatja a bizottságból kiküldött és Tomcsányi Gyula minisz
teri tanácsos, Nagy Károly m. kir. főerdőtanácsos és Arató Gyula m. kir. erdő
tanácsos, biz. tagból álló albizottságnak jelentését a délmagyarországi magyar 
közművelődési egyesületnek a nagymélt. földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz 
intézett s onnan az 1906. évi 54929. szám alatt a bizottsághoz véleményezés 
végett áttett kérelme tárgyában, melyben nevezett egyesület kéri a minisztert, 
hogy a földrr-ivelésügyi minisztérium ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyező alapból az emiitett egyesületnek Szegeden 
épülő internátusában alapítványi helyeket létesítsen. 

A bizottság a kiküldött albizottságnak jelentése alapján és a kérdés beható 
megvitatása után a kérelmet teljesíthetőnek nem tartja. Mert egy-egy alapítvány 
hely az internátusban értesülés szerint 400 K-ban van megállapítva, már pedig 
az alapszabályok 7. szakasza értelmében egy gyermek után legfeljebb csakis abban 
az esetben adható a nevelési alapból 400 K évi segély, ha a gyermek apátlan 
és anyátlan vagyontalan árva ; továbbá, mert az internátusi alapítványi helyek csak 
a délmagyarországi magyar közművelődési egyesület működési területén lakó 
erdőtisztek gyermekeinek, illetve árváinak volnának adományozhatok, ami által 
a nevelési alapból évenkint kiosztás alá kerülő segélyösszegnek egy része egy-
oldalulag köttetnék le és általában, mert az internátusi helyeknek alapítása a 
nevelési segélyek kiosztásában oknélküli komplikácziókat idézne elő akkor, mikor 
a nevelési alapból közvetlenül nyert segélylyel az illető szülő vagy gyám köz
vetlenül is elhelyezheti a gyermekeket a szóban forgó internátusban. Egyúttal 
azonban a bizottság a kérelmet a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák ter
jeszti elő, hogy talán valamely más rendelkezésre álló alapból volnának a szóban 
forgó internátusban alapítványok létesíthetők. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Horváth Sándor s. k. 

a bizottság elnöke. Spettmann János s. k., 
a bizottság jegyzője. 

Nagy Károly s. k., 
a bizottság előadója-





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. 

D í j s z a b á l y z a t . Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan (80) 
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 számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

T á b l á z a t o k , nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Langfelder V. 
gépgyár 

Bpesí, VI., Fígyelö-u. 14. 

G Y Á R T : 

keretfürészeket, 

stabil és félstabil w 
gőzgépeket, w  % 

Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi V. füzetének 
HIRDETÉSEI. 



il 

Égercsemete eladó gróf Nádasdy Tamás erdészeténél Nádasd-
ladányban, h'ejérmegye. 

1 éves 8-- 1 2 cm magas ezer 5-— K 
1 éves 8-- 1 2 a magas százezer 400-— n 

2 éves 30- - 4 0 magas ezer... . . . . . . 10 '— tt 

2 éves 30-- 4 0 n magas tízezer _ _ . _ 8-50 
3 éves 45- - 7 0 a magas ezer.__ 20-— V 

helyben, Fejér-Zichyfalva állomásra szállítva. (8. II. 1.) 

DRÓTKERÍTÉSEK EtKEK 
KOLLERICH PÁL ÉS FIAI 
c s . é s kir. udvari szállítók, első magy. sodronyszövet, fonat és szitaáru gyárában 

Budapesten, IV. ker.. Ferencz-József rakpart 21. sz. 
Képes árjegyzék és költségvetések ingyen. ( I . X I I . 9.) 

H O L F E L D erdötanácsos-íele 
v a d t a k a r m á n y , illetőleg 

(jz-nyalatópor és öz-nyalatókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 2(S éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható & x v e> 

ill. rjz-nyalafóport 
HOLFELD erdötanácsos örökösei 
Eichwald , Tepl i tz melfiett (Csehország) 



Faeladási hirdetmény. 497/1907. sz. — A zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatal tanácstermében a folyó 1907. évi márczius hó 26-án 
délelőtt 1 / 2 l l órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül az erdőhivatal kerületében: a bródi, garamrévi, 
geletneki és jalnai erdőgondnokságokhoz tartozó összes erdőkből, 
továbbá a körmöczbányai erdőgondnokságban a „B" gazdasági 
osztály I. vágássorozat 1. erdőtagjának kivételével, a „B" gazda
sági osztály összes Garam felé hajló erdőrészeiből az 1907—1911 
években kitermelhető és a kir. kincstár által a garamparti rako
dókra, illetve a zsarnóczai gőzfürész rakodójára kiszállított, minden 
felelőség nélkül évente mintegy 6000—8000 m3-t kitevő jegenye
fenyő, luczfenyő, erdeifenyő, juhar, kőris és szil épületi és műfa. 

Ezen faeladással, illetve vétellel a zsarnóczai háromkeretes 
gőzfürész bérletének kötelezettsége van összekötve 6000 (hatezer) 
korona évi bér fizetéssel. 

Kikiáltási egységárak a következők: 

a) jegenyefenyő, luczfenyő és erdeifenyőnél: 
12—19 cm középátmérővel /rc3-kint . . . 10 -80 K 
20—28 „ középátmérővel /ra3-kint . . . 14 -50 „ 
29 cm és ennél vastagabb középátm./rc3-kint.__ 17-— „ 
7—11 cm vastag kézépátmérővel és legalább 

3 méter hosszú rudfáért darabonkinl . . . . . . . . . . . . 0 - 46 » 
b) juhar, kőris és szilfánál: 
20—28 cm középátmérővel m 3-kint 16 -25 K 
29 cm és ennél vastagabb középátm. //z3-kint 20-— „ 
Bánatpénz 20.000 korona. 
Csakis oly ajánlatok vétetnek figyelembe, amelyekben a 

kikiáltási árakat meghaladó felüligéret valamennyi fanemre és 
választékra vonatkozólag, betűkkel és számokban kiirt egy és 
ugyanazon százalékban ajánltatik meg. 

A feltételek ugy a földmivelési minisztérium erdészeti főosz
tályában (Budapest, Zoltán-utca 16. sz. III. emelet), mint a zsar
nóczai erdőhivatal hivatalos helyiségében 1907. évi február hó 
15-től kezdve betekinthetők és átvehetők. 

Zsarnóczán, 1907. évi február hó 9-én. M. kir. erdőhivatal. 
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termelt mintegy 800.000 kétéves kocsánytalan tölgyfacsemete az 
1907. év tavaszán kerül eladásra. A csemeték ára, gondosan ki
szedve, jól becsomagolva forróencsi vagy liszkatolcsvai vasúti 
állomáshoz szállítva, ezrerMut 8 K 50 illlér. Megrendeléseket 
bármikor elfogad báró Maillot György-féle erdőgondnokság Baskó, 
u. p. Boldogkőváralja (Abauj-Tornamegye). (3 IV. 3.) 

Tölgymakk kocsányos és kocsánytalan valamint csermakk 
legjutányosabb árban beszerhetők Wimmer Ignácz magkeres
kedő czégnél Nagyatááon (Somogymegye). (6. V. 3.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 2739/1906. sz. — A viczei telepesek 
közös erdejének B üzemosztálya 1., 2., 3. és 10. osztagain összesen 
63'9 kat. holdon megbecsült és cserhántásra alkalmas 3156 níé 

tölgyfa és 640 rakás tölgygalyfának eladása iránt 1907. évi márcz. 
hó 7-én, délelőtt 10 órakor Viczén, a községházánál Írásbeli zárt
ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános szóbeli árverés fog 
tartatni. Az összes fatömeg kikiáltási ára 9345 korona 71 fillér. 
Bánatpénz 935 korona. 

Versenyezni szándékozók felkéretnek, hogy az árverésen részt 
venni vagy pedig az ivenként egy korona bélyeggel és a meg
ajánlott vételár 10%-ának megfelelő bánatpénzzel ellátott írásbeli 
zárt ajánlataikat a versenytárgyalás megkezdése előtt az árverező
bizottsághoz nyújtsák be. Később beérkező, valamint távirati uton 
tett ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az árverési és szerződési feltételek a magyarnemegyei telep-
kezelőségnél és a kolozsvári m. kir. telepítési felügyelőségnél a 
hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Kolozsvár, 1907 január hó 27. 
(11) M. kir. telepítési felügyelőség. 

Pályázati hirdetmény. 27/1907. sz. A báró Bánffy ura
dalomnál két erdőgyakornoki állásra pályázat nyittatik. 

Az 1200 (ezerkétszáz) korona évi fizetéssel, természetbeni 
lakással és tüzifajárandósággal javadalmazott fenti állásokra pályázni 



Kitt György 
f ö l d b i r t o k o s 

ÁBRAHÁMFALU 
Turócz itt, ti, p. Tót-Próna 

körülbelül 4 millió eladó, 
2, részben 3 és részben 
4 eves. 

Árjegyzék, valamint a 
csemetékről való minta 
kívánatra ingyen és bér
mentve küldetik. (7 v 2) 

Pályázati hirdetmény. 56/1907. sz. — Szolnok-Doboka vármegye 
területén állami kezelésbe vett községi és némely más erdő és 
kopár területek védelménél elhalálozás folytán egy főerdőőri és 
illetőleg fokozatos előléptetés esetén megüresedendő egy erdőőri 
állomásra pályázat nyittatik. 

Illetmények: a főerdőőr évi bére 600 korona, az erdőőré 
500 korona, évi lótartási átalány 200 korona, évi egyenruha átalány 
70 korona, évi irodaátalány 10 korona, lakáspénz 120 korona (Dés 
városában 160 korona). 

Kérvények folyó 1907. év márczius hó 15-ig alulirt m. kir. 
állami erdőhivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez a) erdőőri szakvizsga, b) születési, c) orvosi, 
d) szolgálati bizonyítvány eredetiben vagy hiteles másolatban 
okvetlenül csatolandó. 

kívánók felhivatnak, hogy az erdészeti főiskola sikeres bevégzését 
és eddigi alkalmaztatásukat igazoló hiteles bizonyítványaikkal fel
szerelt pályázati kérésüket folyó évi márczius hó 15-ik napjáig 
alólirt czimre annál is inkább nyújtsák be, mert később beérkező 
folyamodványok figyelembe vétetni nem fognak. 

Kinevezettek kötelesek állomáshelyüket folyó évi április hó 
első napján elfoglalni. 

Azok, kik önkéntességi katonai kötelezettségöknek eleget tettek 
és az oláh nyelvet szóban bírják, előnyben részesülnek. 

Szászrégen, 1907. évi február hó 12-én. 
(12) A báró Bánffy uradalom erdőhivatala. 



Tavaszi idényre I. rendű szlavóniai kocsányos és kocsánytalan 

tölgy vető m a kkot 
ajánl jutányos áron R E I C H V I L M O S , S Z I S Z E K 
(Horvátország). (16. 111. 2.) 

Bükkfaeladási hirdetmény. 102/907. sz. — Hordó község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy Besztercze-Naszód vármegyében 
fekvő Dósul lui Majlát nevü első határrészi erdejében kijelölt 
9 4 7 0 k. hold vágásterületen összesen 42.255 tömörköbméterre 
becsült bükkfakészlete a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében 1907. év márczius hó 12-én d. e. 11 óráig 
beadandó zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános 
versenytárgyaláson, a törvényhatóság jóváhagyásának fenntartása 
mellett el fog adatni. 

A fakészlet becsértéke 25.353 (huszonötezerháromszázötven
három) korona, melyen alól nem adatik el. Kihasználási idő 3 év. 

Az ivenkint 1 kor. bélyeggel és 1 0 % bánatpénzzel ellátott 
zárt írásbeli ajánlatok a megjelölt időben a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Ebben a megajánlott vételár számjegyekkel és betűkkel 
kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és részletes 
szerződési feltételeket ismeri, azokat elfogadja és magára kötele
zőknek tartja. 

Utóajánlatok, vagy amelyek a megfelelő kellékekkel nem 
birnak, vagy elkésve adatnak be és az árverési és szerződési fel
tételektől eltérnek, nem vétetnek figyelembe. 

Árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m. kir-

Elkésett vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek. 

Dés, 1907 február hó 5-én. 
(12/a) M. kir. állami erdőhivatal. 



erdőigazgatóságnál és a naszódi m. kir. erdőgondnokságnál 
Naszódon a hivatalos órák alatt megtekinthetők, hol az esetleg 
szükséges egyéb felvilágosítások is megadatnak. 

Hordó, 1907. évi február hó 13-án. 
(13) A község elöljárósága. 

Az Esterházy herczegi baranyaszentlőrinezi és alsólendvai 
hitbizományi uradalmakban föerdészi állás kerül üresedésbe. 
Az állás lehetőleg három hónap alatt lesz elfoglalandó. Megfelelő 
qualifikáczióval biró erdőtisztek bizonyitványmásolatokkal felszerelt 
pályázat^ kérvényüket — melyek vissza nem küldetnek 
i,Uradalmi főbérnökség" czimre, Baranyaszentlőrinczre küldjék. 
(14) 

Ruí imnlPC ÓC álOlláb diszbokrok-, fenyő- és rózsákat rész-
UyUMUIto- tf t UIMIdK , , e t e s á r j e g y z é k 8 2 er in t szállít, 

IfPrt/tlftífit/^nlfftt t e r v ^ 8 k o , tségvetés szerint készít P E C Z 
hül lölúrvIluOUACH Á R M I N császári és királyi udvari müker-

tész és faiskola tulajdonos Budapest VIII. Kálvária tér 8 . <i7—n 

Luczfenyő-cserkéreg eladása. 23,737/907. sz. — A máramaros
szigeti m. kir. erdőigazgazgatóság kerületében, az 1907—1911. 
évek alatt tarolásra kerülő rendes fenyőfavágásokban termelhető 
cserkéreg az erdőigazgatóságnál ez évi márczius hó 21-én d. e. 
10 órakor megtartandó nyilvános érverésen eladatik. 

A vágások erdőgondnokságok szerint a következő 3 csoportba 
soroltatnak és bocsájtatnak árverés alá: I. a kőrösmezei 3 erdő
gondnokságban 5 év alatt termelhető 51,721 métermázsára becsült 
cserkéreg 66,720 kor. kikiáltási árral; II. a tiszabogdányi 3 erdő
gondnokságban 74,474 métermázsa 98,268 koronával; III. a rahói 
és fejérpataki erdőgondnokságokban 14,144 métermázsa 21,070 kor. 
kikiáltási árral. 

Árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi minisztérium 



erdészeti főosztályában, az erdőigazgatóságnál és az illető erdő
gondnokságoknál megtekinthetők s kívánatra a versenyezőknek 
megküldetnek. 
(18) Földmivelésügyi miniszter. 

Erdei facsemete-eladás. 450.000 drb kétéves, igen szép 
kocsános-tölgycsemete Quercus pedunculata 0'40—1 m magas, 
tavaszi ültetésre megfelelő árban eladó. Junghans E. erdőgond
nokságánál Lunkaszprie, u. p. Dobrest, Biharmegye. (15. VI. 5.) 
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E R D É S Z E T I É P Í 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 TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX. ) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.) , 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII . és XIV.) 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 19i'0. 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 1905. évi (XXV. ) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
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 

A VADÁSZATI I S M E R E T E K K É Z I K Ö N Y V E . ír ták: Belházy J . , Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HAZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára 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 ÉS AZ E L L E N E VALÓ V É D E K E Z É S . I r ta : 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A K Ü L F Ö L D I FANEMEK M E G T E L E P Í T É S E S T B . Ir ta: Pech Dezső. Ara 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ara tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő. 

É R T E K E Z É S E K AZ E R D Ő R E N D E Z É S K Ö R É B Ő L . Irta : Bund Károly. Ára 4 K. 

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. 

Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 
egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 

AZ E R D Ő K B E R E N D E Z É S E . 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 . I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K. 
II . f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ara 2 K. III. füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, hu az egyesületnél 
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 

E R D Ő R E N D E Z É S T A N . Ára 12 K., UL 9 K-
E R D Ő É R T É K S Z Á M I T Á S T A N . II. kiadás. Ára 6 K., UL 4"50 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 AN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ E R D Ő K B E R E N D E Z É S E . Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
E R D Ő B E C S L É S T A N . II. kiadás. I r ta : Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K., 

ill. 6 K. 

„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 
Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető 
„AZ E R D Ő " cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor 

m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
E R D Ő M I V E L É S T A N . I r ta : Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 

nem tagoknak 10 K. 
A S E L M E C Z B Á N Y A I M. K- E R D O A K A D E M I A T Ö R T É N E T E ÉS ISMER

T E T Ő J E . I r ta : Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

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 HASZNOSÍTÁSA. Irta . 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K: 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
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. Magyar, német és franczia nyelven. 

A B Ü K K F A K O R H A D Á S A É S KONZERVÁLÁSA. I r ta : dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

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 . Irta : Szécsi Zsigmond. II . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K- (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS F Ö L D M É R É S T AN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

E R D Ő V É D E L E M T A N . I r ta : Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f. 
E R D É S Z E T I TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. , 
B E T Ü S O R O S T Á R G Y M U T A T Ó AZ E R D É S Z E T I R E N D E L E T E K T Á R A I— 

X X I V . É V F O L Y A M A I H O Z . Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

E R D É S Z E T I S E G É D T Á B L Á K . Ara : 8 K. és E R D E I R O V A T O S N A P L Ó . 
Ara 1 K- 20 fill. 
Mejgrendelheíők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

T E R M E S I T Á B L Á K . 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége, 
(lolsva, 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 E S M Ű V E L É S E . I r ta : Vadas Jenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

L E G E L Ő ÉS H A V A S G A Z D Á L K O D Á S . I r ta : Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




