
15. §. Oly jelölteknek, kik a vizsgát nem állották meg, 
még egy m á s o d s z o r i v i z s g á r a , a vizsgadíj ujabb lefize
tésének kötelezettsége mellett, engedély adatik. Az ismételt 
megjelenésre az engedély a fennebbiek értelmében kérendő ki. 

Azon jelölt, ki másodszor nem állotta ki a vizsgát, 
h a r m a d s z o r v i z s g á r a nem bocsátható, kivévén, ha a 
vizsgáló bizottság a második vizsgálat alkalmával egyhangúlag 
oda nyilatkozott volna, hogy az illetőnél tapasztalt képesség 
mellett alapos remény lehet arra, miszerint a vizsgát harmad 
izbcn sikeresen let'een'di. 

Budapesten, 1878. április-hóban. Trefort. 

Vaiszlói erdőkárbecslések. 
A pécsváradi közalapítványi erdőhivatal kerületében fekvő 

vaiszlói erdőgondnokság besenczei főosztályában egy már hat 
év múlva tarlasztás alá jövő, 0. 3 zárlata, fele tölgy, fele gyer
tyánfából álló 1G0 éves átlagkora, előkiméletben részesült 
állabba folyó-hó első napjaiban 70 darab sertés jogosulatlan 
módon behajtatván, a vaiszlói közalapítványi erdész, tekintettel 
az uradalomnál fennálló szabályrendeletekre, miután a kártétel 
20 frtot meghaladni látszott, Schmidt C. és Schwábík Ferencz 
sellyei uradalmi magán erdőtiszteket hivta meg a kártétel fel
becslésére, kik ezen káresetet, az ide mellékelt eredeti becsle
vél tanúsága szerint, 53 frt 55 kr összegű kártérítésben be
csülték meg, mire az ellenfél ugyanazon kártétel felbecslésére 
Suba Rezső pécsi erdőmester urat kérte fel, s ez a kárt a máso
latilag szintén idecsatolt becsüokmány tanúsága szerint, 3 frt 
80 kr, mond három forint és nyolezvan krajezárra becsülte. 

A mélyen tisztelt szerkesztőség tudni méltóztatik, hogy 
az álladalmi és közalapítványi szolgálatban álló erdőtiszteknek 
polemizálásra nincs idejük s egyáltalán nem szokásuk a ma-



gánszolgálatban álló erdőtiszt urakkal ujat húzni. Ennélfogva oda 
terjed tiszteletteljes kérésem, hogy ezen merően ellentétes két 
becsüre nézve mélyen tisztelt ítéletét annyival szivesebben ki
mondani kegyeskedjék, a mennyiben, szerény nézetem szerint, 
ilynemű kártétel többször is előfordulhatván, szakavatott intel
mei az erdőbirtokosoknak nagy hasznára vállandnak. *) 

El nem mulaszthatom ezen alkalomból kijelenteni azt, hogy 
szabályaink szerint az uradalmi becsüsök becsüjét annyival 
inkább kénytelen voltam elfogadni, mert az erdő gondnokság
nak előbb tett abbeli jelentéséből, hogy a kártevő az 53 frt 55 
krt az uradalmi pénztárba már befizette, csak azt vonhattam 
le, mikép a kártevő az uradalmi szakértők becsüjébe belenyu
godott; ámbár meg kell jegyeznem, hogy valamennyi becsüs
nek az uradalmi erdőgondnokkal első sorban az uradalomnál 
fennálló üzemterv és több más segédtárgy tartalmára és kiis-
merésére nézve érintkezésbe kellett volna bocsátkozni, mert az 
üzemterv világosan meghagyja, hogy: 

1. a tiszta tölgy- és gyertyán-állabok jelen kiterjedésük
ben az újraerdősítésnél továbbra is mint ilyenek tartassanak meg; 

2. az uralkodó fanemek vegyületéből képzett állabok 
ujraerdősitésénél oda kellend törekedni, hogy azok jövőben is 
ugyanezen elegyarányban tartassanak fel; 

3. az ezen erdőgondnokságban most előforduló tisztások 
és be nem erdősült vágási területek mesterséges beerdősitése 
legfeljebb hat év alatt eszközlendő ; 

*) Tisztelt szaktársunk, miként az alábbiakban olvasható, a speciális helyi 
körülményekre támaszkodva s az ott szokásos eljárásra és az uradalomra nézve 
érvényben levő rendszabályokra való hivatkozással kellőkép védekezik, mihez ré
szünkről a távolból a viszonyok közvetlenül való nem ismerhetése mellett, az e 
részt fennálló erdőrendőri törvényekre és rendszabályokra utalhatunk. Ezek szerint 
a tényleg elkövetett kár s annak következményei minden esetben felszámitandók, 
sőt felszámitható ennek kétszerese is szándékos vagy más roszakaratu esetekben. 
Kirovandó azonkívül minden darab sertésre 10 kr büntetés, valamint a becsüsök 
já ru lékai ; az országgyűlés elé terjesztett erdőtörvényjavaslat 100-ik §-a szerint 
pedig makkoltatás idején minden darab sertés után 30 büntetés szabható ki. 

Szerkesztő. 



4. hogy uralkodó fanemekül a kocsános tölgy-, gyertyán-, 
szil- és kőrisfa tekintendők; tehát nemcsak a tölgyfák alatti, 
hanem az egész területen a sertések által okozott minden 
irányban való talajfelturásnak tekintetbe kell jönnie, ép ugy 
figyelmen kivül nem hagyható lett volna tán azon körülmény 
is, hogy az üzemmód szálerdő-üzem lévén, a minőnek előki-
méleteiben kétségkívül magcsemeték fordulnak elő, a melyek
nek felturása a sarjerdő sarjainak felturása- és megbolygatásá-
val tán még sem analóg. 

Továbbá meg kellett volna tudni, hogy az uradalomnál 
Vaiszlón 674 kat. hold erdei legelőért évi bérösszeg fejében 
1063 frt szerződésileg fizettetik; tehát hacsak a legelő [ 
ölenkénti egy évi értéke vétetik számításba, már akkor is 
1 . 5 7 krajczárral számítva, a belegelt terület után egészen más 
kártalanítási összeg jönne ki, és végül megjegyeztetik, hogy a 
vaiszlói uradalomra nézve nem az cinosura, hogy máshol egy 
mérő szedetlen makk egy forinton volt beszerezhető, de hogy 
az uradalomnál létező irattár, mint a kezelés és tisztviselő őre 
tanúskodása szerint gyakran évek multak el, mig egy a mult 
évihez hasonló tölgymakktermés bekövetkezett s hogy az ura
dalomban az 1877-ik év őszén 642 hektoliter tölgymakk 
2086 frt 50 kron, tehát hektoliterenként 3 frt 25 krral lön 
értékesítve és illetőleg szerződés szerint tényleg eladva; és ad 
vocem bő makktermés, nem távol Vaiszlótól az alap. lakócsai 
uradalom erdőgondnokságában mintegy 1600 hold területen az 
alapítványi uradalom az 1877. évben 2627 hektoliter tölgy
makkért makkoltatási dij fejében 9409 frt 90 krt pénzben 
bevett s azonfelül a közalapítványi erdők értéseire 700 hek
toliter kitűnő csiraképes ép kocsános tölgymakkot tényleg fel
szedetett s részben mult őszszel el is vetett, a mely kedvező 
makkértékesités oka a Dráva mentén a mult évben szerfelett 
rosz kukoriczatermésben rejlett. Tehát az alapítványi urada-



lom nemcsak Vaiszlón, hanem más hason vidékü és minőségű 
erdeiben is a tölgymakkért hektoliterenként szedctlenül 3 frt 
25 krt s azon felül kapott. 

Hogy pedig a vaiszlói alapítványi uradalmi erdőkben 
máskor is csak ilyféle sertések által hasonlag előkiméletekben 
okozott kártétel szigorúan felbecsültetvén, megtéríttetett, bá
torkodom •/• a ^ a t t Ulbrich Antal közalapítványi erdésznek az 
1872-ik évi áprilishó 30-án kiállított becsükimutatását tiszte
lettel ide mellékelni, mely szerint Nagy János hiricsi lakos az 
1872. évi áprilishó 18-án délután 4 órakor jogosulatlanul 
behajtott 16 darab disznó után 32 frt 20 krt a vaiszlói 
1872. évi erdészeti pénznapló 76. czikke alatt befizetett, s 
megjegyzem, hogy az uradalmi árszabály szerint egy darab 
piros communis vadoncznak is 10 kr az ára, mert mindenhez, 
a mi az uradalom tulajdonán létezik, kizárólag az uradalom
nak van joga. 

Befejezésül bátor vagyok felemlíteni, hogy a jelen kárté
tel tekintetében az erdész által követett eljárás azon szabály
rendeleteken alapszik, melyek a Hoffmann Sándor-féle magyar 
erdészeti zsebnaptár 1875. évi kiadásának 94—104 . oldalán 
az ő szívességéből annak idején közzététettek, és hogy a je
lentékeny pécsi püspökségi s más szomszédos uradalmi erdők
ben hason s bárminemű erdei kártételek valóban okszerűen és 
oly szakértelemmel becsültetnek és kártalanittatnak, hogy az 
illető erdőbirtokosok tökéletesen megelégedhetnek, és bizonyára 
nem jutnak azon helyzetbe, hogy erdőtisztjeiknek az erdei 
kihágások megtorlására és példás fékezésére fordított szolgá
lati ügybuzgalmát a részrehaj latlan szakértőnek meghívott be
csüsöktől nevetségesnek declarálni tapasztalják. 

Pécsváradon, 1878. évi februárhó 15-én. 
Ujházy Dénes, 

kerületi erdőmester. 


