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Meghívó. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. é. május hó 29-én, 
szombaton délután 5 órakor Budapesten, az egyesület helyisé
geiben (V. ker., Alkotmány-u. 6. sz.) rendkívüli közgyűlést tart. 

Tárgya: a megüresedett alelnöki állások betöltése. 
Van szerencsénk az egyesület t. tagjait felkérni, hogy a köz

gyűlésen minél számosabban vegyenek részt. 
Budapest, 1920. április hó 28-án. Az elnökség. 
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Kérelem 
az alapítványi kamatok, tagdíjak és pótdijak beküldésére. 

Az Erdészeti Lapok további megjelenését biztosítandó, fel
kérjük az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait, hogy f. évi 



egyesületi járulékaikat s azok hátralékos összegeit a lapunk m. é. 
deczemberi számához csatolt utalvány {elhasználásával sürgősen 
beküldeni szíveskedjenek. 

Budapest, 1920. május hóban. A titkári hivatal. 
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A nemzeti erdővagyon közgazdasági jelentősége. 
Irta: Kaán Károly. 

Az erdőt és a benne űzött gazdaságot nemzetháztartásilag 
annyira fontos szerepe miatt mindig magasabb közgazdasági 
szempontokból kell megítélnünk. 

Európában ennek a közgazdasági alaptételnek eddig a Német
birodalom volt a letéteményese, amely a szerencsés körülmények 
kedvező összejátszódása, a nép egyébként jellegzetes konzervatiz-
musa és az erdő iránt való szeretete révén fokozatosan ennek a 
felfogásnak vált klasszikus hazájává. 

Német földön az erdők fenntartásának a hegyrajzi és geológiai 
viszonyok mellett igen kedveztek a belpolitikai viszonyok és a 
világpolitikai események alakulásai, mert soha sem hozták olyan 
helyzetbe a Németbirodalom országait, hogy azok az erdőben birt 
vagyonukat, vagy annak számba jöhető részét prédára dobni lettek 
volna kénytelenek. 

Amikor pedig a német népek országai elértek addig a fej
lettségi fokig, hogy felismerték az erdőben birt vagyonuk nem
zetháztartási nagy jelentőségét, szinte egymással versenyezve szab
tak olyan irányt közgazdaságuk fejlődésének, amely az erdők 
fenntartását, s az azokban űzött gazdaság fejlődését biztosítani 
képes volt. 

Ilyen előzmények után s már jóval a világháború kitörése 
előtt az egyik német közgazdasági iró büszkén állapította meg, 
hogy 14.000,000 hektár német erdőben, mely az összterület 25%-át 
meghaladja, tizezermillió márka a nemzet vagyona, mely 400 millió 
nyers és 200 millió márka tiszta jövedelmet hajt évenként a biro
dalomnak ! És megnyugvással fűzhette megállapításához, hogy oly 
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közkincs ez, melynek a közvetlenül nyújtott nagy anyagi jövede
lem mellett igen előnyös kihatása van a közélet számos más 
mozzanatára is. 

A Németbirodálom erdővagyon a azóta is hatalmasan gyara
podott ugy tömegben, mint értékben. Nem tévedhetek ezért sokat, 
ha a német nép erdőben birt és a világháború kitöréséig oly fél
tékenyen őrzött vagyonát minimálisan 20—25 ezer millióra becsü
löm, mely a jelenlegi magasabb árakkal évenként legalább is 
300 millió tiszta jövedelmet hajthat, vagy legalább is képes hajtani 
a Németbirodalom kötelékébe tartozó országoknak. 

Mi sem természetesebb, minthogy az erdő iránt öröklőtf 
rajongó szeretet és a benne birt nagy nemzeti vagyon révén az 
erdő a német nép élénk érdeklődésének tárgya volt mindig. 

Van is a német erdőgazdaságnak és az erdészeti irodalom
nak múltja; de van emellett vagy legalább is volt a legutóbbi 
világeseményekig olyan jelene is, mely példája lehet országnak
világnak. Voltak bő tapasztalatai a múltból, jeles eredményei a 
jelenig és a nemzet háztartásába olyan czéltudatosan beillesztett 
tervei a jövő erdőgazdaságát illetőleg, amelyek kielégíthették a 
közgazdaság legjobb intenczióit is és kiegyenlítik, sőt a fontos 
czélok szolgálatában mindenkor összhangban hozták azokat a 
gyakran ellentétes érdekeket is, melyek a hegyvidéken, a hullámos 
részeken, sőt néha a sik földön is az erdőgazdaság és a köz
gazdaság egyéb ágai és főleg a mezőgazdaság között itt-ott fel
merülhetnek. 

Ez az összhang, ez a kívánatos harmónia, melyet nemcsak 
az egészséges közgazdasági élet követel meg, de melyet maga az 
anyatermészet is megkíván az erdők fenntartásához fűződő annyira 
fontos érdek biztosításának s vele a gazdasági és a természetes 
egyensúlynak, az egészséges és okszerű fejlődésnek alapfeltétele. 

Az erdők fenntartásához fűződő ilyen nagy és sokoldalú 
nemzetháztartási érdek befolyása alatt német földön azután mind
inkább általánosabbá lett az a nézet, hogy nem a szigorúan pénz
ügyi alapra fektetett olyan erdőgazdaság, mely a talajtól várja a 
legnagyobb hasznot, hanem a reánk maradt erdő fejlesztése, 
gyarapítása, jövedelmezőbbé tétele, az erdőtalaj ápolása és termő-
•erejében való fenntartása az a mód, mely a magasabb közgazda-



sági és államháztartási szempontokból szolgált erdőgazdasági 
czéloknak egyedül megfelelő. 

Ez az irányzattá csontosodott alapgondolat hosszú vi tákból 
mélyreható tanulmányokból s a multak gazdasági tapasztalataiból 
kristályosodott ki és olyan tétel, mely megköveteli, hogy az erdő
gazdasági jövedelem, tehát a tőke járadékának számbavételénél 
más mértékkel mérjünk, azt más elbírálás alá vegyük, mint ahogy 
az egyéb közgazdasági ágazatnál s akár a mezőgazdaságnál lehet. 

A mezőgazdaság évenként aratja termését, melyből az év 
végére a munka és tőke jövedelmével számol be. Itt a talajjáradék 
elsősorban jöhet figyelembe a jövedelmezőség számításánál; mig az 
erdőgazdaságban, hol a gyakran csekély értékű talajt a többnyire 
nagy értékű erdő borítja, a talaj és az erdő járadékát elválasztani nem 
lehet. Azért mondta Baur dr., a nagy erdész, a müncheni egyetem: 
rektori székének 1895. évi elfoglalásakor tartott beszédében, hogy 
legszolidabb alapon áll az erdőgazda akkor, ha a talaj és az erdő' 
járadékában a gazdasági eredmények maximumát biztosítja. Az 
ilyen maximumot pedig a jogosult kivételektől eltekintve 80—150 
éves vágásfordulóban nevelt szálerdők nyújtják, melyek a gazda
ságnak a legnagyobb jövedelmet biztosithatják, a szükségletet 
pedig a legkeresettebb választékokkal elégítik ki. Az ilyen erdők
ben még hatalmas fák nevelhetők, melyek ugy az esztétikust, mint 
a szocziálpolitikust, de a pénzügyi alapon álló embert is még leg
inkább kielégíthetik. 

Mindennek daczára ez a magas kor, s ezzel az a körülmény^ 
hogy a termés megéréséhez átlag egy század vagy azt is meg
haladó idő szükséges, nem engedi meg a gazdálkodónak, hogy a 
változó szükséglet kielégitésérer,már az erdő nevelésében is külö
nös figyelemmel legyen, mert amig az erdő megérik, az igények 
sokoldalú átalakuláson mehetnek keresztül. 

A mezőgazdaságnál ez akadálytalanul megtehető, aminthogy 
nem ütközik nehézségbe az sem, hogy a kevésbé keresett s ekként 
nem ugy jövedelmező termény helyett olyant neveljen, mely idő
legesen jobb piaczra talál. 

Ilyen és hasonló körülmények, de főleg a hosszú termelési 
idő oka annak, hogy az erdőgazdaság oly sok tekintetben elüt 
egyéb közgazdasági ágtól s nem nyújt nagyobb teret a gazdái-



! ) Fw. Centralbl. 1896. 

kodó szempontjából kívánatos nyerészkedéshez, mely jóval nagyobb 
mozgékonyságot kíván, mint aminőt az erdőgazdálkodás nyújthat. 
Ezek a körülmények igazolhatják azt, hogy az állam, az egyház, 
a testületek, a hitbizományok és egyáltalán a konzervatív kezek 
legjobb letéteményesei az erdőgazdaság érdekeinek. Joggal mondja 
dr. Baur a gazdaságilag művelt erdőről, 1) hogy „gyors meg
gazdagodáshoz nem segit, de megóv az elszegényedéstől", s hogy 
Smith Ádám ama nagyfontosságú kijelentése, mely szerint az állam 
nem alkalmas valamely közgazdasági ág üzésére, a közlekedési 
üzemet és az erdőgazdaságot illetőleg fenn nem állhat. 

Országok példái bizonyítják, hogy az egyesek részéről űzött 
erdőgazdálkodás gyakrabban vált egész vidékek, sőt nemzetek 
kárára, mint az állam és más közösség űzte erdőgazdaság, mely 
ha okszerű nyomokon haladt, mindig polgárai javát, a közjót s a 
nemzet érdekét szolgálta. Beigazolta a nemzetek gazdasági törté
nelme, hogy ott is, ahol a kormányzat éppen a Smith-féle elvekre 
való hivatkozással — mint Francziaországban nagy erdőkonplexu-
mokat darabolt fel és bocsátott áruba, azt nem a nyugodt meg
fontolás idejében és kedvező pénzügyi körülmények között tette 
és könnyelmű elhatározását nagy anyagi áldozatok mellett az ország 
évszázadokon át szenvedi meg. 

Közgazdaságilag azonban nem lehet az sem indokolt, ha az 
állam s törvényeinek korlátai között egyesek vagy testületek egyedül 
csak az erdők fenntartására törekednek. Ha az erdőben nagy 
vagyont halmoznak fel, okszerű hasznosítás nélkül. A helyes erdő
gazdasági politika ugyanis megkívánja, hogy az erdők fenntartásá
nak érdeke által megszabott határok között a magángazdasági 
érdekek is érvényre jussanak; mert a magánérdekeknek okszerű 
értelemben való kielégítése az erdők fenntartásának egyik legjobb 
biztositéka. A jól jövedelmező erdőnek az okszerűen gazdálkodó bir
tokos örvend, azt fenntartani törekszik; s emellett a vidék lakos
ságának is állandó keresetet biztosit. Az erdőknek s a bennük 
rejlő nagy vagyonnak ilyen értelemben való hasznosítása, az erdők 
jövedelmezőbbé tétele tehát közgazdasági érdek, mely a külföld 
meggyőző példái s itt-ott hazai viszonyaink igazolása szerint nem-



csak az erdőtulajdonos anyagi előnyeire, de az erdős vidék, sőt 
a nemzetek jólétének emelésére is nagy hatással van. 

Évszázados országos tapasztalatok s a tudományos kutatások
eredményeként megállapítható, hogy a nemzetháztartási érdekek
nek az az erdőgazdálkodás felel meg a legiobban, mely az erdő
talaj jókarban tartása, sőt fokozatos és czéltudatos javítása s az 
erdő faállománya állagának nemcsak minden időre való fenntar
tása, de mennyiség- és minőségbeli emelése mellett az erdőt a köz-
és magángazdasági érdekek javára minél hasznosabbá s egyben-
jövedelmezőbbé tenni tudja. 

Ezeknek a feltételeknek a biztosítása azonban megköveteli 
azt, hogy az erdőt belterjes gazdasági üzemre alkalmassá tegyük.. 

Az erdőt is ugy, mint más közgazdasági ágat, okszerű be
ruházásokkal lehet jövedelmezőbbé tennünk. A beruházások nyúj
tanak módot a belterjesebb gazdasági eljárások alkalmazásához. 

Ahhoz pedig, hogy az erdőben okszerű gazdaságot űzhes
sünk, első feltétel, hogy azt hozzáférhetővé tegyük, hogy minden 
időben használható s maradandó értékű szállító eszközökkel fel
tárjuk. Az erdőfeltárás ugyanis utat nyit az okszerű gazdasági 
tevékenységhez, az erdőgazdálkodás belterjességének fokozásához, 
s jövedelmezőségének olyan emeléséhez, mely a tulajdonos anyagi 
érdekeit is kielégítheti. Módot nyújt emellett azoknak a gazdasági 
eljárásoknak az üzéséhez, amelyek a közjónak az erdőhöz fűzött 
követelményeit biztosítani képesek. 

Közismeretü, hogy az erdők fáinak állományában azok koronái
nak egymásba érése után a fapéldányok között a létért éppen olyan 
küzdelem fejlődik ki, mint az emberek társadalmában. A magból 
kikelés idejétől gyengébb példányokat elnyomják az erősebbek, 
s a létért való tusában nemcsak a gyengébbek mennek tönkre, 
de kifáradnak és megfelelő fejlődésükben hátráltatva vannak az 
erősebbek is, ha az ember közbe nem lép. 

Hogy az erdőgazda az individuális evoluczió érvényesülését 
elősegítse és annak hasznát lássa, oda törekszik ezért, hogy min
den fapéldányt akkor szedjen ki, amikor betöltötte szerepét az 
erdők fáinak állományában. Oda törekszik, hogy a kezdetben 
hosszúsági növekvésben egymással versengő fapéldányok közül a 
mellé és alászorult, tehát elmaradó egyedeket kiszedje, mielőtt azok. 



tönkremennének és minekutána azok az erősebbeket a növekvés
ben hajtó és azok oldalágait megtisztító szerepüket betöltötték. 

Azután pedig, ha az ágtalan és hengeres törzsek elérték a 
kivánt magasságot, gondos megválasztással oly arányban szedik 
ki a gyengébbeket, hogy ezzel a gyéritő eljárással a fák koronáinak 
kifejlődését fokozzák és egyben a világosságba hozott fapéldányok 
törzsének tömegbeli gyarapodását elősegítsék (Mastung der Báume). 
Ez a rendszer a német erdőgazdaságban a többtermelés czéljának 
szolgálatában is nagy eredményeket a mienkénél átlag silányabb 
talajon hektáronként kétszer akkora fatermést is biztositort.1) Külön
böző változatban ugyanis nagy tökélyre vitték a németek ezt az 
irányzatot, mely a termelés fokozása mellett a közjónak az erdőhöz 
fűzött követelményeit is teljes mértékben kielégíteni képes; sőt az 
eljárás következményeképen legtöbb esetben az erdő sikeres fel
újítását is biztosítja. 

Az ilyen használatok során ugyanis az érett korú erdő 
lombsátorának nagyon is óvatos megszakítása bizonyos mérsékelt 
világosságot bocsát a talajra s ezzel til-tul az erdő alátelepedését 
vonja maga után. A lombsátort azután az égtáj felé való hajlás 
figyelemben tartása mellett fokozatosan és oly mértékig szakítja 
meg az erdőgazda, amilyen világosságot az a fafaj kíván meg, 
amelyikre az erdőt részben vagy egészben felújítani kívánja. 

Nem itt a helye annak, hogy az ilyen eljárásokkal kapcsolatos 
azokat a felújítási és erdőhasználási módokat ismertessem, amelyekkel 
a természet törvényeinek követése mellett a legegészségesebb és 
szokatlanul nagy fatömegü erdőállományokat javarészt költség nélkül 
nyilik mód telepíteni és felnevelni; s amelyekkel az erdő fokozatos, 
úgyszólván állandó használata mellett a többtermelésnek és a jöve
delem fokozásának problémáját a németek oly szép sikerrel oldot
ták meg. 

Kiegészítéséül azonban az elmondottaknak, reá kell még arra 
is mutatnom, hogy az ebben a rendszerben űzött erdőgazdaság 
az erdőtalaj jókarban tartását biztosítja s az erdő faállománya 
állagának nemcsak minden időre való fenntartását, de mennyiség
és minőségbeli emelését segíti elő s evvel az erdőt a köz- és 

J ) L. Kaán : A Schwarzwald szálaló vágásos haszonfa gazd isága. Erd. Lapok. 



magángazdasági érdekek javára hasznossá és jövedelmezővé tudja 
tenni. Előfeltétele azonban, hogy az erdőbirtokot szállító eszközök
kel hálózzuk be, azt a gazdasági ellátás szolgálatára hozzáférhetővé 
tegyük; amitől ilyen előnyök mellett az erdőbirtokos nem is 
vonakodhatik. 

Az erdőfeltárásnak különben nemcsak erdőgazdasági jelentő
sége van, de egyéb közgazdasági fontossága is oly kkráló, hogy 
azt rövid vonásokkal méltatni alig lehet. 

A közgazdaságilag annyira előrehaladt Baden nagyherczeg-
ségnek a most vázoltak értelmében űzött erdőgazdaságáról is hires 
Schwarzwaldja községeiből a X I X . század első felében az ottani 
erdőfeltárás munkálatainak megkezdése előtt sokan vándoroltak ki, 
azzal indokolva elhatározásukat, hogy megszaporodott a lakosság, 
nem nyújt elég táplálékot a föld, nincs kereset, több év óta rossz 
a termés stb. 1) A hegyvidék lakossága ugyanis ott, éppen ugy 
mint nálunk a hegyvidéken, nem örvendett különös anyagi jólét
nek, miután a népnek silány s többnyire már nagyon is meg
oszlott magángazdasági jövedelmén kivül egyéb kereset nem 
jutott, mint a feltáratlan erdők minden évi üzemének alárendelt 
munkája. Az ilyen erdőgazdaság termésének körülményes elő
állítása, kihozása és szállítása pedig sem az erdőmunkásnak, sem 
a fatermés szállítójának különös anyagi előnyöket nem biztosit. 
Az utak hiánya, vagy azok fejletlen volta ugyanis az erdőgazdál
kodás minden munkájának akadálya, de főleg az anyag ki hozását 
és szállítását teszi különösen nehézkessé. 2) 

!) Die Forstverwaltung Badens. Karlsruhe, 1.57. 
2 ) Dengler a badeni Schwarzwaldnak, ennek a már modern értelemben s 

mondhatnók hova-tovább tökéletesen feltárt s hazai viszonyainkhoz sok tekintet
ben hasonlatos hegyvidéki erdőségnek utairól a XIX. század első évtizedeit 
illetőleg igy ir: Ahol a fuvaros évszázadok előtt haladt, arra mentek még mindig 
és ha az ut feneketlensége miatt azon már átjutni nem lehetett, ugy jobbra-balra 
tértek ki az ut mentén, ha azt annak fekvése egyáltalán megengedte. Négy lovat 
fogtak egy kocsi, elé, hogy oly terhet vonjanak, minőt manapság két tehén hoz 
ki az erdőből. És ha szekéren már közlekedni nem lehetett, ugy szenitették a 
fát, s szállították a szenet zsákokban teherhordó lovakon, aminők ezrével voltak 
a Sctrwarzwaldban, s melyek elég károkat okoztak, mert felügyelet nélkül legel
tették az erdőben. Ahol pedig ez a mód is lehetetlen volt, ott a legjobb válasz
tékokra szorul a kihasználás s a többi fekve visszamaradó részt a korhadásnak 
engedték át, vagy felégették ott, hol az a fautódoknak, a magból kelt fiatalosnak 
ártalmára lehetett. (Festschrift tür die Mitglieder der XXI . Versammlung deutscher 
Land- und Vorstwirthe 1860.) 

Erdészeti Lapok 1899. XI. f. 



Azonban nemcsak a faíermés szállításának nehézkessége, de 
az a körülmény is, hogy a fuvarozást ilyen esetekben havon, szán-
utakon s igy rövidre szabott pár heti határidőn belül kell el
végezni, különösen nehézkessé teszi az erdőgazdálkodást. A fa
íermés rövid idő alatt végzett szállításának a kénytelenségből és 
kimagyarázható gazdasági érdekekből annyira siettetett munkájá
val a magángazdasági érdekek kielégítése bizonytalan; közgazda
sági eredményei pedig előnyöseknek éppenséggel nem mondhatók. 
A rövid téli idény alatt ugyanis az ellenesésekkel teli, rossz és nem 
egy esetben feneketlen utakon s majdnem éjjel-nappal űzött fuva
rozás mellett a gazda marháját tönkreteszi s nehéz keresményének 
egy részét ekként a következő esztendőben uj igavonó állat be
szerzésére kell fordítania. 

A faíermés ilyen szállítása sehol, de főleg a hegyvidék 
népének, mely leginkább az erdőgazdaság fejlődésétől várhatja 
gazdasági fellendülését, anyagi jólétet nem biztosithat. A tehervonó 
állat túlfeszített igénybevétele az állattenyésztés romlására vezet, 
s a közgazdaság egyéb ágazatában is érezteti káros következ
ményeit. A nép szegényebb része ugyanis fuvarerő beszerzésére 
egyáltalán nem adhatja magát annak esélyei és a szállítási munka 
rövidsége miatt. Akik pedig fuvarerővel rendelkeznek is, a jelzett 
körülmények s főleg a téü időjárás bizonytalansága miatt, 
a határidőhöz kötött anyag szállítására több esetben nem is 
hajlandók. Ezért azután sok helyütt egyesek, mint vállalkozók 
közvetítik az anyag kiszállítását. Ezek pedig a siettetett anyag 
szállításra alkalmas helyi fuvarerő elégtelensége miatt, vagy az 
időjárás szeszélyétől féltett vállalkozásuk érdekében, nem egyszer 
messzebb vidékről szerződtetnek fuvarosokat, vagy e czélra 
beszerzett lovakkal maguk végezik a szállítást. 

Nem szorul továbbá bizonyításra, milyen közgazdasági hát
ránynyal jár, ha egyes vidékeknek az egész évre biztositható 
keresetét ilyen körülmények időben és arányokban igen meg
rövidítik, s ha egyes vállalkozók végeznek el olyan munkát, mely 
egyébként az érdekelt lakosság tartós foglalkoztatását biztosit
hatná s egyben jövedelmét gyarapithatná. 

Az ilyen állapotokat csakis az erdők olyan feltárása változ
tathatja meg, mely a szállító eszközöket állandó jellegűvé, az év-



minden szakára egyformán használhatóvá teszi, s a gazdaságnak 
olyan üzemet biztosit, mely az egész évben keresetet nyújt a vidék 
lakosságának. 

Az erdőfeltáró munkák folytán s a feltárt erdők mindig bel-
terjesebb erdőgazdaságában megnyíló keresetforrások befolyása 
alatt, a vidék közgazdasági életében az idők folyamán természet
szerűleg olyan átalakulások következnek be, melyek egy más 
gazdasági ág megszűnésével, másnak fellendítésével járnak. 

Ennek klasszikus példáit mutatják a német erdők. 
A badeni Schwarzwaldban például — mint Dengler irja — 

a század elején százával legelt a marha s nemsokára az erdő
feltárás főbb munkáinak befejeztével nem ütközött nehézségbe a 
legeltetési szolgalmak megváltása, vagy olyan korlátok közé szorí
tása, melyek között az erdők nagyobb kárára már nem lehettek. 

A nép, mely annakelőtte a legeltetésből és kizárólag a marha
tenyésztésből várta jövedelmét, a fokozódó anyagszáliitáshoz inkább 
lovat, vagy más tehervonó állatot szerez, s mindinkább az istálló-
záshoz hajlik, mert emelkedő takarmányszükséglete a mezőgazda
sági földek trágyázását, javítását s belterjesebb megművelését teszi 
kívánatossá, ami a tehervonó állatok megszaporodásával már 
könnyebb is. 

Az a fontos közgazdasági kérdés, mely nem egyszer ellen
tétbe állítja az állattenyésztést, illetőleg a legeltetést az erdőgazda
sággal, néha ilyképen már önmagában találja a legegészsége
sebb kiegyenlítését, mert a lakosság jövedelmezőbb keresetforrás
hoz jutott. 

Az állandó szállítóeszközök már nem vezetnek a fuvarozás
hoz használt állatok romlására, s igy önkénytelen és már anyagi 
érdekekből is arra ösztökéli a gazdát, hogy erőteljesebb, érté
kesebb, teherbíróbb, olyan anyagot szerezzen vagy neveljen, mely-
lyel annak túlságos igénybevétele nélkül több terhet szállíthat a 
j ó utakon. A hegyvidékek ilyen helyein azután a teherszállításra 
alkalmas, erőteljes lófajok tenyésztésének állami támogatása a jó 
sikert csak fokozza. Sőt a dolog természetéből folyik, hogy idők 
folyamán a kocsiszerkezet s méretei is megváltoznak. 

A Schwarzwald fatermésének a nyilvános vasutak vonaláig 
és illetve a Rajnához, vagy az ipartelepekhez való szállításánál 



alkalmazóit hatalmas termetű lovak s a megfelelően erős kocsi-
szerkezetek 3—4-szer annyi fának szállítására képesek, mint az 
nálunk a legtöbbnyire feltáratlan erdők gazdaságában lehetséges. 
A schwarzwaldi utak tatarozásánál láttam, hogy egy pár ló egy
máshoz kötött két oly szekér tört kavicsot szállított, aminőnek el-
fuvarozása rossz utakon s gyengébb lovakkal egyenként is nehézsé
gekbe ütköznék, vagy lehetetlen volna. Hogy ilyen körülmények 
között megkettőzött, sőt azt is meghaladó kereset jut a fuvaros
nak, az további bizonyításra nem szorul. 

A gazdaságnak az erdőfeltárás nyomán emelkedő belter
jessége sokkal több munkát s jelentékenyen nagyobb munkaerőt 
igényel, sőt ujabb és ujabb keresetforrásokat nyit a lakosságnak. 
A műfaanyagok intenzív termelése, 1) a tűzifára alkalmas részek 
belterjes kihasználása a faállományt gyéritő munkák fokozottan 
nagyobb arányú teendői a gazdaság üzeméhez hova-tovább nagyobb 
munkaerőt kivannak meg, mely a már kiépült szállító eszközök 
fenntartásával kapcsolatosan az egész évre terjedő állandó kere
setet talál.2) 

Ha mindehhez a tömegekben a fentiek szerint jelentékenyen 
gyarapodó, s a vázoltak szerint annyiféle választékokra megoszló 
fatermés továbbszállításának forgalmát és az annyira változatos 
erdei melléktermények szállítását is elképzeljük, nem lehet kétsé
günk abban, hogy az erdők feltárása kapcsán azok belterjessé 

*) Tölgyesekben a rönkőfán kivül dongd, vasuti talpfa, kerítésoszlop, 
kerékvető, hasított szőlőkaró, bükkösökben a rönkőfán kivül vasuti talpfa, 
!<eréktalp, hasított áru stb. 

2 ) Fenyvesekben a gyéritő munkával ugyanis babkarót, szőlőkarót, gyü
mölcsfakarót, a vénekből paradicsomkarót, továbbá keritésléczet, korlátfát, dohány-
száritórudat, szőlő- és komlópóznát, táviró- és telefonpóznát, czellulóze és 
bányafát termelnek. Tölgyesekben szőlőkarót, telefon- és távirópóznát, kerítés
oszlopot, kerékvetőt, bányafát és tűzifát. Bükkösökben főleg tűzifát, de bányafát is. 
Más fanemü erdőkben hasonlóképen többféle választékot. 

Az erdei mellékhaszonvéteiek is jelentékeny munkaerőt igényelnek. 
Az erdők hozzáférhetővé tételével ugyanis nem egy helyütt kő- és más bányák 
nyílnak meg az erdőben. Erdei gyümölcsöket (eper, málna, földiszeder stb.), 
gyógynövényeket; a virágkötészethez páfrányt, fenyőgalyat, borostyánt, fa
gyöngyöt stb. gyűjtenek; homoki erdőkben sikárgyökeret, szappangyökeret stb. 
termelnek. 



váló gazdasága van hivatva igen sok helyen és főleg a_ hegy
vidéken arra, hogy közvetlen s mint alább látni fogjuk, közvetett 
szerepében is megállapitója és fenntartója legyen a lakosság j ó 
létének, anyagi gyarapodásának és szocziális boldogulásának. 

Az erdőgazdaság nyújtotta foglalkozások felsorolása kapcsán 
nem mellőzhetjük azokat a keresetforrásokat sem, melyek az erdők 
feltárása révén az erdőtermények ipari feldolgozásával közvetve 
jutnak a népnek. 

Amint a közforgalmi eszközök szervi összefüggésbe jutnak 
az erdőgazdaság állandó szállítóeszközeivel, megdőlnek azok az 
akadályok is, amelyek a faanyagoknak termelt állapotban és meg
aprózott részletekben való értékesítését gátolták és amelyek a fát 
feldolgozó iparvállalatok létesülését, de emellett egyéb termények 
ipari feldolgozására szolgáló vállalatok alapítását hátráltatták. 

A változott viszonyok folytán a faanyagok szállításához sok 
helyütt igénybevett vizierő is felszabadul, vagy legalább is meg
szűnnek azok az akadályok, melyek annak ipari kihasználása elé 
eddig sokféle nehézséget gördítettek és kinálkozóan lép előtérbe 
a vizierő ipari felhasználása. Az anyagforgalom akadálytalan és 
olcsóbb lebonyolítása pedig módot nyújt az egészséges speku-
láczióra. Ugy a nyersanyagszerzésnél, mint a feldolgozott termény 
elszállításánál ugyanis a költségek és a vállalkozói nyereség biztos 
alapon számithatók ki, mert az üzem független az időjárás, az 
árvizek stb. esélyeitől. Nincs akadály tehát, hogy fürésztelepek, 
czellulózegyárak s egyéb hasonló iparvállalatok ezentúl az erdők 
közelében is meg ne telepedjenek, amikor a nyersfa megszerzése 
akadálytalan, az iparilag feldolgozott anyag elszállítása pedig nehéz
ségbe szintén nem ütközik, romlatlan és olcsó munkaerő pedig 
rendelkezésre áll. 

Megszűnik ekként a fafeldolgozó magániparvállalatok meg
szaporodásának legfőbb akadálya is, mely a feltáratlan erdőkben 
a kénytelen-kelletlen alkalmazott faeladási módokra vezetett. A szál
lító eszközök hiányossága miatt ugyanis kellő mértékben nem érvé
nyesülhetett eddig bennük a szabad verseny, ami itt-ott még arra 

• utalta az erdőbirtokost, hogy a fatermést hosszabb időre s java
részt lábon adja el. 



Az erdőfeltárással megszűnnek mindezen akadályok. Lehulla
nak a szabad verseny békói; és mint a tapasztalatok igazolják, 
nem ugyan egyszerre, de fokozódó emelkedéssel nyilvánul meg 
az élénkség, a szabad mozgás a gazdaságban, s természetszerűen 
maga után vonja az erdős vidék közgazdasági fellendülését. Annak 
idején Elsass-Lotharingiának a Vogesekben űzött erdőgazdaságá
ban láttam erre tanulságos példát. A feltáratlan erdők zajtalan s 
gyér lakosságú vidéke, az erdőíeltárás munkájának előrehaladásá
val népesül meg. Az elhagyott völgyekben egymásután létesültek az 
iparvállatok s a vidék csendjét a gyárak zakatolása váltja fel. 
A német kormány, hogy a franczia időkből reá maradt kezdetleges 
faeladási módokat, a nagyban és tövön való eladást az erdőgazda
ság előnyére változtassa meg, az erdőfeltárás nagy munkája kap
csán különös gondot fordított arra, hogy egy ipartelep ne monopoli
zálja a vidéket s azok számának meggyarapitásával a gazdaság a 
szabad verseny előnyeit élvezhesse. A fafeldolgozó vállalatok itt 
már mind magántulajdonúak, mert ilyen esetben akadálytalanul 
érvényesülhet Smith Ádám tétele, mely szerint az állam nem 
alkalmas arra, hogy iparvállalatokat űzzön. 

A gazdasági fejlettség ilyen foka melleit azután nemcsak az 
erdőgazdaság, hanem a feltárási munka révén az erdő is mint 
olyan, hova-tovább érvényesülhet abban a szerepben, mely elé 
eddig közlekedési eszközeinek hiányossága gördített leküzdhetetlen 
akadályokat! A nagyobb városok lakossága ugyanis mindinkább 
fokozódó mértékben érzi szükségét annak, hogy a szűk falak közé 
szorult testi és a szellemi munka pihenőjét a természet szépségei
nek élvezetére forditsa. A városok szorult, meleg, egészségtelen 
levegője helyett az erdős hegyvidék árnyas, ózondus völgyei 
hűvösebb klimája s természeti szépségei kínálkoznak arra, hogy 
a szellemi vagy testi munkában fáradt családok pihenőt találjanak, 
uj erőt gyűjtsenek, hogy a városban elsatnyult gyermekek meg
erősödjenek. Eltekint a nyaralni vágyó, a nagyváros vagy az elő
kelő fürdőhelyek kényelmeitől s valóban áldozatra kész azért, hogy 
a társadalmi élet nyűgeit lerázva, fesztelen egyszerűségben élhessen 
családjával a szabad természet gyönyöreinek. 

Mennyi vidék, milyen tájak nyílnak meg e czélra az erdő
íeltárás munkája révén, mely az erdőt akadálytalan és közvetlen 



összeköttetésbe juttatja a nyilvános forgalom eszközeivel. Fejlődik 
a turisztika, melynek immár azok is tisztelői lesznek, kik nem a 
közlekedési akadályok küzdelmes legyőzésében, de a természet 
szépségeinek gyönyörében s a testi ártalmatlansággal nem fenye
gető kirándulásokban találják örömüket. 

Mennyi közgazdasági előnnyel van kapcsolatban a vidék 
ilyen irányú megélénkülése; milyen előnyös következményekkel 
járhat, hogy a közönség megismerkedik egyes vidékek viszonyaival.. 

A német erdők igazolják, hogy milyen hatással lehet az erdők
nek kifejezetten gazdasági czélzattal végzett feltárása a nyaraló 
telepek létesülésére, a turisztika fejlődésére! Feltárták az erdőt 
utakat építettek az erdőgazdaság czéljaira s a közönség nem késik 
felkeresni a legtávolabb fekvő olyan vidéket sem, melyet eddig a 
közlekedési eszközök hiányossága zárt el a nagy világtól. Nyaralót 
építtet az utak mentén ott, hol igényei a legjobb kielégítésre 
találtak. Akik a nyaralásban sem nélkülözhetik a társadalmi életet, 
telepekben egyesültek. De sokan vannak, akik pihenni vágyó 
törekvésükben a n,agy világ zajától, de még a nagyobb telepektőí 
is távol, a legelhagyatottabb, a legcsendesebb vidéken építkeznek, 
hogy a nyárnak tikkasztó hőségétől, meg a művelt, a zajos világtól 
meneküljenek. Sok elhagyatott helyen találtam, hogy a község 
építtet egy-egy nyaraló házat, mely néhány városi családnak hajlé
kot nyújt a nyári üdüléshez, a községnek pedig amortizálja a 
szerényen megkezdett vállalkozás befektetéseit s egyéb anyagi 
hasznot is hoz a lakosságnak. Számos gazda épiti nagyobbra házát, 
mert egy-két szobát a nyaralóknak szán s majd később talán maga 
is igénybe veszi, ha családja meggyarapodik. 

Nemcsak olyan helyeken van ilyen előhaladás, melyek a 
vasutak mentén terülnek el. Nagyon sok helyütt láttam olyan 
vidékeken is, amelyek forgalmát a kifogástalanul jó utakon a 
személyszállításra berendezett postakocsijárat, vagy bérkocsik közve
títik a 3 0 — 5 0 kilométerre, sőt ennél is távolabb eső vasut
vonalakkal. 

Szóval a feltárt erdőkbe nemcsak a gazdaság s az azzal járó 
iparvállalatok, de az erdőt látogatók mindinkább gyarapodó száma 
is élénkséget hoz, testi és lelki üdülést és szórakozást keresve a 
szabad természet ölén. 



A közönség, mely a legkedvesebb órákat éli az erdőben, 
hova-tovább jobban becsüli meg fáit s a teremtés nagy mun
kájának, meg az örök természetnek az erdőben megnyilatkozó 
remekeit. 

Megszületik ekként az erdő kultusza, mely az erdőgazdaság 
felvirágzásával együtt első feltétele az erdős vidék jólétének 
s az erdők fenntartásához fűződő államgazdasági érdekek biztosí
tásának. 

ó% 

Feljegyzéseim a bajor Spessartról. 
Irta: Scherg Károly erdőmérnök. 

A cseh internálásból Bajorországba szökve, a Majna melletti 
Lohrban vártam meg a kommunizmus megszűnését. Másfél hónapi 
ott-tartózkodásom alatt bejártam a híres Spessartot s tanulmányoztam 
az ottani gazdálkodást. Feljegyzéseimet közreadom, talán érdekli 
egyik-másik kollégát. 

A bajor Spess'art az u. n Majna négyszögben, Lohr, Wert-
heim, Miltenberg és Aschaffenburg között terül el. Ezen 155.000 
ha területen 95,000 ha erdő van, mely a kisebb községek részére 
kihasított mezőségeket kivéve, egy tömeget alkot. A lakosok 
részére ezek a kihasított gyenge területek nem elégségesek, mivel 
azonban az erdő talaja feltétlen erdőtalaj, nem nagyobbíthatok, 
igy, mint erdő- és földmunkások, más vidékre járnak dolgozni. 
Az erdő 45%-a állami, 3 2 % - a községi és közalapítványi, 2 3 % - a 
magánerdő. Á 39.216 ha állami területen 1866-ban 14 erdő
hivatalt (Forstamt) áliitottak fel, melyekből legnagyobb a rohr-
brunni 5432 ka-rú, legkisebb az aschaffenburgi különálló 68 
fia-ral.*) A legtöbb 3000 ha körül van. Két nagy hegygerincz 
vonul az egész erdőn végig: a Birkenhainer-Höhe és az Eselshöhe, 
melyekből számos apró gerinczecske nyúlik ki. A szűk völgyekben 
bővizű patakok folydogálnak. A gerinczek laposak és szelíden 
lejtenek. A legmagasabb pont 586, m az északi tenger felett, a 
legmélyebb 185 m. A talaj legnagyobb részben homok és homo-

*) Ezek az erdőhivatalok a mi erdőgondnokságainknak felelnek meg. Szerk-



kos agyag. Klímája meglehetősen zord, köd-, zúzmaraképződés, 
korai és késői fagyok gyakoriak, minek következtében teljes makk
termés csak 10—12 évenkint van. A bükknek és tölgynek a 
Spessart természetes előfordulási helye, a fenyőfélék csak a XVIII. 
században lettek először odatelepítve. A tölgy 580 m-ig előfordul 
igy Rohrbrunn mellett 320—580 m magasságban vannak 260 éves 
tölgyesek 50 éves bükkel alátelepitve. 

1814-ben került a Spessart Bajorországhoz és ettől kezdve 
rendszeresebb a gazdálkodás. Hogy azonban a gazdasági viszo
nyokat megérthessük, röviden vázolni kell a régebbi történelmét 
is. Régen tiszta lomberdő volt, melyben a tölgy volt túlsúlyban, 
a bükk, mely különösen fiatal korában . gyors növése és árnyék-
türése miatt a tölgy felett áll, csak később terjedt tovább a 
szélekről. 

Az első feljegyzések az 1100. évből vannak, s arról szólnak, 
hogy a mainzi urak ide járnak vadászni. A X V . században üveg
gyártáshoz hamut termelnek az óriási őserdőben. Mindent fel
égetnek, még az almot is; rendszeres újraerdősítésről ekkor még 
szó sem volt, s igy egyes részek talaját teljesen tönkretették. 
Már a XIV. században vadászatilag és erdészetileg kerületekre 
volt osztva. A fősúly természetesen a vadászatra volt fektetve és a 
vadetetés czéljaira szükséges makk termelésére a tölgyek fenn
tartása volt elrendelve. Innen magyarázható a sok öreg tölgy 
megmaradása. Már a XVII . században leusztatták a bükktüzifát 
a patakokon a Majnáig, honnan hajón vitték tovább. 1733-ból 
van egy 54 oldalas feljegyzés az akkori beosztásról és -használa
tokról. Ez mondható az első erdőrendezési műnek. A bükkre 
ebben nyolczvan éves fordulót állapítottak meg, a tölgyre nem 
határoztak meg fordulót. Minden kerületet nyolczvan egyenlő 
részre osztottak, azzal a czéllal, hogy évenkint egy ilyen részt 
kihasználjanak. Midőn 1814-ben Bajorországhoz kerül a Spessart, 
kezdetét veszi az öreg tölgyeknek Hollandiába való szállítása s 
minthogy itt jól fizetik, kihasználásuk fokozódik. 

A kopárokat kezdik felerdősiteni és az üveggyárak pusztítása 
által elgyengült talaj termőerejének javítását czélozzák, midőn egyes 
ritka bükkösöket erdei fenyőerdőkké alakítanak át. A bükkösökben 
a fokozatos felújítást (Dunkelschlag!) honosítják meg, hogy a talaj 



termőereje megóvassék. 1838-ban áttérnek a speeziális bajor fel
újítási módra, a Oayer szerinti csoportos felújításra, mely kitűnő 
mód vastag törzseknek rövid idő alatt való termesztésére és 
elegyes állományoknak nevelésére. A nyolczvanas években teljesen 
újra szervezték a Spessart gazdasági viszonyait. A tölgy fordulója 
300 évre emeltetett, hogy erős, másutt ritkán előforduló, ennél
fogva kereseti, értékes törzsek tenyésztessenek. Az átfrdőlésekre 
is már korán súlyt helyeztek. Különösen 1870 óta fejlesztik 
nagyobb mértékben, ugy hogy 1870—1905-ig az előhasználati 
fatömeg az összes fahozamnak 1 2 % ról 35%-ra emelkedett, 
daczára annak, hogy a Spessart 9ó°/o-a szolgalommal terhelt, mely 
körülmény miatt tölgynél és bükknél a 60-ik, fenyőnél a 30-ik 
év előtt áterdőlés nem foganatosítható, hanem az elhalt anyag csak 
a jogosultak által szedhető ki. 

Az 1900. évi összeállítás szerint a Spessart 6 5 % - a lomberdő 
és 35%-a fenyő volt. Tölgyre esett 1 2 7 % , bükkre 52 -3%, lucz-
fenyőre 9 - 3, erdei fenyőre 24'7 és veresfenyőre 1%. A tölgynél 
legtöbb a 100 évnél idősebb s kevés az egész fiatal állomány, a 
közben lévő fokozat hiányzik. 

Jelenleg három üzemosztály van Spessartban: 
a) A tölgyesek 300 éves fordulóval, melyek idősebb korban 

a talaj termőerejének megóvása érdekében bükkel lesznek alá-
telepiíve. 

Most ugyan már ezen magas fordulónak 200—250 évre való 
leszállításáról beszélnek, mert a mai szakszerű kezelés mellett már 
ily korban el lehet érni 60 s több czenüméter átmérőjű törzseket, 
mihez az előbbi kezelés mellett 300 év kellett. 

Kitűnő tölgyműfájának köszönheti a Spessart világhírét. 
A tölgy itt kitűnő műszaki tulajdonságokkal bir, fája hosszutörzsü, 
ágtiszta, egyenletes, keskeny évgyűrűkkel bir, könnyű megmun-
kálhatóság, a csaknem határtalan ellenállóképesség légköri befo
lyások ellen jellemzik; kiváló, feltűnően lágy és világos aranysárga 
szine miatt a bútorgyárak a barna szlavóniai tölgynél jobban ked
velik. Régen dongák készítésére a belga, holland és majnai 
hajóépitésekhez, gépekhez, vizikerekekhez 1870 után vagonépi-
tésre, talpfákra használták, ma azonban csaknem kizárólag bútorok, 
íurnierok készítésére használják. Láttam 350—400 éves állomá-



nyokat, melyekben 0 8 0 — 1 00— 1 20 m-es átmérőjű törzsek: 
18—20—22 m magasságig teljesen ágtiszták voltak. 1919 tavaszán 
Lehrban egy törzset 21.000 márkáért adtak el, ami 70.000 koro
nának felel meg. 

A Lichtenauban átlapozott vendégkönyvből láttam, hogy a 
háború előtt mily rengeteg külföldi, angol, francia, amerikai és 
japán járt itt ezen tölgyóriások megcsodálására. 

b) A tiszta bükkösök és fenyővel elegyített bükkösök 120 
éves fordulóval. A bükköt nemcsak mint tűzifát, hanem mint 
műfát is sokféle czélra lehet használni és a vastag, czélszerü át-
erdőléssel nevelt egyenes ágtiszta bükkök nagyon keresettek, mi 
a magas fordulót indokolja. 

c) A tiszta fenyvesek és a bükkel elegyes fenyvesek 96 éves 
fordulóval. Ennek 100 évre való kikerekiíése van tervbe véve. 

Vegyük sorba a Spessartban előforduló fanemeket és a 
jelenlegi kezelésüket. Minthogy a talaj tarka homokkő (Bundt-
sandstein), nagyobb tarvágásokat kerülni kell, hogy a talaj termő
ereje fennmaradjon. A bükköt talajt árnyaló fanemként mindenütt 
elegyíteni kell. Makktermő években 2 m közökkel árkokba vetik 
(Grabenkultur), hol fenyőt akarnak közbeelegyiteni, IV 2 méteresek 
a közök. Fontos a bükk a Spessartban a káros alomgyüjtési szol
galom miatt is, mint talajjavító. Erdei- és különösen luczfenyő közé 
való elegyítése azért is fontos, mert a fenyők alatt különben 
moharéteg képződik s a gyökerek a talaj felszínén a moha alatt 
maradnak, ha most az alotngyüjtésnél a mohát eltávolítják, a 
gyökerek a levegőre jutnak, miáltal sokat szenved a fa. A közbe-
elegyitett bükk azonban meggátolja a mohaképződést. 

A tölgyet lehetőleg déli és keleti fekvésnél csak I. termő
helyen, lankásabb oldalakon telepitik, de nem kis csoportokban, 
hanem legalább 5 ha-nyi területeken és csak bő makktermő 
években, kizárólag spessartbeli kocsánytalan tölgygyei, lehetőleg 
erősen ritkított tölgy- vagy bükkállományok alatt, melyek azonban 
hat év alatt eltávolitandók a fiatalosról. A védőállományról való 
bükkelegyedés a tölgy törzsének fejlődésére a legalkalmasabb 
de a felesleges mennyiséget jókor el kell távolítani, egyeseket 
lefejezni, hogy mindig a tölgy képezze a főállományt. A csopor
tokban és a csoportszéleken lévő bükkök többszöri lefejezésével 



kell védeni a csoport szélét a bükktől való elnyomás ellen. 
A felújításnál a saját gyűjtésű makkot bekapálják, vagy egy méteres 
közökben szeptemberben a makkhullás előtt 10 cm széles és mély 
árkokat (Furchen) húznak. Október végén a hiányos helyeket 
pótolják és az árok szélén lévő földdel a makkot betakarják. 
A bükk közé vagy makkrakással elegyítik a tölgyet, ha a talaj 
nyershumusza felbomlott; ilyenkor, ha közben bükktermés lenne 
60—70 cm-es közökben a bükkcsemetéket kisarabolják s csak 
30—40 cm-es sávokat hagynak meg belőlük, olló alatt tartva 
azokat mint elegyet, vagy a drágább létrás vetéshez (Leitersaat) 
folyamodnak. Ez utóbbinál 40—70 cm széles szalagokban a meg
levő bükkcsemetéket és a humuszt eltávolítják. Ezen szalagokban 
20—25 cm távolságokban 5 cm mély árkocskákat húznak kereszt
ben, s minden árkocskába 5—5 makkot fektetnek. Igy 1 m2-re 
25 drb. makk szükséges, ami 1 /.-a-ron 7—9 hl-nek felel meg, 
míg a teljes vetéshez 16 hl kellene. 

Minthogy a tölgy korán világosságot és kellő gyérítést 
kíván, mely azonban a homokos talaj gyengülését okozná, ideje
korán bükkel kell alátelepiteni a tiszta állományokat, mely nem
csak a föld termőképességét használja ki teljesen állománykép-
zésre, hanem a talajt is védi és az állomány ágképződését m e g 
akadályozza és ezzel a műfa értékét emeli, mert egyenes növésű 
műfa képződik oly finom szerkezettel, melynek a Spessart tölgyei 
világhírüket köszönhetik. 

A lassan növő tölgy pótlására helyenkint elegyítve a Juglans 
nigrát is megtelepítették, előcsiráztatott dióval való vetés utján. 

Utak mellé szegélynek a Populus robustat, Liliodendron 
tulipiferát, Quercus rubrát, Oleditschia japonicat ültetik, hogy vál
tozatossá és díszesebbé tegyék az erdőt. Déli és nyugati oldalon, 
gyenge talajon, 1 m-es árkokban 40 cm-es távolságokban ültetik 
az erdei fenyőt, hogy ágtiszta törzsek képződjenek. Sürü vetésnél 
a hónyomástól szenved. 

Északi, északkeleti fekvésekben 4uczfenyőt ültetnek, bükkel 
elegyítve. Veresfenyőt a gerinczéleken egyesével erdei fenyő közé 
elegyítenek, 1 Aa-ra legfeljebb 100 drb. veresfenyő-csemetét számítva. 
Egyes helyeken oly jól nő, hogy 8 0 — 9 0 éves korban 42 m 
magasságot ért el. Néhány helyen igen szép sima fenyőcsopor-



tokát láttam, van , 70 éves is, igen nagy a tömegnövedéke és 
emellett kitűnő talajjavító. A jegenyefenyő roppant sokat szenved 
a vadrágáitól, azért nem is mentek tovább a 80-as években tett 
kísérletnél. Sokkal nagyobb sikert érnek el a zöld Douglassal, 
melyet a vad kevésbbé bánt, roppant gyorsan nő, s az Agaricus 
sem bántja, azért a bükktuskókat ültetik körül vele. 

Még néhány oly dolgot szeretnék felemlíteni, mi jó volna, 
na nálunk is nagyobb márvü utánzást nyerne. Az első a kitűnően 
vezetett és ápolt úthálózat, mely nemcsak a völgyekben, hanem 
a hegyoldalakon és hegygerinczeken ís alig észrevehető emelke
déssel vonul végig s oly jó karban van tartva, hogy gépkocsival 
is fel lehet jutni a legmagasabb pontig. 

A másik dolog, ami feltűnt, az erdő szépségeinek emelésére 
fordított gond. Mindenütt látni valami ujat, valami különöset. 
Itt egy pár exotikus fa, ott egy pad, vagy művészi útjelzők 
díszítik az utak mellékét. Különösen ez utóbbiak nagyon csinosak. 
Karcsú diszes öntöttvas oszlopok, fönt a hivatalt, kerületet stb-it 
jelző táblával, mely szarvasagancs ágai közé van foglalva,. alattuk 
az egyes utak irányába nyúló táblák a helységek és távolságok 
megjelölésével. A források környéke, vadászállások, a természeti 
emlékként fenntartott egyes fák mind változatosságot és életet 
adnak az erdőnek. És a rendhez és fegyelemhez szokott német 
nép nem tesz kárt bennük, hanem ápolja és őrzi őket. Évenkint 
sok ezren keresik fel a Spessartot, felnőttek és ifjak, férfiak, nők 
egyaránt s bebarangolják, csodálják és megismerik a természet 
szépségeit. 

A nagyvárosok ifjúsága nem a kávéházakat bújja, hanem 
térképpel, fényképezőgéppel néhány napi élelemmel felszerelve 
régi várromokban tanyázva járja be s ismeri meg hazája szépségeit. 

Most, hogy erdeink nagy részét elvesztettük, ne siránkozzunk 
soká, hanem a németek példájára összeszorított ököllel álljunk 
neki és dolgozzunk egyelőre a megmaradt kis részen. Tegyük azt 
olyanná, hogy versenyezhessen a német erdőkkel. 

Miért nem teremthetnénk mi is pl. a Bakony helyén egy 
Spessartot, melynek gyönyörűen kezelt erdeit csodálni járnának? 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK , 

I. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 2497/1920. 
számú rendelete a Budapestre érkező és idejében ki nem 

rakot t tűzifának igénybevétele tárgyában . 

Nehogy a budapesti íeherpályaudvarokra érkező tűzifával 
megrakott vasuti kocsik késedelmes kirakása a főváros hiánytalan 
ellátását megakadályozza, a 6218/919. M. E, számú kormányrendelet
ben biztosított jogomnál fogva a következőket rendelem: 

Mindazokat a tüzifaszállitmányokat, amelyek a vasuti értesítés 
kézhezvételétől számitott 48 óra alatt ki nem rakatnak, teljes 
egészükben a közellátás czéljaira veszem igénybe. 

Az igénybe vett tűzifáért a székesfővárosi tüzifaelosztó a 
czimzettnek a budapesti mérlegelésnél talált suly után a maximális 
árakat fizeti ki, azonban ez a rendelkezés a feladó és czimzett közt 
fennálló jogviszonyt nem érinti. 

Az ily módon igénybe vett tüzifaszállitmányokat a székes
fővárosi tüzifaelosztó raktárába kell betolatni. (Kőbánya, hizlaló 
állomás, saját iparvágány.) 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár, 

az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. 

II. 

Hivatalos közlemény. 

320/920. sz. — Közhirré teszem, hogy a Kéthely községi 
(Somogy vármegye) születésű Iialler József részére 1896. évi 
október hó 25-ik napján 30. szám alatt az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1920. évi 320. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat állíttatott ki. 

Szombathely, 1920. évi április hó 27-én. 
Kó'gl Árpád 

királyi erdőfelügyelő, főerdőtanácsos. 



Hivatalos közlemény. 

384/920. sz. — Közhírré teszem, hogy a Nagybarát községi 
(Győr vármegye) születésű Batthyányi Lajos részére 1909. évi 
október hó 19-ik napján 1. szám alatt az erdőőri szakvizsga le
tételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1920. évi 384. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
iliteles másodlat állíttatott ki. 

Szombathely, 1920. évi május hó 4-én. 
Kőgl Árpád 

királyi erdőfelügyelő, főerdőtanácsos. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöki ál lásainak be
töltése, mely a f. hó 29-én d. u. 5 órakor tartandó közgyűlésen 
fog megtörténni, élénk eszmecsere tárgyát képezi a tagok sorában. 
Eddigi értesülésünk szerint az egyik alelnöki állásra a tagok 
bizalma Qhyllányi Imre báró v. b. t. t. földbirtokost, volt föld
mivelésügyi minisztert, egyesületi választmányi tagot jelöli, mig a 
szak alelnöki állást a mult hagyományaihoz képest az államerdé
szet jelenlegi vezetőjével, Kaán Károly h. államtitkárral és kor
mánybiztossal kívánják betölteni. 

Az erdészeti ál lamvizsga-bizottság kinevezése. A magyar 
kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az 1879 : X X X I . t.-cz. 
36. §-a értelmében megkívánt erdészeti szakképzettség megbirá-
lására hivatott bizottság tagjaivá az 1920—1925. évekre terjedő 
megbízatással Arató Gyula miniszteri tanácsost, Biró Zoltán 
miniszteri tanácsost, Bodor Gyula miniszteri tanácsost, Bund 
Károly, az Orsz. Erd. Egyesület titkárát, Csik Imre nyug. min. 
tanácsost, Csupor István nyug. primási főerdőtanácsost, Eránosz 
Antal János főerdőtanácsost, FeketeZoltán főiskolai tanárt, Héjas 
Kálmán miniszteri tanácsost, Hering Samu Choburg herczegi urad. 
erdőigazgatót, Hinfner György közalap, miniszteri tanácsost, Jankó 
Sándor főiskolai tanárt, Kársai Károly városi erdőtanácsost, Kiss 



Ferencz miniszteri tanácsost, Kovács Gábor miniszteri tanácsost, 
Kozma István miniszteri tanácsost, Krippel Móricz főiskolai tanárt, 
Muzsnay Géza nyug. főerdőtanácsost, Pajer István miniszteri 
tanácsost, Pech Kálmán h. államtitkárt, Rappensberger Andor min. 
tanácsost, Rochliiz Dezső miniszteri tanácsost, Rimler Pál hitb. 
urad. jószágigazgatót, Róth Gyula főerdőtanácsost, Ráduly János 
főerdőtanácsost, Sándor Jenő erdőtanácsost, Térfi Béla h. állam
titkárt, Tomcsányi Gyula nyug. miniszteri tanácsost, Török Sándor 
miniszteri tanácsost, Vadas Jenő miniszteri tanácsost. 

Személyi hir. Gróf Festetich Vilmos Forral Bélát toponári 
(Somogy m.) uradalmának főerdészévé nevezte ki. 

Az alföldi erdősítések kérdése az OMGE-ben. Az Alföld 
fásításának kérdése az O M G E növénytermesztési szakosztályának 
folyó évi április hó 21-én a Köztelek nagytermében tartott ülésén 
újból szóba került azon előadás kapcsán, melyet Kiss Ferenc 
miniszteri tanácsos a nevezett tárgyról ott tartott. 

Bevezetésül Szilassy Zoltán ügyvezető igazgató örömmel 
üdvözölte az erdészet képviselőinek megjelenését az O M G E 
körében, az elnöki tisztség ellátására pedig Kaán Károly h. állam
titkárt kérte fel. 

Az elnök kiemelvén az Alföld beerdősitésének fontosságát 
és annak a szükségét, hogy a gazdatársadalom az eziránti akcziót 
jóakaratú támogatásában és megértésében részesítse, előadót fel
kérte tanulmányának közlésére. 

Hosszabb történelmi visszapillantás alapján megállapítja 
előadó, hogy az Alföld régóta fátlan homokterületein a XVIII . 
század végéig, illetőleg a X I X . század elejéig erdősítések nem tör
téntek, daczára annak, hogy Gregori János nevü orvos az erdő
sítés szükséges voltát ismételten hangoztatta és javasolta. Vedress 
István szegedi földmérő a sívó homok megkötését elodázhatatlan 
teendőnek minősítvén, végre mégis elérte, hogy a régi szándék 
valóra váljék. 

Az utóbbinak főérdeme, hogy a homok megkötése szem
pontjából felette fontos fekete nyárfát az alföldi homokon megtele
pítette. Az első nagyobb mérvű erdősítés 233 kat. holdon felség
rendeletre az 1805. és 1806. évben történt. Ezen munka nyomai még 
ma is feltalálhatók. Az ültetési anyagot főleg a csomoros "vagy 



fekete nyár dugványai szolgáltatták, mely fanemnek azonban az a 
hátránya, hogy sarjadzási képességét hamar elveszti s igy kipusztuL 
Ezzel szemben a homok ősi fája, a fehér nyárfa, hamar tért hódit. 

Érdekesen fejtegette azután előadó a szélnek és víznek a 
különböző homokfajtákra gyakorolt hatását, valamint ezek befo
lyását az erdősítési munkálatokra. A szél néha oly gyökeres vál
tozásokat idéz elő a homokfelületeken, hogy pl. az 1863-iki nagy 
szél hatása még mai napig is megállapítható. A szélokozta bucz-
kák, a sik homok és mélyedések vagy semlyék ismertetése után 
tanulságosan fejtegette ezen alakulatoknak jellegzetes növényvilágát. 
Azon vizáthatlan réteggel biró fenéksikok, amelyekre a szél 
sekélyen homokot hordott, az úgynevezett „semlyék" s ezek rend
szerint erdősítésre alkalmatlanok, de arra már csak abból a czélból 
sem használtatnának, mert a legkitűnőbb kaszáiók. Igen fontos,, 
hogy a megmozgatott homok 10 cm-nél mélyebben nem szokott 
kiszáradni, a talajvíz vagy hó által összenyomott homok ellenben 
80 cm-\g is teljesen kiszárad. Ez a jelenség világosan mutatja az 
erdősítést megelőző megmunkálásnak szükségességét. A tápanya
gától főleg a síéi által megfosztott homokíerület különösen a 
Tisza és Duna közén sok ezer katasztrális holdra tehető és ezt 
gazdaságosan csak erdőképen lehet kezelni. Ez az Alföld befási-
tásánál számba vehető terület, mely erdészeti szempontból a leg
behatóbb tanulmányozás tárgyává teendő. Útmutatásul szolgálhat
nak a régibb időben s igy a mult század hatvanas éveiben foga
natosított ákáczültetések, de főleg azok a nagyobb ültetések, 
melyek a nyolczvanas években oríolással és főleg a mezőgazda
sági köztes-használattal kapcsolatosan történtek. Ezekben az idők
ben a szakemberek tulsürü ültetési hálózatot használtak, me.y 
eljárás az állományfejlődést igen károsan befolyásolta. Az erdő
sítésnél elsőrendű kellék a megfelelő fanem helyes megválasztása 
s ez a talaj tüzetes ismerete nélkül nem lehetséges. Ezért elenged
hetetlen a talajtakaró növényzet előzeíes tanulmányozása és meg
állapítása, mely a talaj minőségére kétségtelen következtetést 
enged. Az alföld befásitásánál használható különböző fanemek 
szakszerű ismertetése után előadó még tanulságosan leírta a cse
metenevelést és átiskolázást, mely a homoki erdősítésnél különös 
szerepet játszik. 



Az érdekes és nagy tetszéssel fogadott előadás végén az 
előadó határozati javaslatot terjesztett elő, mely szerint a növény
termesztési szakosztály kimondja, hogy az Alföld erdősítésére 
szükség van, de evvel kapcsolatosan a legelőterületek javítására 
is kiváló súlyt kell helyezni. 

Az előadást élénk eszmecsere követte, melynek befejeztével 
a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

A budapesti kikötő ügyében tartott értekezletek során több 
évi szünet után ismét napirendre került a tutajkikötő kérdése is. 
A kikötőtervek ismertetéséből megtudtuk, hogy a fafeldolgozó 
ipartelepek az állandó vizszintü soroksári Dunaág mentén a Csepel
szigeten fognak elhelyezést nyerni. Ebbe az ágba a fa csak zsilip 
utján juthat, czélszerű lesz tehát ide csak azt a famennyiséget 
terelni, amely az ipartelepeken fel fog dolgoztatni. A tutajok kész
letezésére az érdekeltség oda nyilatkozott, hogy kiépítendő a rég
óta tervezett újpesti tutajkikötő. A tutajok egy részére átrakodó 
partot kell a csepeli nyílt kikötőben és a lágymányosi kikötőben 
is biztosítani, ahonnan esetleg a tutajok még az emiitett zsilip 
elé vontathatók, ha nem mennek a Dunán tovább lefelé, hanem 
feldolgozásra kerülnek. 

A tüzifatelepek a soroksári Dunaág pesti partján vannak 
elhelyezve a tervben, de a tüzifarakodás a szabad rakpartok bár
mely pontján is lehetséges lesz, mint eddig. 

A kikötő 900.000 tonna faforgalomra lesz berendezve, ami 
a legtávolabbi jövő igényeinek is előreláthatólag megfelel. 

Árváltozás. A Orundner-Schwappach-féle fatömegfáblák 
magyar kiadásának kötött példányai fogytán lévén, ez a mű fűzve 
kerül árusítás alá, de a boríték és fűzés jelenlegi magas költsége 
miatt az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak 7 - 50 K, mások
nak 10 K árban. A még készletben lévő kevés számú kötött 
példány ára 12, illetőleg 15 K. Postaköltség 3 K. 

A m. k i r . erdészeti szakiskola tanulóinak felvételéről 
szóló hirdetményt 1. a lap végén a hirdetések között. 

ú£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1920. évi április hóban. 

A rOvidltések magyarázata: 
Az ákáczfa monográfiája — 
Alapítványi kamat 
Alapítványi tőketörlesztés . . . . . . — 
Alapítványi tőkekiegészités 
Altiszti segélyalap - — 
Átfutó bevétel - — 
Bárő Bánffy-D.-alapitvány _ — 
Bedő-Albert-alapitvany... 
Bükktüzifa romlása stb 
Egyéb bevétel- — 
Erdei facsemeték nevelése 
Erdészeti Géptan— — 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . . 
Erdészeti Növénytan II. rész 
Erdészeti rendeletek tára 
Erdészeti zsebnaptár _ — 
„Erdő" czimü lap -
E r d ő ő r - : 

Erdőrendezéstan (Bel . ) . . - ; 

Erdőrendezéstan (Fekete) i 
Erzsébet-királyné-alapitvány i 
Értékpapírok kamatai _ 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana 
Fából készült czukor és alkohol— •• 
Fatömegtáblák — : 

I. Ferencz-József-alapitvány — . . . 
Ooldmann Henrik alap. . . . 

= Am. Hazánk házi faipara (Gaul Károly) = H. F.. 
: ak. Hirdetési dij az E . L.-ban = hd. 
: att. Hirdetési dij „Erdő"-ben - = Ehd. 
: attkg. Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 
t Asa. segélyalapitvány = H. I. 
: áb. Hozzájárulás - = Hj. 
i BBa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
s BAa. Kedvezményes lapdij = kid. 
: Btr . Készpénzalapitvány _ — = k. a. 
: Egy. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
: Ecs. Lakbér— . . . = lb. 
; Egt. Lapdij (Erd. Lapok) - = ld. 
i E L . Legelő-erdők berendezése — = M. L. 

Nvt. II. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Ert. Népszerű növénytan = N. Nvt; 
Npt. Nyugdijalap = Ny. a. 
Eld. Perköltség — = Prk. 
Eő . Postaköltség = pk. 
Rz. Rendkívüli bevétel = rb. 
Rzf. Rendszeres növénytan I. R = Rnt. I. 
E . a. Szantner-Gyula-alap = Sza. 
Ek. Székesfehérvári ism. alap = Sz. i. a. 

Tagsági dij — td. 
Fösz. Tangens-táblázatok _ = Tt . 
Fcza. Gr. Tisza-Lajos-alapitvány = TLa. 
Ftb. Tölgy és Tenyésztése = Töt. 
I. F . J . a. Wagner-Károly-alapitvány . . . — = WKa. 
GHa. 

Ambrus Lajos td. 40-—. Ajtai Sándor ak. 40 - —. Andrássy Gyula td. 60 -—. 
Anda József Eő. 12-—, pk. 5 -72 özv. Akantisz Rezsőné, ak. 24 - —. Barsy Richárd' 
td. 40-—. Botos Sándor td. 8 0 — . Borsod-Hevesi erdőipar npt. 13"—, pk. 2—. 
Bányay Péter Ecs. 6 -—, Eő. 12"—, npt. 13-—. Barta András Eő- 24-—, pk. 6'—-
Benkő könyvk. npt. 32"—. Benedek Károly Eő. 12" —. Budapesti Hirlap npt. 16'— 
Bokor Rezső NK II. 40"—, pk. 10—. Chabada Géza ak. 4 0 — . Csomor Antal 
Eő. 12 -—, pk. 3-—. Csuczay József npt. 13 -—. Diósy Dezső td. 40-—. Dezsényi 
Benő td. 4 0 — . gr. Degenfeld Pál ak. 40-—. gr. Draskovich Pál erdhiv. ld. 40-—.. 
Erdélyi Mihály td. 60 - —. Endersz-Haller Frigyes hd. 40 - —. Eranosz A. János 
ak. 40-—. Engel Sándor att. 320-—. gr. Esterházy Pál erdhiv. pk. 6-—, hd. 9 1 - — 
Franciscy Vilmos td. 80 - —. Földmiv. min. hd. 1920 -— 495"—. Földmiv. min. 
Alföld áb. 10.000-—. Farkas Jenő td. 30-—, könyvek 62-—. Faértékesitő hiv. hd. 
8175-—. dr. Fehér Dániel td. 80-—. Fekete Zoltán td. 6 0 — . Füzy Zoltán att. 
10-—, ak. 59-50. Frits Antal npt. 16-—. Fejes Emil Eb. 20-—, Nt. II. 3 0 - - . 
Ftb. 10-—. Ferenczy Sándor W. K. a. 15-—. Gruber Gyula td. 50-—. Gulyás 
Jenő td. 30-—. Garamvölgyi faterm. npt. 16 -—. Gáthy Fülöp td. 60 -—. Héjas 
Kálmán td. 40-—. Hauszmann Béla td. 80-—. Hajdú János td. 6 0 — . Halka 
Dávid Eő. 12-—, pk. 5-—, Ftb. 6 — , Mle. 10-—. Horváth József npt. 1 6 - . 
Heltai Árpád npt. 16*—. Hajts Géza td. 60"—. Iharosi erdőhiv. Eő. 12 -—, npt. 
13-—, pk. 112. Jakab Ferencz Eő. 12-—, pk. 2-—. Jakab István Nt. II. 20-—. 
Koczilna János td. 80-—. Kisújszállási közbirt. I. F. J . a. 606 - —. KelecsényL 
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Mihály td. 4 0 — . Kondér István Rz. 1 5 — , Frz. 18-—, npt. 13—, Ftb. 6 — , td. 
60-—. Kovács Ferencz Eő. 12—, pk. 3-—, áb. 5-—. Kutasi Béla td. 80—. Kún 
József npt. 32*—. Kiszel András Eő 12-—, npt. 16-—. Kalló Géza Eő. 24-—, 
pk. 6 -—. özv. Kallina Károlyné ak. 15 -—. Komáromy László könyvek 87'—. 
Kronberger faipar Eb. 5-—. Kellé A. könyvek 87—, pk. 12-80, W. K. a. 18-—. 
Lipcsey László td. 60 - —. Lehoczky János td. 60-—, lb. 60-—. Létai Gyula td. 
40-—. Lehoczky György td. 60-—. Lunz Géza td. 60-—. Medveczky Ernő td. 
20-—• Molcsányi Gábor td. 80-—. Marsalko Ferencz td. 80-—. Modrovics Ferencz 
ak. 40-— és 40-—. Matyasovszky Emil td. 80'—. Mentler Sándor ak. 40-—. 
Magyaróvári gazd. akad. ld. 40 - —. Melcsiczky Miklós td. t.0 -—, könyvek 91-—. 
Magyar Szöv. Közp. hd. 222-—. Medriczky Kornél npt. 13-—. Mihalovics Sándor 
könyvek 94-—. Neumayer és Tsa hd. 63-15. Nagy Gyula npt. 13-—. Osterlamm 
Ernő td. 80-—. Orensttin és Koppéi hd. 650-—. Pájer István td. 80-—. Pukács 
Endre ak. 40-—. Papp Béla td. 60-—. Petényi Keresztély td. 80-—. Pály Emil 
npt. 29-—, pk. 2-72. Preisz Tibor Rz. 15-—, Nt. II. 20-—, Mle. 6-—. br. Podma-
niczky Géza ak. 40-—. Rochlitz Dezső ak. 40-—. Ráduly János td. 8 0 — . Rónay. 
Géza npt. 13-—, pk. 2-—. Ronchetti Gáspár npt. 7-—, pk. 4-—, td. 64-—. Rausz 
Emilia áb. 600-—. Részvénytársasági üzem hd. 40-—. Schmidt Károly ak. 40-— 
Szokolóczy József td. 60-—. dr. Szabó Sándor td. 30-—. Spettmann János td. 
20-—. Selymessy Ferencz td. 40 - —. Sugár Károly ak. 40-—. Szabolcs Ferencz td. 
80-—. Szilágyi Ernő td. 60-—. Schuppler Emil ld. 80-—. Sándor Imre hd. 48-—. 
Sándorfalvi urad. ig. ld. 80-—. Stégmeier Ödön td. 80-—. Stebel János npt. 32-—, 
Eő. 12-—. Sámuel Ferencz npt. 16-—. Simon István npt. 16-—. Szeged város 
I. F. J . a. 142-—. Sós József Eő. 12-—. Sarlai J . könyvek 95-—, Nt. II. 2 0 — , 
W. K. a. 6 — Tichy Kálmán td. 60-—. Tisri Elemér Frz. 18-—, npt. 13-—. 
pk. 2-—. Trauer Ervin npt. 36-—. Takács Ignácz ld. 80-—. Tenczer Gyula hd-
160-—. Tóth József Eő. 12-—, pk. 3-—, Id. 20-—. Török Béla Eő. 12-—. Uitz, 
József Ecs. 8-—, pk. 3 — . Wilhelmb Gyula td. 60-—. Wittenberger N. Rz. 15-—. 
Frz. 18-—, Gtn. 7-—. Winkler Gyula npt. 16-—. Weiner József Ftb. 6-—, npt, 
13 -—, pk. 2-—. Wilde Ferencz td. 60 - —. Zsombory Ignácz td. 60-—. özv. Zsuffa. 
Antalné att. 40-—, ak. 12-—. Zemanek György td. 6 0 — . Zakariás Gyula td. 60-—> 
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Az „Erdészeti Lapok" 1920. őví IX—X. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
•enné! nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 3 korona, állás
keresleti hirdetéseknél 1 korona. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 300 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 50 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

é« á r u ü á y l e t e K e t l ebonyo l i lunK. É r t KpapiroKat és Külföldi pénz-
n e m e K e t adunl t és veszünH. Tőzsde i m e é b i z á s o K a t elfogadap.lt. 
N£üSCHLOSZ TESTVÉREK, banKiroda 

B U D A P E S T , VI., LOVAG-UTCZA 20. (Nyugati p. u. Közelében.) 
A l a p í t v a : 1900. (1. XII . 5.) T e l e f o n : 7 6 - 6 9 . 

m m BELGA FEI8IPARGYAR R.-T. 
BUDAPEST, VI., HUNGÁRIA*KÖR,UT 115/117. SZ. 

I ? 1 l j á l l a l í a • m e z e ' > erdei , b á n y a - és i p a r v a s u t a k nyomje lzé -
JL.I V á l l a l j a • s é t , va lamint sikló- és s o d r o n y k ö t é l p á l y á k , csat la 
k o z ó v á g á n y o k építését. 
C _ 4 | 1 { i . . sineket, v á g á n y t , v á l t ó k a t ( s z a b v á n y o s , he ly i érdekű és 
í J A i C t í l i t • k e s k e n y v á g á n y u v a s u t a k r é s z é r e ) , f ord i tókorongokat , 
kocs ikat , m o z d o n y o k a t , kerekeket és k e r é k p á r o k a t , c s a p á g y a k a t és 
egyéb kocs ia lkatrészeke t . (2. XII . 2.) 

RnoDCpmann Ó <5 SfiihnPmann R _T keskenyvágányu vasutak, sodronykötálpályáx 
nUGűdGlIlÚMII C ű uUlÜiClIldllll R . - i . és modern szál l í tóberendezések gyára. 
E r d e i -vm.S'u.'iml&ff n y o m j e l z é s e , t e r v e z é s e é s é p í t é s e . TtSzi- é s 
r iSnkfaszáBi i f ékocs ik , s i n e k , v á l t ó k é s f o r d i t ó k o r o n g o k . F a -
s z á l l í t ó k o c s i k 4 , 6 é s 8 t o n n a h o r d k é p e s s é g g e l n a g y m e n n y i s é g b e n készleten, 
Syár és iroda: B u d a p e s t , VI., V á c i - u t 113—115. Fiókok: P r á g a , Wien, 
L e m b e r g , Z á g r á b . T e l e f o n : 9 4 — 1 9 és 2 7 — 3 6 . (4 .XII . 1.) 

http://elfogadap.lt


Hitet tiiiiiiíiiiiit 
Veszprémi Faipar r.-t, Veszprém . 

Közvetítők jutalmaztatnak . (6. VIII. 1.) 

Pályázati hirdetmény. 560/1920. sz. — Veszprém vármegye 
közigazgatási gazdasági bizottsága az üresedésben levő veszprémi 
járási erdőőri állásra Veszprém székhelylyel pályázatot hirdet. 

Az erdőőri állással 700 korona kezdőfizetés a szolgálati idő 
1—5 évére, mig a 6—10 évére 750 korona és a 11 és ezután 
következő éveire 800 korona jár, ezenkívül évi lakpénz 160 korona, 
évi utazási átalány 240 korona, évi irodaátalány 20 korona. 

Nyugdíjjogosultság ezidőszerint még nincs, az erdőőrök az 
országos gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár tagjai. 

Fenti illetményeken felül ideiglenesen további intézkedésig 
600 korona háborús segély, 200 korona évi ruhabeszerzési segély, 
családonként 160 korona évi családi pótlék és havonként 300 
korona drágasági segély jár. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy a szakvizsgálati, orvosi, 
szolgálati és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint születési anya
könyvi kivonattal és katonai kötelezettségüket feltüntető okmányok-

Erdészi vagy fővadászi á l lás t ke res szakiskolát és tovább
képzőt, valamint középiskolát végzett, nőtlen, 26 éves, katona
viselt egyén, ki az erdészet, valamint a vadászat minden ágában 
teljesen jártas, s ki jelenleg is egy 5000 holdas erdőgazdaságot 
önállóan vezet s jó bizonyítványokkal rendelkezik. Czime a kiadó
hivatalban megtudható. (3. III. 1.) 

Vadőrök, vizsgázottak, jó bizonyitványnyal, sürgősen keres
tetnek. Gróf Festetich Vilmos erdőhivatala, Toponár (Somogy m.). (5) 



kai felszerelt és sajátkezüleg irt, egykoronás bélyeggel ellátott és 
Veszprém vármegyeTíozigazgatási gazdasági albizottságához czim-
zett kérvényeiket a veszpreTniHrHarr i i^n^ 1920. évi 
május hó 31-ig nyújtsák be. 

Később érkezett vagy kellően fel nem szerelt kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. 

Veszprém vármegye közigazgatási bizottságának gazdasági 
.albizottsága. 

Veszprém, 1920. évi márczius hó 29-én. 
(7) Hunkár Béla 

kormánybiztos, főispán, elnök. 

Termelt haszonfaeladás (ládi erdei rakodón). 936/1920. sz. 
.A diósgyőri m. kir. erdőgondnokság ládi erdei rakodóján kész
letezett 305 darab 153-39 m3 kéregnélkül mért tölgyhaszonfa 7 (hét) 
eladási csoportban zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1920. évi május hó 25-én déli 
;12 óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatal miskolczi kirendeltségénél 
(Miskolcz, törvényszéki épület, földszint 38—42. ajtó) nyújtandók 
be és 1920. évi május hó 26-án délelőtti 10 órakor a 41 . sz. 
helyiségben nyilvánosan bontandók fel. • 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek az alólirott 
erdőhivatali kirendeltségnél és a diósgyőri erdőgondnokságnál 
megtekinthetők, ajánlati űrlap és borítékok az alólirott erdőhivatali 
kirendeltségnél szerezhetők be. 

Miskolcz, 1920. évi április hóban. 
(8) A tótsóvári m. kir. erdőhivatal 

miskolczi kirendeltsége. 

Hirdetés. Nagyobb fenyőerdőt vásárolnánk. Részletes leírást, 
feltételeket tartalmazó ajánlatokat kérünk „Részvénytársasági üzem" 
czimen a kiadóhivatalba. (9) 

O R E N S T E I N é s K O P P E L , k e s k e n y v á f f á n y u v a s u t a k g y á r a , 
B U D A P E S T , Andrássy-u t 5 3 . G y á r t e l e p : Pestszentlőr incz . 

Gyárt és szállít mindennemű erdei vasuti anyagot • (11. X I I. 1) 



Pesina Dániel hadirokkant (Budapest, IX., Timót-utczai hadi
gondozó, 90. sz. szoba), aki most szökött haza Verdunből, köny-
nyebb erdészeti vagy vadászati alkalmazást keres. (Faraktárban v. 
csemetekertben is.) Beszél magyarul, németül, szerbül, tótul és 
.románul. 43 éves. ( I—0) 
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Keresek Budapesthe z stöze l 

kiirtott erdőt 

tönkkitermelés 
céljára, lehetőle g vasú t mellett . 

DARVAS I M R E vállalkozó 
B U D A P E S T , VIII., ÜLLÓI-UT 52/B. II. EM. 
TELEFON i Józse f 3 0 - 8 8 . (10) 

Szakképzett keresztény erdészeti altiszt nagyobb uradalomba 
állandó alkalmazásra kerestetik. Menekült előnyben részesül. Ki
merítő ajánlatok fizetési igény feltüntetésével gróf Wimpffen 
(Szigfrid urad. számtartóságához, Ercsi, intézendők. (12) 

Pályázat e rdőmérnök-gyakornoki á l lásra . A veszprémi 
káptalani uradalom a megüresedett erdőmérnök-gyakornoki állás 
betöltésére pályázatot hirdet. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket fizetési igényük meg
jelölésével folyó évi május hó 25-ig a veszprémi káptalan erdő
hivatalának Veszprém, Pajta-utca 2. szám küldjék be. 
(13) Káptalani erdőhivatal. 



MAGYAR GAZDASÁGI £ S KISVASÚTI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA 3 . SZÁM 

Tervez, épit, financiroz és üzemben tart 
«ísíb»«1«bS. v a s u t a k a t 
és szállít ily vasutakhoz szükséges 

f e l é p í t m é n y i n n y a f f o k a t é s j á r m ü v e k e t . 
Vasúti anyagokból állandóan nagy rak
tárt tart és kívánatra készséggel szol
gál ajánlattal. (14. XII. 1.) 

Hirdetés a m a g y a r kir . erdészeti szakiskola tanulóinak 
felvétele tá rgyában. 10921/1920. F. M. sz. — A magyar kir. 
erdészeti szakiskola 1920. év őszén kezdődő kétéves tanfolyamára 
a pályázati hirdetmény az 1920. évi május hó folyamán fog 
közzététetni. 

Miután az 1920/1921. tanévre vonatkozólag kibocsátandó 
pályázati feltételek szerint a pályázni kívánóknak felvételi vizsgát 
kell tenniök, a felvételi vizsgára való előkészülés megkönnyítése 
végett a pályázni kívánókat ezzel az előzetes hirdetéssel a követ
kezőkről tájékoztatom: 

1. A pályázati feltételek főbb pontjai a következők lesznek 
a) magyar állampolgárság igazolása; 
b) a folyamodás évében betöltött 16 éves életkor és 20 évet 

meg nem haladó életkor igazolása; 
c) a középiskolai (gimnáziumi, reál- vagy polgári iskolai 

negyedik osztály sikeres elvégzésének igazolása; 
d) ép, erős, egészséges testalkat igazolása. 
2. Az igazoltan szegénysorsu tanulók ellátása állami költségen: 

a többieké saját költségen történik. 
3. A pályázók közül azokat, akik a szakiskolánál az 1920-

évi szeptember hó 1—5-ig tartandó felvételi vizsgára jelentkez
hetnek, a szakiskola tanszemélyzetéből alakított tanács jelöli ki. 

4. A felvételi vizsgára kijelöltek a jelentkezés alkalmával az 
alábbiak szerint megszerezhető »Tájékoztató"-bm ismertetett tan
anyagból felvételi vizsgát tartoznak tenni s csak ennek a felvételi 
vizsgának sikeres letétele esetén tarthatnak igényt a szakiskolába,, 
való felvételre. 



Pályázni kívánók a felvételi vizsga tantárgyaira és azok 
vizsgaanyagára nézve az erre vonatkozó „Tájékoztató'"-ból nyer
hetnek bővebb felvilágosítást. Ezt a „Tájékoztató"-t — a válasz-
czim megadása mellett — hozzá intézett kérésre a m. kir. erdé
szeti szakiskola igazgatósága (jelenlegi székhelye: Tata, Komárom 
megye) a pályázni kívánóknak azonnal megküldi. 

Budapest, 1920. évi április hó. 
(15) M. kir. földmivelésiigyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. Zala vármegye közigazgatási bizott
sága gazdasági albizottságának 1920. évi 1188., 1195. és 1272. kb. 
számit határozatai folytán pályázatot hirdetek a tapolczai m. kir. 
járási erdőgondnokság kerületéhez tartozó és elhalálozás, illetőleg 
lemondás folytán megüresedett Szentantalfa és Sümeg székhelyek
kel rendszeresített, valamint a nagykanizsai m. kir. járási erdő
gondnokság kerületéhez tartozó és lemondás, illetőleg a harcztéren 
történt eltűnés folytán betöltendő, Nagykanizsa és Letenye szék
helyekkel rendszeresített, vagyis összesen 4 (négy) III. Oszt. járási 
erdőőri állásra. 

Az erdőőri állások összjavadalmazása évi 870 K, amelyhez 
jelenleg évi 700 K háborús segély, évi 200 K ruhabeszerzési segély 
és a nős és családos erdőőröknél a feleség és egy-egy gyermek 
után évi 160 K családi pótlék járul, amely családi pótlékok összegé
vel a nős és családos erdőőrök évi ruhabeszerzési segélye is növek
szik, valamint havi 300 K drágasági segély egészíti ki ideiglenesen 
á járási erdőőrök illetményeit. 

A letenyei járási erdőőri állás egyelőre ideiglenesen töltetik be. 
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőőri szakvizsga letételét 

igazoló, továbbá orvosi és szolgálati bizonyítványaikkal, valamint 
születési anyakönyvi kivonattal, családi, katonai viszonyaikat, erkölcsi 
életüket és megbízhatóságukat igazoló okmányokkal felszerelt, saját-
kezüleg irt, kérvényeiket 1920. évi június hó 15-éig a zalaegerszegi 
m. kir. állami erdőhivatalhoz nyújtsák be, miután később beérkező 
kérvények nem vétetnek figyelembe. 

Zalaegerszeg, 1920. évi május hó 4-én. 
(16) Zalaegerszegi állami erdő hivatal. 
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