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Tanulmányút! tapasztalatok.
Irta: Róth Gyula.

vájcz jogosan dicsekedhetik avval, hogy erdészeti szak
oktatása és az erdészeti kisérletügyi — valamint általánosság
ban minden tanügyi és tudományos intézménye — első
rangú és más államoknak mintájául szolgál.
Meglepi ennek következtében a szakembert, ha azt hallja, hogy
a svájczi erdők nagy része még ma sem áll szakképzett erdőtiszt
kezelése alatt és az erdők állapota sok helyen nagyon kedvezőtlen.
Az okát ennek a birtokviszonyok sajátságos alakulásában,
valamint a politikai szervezés sajátságaiban kell keresnünk.
A svájczi erdők 6 8 % a községek és testületek birtokában
van,*) 27 5%-a magánuradalom, csak 4 5 % az államé, illetőleg

S

-

-

*) A számbeli adatokat részben a helyszínén kapott közlések alapján
jegyeztem fel, részben a „Die forstlichen Verháltnissen der Schweiz" czimü
most megjelent munkából ^Zürich, 1914.) merítettem. A fenti adatok Svájcz
egész területére vonatkoznak. Legtöbb az állami erdő Schaffhausen kantonban:
20%, legtöbb magánerdőbirtokot találunk Genf kantonban: 92%. A községi
erdők nem egy kantonban az egész erdőterületnek 90%-át foglalják el.
Erdészeti Lapok
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az egyes kantonoké. Egységes erdőtörvénye, amely valamennyi
kantonra kiterjed, Svájcznak csak 1902. óta van. Azelőtt minden
kanton külön és önálló módon intézkedett az erdőgazdaság körül,
egynehányban egyáltalán nem is volt még törvényes beavatkozás.
Az első svájczi erdőtörvény 1876-ban keletkezett, de ennek hatálya
az országnak csak egy részére terjedt ki.
Az 1902-ik évi erdőtörvény intézkedései és egész szelleme
világosan mutatja, hogy az erdők nagyon mostoha bánásmódban
részesülhettek sok helyen, aminek káros kihatásai az általános
gazdasági viszonyokra már felette kirívóan érvényesülhettek. Az
egész törvényt tulajdonképen erdővédelmi törvénynek mondhat
juk, annyira kiviláglik minden sorából az erdők fentartására
irányuló törekvés,*) ami a magánjogba való erélyes beleavat
kozásra vezetett. Hogy éppen a „szabad" Svájczban, ahol a polgár
egyéni jogai és szabadsága oly nagy méríékben érvényesülnek az
államhatalommal szemben, ily törvény léphetett életbe, arra mutat,
hogy már a nép széles rétegeiben is tudatára ébredtek annak,
hogy a tarvágás a hegyes-völgyes országban óriási pusztításokat
vonhat maga után és hogy az erdő pusztulása nemcsak a faanyag
csökkenését jelenti.
Svájcz egész erdőterületének 75%-a a törvény értelmében véd
erdőnek lett nyilvánítva, amelyekben tarvágást nyitni nem szabad.
Az erdő kezelésébe és berendezésébe a törvény nem avatkozik,
e tekintetben az intézkedés joga megmaradt a kantonok kezében.
Ennek következtében még ma is feltűnő eltéréseket mutat az egyes
kantonok erdőgazdasága; amig egyesekben az erdőgazdaság oly
belterjes és szakszerű, hogy Európa legszebb erdőgazdaságai mellé
sorakozik, sőt rendszeres szálaló gazdaságával
megelőzi az egész
világot, addig másokban ma is az erdőgazdaság legkezdetlegesebb
eljárásai uralkodnak.
A törvény intézkedései között kiemelendő az, hogy oly terü
letekre, amelyek beerdősitésével véderdők létesíthetők, kimondja
a kötelező erdősítést, ehhez kisajátítási joga van a kormánynak.
Ugyancsak kisajátítási jogot ad a törvény oly szolgalmak és jogo*) Az 1876-ik évi erdőtörvény is erdővédelmi törvény, az 1902-ik éviben
kiépítették ezt a meglévő alapot.

sitványok megváltásához, amelyek nem férnek össze a helyes erdő
kezeléssel.
Az erdőkezelés adminisztratív szervezése nem egységes és egyes
kantonokban egyáltalán nem mondható megfelelőnek.
Ott, ahol egy-egy erélyes szakférfiú került az erdőgondnokság
élére, ott mintaszerű a kezelés is, az adminisztratív szervezés is,
másutt jóformán nem történt semmi.
Bár ez, az általános erdőgazdaság szempontjából megítélve,
nem helyeselhető, annyiban nagyon érdekessé tette az erdőgazda
ságot, hogy emiatt Svájczban talán még nagyobb mértékben, mint
Dániában, érvényesülhetett az erdőgondnok egyénisége, sajátos
akarata, mely eszményi szabadsággal megszabhatta az erdőkezelés
egész menetét. Itt is az teszi érdekessé és változatossá a gazdaságot,
hogy minden erdőbirtokra rá van vésve az erdőgondnok képe,
kidomborodik az egyéni bélyeg. Amint emiitettem, ott, ahol szak
ember kezeli az erdőket, a kezelés mintaszerű. Az erdőtörvény
életbelépése óta pedig a szakképzett erdőgondnokok alkalmazása
mind általánosabbá válik.
Az erdő az országnak aránylag csekély területét borítja,
kevesebbet, mint amennyit a hegységekkel bővelkedő országtól
várnánk. A 939.223 ha-r\y\ erdő az országnak 227%-át foglalja el,
mig a terméketlen terület 25'2%-ot tesz ki.*)
Az erdőterület aránya az egész területhez az egyes kantonok
ban 9 1 (Oenf) és 4 2 7 % (Schaffhausen) között változik.
Főfafaj a lucz, melynek 4 0 % jut, azután következik a bükk
25%-al, jegenye 20%-aI, erdei- és veresfenyő 10%-al, egyéb
lombfafélék 5%-al. Czirbolya, tiszafa és egyebek elszórtan for
dulnak elő.
Összefüggő, nagy erdők egyáltalán nincsenek, sőt nagyon
gyakran apró parczellákra látjuk azokat széttagolva. Ennek okát
a fejlettség igen magas fokán álló, világhírű havasi gazdaságban
kell keresnünk, amely minden hozzáférhető területet lefoglalt és
az erdőt azokra a területekre szorította vissza, amelyek mező
gazdaságilag nem hasznosíthatók.
*) Ez a „terméketlen" terület azonban Svájcznak legfőbb jövedelmi forrása,
ide tartoznak gleccserei, sziklái, folyói és tavai, amelyek világhírű szépsége az
idegenek ezreit csalogatja az országba.

A hegyes részeken az erdő a hegyoldalakon hosszu, meg
lehetős keskeny szalagokban borítja a talajt; alulról a szántókat,
felülről a legelőket bővítették az erdő rovására, amennyire csak
lehetett.
Éppen ugy, mint minden más országban, Svájczban is tulmentek volt az erdő kiszorításában az okszerűség határán és
óriási pénz-, munka- és anyagi áldozatba kerül a szenvedett károk
helyrehozatala. Ezek a munkák a vadpatakszabályozásból, a lavina
mezők beépítéséből és erdősítésekből állanak, amikre Svájcz óriási
összegeket és rengeteg munkát áldoz; de az eredmény, a létesített
építmények, azok méretei és kivitele bámulatosak. Erdősítésekre
és az evvel kapcsolatos munkákra az utolsó 40 év alatt kereken
12 millió frank lett felhasználva, vadpatakszabályozásra és lavina
kötésre pedig több mint 252 millió.
Az erdő terjedelme ez idő alatt körülbelül 70.000 ha-iS. gyara
podott. Ezt az adatot azonban Decoppet) szerint nem szabad teljes
egészében tényleges gyarapodásnak mondanunk, hanem ebből
csak körülbelül 11.000 ha az uj erdőterület, a többi hibás adatok
kiigazításából ered, illetőleg a minősítésben beállott változásokból.
A felmérés terén nagyon hátra van az ország, mert még a
közerdőknek is csak 44%-a van felmérve, a magánerdők még
rosszabbul állanak e tekintetben.
Az erdő növekvési viszonyai elég kedvezőek, a talaj jó, el
tekintve természetesen az elkopárosodott talajoktól.
A lucz átlagos évi növedéke hektáronként 100 éves kor mellett
és közepes termőhelyen 8 25 trfi, a bükké 5 08 m , ami kiváló
eredmény; ez az adat természetesen csak a megfelelően kezelt
erdőkre érvényes.
A tiszta jövedelem hektáronként kedvezőbb viszonyok között
60—100 frank között váltakozik, a szakképzett erdőtisztek által
kezelt összes erdők átlagosan 50 frank tiszta jövedelmet hoznak, a
többiek 32 frankot.
A faárak jók. 1913/14. évi eladásoknál a hegységi erdőkben
22—35 frankot fizettek fenyőműfáért, a nyugati és keleti részekben
28—30, illetőleg 44—46 frankot, lombműfáért nyugati Svájczban
-
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*) L Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1913. 366.
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60—100 frankot, a keletiben 80—120 frankot //z -ként. Lágy tűzifa
ára ürm-ként 9—13, keményé 14—20 frank (hasáb).
Az erdő majdnem kizárólag szálerdő (91 4°/o). Tessin kantonban
különlegességet képez a sarjerdőben kezelt szelidgesztenye.
A legelő erdőt is megtaláljuk némely helyeken, különösen a
Jura hegységben (Wytweide).
Nem nyújthatom a svájczi erdőgazdaságnak részletes ismer
tetését, mert, sajnos, nem is járhattam be az országot annyira,
amennyire ehhez — tekintettel a feltűnően eltérő viszonyokra —
szükségem lett volna. Természetes, hogy a fejlett és belterjes erdő
gazdaságokat kerestem fel, ahol volt tanulni való. Ezeknek különösen
az erdőműveléséből és az erdőápolásából óhajtok egynéhány képet
kikapni, amely általános érdekre tarthat számot, emellett röviden
érinteni fogom az általános gazdasági viszonyokat is, amelyeken
az erdőművelés és erdőápolás felépül.
m

Tanulmányom főtárgyát a zürichi erdészeti kisérleti állomás
kisérleti területei, azoknak elhelyezése, berendezése, az adatok fel
vétele és feldolgozása, az alkalmazott rendszer stb. képezték, amit
Fluiy Fülöp kollegánk szives kalauzolása mellett részben magyará
zatai, részben megfigyeléseim révén behatóan ismerhettem meg.
Ennek részletesebb ismertetését azonban mellőzöm, mert ezek a
kisérlet-technikai részletek nem alkalmasak arra, hogy a szakkörök
szélesebb rétegeinek érdeklődését lekössék és közlésük nem is
felelne meg az Erdészeti Lapok irányának.
Általánosságban azonban vázolni fogom az eljárás rendszeré
nek lényegét, mert felette érdekes és tanulságos fényt vet a kisérleti
állomás és a gyakorlati erdőgazdaság közötti viszonyra.
A kisérletügy tanulmányozása mellett elég bő alkalmam nyílt
a bejárt területek általános erdőgazdaságának megismerésére, mert
az erdőgondnokok lekötelező szívességgel végig kisértek minket
minden egyes kiránduláson és készséggel nyújtottak betekintést a
gazdaság mindennemű viszonyaiba.
A kisérleti állomás csekély személyzeti létszáma miatt az erdő
gazdaságnak csak egyes ágait művelheti és pedig az erdőművelés
és az erdőrendezés terén dolgozik. Ezen a téren az állomás vezetője,
Engler és adjunktusa, Flury nagyon szép dolgokat produkáltak,
erejüket egy-egy irányban konczentrálva. A kisérleti állomás a mű-

egyetem erdészeti fakultásával áll kapcsolatban, vezetője a mű
egyetem tanára. Működésének felügyelete és ellenőrzése egy, külön
erre a czélra rendelt héttagú bizottság kezében nyugszik. Ennek
elnöke a svájczi iskolaszék elnöke, aki az országos főerdőfelügyelővel
együtt hivatalból tagja a bizottságnak. A többi tagot a szövetségi
kormánytanács választja 3—3 évre, ezek közül háromnak tényleges
szolgálatban álló szakembernek kell lennie.
Az állomás működési köre kiterjed az egész országra, amelynek
erdeiben nagyszámú kisérleti területet létesítettek.
Kisérleti területeknek kétféle czéljuk lehet. Az egyik: meg
állapítása annak, hogy egy bizonyos eljárás, amelyet a gyakorlati
erdőgazdaság alkalmaz, mily eredményeket érlel kezdetétől fogva
egészen a befejezésésig.
A másik: gyakorlati kipróbálása az oly eljárásnak, amelyet
az erdőgazdaság eddig nem ismert, vagy legalább is nem alkal
mazott, természetesen itt is az eredmények pontos számbavételével.
Svájczban mind a két faját találhatjuk. A természetes felujitás
körül az elsőt, mert az ország erdeiben sokféle, egymástól eltérő
eljárás van tényleges alkalmazásban, ahol a kisérleti állomás az
adatok felvételére és feldolgozására szorítkozik, ellenben az áterdőlési
területeken többnyire a kijelölést is a kisérleti állomás végzi, mert
azok a sablonos eljárások, amelyeket az állomás hosszu időn át
kizárólag követett, a gyakorlatban nem tudtak elterjedni, illetőleg
a négyféle áterdőlési fokozatból csak az egyiket — a leggyen
gébbet — alkalmazták és ezt ujabban mindinkább felcserélték a
záródásbontó (természetes) erdőléssel, amelynek alkalmazásától a
svájczi kisérleti állomás sokáig idegenkedett és amelyre kisérleti
területei csak a legutóbbi évekből vannak.*)
A tömegtermelés megállapítására többnyire az erdőlési terü
letek adatait használták fel, de külön fatermési területeik is vannak,
amik nem egyebek állandósított próbaterüleleknél.
A kisérleti állomásnak merev felfogása, amelyhez éppen
Svájczban szívósan ragaszkodtak, itt is — éppen ugy mint Német*) Megjegyzem, amire még részletesebben is reá fogok térni, nem a „záródás
bontás" miatt idegenkedtek tőle, hanem azért, mert nem tudták az eljárást
sablonba szorítani.

országban is*) — meglehetős éles ellentétet idézett fel a gyakorlati
erdőgazdasággal szemben, ami már sok panaszra adott okot és
ami mindenesetre veszélyezteti a sikeres együttműködést és a
kettőnek termékenyítő egymásra hatását.
Ez azonban csak az áterdőlési kísérletekre áll és itt is engednie
kellett végeredményben a kisérleti állomásnak; egyebekben vállvetve
dolgozott a kisérleti állomás a gyakorlati erdőgazdasággal.
Az áterdőlési kísérletekre a svájczi állomás külön előírást
dolgozott ki, amelynek alapbeosztása némileg más, mint a német
országi és az osztrák állomásoké,**) bár mindegyik szigorúan
sablonos eljáráson alakszik.
A svájczi állomás ragaszkodik a legszigorúbban a merev
sablonhoz, éppen ennek érdekében mellőzte is azt a beosztást,
amit a német birodalom országai és Ausztria elfogadtak, mert
ennél — svájczi felfogás szerint — az erdőlés fokai és a törzs
osztályok bizonyos mértékig kereszteződnek.
A svájczi állomás a következőkép osztályozza az állományt:
1. Teljesen uralkodó (domináló) fák.
2. Kevésbbé uralkodó fák.
3. Túlszárnyalt fák.
4. Elnyomott fák.
5. Elhaló és száraz fák.
Az erdőlés fokait pedig következőkép osztályozzák:
A= gyenge erdőlés.
B = mérsékelt erdőlés.
C = e r ő s erdőlés.
D = nagyon erős erdőlés.
L = gyérítés (Lichtwuchsbetrieb).
DA = záródásbontó erdőlés (az A és D fok kombinácziója).
Az áterdőlés négy foka, A—D, szoros kapcsolatban áll a fenti
törzsosztályozással. Az A foknál kivágják az 5. osztályt, a B-nél
az 5. és 4-iket, a C-nél az 5., 4. és 3-ikat, a D-nél az 5., 4. és 3-ikat
és a 2-iknak is legnagyobb részét.
*) L. Róth: A likavai erdőlési kisérleti terület gyakorlati eredményei.
Erdészeti Ki-érletek. 1914. 105.
**) L. Róth : Az erdőlések gyakorlati keresztülviteléről. Erdészeti Lapok.
1907. 383.

A záródás fentartását
az előirás nem követeli, sőt annak
megbontását
egészen természetesnek
találja és még a leggyengébb
foknál
is megengedi, de csak azért, hogy a sablonba bele nem
illeszkedő törzseket el lehessen
távolítani.

A törzsalakról az előirás nem emlékezik meg. Engler, a kisér
leti állomás vezetője azért nem tartja beleveendőnek, mert a
kijelölésnél a megfelelő fokozat sablonja szerint kell pontosan
eljárni és csak az a körülmény dönt, hogy a törzs beletartozik-e
abba a törzsosztályba, amely kivágandónak van előirva vagy nem?
Az alak nem játszhatik itt szerepet.
Flury egyszerűen csak feleslegesnek tartja az alakosztályoknak
felállítását, mert az erőteljes, egészséges, jó alakkal biró fáknak
nevelése és előnyben részesítése ugy is legfőbb czélja kell hogy
legyen az áterdőlésnek.
A magam részéről nem tudom helyeselni a fenti elveket és
az erdőlési előírásnak ily merev sablonba való szorítását, mert
annak szigorú betartása mellett sem érjük el az áterdőlés czélját,
sőt, mennél gondosabban tartjuk be az előírást, annál kevésbbé
jutunk el megfelelő állományokhoz.
Hogy a svájczi kisérleti területek mégis szép állományképeket
nyújtanak, annak legfőbb oka az, hogy a szigorú előírást annak
megfogalmazói maguk sem tartották be, bár papíron ragaszkodnak
hozzá nagyon.
Azok az erdők, amelyekben a bemutatott kisérleti területek
fekszenek, régóta nagyon gondos ápolás alatt állottak, a kisérletek
kezdetén pedig azokat a törzseket, amelyek nem illettek bele
a sablonba, kivágták, tekintet nélkül a bekövetkezendő erdőlés
fokára és az előírásra. Az igy „rendbeszedett" területen már
bátran lehetett a sablont érvényre juttatni egyéb hátrány nélkül,
mivel mindazok a törzsek, amelyek nem illeszkedtek bele abba,
már előzőleg ki lettek vágva. Ez azonban az erdőnek képét tel
jesen megváltoztatta és természetcsen lényegesen más eredményre
is vezet, mint hogyha valamelyik — bár gondosan ápolt — állo
mányra külön előkészítés nélkül ráhúzzuk a sablont. A kijelölést
végig Flury csinálta, akinek már bőséges tapasztalata volt és aki
az erdőt először átalakította ugy, hogy a kitűzött czélnak megfelel
jen és csak ezután vette kezdetét a kísérlet maga. Az ezzel az

előkészítéssel kiszedett, sokszor nagyon tekintélyes fatömeget tekin
tetbe nem vették és az nem is szerepel sehol sem a kisérleti
terület hozadékai között.
Elméleti szempontból és bizonyos adatok szolgáltatásának
érdekében elfogadható ez az eljárás, de azt a czélt, hogy a gyakor
lati erdőgazdaságnak példát és útmutatást adhasson, valamint elő
zetes tájékoztatást a remélhető eredményekről, el nem érheti és
erre nem alkalmas, annál kevésbbé, mert minden téren mind jobban
és jobban kidomborodik sok keserű csalódás tapasztalataképen
az a tény, hogy a merev sablon felállítása és követése, ami régebben
az erdészeti tudomány legkedvesebb foglalkozása és eszményképe
volt, az erdőnek mérhetetlen kárt okozott.
Az állományok alapos előkészítése nélkül nem lehet elérni a
kisérleti területekről nyert eredményeket, az előkészítés pedig
nagyon is körülményes dolog, amely 1—2 holdas jól megválo
gatott próbatereken keresztülvihető, de nagyban nem. Tessék
például elképzelni, hogy egy egész hegyoldalon végig a holdankénti 1—2—3 drb. ágas-bogas fát, továbbá egynehány görbét és
beteget előzetesen ki kell szedni, azért hogy ugyanezen a területen
pár évvel később kezdetét vehesse a rendszeres záródástartó sab
lonos áterdőlés, az elnyomott anyag kivágása. Az előkészítés
egészen más elvek szerint történik, mint a később következő
tulajdonképeni áterdőlés. Egyikre is, másikra is külön kell
kitanítani a személyzetet.
Ha pedig elhagyjuk az előkészítést, akkor nem vehetjük
hasznát a sok kisérleti területen gyűjtött adatnak; tehát — legalább
a gyakorlati erdőgazdaság szempontjából, amelynek érdekeit pedig
a kisérleti állomás hivatva van szolgálni — az egész nagy munka
értéke kétessé válik.
Nem is késett sem Svájczban, sem másutt a felszólalás az
ellen, hogy a kisérleti állomás oly utakon jár, amelyre a gyakor
lati erdőgazdaság azt nem követheti.
Fluty maga is leplezetlenül elismerte azt, hogy a sablon
betartása csak kisérlet-technikai szempontból indokolható, de
gyakorlatilag nem helyes annak alkalmazása.*) Bevallotta azt is,
*) Hasonló értelemben nyilatkozott Lorey is. L. Képek Dániából czimü
czikkemben az Erd. Lapok 1915. évi 169. oldalán.

hogy ő ben ne is a v Versuchstechniker" és a „Forstmann" gyakran
összeütközésbe jutott, mert az utóbbi belátta, hogy helytelen az,
amit előbbinek követelnie kell!
De ő elvből azon az állásponton van, hogy tekintet nélkül
a gyakorlati élet követeléseire, a tudomány szempontjából mereven
és következetesen végre kell hajtani a felállított sablont. Hogy
Engler szavait idézzem: „a tudományos kutatásnak nem szabad
magát befolyásoltatnia a gyakorlati erdőgazdaság muló áramlataitól".
Az az áramlat, amely a sablonos áterdőlések ellen támadt,
azonban nem volt ;,muló" és Engler és Flury, valamint a német
kisérleti állomások is kénytelenek voltak meghajolni a mind
sürübb követelések elől. Hogy nehezen tették, azt mutatja az,
hogy a német kisérleti állomások az 1873-ban felállított előírást
1902-ben változtatták csak meg és az uj fogalmazáson ugyancsak
meglátszik a törekvés, hogy a régiből mennél több maradjon
meg, a svájcziak pedig a régi, érvényben tartott sablon két
fokának kombinácziójával igyekeztek az uj követelménynek meg
felelni, elveiknek lehető fentartása mellett.
Flury ugyanis összekombinálja az A és D fokokat, az A-i
alkalmazza a mellékállományban és kiveszi az elhaló és elhalt
anyagot, a D-t a főállományban és kiveszi a II. osztályt (svájczi
beosztás szerint). Eszerint a svájczi Hochdurchforstung (éclaircie
par le haut) kivágná a II. és V. osztályt, megmaradna az I. (kivéve
a nagyon ágas-bogas törzseket), III. és IV. De ez is csak a papiron
áll. A kivitelben azonban, amint az a kisérleti területek állományairól
könnyű szerrel leolvasható, az AD foknál a sablon már nagyon
háttérbe szorult Svájczban is és érvényesültek a természet köve
telményei.
Eszembe jutottak, amidőn ezt örömmel láttam, Fekete Lajos
miniszteri tanácsos urnák vigasztaló szavai, aki hallgató korom
ban, látta, hogy az erdőrendezéstan előadása alkalmával a táblára
irott ölnyi hosszu képletei csendes kétségbeesést váltottak ki
arczainkon, előadását Ney-r\tk egy versével fejezte be, amelynek
végső sora: Még a legkeservesebb képleteknek is felébe kerekedik
az idők folyamán az erdő (Herr wird auch der greulichsten Formeln im Laufe der Zeiten der Wald).
Svájcz egyes kantonjai erdőgazdaságának jelenlegi alakja, vala-

mint az ujabb idők fejiődésének általános képe hazánknak, vala
mint a kontinens egyéb hegyvidéki erdeinek a távolabbi jövő
álmát mutatja.
Az ország lakossága elég sürü, körülbelül 80 lélek •
km-kér\i,
sürübb mint hazánké. Közismert tény, hogy a magas hegység is
sürün van borítva falvakkal, házakkal, nagy szállodákkal, üdülő
helyekkel és hogy az ország utakkal és vasutakkal sürün van be
hálózva. Bátran azt mondhatjuk, hogy nincsen már Svájczban vala
mire való hegy az örök hó határán alul, amelyre villanyos vasút
fel ne kapaszkodnék. Az ipar nagyon fejlett. A fafogyasztás nagy
mérvű, a fakivitel 1912-ben kerek 10 millió frank értékű volt.
ezzel szemben 53 millió frank értékű fabehozatal állott, tehát több,
mint ötször annyi, amely állandó emelkedést mutat. Nem szorul
részletesebb magyarázatra, hogy a fenti viszonyok, kapcsolatban
az erdőnek kisebb parczellákra való oszlásával, általánosságban
kiváló értékesítési viszonyokat teremtettek, ami tudvalevőleg a bel
terjes kezelés első és legfőbb feltétele.
Az erdőgazdaság helyzete ennélfogva sokkal kedvezőbb, mint
hazánkban, ahol a termelés helyei és az értékesítés piaczai nagyon
kedvezőtlenül oszlanak meg és ahol éppen ez a körülmény óriási
nehézségeket okoz.
A feltárás — a nagyon nehéz terepviszonyok miatt
még
nem elegendő, de igen nagy mértékben halad, különösen a termé
szetes felujulás térfoglalása óta. Megkönnyiti azt az erdők szét
rombolása és a közlekedési vonalak sürü hálózata.
Az 1902. évi erdőtörvény életbelépte óta Svájczban a természetes
felújítás uralkodik az erdőgazdaságban. Annak térfoglalását találóan
illusztrálta Engler nem régen tartott felolvasásának bevezetésében*)
azzal, hogy laikusoknak feltűnt, hogy Svájcz erdőgazdaságában
alapvető változásnak kellett beállania, mert régebben mindenki
látta a hegyoldalon, hogy hol vágják az erdőt, most azonban
csak azt látják, hegy elszállítják a fát, de hogy hol vágják, azt
nem lehet észrevenni.
Nemcsak erdőművelési szempontok, vagy a muló gazdasági
áramlatok" indították Svájczot arra, hogy a tarvágást mellőzze,..
H

*) L. Erdészeti Lapok 1914. évf. VIII. füze*.

hanem azok a nagy hátrányok, melyek a svájczi különleges viszo
nyok között a tarvágást nyomon követték. A tarvágásnak ismert
nagy hátrányait az ottani viszonyok a válságosságig fokozták.
Az erdő amúgy is már a legkedvezőtlenebb legmeredekebb lej
tőkre volt többnyire visszaszorítva, a felette sok helyen elterülő fátlan
részeken a hó óriási tömegekben halmozódott fel, a lavinákat,
amelyek innen indulnak ki, még a zárt erdő sem birta mindig
feltartóztatni, a tarvágások pedig a lavinaveszélyt nagy mértékben
fokozták. A vadpatakok vizéből táplált folyók pedig már több
izben pusztitó árvizeket zúdítottak az országra. Hozzájárult ehhez a
tarvágások egyéb hátránya is, a szelek hatása, napsütés, gyomosodás
stb., ami együtt parancsolólag követelte azok mellőzését és oly
gazdasági eljárás meghonosítását, amelynél állandóan erdő borítja
a talajt. Mivel pedig kétségtelen tapasztalat az, hogy az egyenlőtlen,
változó magasságú fákból álló erdő bir a legnagyobb ellenállóképes
séggel, a különféle erdőalakok közül a szálalás kerül mindinkább az
első helyre. Most még a természetes felujitás egyéb alakjait látjuk
túlsúlyban, de az általános irányzat arra mutat, hogy ezek lassan
ként háttérbe fognak szorulni a szálalás mögött,*) különösen az
apróbb parcelláknál és kedvezőbb terepen.
A természetes felujitás különféle kivitelét láthattam az alább
felsorolt erdőkben, amelyeknek rövid leírását adom:
Biel város

erdeje.

Az erdő kiterjedése 1250 ha, hozzátartozik még 300 ha havasi
legelő is; a város erdőmestere még körülbelül 1000 ha magán-,
illetőleg községi erdőt kezel. A városi erdő területe hegyes-völgyes,
tengerszinfeletti magassága 450—1400 m között váltakozik.
*) A német Plenterbetrieb és Femelbetrieb szavakat a különböző szerzők
eltérő értelemben szokták használni, a Svájczban többnyire a „plenter" szó a
szálalást jelenti, amelynek eredményeképen a vágás területén az összes kor,
illetve vastagsági osztályok képviselve vannak, a „femel" pedig a természetes
felujitás azon alakjait, amelyeknél egy-egy területen csak bizonyos korosztályok
legyenek, de például Biolley couveti erdőgondnok, a szálaló erdő egyik leg
kiválóbb ismerője, felváltva használja a Femel és Plenter szavakat.
L. Biolley: Die pflegliche Bewirtschaftung des Waldes ím Plenterbetrieb.
Schweiz. Zeitschrift für Fors'wesen 1901. 181.
A franczia nyelvben mind a két fogalmat a „jardinage, jardiner" szóval jelzik.

Végig természetes felújítással van kezelve, ennek keresztülvitele,
illetőleg a kihasználás érdekében remek úthálózatot építettek, melyre
28 év alatt 400.000 frankot fordítottak.
A faanyagot a város saját kezelésében vágja és az erdei rako
dókra szállítja és ott adja el, az épületi fát /7z -ként 25—35 frankért
(1909. évi adat), a vékonyabb anyag is majdnem ugyanazt az árt
éri el, mert a Svájczban mindenütt felállított villanyos művek sok
póznát fogyasztanak és Biel városában az épületek alá czölöprácsot
kell tenniök, amire a vékonyabb törzseket használják.
A város csemetekertet is tart fenn, de csak eladásra termeli
a csemetéket.
A felújítás körül Biel erdőmestere, Müller, sajátos eljárást
követ, amely a Gayer-íéle csoportos felújítás és a rendes fokozatos
felújító vágás között áll és különösen azért érdekes, mert főelvül a
már meglevő három fafaj: lucz, jegenye, bükk elegyének fentartását
tűzte ki, ami a csemeték élettani sajátságainak gondos megfigyelése
és igényeinek figyelembe vétele révén remekül sikerült is.
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Elszórtan előfordulnak a fenti három fafajon kivül a hegységi
erdők szokott vendégei is, amelyek közbeelegyedését
Müller
elősegíti.
Az erdő egész területe állandó használat alatt áll, mindenütt
záródásbontó erdőlés folyik, gondos egyénenként válogató jelöléssel.
A záródás ismételt megszakítása nyomán mindenütt mutatkozik
már a fiatalos a zárt erdőkben is, ezeket a többnyire még csak
gyéren álló csemetéket is felhasználják, már amennyiben nem
mennek tönkre a kihasználás következtében. Számottevő kárt a
kihasználással nem okoznak.
Idézem erre vonatkozólag Müller saját szavait, amelyeket ő
már régebben egy közleményben használt.*) „A természetes fel
újítás, de különösen a lassú felszabadítás jól begyakorlott favágókat
követel, de ezeket mindenütt elő lehet teremteni, könnyebben,
mint ahogy azt rendesen hiszik."
„Ha a vágás és a fa kiszállítása gondosan és szakszerűen
történik, akkor az álló fák és a fiatalos csoportok károsítása még
*) Müller: Ein Beitrag zur Frage der natürlichen Verjüngung gemischter
Bestánde. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen. 1901. 34.

meredek lejtőkön is oly csekély, hogy számot nem tesz, különösen
ha a fák ágait döntés előtt levágják. Igaz, hogy a termelés költsége
nagyobb, mint a tarvágásnál, de viszont teljesen elmarad a fel
ujitás költsége."
Az ágas törzseket fel is nyesik rendszeresen, ami törzsenként
körülbelül 1 frankba kerül; Aa-ként akkor, amikor erre már szükség
van, körülbelül 200 drb. áll, a kihasználás költségeit a felnyesés
tehát mintegy 200 frankkal emeli ha-ként.
Ha egyszerre sokat vágnak — ami rendkívüli eset —•, akkor a
kár érezhetőbb, de a csemeték nagy száma miatt, mivel évek hosszu
során át ujabb és ujabb csemete települ meg, számot ez sem tesz
és nem okoz nagyobb hézagokat. Ha kell, akkor a legközelebbi
csemetecsoportból gomos csemetét hoznak oda és ühetnek el.
Hogy mi a „sok" a kivágásnál, arra tájékoztatást nyújt, hogy
rendesen fiatal bükkből 40 m -\, érett, szép jegenye- és Iuczállományból /zc-ként 200 m -i vágnak ki, előbbi áterdőlés, utóbbi
már a természetes felujitás megkezdése.
z
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Régebben a felújítást rendesen bükktermő évben kezdték,
amikor nagy területet gyenge záródásbontó áterdőlés alá vettek.*)
Elég volt a beteg és hibás alakú törzsek kiszedése. A czél
az volt, hogy ha nem sikerül a felujulás, akkor az erdő megint
záródhassék, nehogy gyomosodás álljon be.
Ha a bükk megtelepül, akkor gyorsan követte azt a jegenye,
amely a bükk közül biztosan kivergődik és annak felibe is kereke
dik, feltéve, hogy a záródás csak kevéssé volt megbolygatva. A lucz
leginkább az öreg állomány hézagai között verődött fel, rendesen
túlszárnyalva az előbbi kettőt,
Akkoriban még Müller is gyorsan szabadította fel a fiatalost,
ami a bükk elhatalmasodására vezetett, a fenyőt csak folytonos
nyesegetéssel tudta szabadon tartani. De észrevette, hogyha lassan
szabadítja fel a vegyes fiatalost, akkor útját állja a bükk elhatal
masodásának.
A mult tapasztalatain okulva, most már a következő meg
állapodott módon folyik a felujitás.
*) L. Müller idézett czikkében.

Az egész erdőn végighaladt már mérsékelt záródásbontó
erdőléssel. Az öreg fák alatt először rendesen a jegenye tele
pedik meg, amelynek szárnyas magja elég messze elszáll és
amely legalább szórványos termést gyakran hoz. Csemetéje nagyon
csekély világosság melleit is elég jól fejlődik. Makktermő években
a bükk is melléje szegődik, de az ugyanoly világitásnál, amely
mellett a jegenye eléggé fejlődik, megél ugyan, de nőni alig nő.
Ha a jegenye eléggé megerősödött, akkor erősebben bolygatják
meg a záródást, sok helyen annyira, hogy már kevés oldalvilágilás
is jusson az állomány alá, ez a lucz betelepülésének kedvez és
nemsokára látjuk is a luczot keresztültörni a jegenye és a szintén
megerősödött bükk között.
Ha kelleténél korábban és erősebb mértékben nyitják meg a
záródást, akkor a bükk túlsúlyba szokott jönni. Ennek oka nyilván
abban rejlik, hogy a gyors megvilágítás — amint azt hazánkban
is sokszor tapasztaltam — a cseme;ék növekedését átmenetileg
megakasztja. Legfeltűnőbb ez a jegenyénél, amelynél ez a fenn
akadás több évre is kiterjedhet. A sötétebb álláshoz az árnyékolás
hoz szokott fa szervei, különösen a levelei, illetőleg tűi más szer
kezetet mutatnak, mint a világosságon nőtt levelek. A megvilágí
tási viszonyok változása miatt a fának át kell alakítania szerveit,
amit a lombjáthullató bükk könnyebben végez, mint a jegenye.
Az átmenet annál nehezebb, mennél nagyobb az eltérés a meg
világítás fokában. A lucz nagyon erős beárnyékolást nem bir,
hanem a világitásnak már elejétől fogva nagyobb fokát követeli,
ennek következtében az átmenet nála könnyebb és gyorsabb.
Müller a csemeték fejlődéséről olvassa le azt, hogy mic?oda
intézkedések szükségesek az erdőben.
Ha nem volt elegendő a világosság, akkor újra vág, ha
pedig erősebb a kelleténél, akkor bizonyos időre beszünteti a vágást.
Ennek következtében ismét záródik az erdő és a túlságosan fejlődő
bükköt visszaszorítja, mig a jegenye keKő nagyságot el nem ért.
Müller szerint ez „ugy megy, mintha csavarra járna". „Ha be
csavarom, jön a jegenye, ha kicsavarom, jön a bükk, ha egészen
kinyitom, jön a lucz." A gyorsan fejlődő lucz erősebb bontásnál
a legtöbb esetben egyéb segítség nélkül is túlszárnyalja az előbbi

kettőt.*) Ha a bükk túlsúlyba került volna, akkor a fejszével
segítenek.
Ha a felujitás sikerül is, a felette álló gyér állományt csak lassan
ként távolítják el, hogy annak gyéritési növedékét kihasználják.**)
A kisérleti területek adatai igazolják, hogy a gyéritett erdő növedéke
nem kisebb, mint a zárt- erdőé, a kisebb számú törzs egyedenként
erősebben növekszik és mivel csupa kifogástalan „elité" törzs áll
a területen, az értéknek a növekedése óriási és jóval felülmúlja
még a tömeg gyarapodását is. Ez a gyérítést növedék a természetes
felújításnak
nagyon fontos tényezője, mert lényeges szerepet
játszik

jövedelmének fokozásánál. Igaz, hogy ezeket a fákat, mivel koronájuk
erőteljesen fejlődik, jórészt fel kell nyesni kivágás előtt, de ennek
költsége — mint emlitve volt, 1 frank törzsenként — elenyésző
a törzsnek a gyéritési növedék okozta értékgyarapodásával szemben.
A természetes felújításnak szép képeit mutatja
Winterthur

város

erdeje

is, amely Arnold erdőmester kezelése alatt áll. Területe 1200 ha
három különálló részre oszlik, melyek legnagyobbika 800 ha. Ez
az erdő különösen azért érdekes, mert csak a legújabb időkben
tértek át a természetes felújításra, mutatja tehát az átmenetet a tar
vágásról a természetes felújításra. 1899-ben vette át Arnold az
erdőt, legelső teendője volt az eddig uralkodott tarvágásos rend
szer beszüntetéseJHogy az elmélet és gyakorlat Svájczban is sokszor
t

*) A lucznál feltűnt már régebben, hogy külföldön mindenütt hallani a
panaszt a lucz ellen, hogy az a vele elegyben levő többi fafajt — többek
között a bükköt is — elfojtja. (Kampf gegen die Fichte !) Nem tudtam elképzelni
ezt, mert nálunk rendesen éppen fordítva áll, elegyes erdeink letárolása után a
bükk fojtja el a luczot. A helyzet megismerése egyszerű magyarázatot adott!
A magról kelt bükköt a vele körülbelül egykorú lucz megfelelő termőhelyen
könnyen túlszárnyalja, de ott, ahol bükksarjak verődnek fel, ott a lucz ment
hetetlenül elvész, ha mesterséges segítséget nem kap. Külföldön — értve alatta
a hazánk szélességi fokától északra eső Európát a bükk poláris határáig — a
bükkre nagy súlyt fektetnek és mesterségesen is beleelegyitik az uj állományokba.
A bükk kiváló szerepe a talajápolás és az állomány védelme körül ezt nagyon
indokolja, különösen ott, ahol csekélyebb szerepe jutott, de még hazánkban is
csak örvendhetünk azon, hogy szakközönségünk is ujabban már megbecsüli a
bükköt és felhagyott a tüzzel-vassal való kipusztitásával.
**) A gyérítés alatt a „Lichtung"-ot értem. L. Erd. Lapok 1914. 321. old.

messze esik egymástól, mi sem mutatja jobban, mint az a tény,
hogy Winterthur erdejében ugyanaz a Felber ragaszkodott volt az
eszthétikailag legkevésbbé szép tarvágáshoz, aki a „Natúr und Kunst
im Walde" czimü szép könyvében oly lelkesen sikra száll a szépészetért az erdőgazdaságban.
Az erdő feltárása elsőrendű. Nem láttam sehol szebben és
gondosabban kidolgozott úthálózatot, mint itt és Flury is első
helyre tette azt.
A kezelés itt is teljesen szabad és a gondnok törekvései a
legteljesebb mértékben érvényesülhetnek. Ezen a réven alakult ki
itt is egy különleges eljárás, amely az egyéni felfogás sajátosságát
tükrözteti vissza és amely — az adott viszonyokhoz alkalmazkodva —
teljes sikert mutat.
Nehéz munka volt a talajnak megfelelő javítása. A nagyon
kötött mély agyagréteg miatt a terjedelmes fensikok mocsarasak
voltak; tervszerű lecsapolással ezen segítettek.
Az erdőben a jegenye és lucz uralkodik, beszórva erdeifenyő
akad nagyobb számmai, bükk és egyéb fafaj csekély mértékben.
Külföldieket Felber telepitett már, ezek közül a Chamaecyparis,
Sequoía és Douglas-fenyő nagyon szép fejlődést mutat.
A felújítás körül Arnold oly eljárást követ, mely már köze
ledik a Wagner-íéle
szálaló szegélyezéshez.*)
Az erdő egész területe itt is záródásbontó áterdőlés alatt áll,
amely körülbelül a 15-ik évvel veszi kezdetét. Már ezt megelőzőleg
is folyik vágás a fiatalosban, de ez még a tisztító vágásokhoz
lesz számítva. Ugy a tisztítás, mint az áterdőlés már az anya
állomány alatt kezdődik.
A folytonos áterdőlés, illetőleg a vele járó ismételt záródás
bontás következtében már a 70—80 éves jegenye- és luczállományok alatt felverődik a csemete. Arnold is megfigyelte azt,
hogy az egyenletes kivágás nem kedvez a csemeték megtelepülésé
nek, ezért az idősebb állományokban az áterdőléssel egyenlőtlenül
szakítják meg a záródást, hol erősebben, hol gyengébben. Ennek
következtében a csemeték hol kisebb, hol nagyobb számban
*) L. A Wagner-féle pásztás fokozatos felújító vágás. E. L. 1912. IX. 371.
és Roth: A Wagner-léit felújító vágás. E. L. 1912. X. 403.
Erdészeti Lapok
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mutatkoznak az egész igy kezelt területen, egyelőre majdnem
kivétel nélkül a jegenye. Ebben az állapotban a felujitás képe
ugyanaz, mint a csoportos felújításé, de az az eljárás, amelylyel
Arnold a luczot hozza ezek közé az elegyetlen jegenyecsoportok
közé, már eltér attól, mivel a további bontás rendesen nem kör
körösen halad a csoportok körül, hanem többnyire észak vagy
nyugat felől kezdődik. Az égtájak szerint való beállítást azonban
Arnold nem veszi oly szigorúan, mint Wagner, a nagyon kedvező
tenyészeti viszonyok miatt nincs is szüksége erre, alkalom adtán
dél felől is megbontja a csoportot övező állományt, de szemmel
látható, hogy az északi vagy nyugati oldalról való kezdés jobb
eredményt ad, ezért csak akkor szokott eltérni ettől a két iránytól,
ha egyéb viszonyok — pl. kiszállítás, elegyarány szabályozás stb. —
ezt kívánatossá teszik.
A közel álló csoportoknak egyirányú bontása nyomán a
keletkező hézagok hosszu vonalban egyesülnek, ami az alakot
hasonlóvá teszi a szegélyekhez, Arnold szegélynek (Saum) is nevezi
ezeket a vágásokat. Az égtájak szerint való elhelyezés — amint
fentiekből önként következik — nem oly pontosan egyforma,
mint Wagnernél,
akinek rendszerében az egyenlő irányba való
pontos elhelyezés sarkalatos elv.
A kivitelnél igen nagy gonddal jár el Arnold. Felszabadítás
nál nem csak közvetlenül a kiszedendő fa alatt levő fiatalost veszi
szemügyre, hanem a beljebb — a zártabb erdő alatt álló —
csoportokat is, hogy azok megengedik-e már a koronák nyitását.
Az oldalvilágitás mérsékelt bebocsátása után kél a luczcsemete,
túlságos gyors nyitás azonban gyomosodást okoz, amely elölheti
a zsenge csemetéket.
A fiatalos csoportok csúcsai folytonos hullámvonalat alkotnak,
meredek falakat nem engednek képződni, ahol az ilyen kialakul,
a tulnagy fák kiszedésével elsimítják.
A szedernek sok helyen felverődő indáit nyáron, érés előtt
lekaszálják, azután vaskampókkal kirángatják és összeszedik. Ettől
eltekintve, más mesterséges segítséget nem alkalmaznak, sem
felnyesést, sem talajmunkát.
Fiatal állományokat azonban nyesegetnek, mert a levágott
ágat és galyat nagyon jól értékesíthetik.

Az erdő túlnyomóan luczból
és jegenyéből állván, ebből a
két fafajból alakul a fiatalos is,
erdeifenyő kisebb számban szintén
felverődik. Bükköt mesterségesen
elegyítenek bele, a vágásra érett
erdőben körülbelül 1 5 % bükköt
óhajt látni Arnold.
Szél és hókár nincsen, leg
alább számottevő mennyiségben
nincsen. A mocsaras területek
régebben nagymértékben sínylet
ték meg a hónyomást, mert a
vizenyős talajban beteg volt a
lucznak gyökere, de a lecsapolások ezen a bajon gyökeresen
segítettek.
Az értékesítési viszonyok na
gyon kedvezők. Lucz- és jegenyeműfa ára 40—50 frank /ra -ként
(1909. évi adat) az erdei fenyő
m -)t
egész 70 fr.-ig emelkedik.
Minden apró hulladékra is akad
vevő.
Még fel akarom említeni,
hogy itt egy ügyes szerszámot
láttam, amelynek segélyével a
hosszu szálfákat viszik át a kanyaro
dókon és amelynek használatára a
fuvarosok kötélezvevannak. Német
neve n Wepfe". Amint a csatolt
vázlat mutatja, hasonlít az eke
szarvához, elülső vége a szekér
hátsó tengelyére van erősítve,
hátsó része a földön csúszik. Az ekeszarvszerü fogantyúnál meg
fogva, átcsavarják a tengelyt és vele a kerekeket, ami a kanyarodó
nál hosszu szálfáknál lényeges segítséget nyújt.
3

3

A fentieken kivül még bejártam a Zürich melletti
Sihlwaldot,

amelyet hazánk részéről Kaán Károly, De Pottere
Véssey Mihály is tanulmányoztak már.

Gerard és

Területe 1023 ha, főfája a bükk, melynek helyébe ujabban
fenyőféléket telepítenek, részben mesterségesen, de többnyire ter
mészetes uton az elszórtan álló anyafák segítségével.
Az erdő bejárása azt a meggyőződést érleli, hogy az erdő
művelésére és az állományok ápolására — kivéve talán a legújabb
időt — kevésbbé fektettek súlyt, a fősuly a kihasználáson és a
termelt anyagok kiszállításán és feldolgozásán fekszik. Az erdő
feltárása utakkal és különösen vasutakkal nagyon szép, az erdő
gondnokság maga végzi a fa feldolgozását is és pl. impregnált
távirópóznákat, fejszenyeleket, esztergályozott keritéskarót, fagyapotot
és egyebet is készítenek. Az erre a czélra szolgáló nagyszabású
gyári berendezések mintaszerűek.
Az erdőápolás ellenben kevésbbé elégít ki. Olyan gondosan
átdolgozott állományokat, mint pl. az előbb említett két helyen
és egyebütt is, nem lehet látni a Sihlwaldban. A megfelelő erdőlés
hiányára vezethető vissza az is, hogy a természetes felújítás érde
kében végzett erősebb belenyúlás gyakran hótörést idéz elő.
Az erdő tulsürün volt tartva fiatal kora óta, a fák nyurgák, koro
nájuk gyenge, mert záródásbontó erdőlés nem volt alkalmazva.
A magasabb korban átmenet nélkül éri az állományt a rendes
fokozatos felújítás erős záródásbontása, ennek következtében az
állomány a különben is nagy tömegekben hulló hónak sok helyen
nem bir ellenállani.
Hogy tényleg ebben keresendő a hótörés oka, misem igazolja
jobban, mint az, hogy az elegyes csoportokban a luczfenyő jobban
ellenáll a hónak, mint a bükk! A lucz mind kimagasló, mert
amelyik nem tudott a bükk felé kerekedni, az a sürü erdő erős
árnyékának nyomása alatt tönkrement. Ezek birják a havat, de
az alattuk összeszorult, szálas, de felnyurgult bükk nem!
Szélkár nincs, mert nyugat felől védi az erdőt az Albishorn
és annak 16 km hosszu hegycsoportja, de éppen ez a szélárnyékba,
eső fekvés elősegíti a hónak lerakódását.

Zürich város erdőmestere, Meister, kimutatta,*) hogy a Sihlwaldban régebben túlnyomó volt a fenyő, de azt mindjobban és jobban
kiszorította a bükk. iMa az határozottan bükk szálerdő (ausgesprochener Buchenhochwald). A természetes felujitás előtérbe
lépésével a fenyőféléket juttatják nagyobb szerephez, különösen
a jegenyét, amely legkönnyebben telepszik meg az elég gyengén
erdőit állományok alatt. Hibának tartom, hogy a kedvező viszonyok
mellett — 478—915 m — a kocsánytalan tölgynek nem adnak
teret, holott az őslakója ezeknek az erdőknek. A felújításnál egyen
letesen bontják a záródást az egész területen végig, tehát a nálunk
is szokásos fokozatos felujitás elvei szerint járnak el.
A többi bejárt területen is mindenütt szép és gondos kezelést
láttam, Concise körül körülbelül 9000 ha-nyi erdő fekszik, amelyből
400 ha az államé, a többi körülbelül 50 község között oszlik
meg. A neufchateli tó partján nagyon enyhe klima alatt fekvő
erdő régebben túlnyomóan sarjról kelt és most lesz átalakítva
szálerdővé.
Ölten közelében bejártam a zoffingeni erdőt és a „Stadtwaldot",
ezek is eredetileg többnyire sarjerdők voltak és szálerdőkké lesznek
átalakítva.
Ez utóbbiak erdőművelés szempontjából nem mutatnak külön
leges érdekességet, ezeket a svájczi kisérleti állomás részéről
létesített kisérleti területek tanulmányozása érdekében jártam be.
Wasen mellett még megszemléltem a Rappengrábli és a Sperbelgraben alján felállított vízmérő állomásokat, amelyek leírását
Engler ismertetése alapján az Erd. Kísérletek 1907. évfolyamában
közöltem (66—68 o.). Hasonló állomások felállítására nálunk is
szükség volna, mert érdekesen és számszerűleg mutatják az erdő
hatását a csapadék lefolyására és megdönthetetlenül igazolják azt,
hogy a tarvágások és az erdőpusztitások milyen óriási kárt
okoznak közvetve az áradások elősegítésével. Igaz, hogy erre a
tapasztalatra van hazánkban bőséges alkalom és pl. a Marosnak
ujabban évenként kétszer rendesen beálló áradása és a gyergyói
erdők rohamos tarolása között szembetűnő a kapcsolat, de meg*) Meister: Aphorismen zur Biologie des Waldes. Schweiz. Zeitschrift für
Forstwesen. 1912. 77.

dönthetlen számszerinti adatok talán könnyitenék a küzdelmet az
erdőpusztitások ellen.
Nagyon érdekes képet mutatott még a Thun közelében fekvő
Hasliwald, amely Oppligen község birtoka.
Már fentebb érintettem, hogy a svájczi erdőgazdaságban
mind jobban és jobban előtérbe nyomul a rendszeres szálalás.
Sajnos, nem tanulmányozhattam közelebbről a svájczi szálaló
erdők legérdekesebb területét, a Biolley kezelése alatt álló couveti
erdőt, mert Biolley nem volt otthon. Meg kellett elégednem a
Hasliwalddal. Ebben a svájczi kisérleti állomás kisérleti területeket
nyitott a szálaló erdőgazdaság tanulmányozása czéljából.
A szálaló erdő, t. i. a rendszeres szálaló erdő kétségen kivül
a legérdekesebb és a legértékesebb alakja az erdőnek. A talaj
védelme és ápolása, az állomány védelme és ápolása, a talaj
termőerejének teljes kiaknázása, a fát termelő természeti erők
mindegyiknek a lehető legnagyobb mértékig való kihasználása a
szálaló gazdaságnál a tökéletességig biztosítva van.
Emellett a szálalás rendszere igen nagy alkalmazkodási képes
séggel bir és az állományképeknek legnagyobb változatosságát
nyújtja.
Kivitele azonban nagyon nehéz és a legkisebb részletekig
menő feltárását követeli az erdő egész területének, ami nagyobb
területen és kedvezőtlen terepviszonyok között egyenesen lehetetlen,
sőt még kedvező viszonyok között is mindig nagyon nehéz fel
adat. Azonkívül csak kevés fafaj alkalmas szálaló gazdaságra.
Ezért a gyakorlatban sehol sem látjuk a szálaló erdőt nagyobb
mértékben alkalmazva és Svájc e tekintetben az egész világot
megelőzi. De ott is csak a kedvezőbb területeken alkalmazzák a
szálalást.
A Svájczon kivül rendszeres szálalást nagyobb területen sehol
sem volt alkalmam látni.
Hazánkban „szálaló" erdő bőven van, hiszen véderdeink mind
ugy vannak kezelve, de rendszeres szálalás egyikben sem folyik,
mert a mi véderdeink terepviszonyai és feltárása mellett ez teljesen
ki van zárva. A mi véderdeink, amennyire alkalmam volt azokat
megismerni, tulajdonképpen használaton kivül álló területek eset-

leges használatokkal, amely utóbbiak rendszertelen szálalással
lesznek vágva.
A Svájczban van már rendszeres szálalás véderdőkben is,
csakhogy ezek a mi felfogásunk szerint nem véderdők. Amint
már előbb emiitettem, a svájczi erdők 75°/o-a véderdőnek lett minő
sítve az 1902. évi erdőtörvény értelmében. A véderdő fogalma
alá esnek a Svájczban azok az erdők (3. fejezet), amelyek vad
patakok gyűjtő medencéiben állanak, továbbá azok, amelyek fekvé
süknél fogva védelmet nyújtanak káros klimatikus hatások, lavinák,
kő- vagy jégomlások*), földcsuszamlások, eliszapolások,
továbbá
rendenkivüli

vízállások

ellen.

Az első és utolsó sor alapján oly erdők estek a véderdő fogalma
alá, amelyek nálunk nem véderdők, talajuk lehet majdnem sik és
kitűnő termőföld, állományuk remek, zárt erdő. De hogy ilyenek
nagyobbmérvü tarolása veszedelmet hozhat, ennek alapján tehát
jogosan sorozhatok a véderdők közé, arra hazánkban is találunk
tanúbizonyságot a Néra, Maros, Ipoly stb. mentén.
A szálaló erdők berendezése és kezelése Svájczban a Gurnaudféle „méthode du contrőle" alapján történik, amely nálunk meg
lehetősen ismeretlen.
Hivei — akik közé az előbb emiitett Biolley is tartozik — azt
állítják róla, hogy benne az erdőrendezés és az erdőművelés egy
szerves egészbe olvad. Flury ugyan kétségbe vonja ezt, de ő is
elismeri, hogy bár hibáktól nem mentes a méthode du contrőle
mégis a legjobb rendszer, amivel a szálaló erdő ma rendelkezik.**)
*) „Stein- und Eisschláge" kifejezés szerepel az eredetiben, ami alatt
egyes lehulló kő- vagy jégdarabokat szoktak érteni; ezek Svájczban már sok
turista vagy pásztor, munkás, fuvaros stb. balesetét okozták.
**) Nem térek ki részletesen a méthode du contrőle ismertetésére, érdeklődők
figyelmébe ajánlom az alábbi irodalmat: Biolley: Le jardinatje cultural. Bern,
1901. Ennek rövidített német fordítása megjelent a Schweiz. Z< itschrift für Forstwesen 1901. évi 181 — 191. oldalain „Die pflegliche Bewirtschafiung des Waldes
im Plenterbelriebe" czimmel.
flury: Kritische Betrachtungen über die méthode du contrőle, ugyanott 268
Grösse und Aufbau des Normálvoirates im Hochwalde. Mitíeilungen der
sc'.weizerischen Centralanstalt für cbs forstliche Versuchswesen 1914. 95.
Wernick: Plenterwald. Schweiz. Zeihchrift für Forstwesen 1912. 293.

A szál aló erdő berendezése kizárólag a fatömegen alapszik,
a méthode du contrőle hivei az állománykor és a forduló idő
fogalmakat nem ismerik. Az irányadó mérték az átmérő. A kor
és terület még a rendszer kevésbbé exponált híveinél sem játszik
lényegesebb szerepet, csak annyiban, mivel a fatömeg- és növedékadatokat területegységre (ha) és időegységre (év) vonatkoztatva
fejezik ki.
Tömörfának mértékegységéül a „sylve" szolgál, amely a
tömörköbmétertől rendesen eltér és egy „ tarif conventionel"
alapján van kiszámítva a felvételi adatokból. Ez a tarif conventionel
tulajdonképen törzstömegtábla, mely a mellmagassági átmérő
szerint adja a fák köbtartalmát helyi felvételek alapján a magasság
számításon kivül hagyása mellett. Ugyanannak a mellmagassági
átmérőnek tehát ebben a táblázatban csak egy köbtartalom felel
meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy már pár évi felvételek után
a pontosság teljesen kielégítő.
A gyakran ismételt felvétel és a gazdálkodás menetének
ezeknek a felvételeknek alapján való kiigazítása hozzátartozik a
méthode du contrőle lényegéhez. Nevét éppen ezektől az ellen
őrző felvételektől kapta.
A méthode du contrőle a szálaló erdő állományát felbontja
vastag, közép- és vékonyfára.*) Normális fatömege
ha-ként
350—400 ÍTV\
A normális fatömegnek 50°/o-a vastagfa,
a
„
a
30%-a középfa,
20%-a vékonyfa.
Ez adja az elérendő czélt.
A felvételnél csak a 20 cm-től felfelé veszik számításba a fát
(illetve 17 5 cm-tő\) és pedig 5—5 cm-ként:
-

Matthes: Oeschichtliche Entwicklung des Plenterbetriebes (Jubiláumschrift
der Forsíschule Eisenach).
Flury-tó\ kapott értesítésem szerint Biolley az 1914. évi svájczi országos
kiállítás számára feldolgozta ujabb tapasztalatait is, de ez még csak kéziratban
van meg.
A Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen legutolsó évfolyamaiban fentieken
kivül még több czikk foglalkozik a szálaló erdővel.
*) A műszavak fordítása nehézséget okoz, szószerint vettem a „Stark-,
Mittel- és Schwachholz" szavak értelmét.

20—25—30 alkotja az I. osztályt, vékonyfa (17"5—32'4 cm)
35-40—45—50 „
a II.
„
középfa (325—52'4 cm)
55 és feljebb
„
a III.
»
vastagfa 52-5-től felfelé
5—5 cm-es beosztás lévén alkalmazva, a 20 cm-be esik 17 5—22*4 cm,
a 25-be 22-5—27 és igy tovább.
-

A Hasliwald elég közel járt a normális adatokhoz:
az I. osztályba tartozott ___ ... . . .
a II. osztályba tartozott . . . ___ .__
a III. osztályba tartozott
A

12-5%-a
33*3°/o-a
54-2%-a

az egész fatömegnek, amely ha-ként 420 m' volt. Évi növedéke
8 m -t ért el, tehát elég magas.
Ezek az adatok még csak hozzávetőlegesek voltak, mert ott
jártam alkalmával a felvétel még nem volt teljesen feldolgozva.
A vastagfák a méthode du contrőle normáléjával szemben
nagyobb tömeggel voltak képviselve. A tulajdonos község nagyon
konzervatív eljárást követett és a legerősebb törzseket tultartották,
mert sajnálták őket kivágni, ezért ezek kelleténél nagyobb helyet
foglaltak el és nyomták is a fiatalost. Csak nem rég kaptam meg
a részletes feldolgozást a legutóbbi adatokkal együtt; a tanulmány
érdekében Flury a vékony anyagot is fölvette 2—2 cm-kéni és
egyebekben is eltért a fenti beosztástól. Eszerint az állomány fatömege ha-ként 451 m -t ér el, amely következőképen oszlik m e g :
6—12 cm = 3-7°/o
14—24 cm = 5-0%
26—40 cm = 15-1%
42—60 cm == 36-5°/o
60-on felül = 397 /o
Vastagfa áll ha-ként 102 darab, ezek 0-5 záródást adnak.
Eloszlásuk nagyon egyenletes, átlag 10 //z-nyire áll egvik a másikától.
Flury adatai arról tanúskodnak, hogy a szálaló erdő növekvési viszonyai nagyon kedvezőek, az évi növedék az aránylag
csekély fatömeghez viszonyítva igen nagy, a használati százalék
is igen magas, emellett a faanyag kiváló minőségű. Összehason
lítva az egykorú szálerdővel (120 éves korban), a fatömegnek jóval
nagyobb százaléka esik a szálaló erdőnél a nagyobb vastagsági
osztályokra — tehác a legértékesebb anyagra — mint az egykorú
•erdőnél.
B
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Hasonlót mutatnak Biolley következő adatai, amelyekkel a hat
évi időközzel megejtett ellenőrző felvétel (contrőle) szolgált:
Couveti erdő, első felvétel
44.917 törzs
40.770 m -t\,
második felvétel
44.994 törzs
41.310 m -el.
A hat évi időközben ki lett vágva 7797 drb. ía 6237 m >-e\,
vagyis 9 7 m hektáronként, ebből 7 2 m fő használat. Fatömeg
Aa-ként 300 m .
Boveressei e r d ő :
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első felvétel
második
„

3

33.645 törzs
36.603 „

25.765 m
28.622 „

3

A hat évi időközben 5924 törzs lett kivágva 4772 m -z\, /zö-ként
8 4 m , ebből 6-4 m fő használat. Fatömeg /za-ként 250 m .
A kanton többi erdeje, amely nincs szálaló gazdaságban tartva,.
4*2 m /za-kénti használatot nyújt 254 m fatömeg mellett.
A közölt adatok tehát a szálaló erdő javára szólnak.
A fafajok száma, amelyek alkalmasak a szálaló gazdaságra
— mint emiitettem — csekély, a világosságot követelők eleve kf
vannak zárva, mert nem tudnának újra megtelepedni. A jegenye,
lucz és bükk elegye leginkább ajánlatos, rendesen a jegenyével
túlsúlyban. A bükk elég ha 04—0"2 erejéig részesedik.
-
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A rendszeres szálaló erdő alakjainak változatosságával, tényezői
nek sokféleségével az erdőgazdaság legérdekesebb problémáinak
egyike és felette kívánatos volna, ha a tanulmány érdekében kis
területen hazánkban is a maga egészében kialakitanók egy-két
helyen, hogy necsak leirásokból, hanem a teljes valóságban meg
ismerhessük és tanulmányozhassuk azt, bár nyilvánvaló, hogy tény
leges alkalmazásáról hazánkban csak kivételesen lehet szó. De ha
a gyakorlati erdőgazdaság csak csekély részben is vehetné hasznát
a szerzendő tapasztalatoknak, a tudományos kutatás és a kisérletügy
érdekében nagyon is szükségünk volna egy-két ilyen területre,
amelyek specziális és felette érdekes tanúságot szolgáltathatnának.
*
A svájczi erdőgazdasági
viszonyok tanulságai
hazánk
szem
pontjából
elsősorban
a kisérletügy
és tudományos
kutatás
terén
érvényesülhetnének,
a gyakorlati
gazdaság
számára
a legfonto-

sabbak

nézetem

szerint

a természetes

felujulás

köriili

tapasztalatok

és még inkább a véderdők ügye, amelyeknek a Svájcz egekbe nyúló
hegyein nagy szerep jutott.
A svájcziak kiterjesztették a véderdő fogalmát a lehető leg
messzebbre, de viszont még a szorosan vett véderdők használatát
is sokkal kevésbbé korlátozták, mint nálunk, ahol óvatosságból
— bátran mondhatjuk, hogy túlzott óvatosságból — használaton
kivül helyeztünk meglehetősen nagy területeket.
A Svájczban az erdők legnagyobb része csak aránylag kes
keny sávot alkot a nagy nyilt havasi legelők vagy a rengeteg
hómezők alatt, az idegenforgalomból élő ország emellett sürün
be van hálózva utakkal és vasutakkal és sürün be van hintve
épületekkel mindenfelé, a lavinák veszedelme és károk lehetősége
elég nagy.
Mégis arra a tapasztalatra jutottak a svájcziak — amiről a
csak 13 évvel ezelőtt létesült erdőtörvény tesz tanúságot —, hogy
nincs szükség arra, hogy a véderdők használatát teljesen eltiltsák,
vagy csak lényegesen is korlátozzák, elég ha a tarvágás eltiltásával
megakadályozzák a nyilt területek keletkezését és a természetes
felujitás megfelelő vezetésével gondoskodnak arról, hogy a véd
erdő talaja soha kopasz ne lehessen.
Nézetem szerint megszívlelendő tanulság fekszik ebben hazánk
számára is, amelyet a magam részéről igy öntenek szavakba:
Ne szűkítsük
meg a véderdők
határait,
ne toljuk feljebb,
hanem
inkább terjeszszük
ki azokat annyira, hogy oly területek,
amelyek
letárolása,
pl. a Néra, az Ipoly, a Maros
és még jó
egynéhány
völgy népét katasztrófába
döntötte volt, beleessenek a
véderdőkbe,
de a véderdők használatainak
korlátait
tágítsuk
annyira,
ameny-

nylre azokat lehet és szabad. Erre pedig elegendő a tarvágás be
tiltása és a természetes felújításnak kötelezővé tétele, természetesen
oly kikötések mellett, amelyek a visszaélést megakadályozzák. Mi
hasznunk abból, ha a legfelső erdőöv parlagon hevertetésével meg
akadályozzuk tízszeres biztonsággal a lavinák és csuszamlások
keletkezését, amelyek nálunk nagyobb szerepet nem játszhatnak,
ha nem tudjuk meggátolni azt, hogy a folyóvizek gyűjtő medenczéinek letárolása miatt azokban az években, amelyek — a legkedve-

zőbb esetben is — a tarolás és az uj erdő záródása közé esnek,
az alsóbb vidékeket katasztrofális és évtizedekre kiható áradások
ne sújtsák.
Ezt tartom a fegfontosabb tanulságnak, amelylyel a Svájcz
erdőgazdasága hazánknak szolgálhat.
e>?
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Az üregi nyul elszaporodása.
Irta: Matusovits Péter kir. erdó'feliigyelő.
r

r

' / W z üregi nyul (Lepus cuniculus) a pozsonyi kir. erdőfelügyelőség kerületében, különösen Nyitra és Pozsony vár
megyében oly veszélyes módon szaporodott el, hogy ugy
az erdő-, mint a mezőgazdaságban okozott óriási károsításai miatt
több birtokos hatósági intézkedést kért e káros vad pusztítására.
Mielőtt azonban ezekre áttérnék, a kárttevő leírását adom.
Az üregi — másképen tengeri nyul, kis nyul, kinigli (Lepus cuni
culus) a rágcsálók (Rodentia) rendjéhez, a kettős fogú rágcsálók
(Duplicidentata) alrendjéhez, a nyulfélék (Leporidae) családjához
tartozik. Az állat teljes hossza 40 cm, amiből 7 cm a farkára esik.
Súlya 2—3 kilogramm. Testét szürke bunda fedi, mely fönt sárgás
barnába, elől vöröses-sárgába, a törzs két oldalán s a czombokon
világos rozsdaszinbe játszik. A hason, torkon és a czombok belső
felén pedig fehérbe megy át. A nyak eleje szürkés, rozsdasárga,
felső része, valamint a tarkó egyszínű rozsdavörös. Akad azonban
tiszta fekete példány is. Ilyen gróf Eszterházy Károly hitbizományi
uradalmában a szentmártoni erdőben is lövetett. Az üregi nyul a
mezei nyúltól eltérőleg, fejénél rövidebb fülekkel bir, melyek előre
lapítva nem érnek az orr csúcsáig. Lábai közül az elülsők a mezei
nyúltól eltérőleg valamivel hosszabbak mint a hátsók. Füle hegye
barnás-szürke és csak a széle fekete s ez a szin a fül belső szélén
mélyebben ereszkedik alá, mint a külsőn. Farka a fej hosszának
háromnegyede, felül fekete, alul fehér. Felső állkapcsa első záp
fogának befelé csak egy kerekített éle van. A csontos szájpadlás
mögött fekvő nagy inyrés a zápfogak soránál nem szélesebb,
holott a mezei nyúlnál kétszer oly széles.
/

Az üregi nyúl megkövesedett csontjai Ausztriában a nussdorfi
löszben s Morvaországban a bronzkori lerakódásokban is találtattak.
Ez bizonyítja, hogy ezen állat már a rómaiak bejövetele előtt
vadon élt e tájakon.*) Plinius cuniculus néven emliti. Aristoteles
dasipusnak nevezi. Az ókori irók szerint Spanyolországból, Strabo
szerint a Baleári szigetekről került Itáliába. Plinius szerint a Baleári
szigeteken annyira elszaporodott, hogy tönkretett minden termést
és éhínséget okozott. A szigetlakók Augusztus császártól katonaságot
kértek az üregi nyulak irtására. Ujabb időben betelepítették Ausztráliá
ban és Uj-Zélandban, hol szaporaságával valóságos csapássá vált.
Az ausztráliai kormány nagy dijakat tűzött ki az üregi nyul sikeres
pusztítására. Uj Déli-Wales kormányzósága, mely a csapás elhárí
tására 18 millió koronát költött, 600.000 korona jutalmat biztosí
tott annak, ki biztos szert talál fel az üregi nyulak kiirtására.
Pasteur a baromfikolerabaczilusokkal kísérletezett. Ausztráliában leg
újabban mérgezik.
Minthogy az üregi nyul a melegebb vidékeken öt hónap, a
hidegebb vidékeken pedig nyolc hónap alatt ivarképes és éven
ként 6—7-szer poczkos, rendkívüli módon szaporodik. Igen fürge
és igen óvatos állat. Szeret a napon sütkérezni. Páros életet él.
A nőstény minden 5 hétben fiadzik. A kicsinyek száma 4—12
darab. Nem lehet csodálni, ha egy pár üregi nyul kedvező körül
mények között egy év alatt 58 darabra és 4 év alatt Pennant
szerint 1,274.840 darabra szaporodik. Husa Ízletes és olcsósága miatt
a jelenlegi husinség mellett figyelemre méltó. Az üregi nyul táplálé
kát ugyanaz képezi, mint a mezei nyúlét, csakhogy mig a mezei
nyul sokkal nagyobb területeken él, az üregi nyul kisebb területe
ken és üregben lakik és szaporaságánál fogva csapásává lesz annak
a vidéknek, ahol megtelepszik. Kártékony ugy a mező-, mint az
erdőgazdaságra. Az erdőben a csemetéket évről-évre tövig rágja,
a vastagabb törzseket körülgyűrűzi. Nem törődik vele akár lombfa,
akár tűlevelű, akár bokor, akár fa. A felujitást teljesen megakadá
lyozza. Nyitra vármegyében előfordul Szakolczától
Szenicze
és Vágujhely — Nagytapolcsánytól lefelé, Pozsony vármegyében
a Kiskárpátokat kivéve mindenütt. Leginkább szereti a homokos
és az agyagos talajt, ahol könnyen készítheti el üregét. A sziklás,
4

*) Brehm állatvilága.

köves talajt nem kedveli. Sikon rendesen elfoglalja a kissé ki
emelkedő részeket. Igen gyakran, mint például a marchegg-bécsi
vonalon a vasúti töltéseket, melyeket egészen aláaknáz.
Ellenségei az állatvilágból a menyét és görényfélék, a róka.
A füles- és más baglyok és a ragadozó madarak. Betegségei
közül igen gyakori a rüh, a hasmenés, a májmétely és a galand
féreg. Hogy érzékenysége igen nagy a fertőző betegségekkel szem
ben is, azt bizonyítja a nyitrai közbirtokosság erdeje körül lévő
földeken óriási mértékben elszaporodott mezei poczok pusztulásá
val való teljes pusztulása. Csakhogy, sajnos, ezen pusztulás ott a
mezei nyúlra is átragadt. Az üregi nyul mint rágcsáló, fajrokonai
az egerek, poczkok és patkányok, például nagyon érzékeny kell
hogy legyen a tifuszbaczilussal szemben. Csakhogy irtása ily mód
szerrel aligha volna a mezei nyulak irtása nélkül foganatosítható.
Ujabban Pozsony megyében és Nyitra megyében, ez utóbbi
megyében Románfalun a gróf Andrássy Oyörgy-féle hitbizo
mányi uradalmi erdőben kértek hatósági beavatkozást az üregi
nyulak tulszaporodása és óriási károsításával szemben. Ez utóbbi
esetben a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur
28354/1915. sz. rendelete alapján az egyidejűleg kirendelt m. kir.
állami rovartani állomás adjunktusával, Bakó Gáborral tartottam
helyszíni szemlét Románfalván. A gróf Andrássy György-féle
hitbizományi uradalom románfalvi erdőbirtokának kiterjedése
497'36 kat. hold. Faneme: csertölgy, kocsántalan tölgy, gyertyán,
szil, mezei juhar, nyár és ákácz. Az erdő sarjerdőüzemben,
40 éves vágásfordulóban kezeltetik. Az évi vágásterület 12"43 kat.
hold. Az üregi nyulak ide valószínűleg Nyitrából kerültek, hová
őket a 90-es évek végén a nyitrai főgimnázium akkori tornatanára
a nyitrai Rákóczi-dombon megtelepítette. A kérdéses hely köves
lévén, az üregi nyulak tovább széledtek a szomszédos nyitrai köz
birtokossági, püspökségi és székeskáptalani erdőkbe. Az üregi
nyulak a hitbizományi uradalmi erdőmester állítása szerint Román
falván mintegy 8 év óta szaporodtak el ijesztő módon és a Stariháj,
Tomanháj és Miklósháj nevü tagokban fordulnak elő. Üregi nyúltól
mentes csakis a közvetlenül Románfalva község mellett fekvő
Budaháj. A Starihájban lévő pótolt vágásokban a tölgycsemetéket
már évek óta mind lerágta. A csemeték teljesen elcsenevészedtek

és feltétlenül kipusztulnak. Még nagyobb a kár a Tomanhájban és
Miklóshájban, hol az üregi nyulak a karvastagságú fiatalosokat
is határozottan körülgyűrűzték. Ebből kifolyólag a törzsek leg
nagyobb része teljesen kiszáradt. A folyó év tavaszán tőből újra
csak néhány hajtott ki.
Az erdőterületek bejárása alkalmával azonban igen kevés üregi
nyulat találtunk. Oka ennek valószínűleg az óriási nagy szárazság
volt, mely őket a mezőgazdasági földekre vonzotta, hol nedvdús
répa, borsó, lóhere és egyéb zöld termesztvényekben széledtek el.
Hasonló az eset a gróf Erdődy Imre-féle szomszédos hitbizományi
erdőkben, hol az üregi nyulak a nagy szárazság folytán az erdőből
teljesen eltűntek és lakóhelyüket a szántóföldekre tették át. Sőt
vannak egyes vidékek például a már emiitett nyitrai közbir
tokosság Nadró és Davarcsány nevü erdei, hol a mezei poczokkal
egyszerre — itt azonban betegség következtében teljesen eltűntek,
ugy hogy hírmondójuk sem maradt. Ezt valószínűleg a mult évi
esőzésekből kifolyólag fellépett betegségek okozhatták.
Miként már emiitettem, az üregi nyul szaporasága igen nagy,
nagy tehát az általa okozott kár is.
Néhol ugyan a természet maga segit a bajon, ott azonban
ahol ez nem következik be, irtását az embernek kell elvégezni.
Irtási módszerei: a fiataloknak az üregből való kiszedése, az
öreg üregi nyulak állandó lelövése, a hajtás, lesből való lövés
és a vadászmenyéttel való vadászat.
A fiataloknak az üregből való kiszedését ügyes munkások
kézzel végezik. Az üregi nyul azonkívül hajtókkal vadászható.
Oróf Erdődy uradalmában a hajtás végén csak ugy hemzseg a
sok üregi nyul a vadászok előtt. Lesben este vagy kora reggel
az erdő szélén vagy nyiladékokon lőhető az üregi nyul.
Nagyon kellemes szórakozást nyújt az üregi nyúlnak vadász
menyéttel való vadászása. Azt a területet, melyen sok az üregi
nyul, télen hó mellett hálókkal veszik körül. A megszelídített és
szájkosárral ellátott vadászmenyétet aztán az üregbe engedik.
A vadászmenyét az üregi nyulat kiűzi üregéből, mely azután vagy
a hálóban marad, vagy lelövetik. Ez a vadászat gyakorolható nyáron
is, de csak szabad terepen és ügyes vadász által, mert az üregi
nyul igen fürge.

Ezen irtási eljárások mellett az üregi nyul Ízletes husa érté
kesíthető és mai viszonyok mellett, mikor egy üregi nyul például
Románfalun 60 fillérrel lesz értékesítve, valódi jótétemény a népre.
Azonban irtható az üregi nyul, miként azt Ausztráliában
teszik, mérgezéssel és kolerabaczillus terjesztésével. Talán a tifuszbaczillussal is, miként ez az egérnél és patkánynál sikerrel esz
közölhető. De mert a mezei nyúlra is átragadhat a betegség, nem
ajánlható. Ajánlatos azonban a szénkéneggel való irtás, mely kül
földön is sikerrel járt. Ezt legjobb télen hónál foganatosítani.
A lakott üreg szájába bedugunk 50 cm szénkéneggel áztatott
rongyot. Az üreget elzárjuk földdel és hóval. Ily mennyiségű
szénkéneg tapasztalat szerint megöli az üregi nyulat.
Románfalván ilyen kísérletezés lett javaslatba hozva a nagy
méltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák. Ezen irtás
mellett azonban állandóan lőni is kell az üregi nyulakat és lehe
tőleg nyugtalanítani.
Tekintettel arra, hogy a vágások pótlása és a tisztások erdő
sítése czélja az erdésznek arra is kell törekednünk, hogy vágá
sainkat oly fanemmel pótoljuk, melyet az üregi nyul nem bánt
— ez az amerikai dió. Minthogy pedig a románfalvi hitbizományi
erdő a galgóczi hegység nyúlványait képező dombos vidéken
fekszik — melynek legmagasabb csúcsa a Vederinorch 220 /ra-nyire
van az Adriai-tenger szintje felett és a talaj mély, üde homokos
agyagtalaj, agyag-, illetve homokkő felett - - biztosra vehető, hogy
az amerikai dió ott kitűnően fog tenyészni. Ennélfogva az üregi
nyul irtása mellett a fanemváltoztatás is ajánlható, ami az amerikai
dióval annyival is inkább gazdaságos, mert nemcsak gyorsan nő
és a fája kitűnő, de mert — miként fentebb érintettem — a vad
nem bántja.
Csakhogy ily irtási és fanemváltoztatási eljárásnak egyöntetű
nek kell lenni és ki kell terjeszkednie az egész vidékre. Tehát a
szomszéd erdőbirtokosoknak éppen ugy kell eljárniok a káros kis
állattal szemben, mint azt a románfalvi uradalom fogja tenni, mert
különben sikerre nem vezet.*)
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*) Az amerikai diónak egész állományokban való tenyésztése ismét sok
más tekintetben ütközhetik akadályokba, általános rendszabálynak tehát ez sem
válhatik be.
Szerh

Hozzászólás a vágásforduló kérdéséhez.
Irta: Béky Albert.

^/m^ z Erdészeti Lapok idei májusi és júniusi füzetében Rónai
J-\
György fenyveseink szerinte általában 120 éves vágásfor
dulójának sürgős leszállítását javasolja, czélozván különösen
a kincstári erdőkre, amelyekről ezt a kérdést eddigelé „noli me
tangere"-nek tartotta, most azonban elérkezettnek látja az időt arra,
hogy megvizsgálja, vájjon „nem vált-e a dinamit fürészporrá
azokban az aknákban, amelyek miatt ezt a kérdést eddig oly
óvatosan kerülgettük".
A czikkre ugyan az augusztusi füzetben (B.) megadta az érdem
leges választ — amelylyel teljesen egyetértek —, mindazonáltal,
minthogy éppen a kincstári erdőkről van elsősorban szó, szük
ségét érzem az alábbiak hozzáfüzésének.
A vágásforduló kérdése a kincstári erdőknél már jó ideje
nem „noli me tangere" s van példa annak leszállítására és föl
emelésére is s magában véve az a körülmény, hogy mindez
csendben, a nagy nyilvánosságnak szóló híradás nélkül történt és
történik, még nem jelenti azt, mintha ennek a kérdésnek nyilvános
tárgyalása és az erdészeti tudomány s a mindenkor adott viszo
nyok alapján történő megvilágitása és elbírálása talán valami
„aknaféle" miatt kerülendő lett volna. A kincstári erdészettől
mindig távol állott az a szerep, mintha a magyar erdészet fejlő
désének, felvirágozásának bármely téren is útját állta volna, sőt
inkább mindig az hatotta át, hogy erre nézve jó példával járjon elől.
Jól mondja(B.),hogy a vágásforduló ugy is inkább csak névleges.
A kincstári erdőkben — de elmondhatjuk ugyanezt általában
a hazai erdőkről — a korosztályoknak olyan egyenletes elosztása,
amely a tényleges használatnak a vágásforduló éveihez való alkalmazhatását eredményezhetné, vajmi ritka, különösen azért is, mert
az erdőknek még hiányos feltártsága miatt ha meg volna is szám
szerint, de a valóságban olyan az elhelyezkedés, hogy a használat
pusztán a korhoz nem alkalmazkodhatik.
Nagyjában többnyire kétféle eset fordul elő: vagy túlnyomó
a már vágásra érett állományok száma, amelyek mellett bőven
van egész fiatal is, mig a közepes kor lényegesen csekélyebb,

vagy alig van vágásra érett erdő, ellenben sok a közepes korú.
Előbbi esetben az öreg erdők kihasználását legalább is akkorig
kell kinyújtani, amikor az előhasználatok (áterdőlés) már annyi
fatömeget nyújtanak, amennyi legalább a szállító berendezések
fentartási költségét megérdemli. Ez 60 éven innen nem igen
remélhető. A forduló többi évét a kevesebb közepes korú
állománynyal s a végén a most még fiatalossal töltjük ki.
Ilyen esetekben tehát inkább arról lehet szó, hogy az öreg
állományok kihasználását 60 éven tul nyújtsuk; a forduló leszállí
tása, vagy fölemelése itt teljesen mellékes a mostani hozadékok
mennyiségét illetőleg.
Sok az olyan kincstári erdő, amelynél a vágásra érett kor
osztály terjedelme a szabályosnál kisebb, amit még sokszor
súlyosbít az, hogy a vágható állományok egy része helyzete
miatt nem kerülhet fejsze alá. Ebben az esetben sem emelheti a
forduló leszállítása a jelen hozadékát, mert azzal nem lesznek az
állományok érettebbek.
A vágásra való érettség ugyanis nem csupán a kor függ
vénye, hanem az állománynak és termőhelyének tulajdonságán,
minőségén kivül a szomszédos állományokhoz való viszonyának,
általános helyzetének stb.-nek is, ami a fordulóval együtt mind
nem változik.
Azoknál az erdőknél, amelyeknek egyenletes korosztály
viszonyai a forduló leszállításával a jelennek nagyobb hozadékot
juttatnának, jobbára az szülte magasabb fordulóját (természetesen
a többi erdőét is), hogy az áterdőlés nélkül felnőtt állományok
a megállapítottnál kisebb korban még nem termettek meg az
eddigelé egyébként is keresettebb vastagabb méretű fákat. Ujabban
a fakereskedelem figyelme már a vékonyabb méretek felé fordult,
mindennek daczára még nem érkezett el az ideje annak, hogy a
fordulót ezeknél az erdőknél is leszállítsuk, bár ezzel kétségtelenül
emelnénk a ma hozadékát s csökkentenénk az erdő tőkéjét, amik
jóval kedvezőbb jövedelmezőséget eredményeznének.
A kincstári erdőn kivül már nagyon kevés hazánkban a
vágásra érett fenyves; ami van, az is vagy el van már adva,
vagy a békés viszonyok bekövetkeztekor beálló nagy kereslet
hatása alatt jórészt el fogják adni.

Eddig is ugy történt, hogy az országszerte pazarlóan folyó
fenyőhasználatoknak hatása alatt a kincstári erdészet önkéntelenül
is a fenyőnél való takarékoskodásra hajlott. Szerény nézetem
szerint ugyanezt kell a közel jövőben is tenni mindaddig, amig
más birtokos az ellenkezőt cselekszi, különben elkövetkezik egy
időszak, amelyben a most még fiatal és alig közepes korú állomá
nyok vágásra való megéréséig nagyon is szükiben leszünk a
fenyőfaanyagnak.
Nem vonatkozik ez a takarékosság az előhasználati fára,
kiváltképen az áterdőlés utján nyerhetőre, amelynek termelését a
a jobb idők beálltával általánosan meg kell kezdenünk, mert
már teljességgel nem vagyunk fában olyan gazdagok, hogy az
igy nyerhető anyagot veszendőbe menni hagyhatnánk.
Az áterdőlés általánosítása előkészíti fenyveseinket nem csupán
az alacsonyabb fordulóra való átmeneteire, hanem a természetes
felujitó vágásmódck alkalmazhatására is.
Ha a számbaveendő mindennemű viszonyok mérlegelése után
aztán egyszer az alacsonyabb forduló alkalmazását javasolják az
idők, az arra való áttérés szinte máról holnapra, bármikor meg
történhetik, mert az erdő erre készen áll, az átmenetet csak a
papíron kell megcsinálni.
Ezzel ellentében nem szabad halogatni a magasabb fordulóra
való áttérést ott, ahol a viszonyok ezt javasolják, mert az ehhez
szükséges nagyobb fakészletnek és idősebb állományoknak elő
állításához idő kell, de kell a birtokos önzetlen jóakarata is, hogy
a jövő javára lemondjon a jelen nagyobb jövedelméről.
Szó van mindkét czikkben a kincstári erdőrendezésről is
s annak egy és más hibájáról. Sietek kijelenteni, hogy uj erdő
rendezési utasítás kiadását magam is szükségesnek tartom, amivel
megmondtam egyszersmind azt is, hogy a régit nem akarom
mint még most is megfelelőt védeni. A dolog bibije azonban
nem is annyira az utasításra való czélzásban, mint inkább ott van,
hogy a czikkek a kincstári erdőrendezés mai mivoltát ugy tün
tetik föl, mintha az maga is maradi volna: „spurira" állapítja
meg a vágásfordulót; a revíziónál nem is mérlegeli, hanem
elfogadja az eredetit; túlzottan törekszik a szabályos állapotra;
a gazdálkodást merev keretek közé szorítja stb.

A „spurira" alatt én azt értem, hogy találomra, ez pedig sehogy
sem illik reá a valóságra. A vágásfordulóra vonatkozó számításokat
az iskolától kezdve annyian és oly sokszor végezték (és végeztük)
már, hogy az erdőrendezőnek ezt, egyes eseteket kivéve, igazán nem
szükséges megtennie. A fordulóra befolyással levő tényezők s a
forduló nagyságának következményei olyan számosak, hogy azok
nak a forduló éveinek megállapítására való számszerű felhasználása
a mi szabálytalan és meg nem állapodott viszonyaink között sokkal
nehezebb (annál is inkább, mert némelyik tényező számokban ki
sem fejezhető), mintha az erdőrendező fejében összeveti a tényezőket
s néhányszor aludván reá, végül kimondja az eredményt. Ez azon
ban nem „spuri", hanem a tudottaknak a fej kohójában való olvasz
tása és leszűrése.
Nem szorul magyarázatra, hogy ilyképen éppen ugy történ
hetik hiba, mintha tisztán számtani uton járunk el, de ez nem az
eljárásé, hanem inkább az egyéné.
Ha majd nálunk is kiformálódnak az erdők s kijegeczesednek
a viszonyok, akkor mi is kiszámíthatjuk a vágásfordulót, addig
azonban — számítgassuk ugyan minél többször és minél alaposab
ban — de inkább a megfontolás és leszűrés utján határozzunk.
Intő példa erre Szászország, ahol a számitás utján megállapított
és egyideig alkalmazott fordulókat megfontolás révén felemelik.
Hogy a revízióknál nem szoktuk az eredetileg megállapított
fordulót gondolkodás nélkül meghagyni, azt már emlitém.
A szabályos állapotra való túlzott törekvés néhány éve annyira
nem szokása erdőrendezésünknek, hogy szabályos állapotot sem a
térképen, sem a táblázatokban egyáltalán nem tüntetünk ki, sőt a
legújabban használt nyomtatványban ennek nincs is rovata.
Az a megjegyzés sem illik reá most divó erdőrendezésünkre,
hogy a gazdálkodást merev keretek közé szorítja. A vágássorozat
és tag régi jelentőségét nálunk is elvesztette; ezek most csak
tájékoztató megjelölések, amelyeknek a hozadék megállapítására, a
vágások elhelyezésére és vezetésére stb. semmi befolyásuk sincsen.
Az erdőrendezés most szabad kezet ad a hozadéknak bárhonnan
való vételére, természetesen azzal a feltétellel, hogy a kihasználandó
állomány vágásra elsősorban meg legyen érve és hogy kivágása
az erdőfentartás és felújításnak általánosan elfogadott elveibe

^szél ellen való védelem, nagyterjedelmü vágásoknak egymás
mellé való sorakoztatása *) stb.) ne ütközzék. A megszorítás csupán
annyi, hogy az évi hozadékok kitermelését nem engedjük meg
a gazdasági osztály bármelyik részében, hanem csupán egy egész
fordulószakra előirt területen; itt azonban teljesen szabadon.
Ha azonban — különösen a természetes felujitás bevégzésére —
ez a terület nem volna elegendő, a szükség szerint ujabb terü
letet bármikor csatolunk az eddigiekhez, a tiz évi revíziók alkal
mával pedig a következő felfordulószaki területre mindig kiter
jesztjük a használat lehetőségét.
Azt — ugy hiszem — elég egyszerűen megemlítenem, hogy
a mindenkori fordulószaki hozadékterületeket nem önhatalmúlag,
hanem a gazdálkodásvezetőkkel együtt állapítjuk meg.
Nem a mostani erdőrendezésben van tehát a hiba, hanem
más okokban. Egyike ezeknek az erdő feltárásának hiánya, ami
miatt csakis azon állományok kihasználása kerülhet sorra, amelyek
nek faanyaga máris kiszállítható, vagy amelyeknél a körülmények
{elsősorban a pénz kérdése) szállító eszköz létesítésére reményt
nyújtanak.
Másik akadálya a használatokkal való szabadmozgásnak az,
hogy a megelőző vágásokat (gyakran a hasadékokat is összpon
tosítva) egymás után sorakoztatták, amivel egyszersmind a most
vágásra érett állományok is inkább együvé és szűkebb térre
vannak szorítva. Itt érezzük tulajdonképen legjobban a régi
— sorbamenő — rendszer nagy hátrányát, mert gyakran hiába
szeretnénk a vágásokat kisebbíteni, több helyre szétosztani, ez az
érett állományoknak összezsufoltsága miatt lehetetlen.
Harmadik akadálya a vágások szabad, tetszés szerinti elhelye
zésének az, hogy állományaink nagy területen megszakítás nélkül
függenek össze egymással s emiatt — főleg ami a széllel szemben
való állékonyságot illeti •— egyszersmind függenek egymástól is.
Ilyen körülmények között nehéz eltalálnunk azt a vonalat (jobbára
többet), amelynél az erdőt ugy kezdhetjük ki, hogy a lábon
maradó állomány kárt ne szenvedjen.

*) Illetőleg valószínűleg ennek elkerülése!

Szerk.

Erdőrendezésünknek egyik legsürgősebb feladata a nagyobb,
egybefüggő erdőségeknek olyan kisebb részekre való szétbontása
s e részeknek önnállósitása, amely részek egyfolytában való ki
használásra alkalmasak és czélszerüek is.
Ezek azok a főbb okok, amelyek miatt gazdálkodásunk most
sem eléggé szabad; ezek alkotják ezt a merevnek mondott keretet,
amelybe bele van szorítva és nem a mostani erdőrendezés. Mi
most már csak erdőrészletekkel dolgozunk és gazdasági osztályok
kal s munkánknál semmi olyas nem irányit, ami a gazdálkodásnak
hátrányára volna, mindig feltéve, hogy ez a gazdálkodás az álta
lánosan helyeseknek tartott elvek ellenére nem akar cselekedni.
Mostani erdőrendezésünk — mint e rövid rámutatásból is
kitetszhetik - - nem olyan, mint aminőnek kívülről látszik. De hogy
másfélének látszik, mint amilyen, annak elsősorban mi vagyunk
az okai, mert nem mutatjuk magunkat. Az igaz, hogy az erdő
rendezés soha sem dolgozott reklámmal (pedig manapság ezt sem
ártana megtanulni), de hogy a teljes hallgatás ugyancsak nem
vezet jóra, azt legjobban az elül emiitett két czikk mutatja. Éppen
ezért hála a két czikk Írójának, hogy teljes őszinteséggel meg
mondták véleményüket, amelyből megtudtuk, hogy milyeneknek
látszunk.
Végül ami a kincstári erdőkről szóló statisztikát illeti, ezt
éppen jómagam sürgetvén nálunk elsősorban (1. Muzsnay: „Erdő
rendezésünk fejlesztéséről" 169. lapját): különös örömömre szolgálna
nekem is annak megvalósulása. Ez azonban az előbb-utóbb el
következő uj erdőrendezési utasitás keretébe tartozván, amelyet
— (B.) szerint is — nem szabad elhamarkodnunk, — tehát csak
türelem, mert „ami késik, bizonyára nem múlik".
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
I.

FELHÍVÁS
a Horváth-Sándor-alapitvány jutalomdija ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező HorváthSándor-alapitványnak kamataiból a folyó évben a kilenczedik
1000 K-ás jutalomdíj adható ki. Ezzel a jutalomdijjal alapszabá
lyaink szerint az egyesületnek oly tagja jutalmazandó, akinek
munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy tudományos művelése
terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati intézése, a szakoktatás vagy
szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság fejlődésére szintén
kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések terén általánosságban;
vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és hasznosnak s ennél
fogva elismerésre méltónak találtatik.
Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra
az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal
élni és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben
november hó 15-ig beküldeni szíveskedjenek. Névtelen ajánló
levelek figyelembe nem részesülnek.
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember hó
ban tartandó rendes ülésén titkos szavazással ítéli oda az egyesületi
tagok által ajánlottak legérdemesebbjének.
Budapest, 1915. október hóban.
Az

Országos

Erdészeti

Egyesület

elnöksége.

II.

FELHÍVÁS
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné",
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a „Faragó Béla"-féle
alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez év deczember hóban
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhihájukon kivül

szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt.
Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám,
II. emelet) nyújtsák be.
A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma,
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.).
Budapest, 1915. évi szeptember hó.
A titkári
ó£

hivatal.

ű£

FAKERESKEDELEM.
A tüzifapiaezon még egyre tart az áremelkedés, melyet a
kézzelfogható készletek csekély mennyiségével, valamint a hozatali
költségek emelkedésével indokolnak. Legutóbbi jegyzésünkhöz
képest az árak mintegy 10%-kal emelkedtek, ugy hogy ma már
350—360 K-t fizetnek azonnal szállítható áruért.
A tüzifakészleteknek a kormány által elrendelt bejelentése
utján nemsokára ki fog tűnni, hogy az országban levő kész tűzifa

elegendő-e az ország szükségletének fedezésére. Ha igen, meg
felelő igáserő rendelkezésre bocsátásával a fenyegető tüzifahiány
rémétől megszabadulhatunk.
Faárverések eredményei.
Alábbiakban az eladás tárgyának (választék, fanem, méretegység) meg
jelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, amely
után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási árat
meghaladja. Ez utóbbit tehát ugy számithatjuk ki, ha a közölt árat ezzel a
százalékkal csökkentjük.
/.

Tövön.

Dévai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. szept. 7.):
A vulcsesdi gör. kel. egyház erdejében 8 5 kat. holdon 277 m tölgy
bányafa, vékonyabb épületi fa, szerszám- és mezőgazdasági fa, 553 ürm
tölgy- és bükktüzifa eladatott kat. holdanként 403-0 K-ért ( + 3-0°/o).
Belényesi m. kir. járási erdőgondnokság. (1915. szept. 7.)
A kőrösjánosfalvi (Bihar m.) volt úrbéres birtokosság erdejében 70'2 kat.
holdon 2738 m tölgyműfa, 1279 tölgyhasábfa, 578 m tölgydorongfa,
143 m galyfa, 391 m bükkműfa, 1655 m bükkhasábfa, 428 m bükkdorongfa, 138 m bükkgalyfa, 99 m cserhasáb, 16 m cserdorong és 5 m
csergalyfa eladatott összesen 74.500 K-ért (-f- 68 5%). Ebből az egyes
választékokra esik /rc -ként tölgyműfa 16—30 cm vastag (mellmagasságban
mérve) 14-29 K, 32—50 cm vastag 2575 K, 52—100 cm vastag 3407 K,
tölgyhasáb 2-95 K, tölgydorong L69, tölgygaly 0-84 K, bükkműfa 32—96 cm
vastag 7-13 K, bükkhasáb 3"93 K, bükkdorong 2-14 K, bükkgaly 084 K,
cserhasáb 4-95 K, cserdorong 3 84 K, csergaly 0-84 K
Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1915. szept. 14.):
A begalankási ni. kir. erdőgondnokság kerületében kitűzött vágásterület
tövön álló faanyaga 28.498 ürm á 2-10 K, 8136 ürm á 1-20 K (+O /o).
Zágrábi m. kir. erdőigazgatóság (1915. szept. 16.):
A ravnagorai II. vágássorozat 1309 kat. holdon 761 m bükktüzifa, á 3 45 K
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A ravnagorai II. vágássorozat 13 09 kat. holdján 322 m bükktüzifa, á 3 49 K
( + 5o/o).
3

A ravnagorai III. vágássorozat 10-39 kat. holdján 711 m bükktüzifa, á 4\39 K
( + 23o/o).
A jaszenáki I. vágássorozat 36-32 kat. holdján 2950 m bükktüzifa, á l 79 K
( + 2%).
Bakabányai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. szept. 19.):
Bakabánya nagyközség erdejében 4766 2 m tölgyműfa eladatott összesen
66.410 K-ért (0°/o). (A műfa Léva vasúti állomástól 21—25 km távolságra
esik.)
3
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Sepsiszentgyörgyi m. kir. járási erdőgondnokság (191b. szept. 25.):
A sepsiszentkirályi ref. egyház erdejében 400 m bükkhasáb- és dorongtüzifa eladatott összesen 2360 K-ért ( + 57-3" o).
Gyergyószentmiklósi m. kir. járási erdőgondnokság ( 1 9 1 5 . szept. 27.):
A kilyénfalvi közbirtokosság erdejében szétszórtan előforduló 1914/15. évi
széldöntésekből 1541 ni luczfenyő épületi fa á 6 23 K.
Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1915. okt. 2.):
A szokolováczi II. vágássorozatban 3006 m bükktüzifa á 5 12 K.
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//. Kitermelt

-

állapotban.

a) Műfa.
Susaki kir. erdőhivatal (1915. aug. 30.):
A brlogi erdőgondnokságban (Otocac) házilag kitermelt faanyag a termelés
helyén. 44-4 m fenyő bordonali á 20 K, 51-3 m vastagabb fenyő épületi fa
á 22 K, 18*4 m vékonyabb fenyő épületi fa á 21 K, 9-9 m fenyőrönkő
á 9 K, 4-2 m vékony (bükk) subbia á 53 K, 6 6 m vastag (bükk) subbia
á 40 K. (Sv. Juraj tengeri kikötőtől 26 km községi uton és 2 km erdei
vontatóuton.)
Apatini m. kir. erdőhivatal (1915. szept. 6., 7., 9. és 10.):
Az apatini „Gajspitz" nevü vágásban 31*8 m tölgyhaszonfa, tőár 3205 K
(39-710/ű), 4-45 m szilhaszonfa, tőár 21-86 K ( + 35-07).
Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1915. szept. 7.):
A felsőkastélyi raktáron kitermelve 569 akó cserdonga á 2*80 K ( + 21'2°/o),
tőár 1-60 K. (Vasúti állomás helyben.)
Bustyaházai m. kir. erdőhivatal (1915. szept. 26.):
A németmokrai, királymezői felső és bruszturai erdőgondnokságokban
1913. évben termelt 3000 m fenyő épületi fa 1000 An -es részletekben
á 19-59 K (+80/0), tőár 12-59 K.
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b) Tűzifa.
Székelykereszturi m. kir. erdőgondnokság (1915. jul. 28.):
Erked község erdejéből 34'07 kat. holdon kitermelt 2748 ürm bükkhasáb
(az erkedi vasúti állomáson) á 8 62 K. A vágás a vasúti állomástól 5 km
távolságra fekszik.
Szovátai m. kir. erdő gondnokság (1915. szept. 14.):
Nyárádremete nagyközség erdejében 180 cm hosszu, 2 10 m magas, 2 m
széles rakásokba kitermelt 2060 ürm bükkhasábtüzifa á 4-85 K, tőár 4-32 KA vágás valószínűleg okt. 1-én megnyitandó vasúti állomástól 7—8 km
távolságra fekszik (1 —1*5 km erdei ut, 6—6*5 km megyei ut).
-

-

Vinkovcii kir. főerdőhivatal (1915. szept. 6.):
A „Radisevo" védkerület V. tagjában 2294 ürm tűzifa (314 ürm dorong,
292 ürm ág és galy, gyertyán- és juharfa, 1014 ürm dorong, 670 ürm ág
és galy, kőristölgy, szil- és vadgyümölcsfa, 3 ürm dorong, 1 ürm galy,
nyár- és hársfa) á 766 K ( + 200%), tőár 6 8 6 K. A „Radisevo" védkerület
IV. tagjában 1073 ürm tűzifa (152 ürm dorong, 137 ürm ág és galy,
gyertyán- és juharfa, 438 ürm dorong, 287 ürm ág és galy, kőris, tölgy,
szil- és vadgyümölcsfa, 30 ürm dorong, 29 ürm ág és galy, hárs- és nyárfa)
á 5-57 K ( + 123%), tőár 4 2 1 K.
Apatini m. kir. erdőhivatal (1915. szept. 6., 7., 9. és 10.):
Az apatini „Gajspitz" nevü 1914/15. vágásában:
570 ürm cserhasáb á 26-11 K (+117-63%), tőár 25-11 K.
200 ürm tölgyhasáb á 25-73 K ( + 157-30<>/o), tőár 24-73 K.
41 ürm I. osztályú dorong á 23-70 K (178-91%), tőár 22-70 K.
178 ürm II. osztályú dorong á 20-50 K (201-48%), tőár 19'50 K.
17 ürm selejtesfa á 10-06 K (67-64%), tőár 9-06 K.
503 ürm tuskófa á 17-96 K (172-25%), tőár 16-96 K.
Bakabányai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. szept. 14.):
Bakabánya nagyközség erdejében 1500 m bükktüzifa eladatott összesen
4300 K-ért. (Újbánya vasúti állomástól 6 5 km távolságra.)
3
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
FELHÍVÁS
(elveszett

szakvizsga-bizonyítvány

tárgyában).

503/1915. sz. — Közhírré teszem, hogy a Lengyeltóti község
(Somogy vármegye) születésű Szűcs György részére 1891. évi
október 26-ik napján 42. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről
kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére
1915. évi 503. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles
másodlat adatott ki.
Pécs, 1915. évi október hó

1-én.
Pánczél
Ottó
kir. erdőfelügyelő

c2?

ó£

r2f

KÜLÖNFÉLÉK.
Hősi halál. Wunder Jenő oki. erdőmérnök, uradalmi erdő
gondnok, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja mint
vadászhadapród a Zlota-Lipa mellett vivott ütközetek egyikében,
amidőn szakaszát rohamra vezette, gránáttól találva, hősi halált halt.
Sándor Lajos IV. éves erdőmérnökhallgató, az 5. tábori taraczkezred zászlósa, a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa, a zamosci
magaslatokon vivott ütközetben mint megfigyelő tiszt ellenséges
gránáttól találva, hősi halált halt.
Áldott legyen emlékük!
Halálozás. Utólagosan értesülünk, hogy Danielisz Elek m. kir.
erdőmérnök az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, Körös
bányán a mult évben elhunyt.
Béke hamvaira!
f Berg Vilmos báró. Az osztrák birodalmi erdészeti egyesületet
súlyos veszteség érte. Alelnöke, Berg Vilmos báró Bécsben szep
tember hó 17-én 86. életévében elhunyt. A boldogult késő koráig
megóvta szinte csodálatos testi és szellemi rugalmasságát; mint
magas korával daczoló férfiura emlékezünk reá az Országos Erdé
szeti Egyesület 1913. évi ausztriai tanulmányútjáról, amelynek egy
részén velünk tartott, igy emlékezhetnek reá még számosan, mert
ismételten fordult meg egyesületünk ülésein és igy legutóbb 1906-ban.
De egyébként sem volt idegen Magyarországon. Nemsokára
a tharandti akadémiának 1852-ben történt elvégzése után, 1856-ban
Wessely az osztrák-magyar államvasuttársaság bánáti birtokára
hívta meg erdészeti ellenőrnek Oraviczabányára, később Moldován
és Szászkán volt erdőgondnok. 1860-ban Esterházy herczeg ipolypusztai (Hont m.) uradalmának vezetését vette át, amelyet fivére
bérelt. Itt működött az uradalomnak 1869-ben történt eladásáig.
Néhány évig Alsó-Ausztriában volt az akkori erdőiparrészvény
társaság erdőigazgatója, majd 1873-—1878-ig a keleti vasutak török
országi nagy erdőbirtokának ügyeit rendezte, mignem a birtokot
az 1878. évi san-stefanói béke után Kelet-Rumélia annektálta!
1879—1886. években ismét hazánkban működik Berg, mint a
tolnai uradalom igazgatójaként, 1886 óta fivérének, Gusztávnak
kapuvári bérletében volt részes, amely 1910-ben járt le.

Berg Vilmos báró atyja a tharandti erdészeti akadémia egy
kori igazgatója, Berg Károly báró volt.
Az Országos Erdészeti Egyesület Berg Vilmos báró elhunyta
alkalmából meleghangú részvéttávirattal fordult az osztrák birodalmi
erdészeti egyesülethez.
A h a r m a d i k hadikölesön kibocsátás alatt áll. A nemzet,
amely vérben és anyagiakban már oly súlyos áldozatokat hozott,
a reánk kényszeritett küzdelem sikeres befejezéséhez bizonyára
nem tagadja meg a további eszközöket sem és újra siet meg
takarított pénzét a jól kamatozó hadikölesön utján a haza rendel
kezésére bocsátani. Mi a magyar erdőbirtokos osztályhoz és a
magyar erdőtisztikarhoz fordulunk azzal a kéréssel, hogy minél
nagyobb összeggel járuljanak a nemzeti áldozatkészség oltárához.
Értesülésünk szerint az Országos Erdészeti Egyesület is újból
minden rendelkezésére álló pénzkészletét hadikölcsönkötvényekbe
fogja fektetni.
Értekezlet a b á n y a f a s z ü k s é g l e t biztosítása ü g y é b e n . A föld
mivelésügyi miniszter elnöklete alatt és a kereskedelemügyi és
pénzügyminiszter részvételével a bányatársulatok, a fakereskedők
és az Országos Erdészeti Egyesület képviselői f. hó 8-án értekezletre
jöttek össze a földmivelésügyi minisztériumban, amelyben azok a
rendszabályok képezték megvitatás tárgyát, melyekkel különösen
a szénbányászatnak évi mintegy 500.000 m -nyi bányafaszükséglete
a mai nehéz munkásviszonyok között is biztositható lenne.
A beható tanácskozás során a következő rendszabályok szük
ségességére mutattak reá a felszólalók: az erdei üzemek vezetésére
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Trencsé nteplicz
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés.
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt
élvez. Iszapszétküldésnél 10%.

és felügyeletére múlhatatlanul szükséges tiszti és altiszti személyzet
szabadságolása, illetőleg további behívásuk mellőzése; az idősebb
erdei munkások behívásának mellőzése, a munkásoknak katonai
fegyelem alá való helyezése és csekély létszámuknak hadifoglyokkal
való kiegészítése; a még meglévő fuvarerőnek kirendelése a mező
gazdasági munkák befejeztével, esetleg katonai fogatoknak alkal
mazása a fa kiszállításánál; ahol az utak állapota megengedi,
pneumatik nélküli teherautomobilok beszerzése; az iparvasutak
létesítésénél a kisajátítási eljárás sürgősségének kimondása és
végül a munkásélelmezés lehetővé tétele végett gabonavásárlási
engedélyek adása az erdei üzemek részére. Ehhez járulna szükség
esetén a bányafa kivitelének korlátozása és a termelést elhanyagoló
üzemek hatósági megrendszabályozása.
A k i n c s t á r i erdészeti szolgálat köréből. A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter megbízta a kincstári erdőgazdaság fel
ügyeletével és irányításával
/. a beszterczebányai

m. kir. erdőigazgatóság

kerületében:

Medveczky Ernő m. kir. erdőtanácsost az óhegyi, zólyom
lipcsei, luczatői és garamszentandrási,
Kelemen Béla m. kir. főerdőmérnököt a garampéterii, jeczenyei,
rezsőparti és cserpataki,
Fritz Rezső m. kir. főerdőmérnököt a kisgarami, sziklai,
karámi, dobrócsi, mihálytelki, benesházai és vaczoki,
s ideiglenesen Lengyel Viktor m. kir. erdőmérnököt a zólyomi,
erdőbádonyi és beszterczebányai m. kir. erdőgondnokságokból
alakitott kerületre nézve ;
//.

a máramarosszigeti

m. kir. erdőigazgatóság

kerületében:

Lőfi Jenő m. kir. főerdőmérnököt a máramarosszigeti, róna
széki, bocskói és gyertyánligeti,
Gyarmathy Mózes m. kir. erdőtanácsost, a rahói, tiszaközi,
bogdáni és fehértiszai,
Kolos József m. kir. főerdőmérnököt a terebesfehérpataki,
havasmezői, felsővisói és vaséri,
Kovássy Kálmán m. kir. főerdőmérnököt a kevelei, mező
háti és feketetiszai m. kir. erdőgondnokságokból alakitott kerü
letre nézve ;

///.

a lugosi

m. kir. erdőigazgatóság

kerületében

:

Székely József m. kir. erdőtanácsost a lugosi, begalankási és
galadnabányai,
Bereczky Gyula m. kir. főerdőtanácsost a bálinczi, facsádi,
maroserdődi és kossói
Fekete János m. kir. erdőtanácsost a delibláti és pancsovai
m. kir. erdőgondnokságból alakitott kerületre nézve ;
IV. a liptóujvári

m. kir. főerdőhivatal

kerületében:

de Pottere Gerard m. kir. erdőtanácsost a fenyőházai, rózsa
hegyi, oszadai és vichodnai,
Kostialik János m. kir. főerdőmérnököt a szvarini, feketevági,
teplicskai és maluzsinai m. kir. erdőgondnokságokból alakitott
kerületre nézve ;

PöSTYEN
A HÁBORÚ DACZÁRA
A
NYITVA *
Az összes FÜRDŐK,
az összes SZÁLLOK
t e l j e s ü z e m b e n . Normális
vasúti forgalom (Budapesté
röl 3' 4 óra közvetlen gyors;
vonattal).
* * * * * *

Egyesületünk tagjai az
eddigi kedvezmények:
ben most is részesülnek.

Zachar Jakab m. kir. főerdőtanácsost az ókemericzei, turjaremetei és poroskői,
Székely József m. kir. erdőtanácsost a bercsényifalvi, sóháti,
havasközi, hátmegi,
Kőrös László m. kir. erdőtanácsost az ungvári, radvánczi,
csontosi és fenyvesvölgyi m. kir. erdőgondnokságokból alakított
kerületre nézve ;
VI. a lippai

m. kir. főerdőhivatal

kerületében:

Lágler Gyula m. kir. főerdőtanácsost az ópálosi, máriaradnai
és marosnagyvölgyi,
Drasskovich József m. kir. erdőtanácsost a marosborsai, alsódombrói, tótváradi és dorgosi,
Oszterlamm Ernő m. kir. főerdőmérnököt a pécskai, csálai,
lippai és sistaróczi m. kir. erdőgondnokságokból alakított kerü
letre nézve ;
VII. az apatini

m. kir. erdőhivatal

kerületében:

Molnár Imre m. kir. erdőtanácsost az apatini, bezdáni, doroszlói
és palánkai m. kir. erdőgondnokságokból alakított kerületre nézve ;
VIII. a gödöllői

m. kir. erdőhivatal

kerületében:

Furherr János m. kir. főerdőmérnököt a babati, galgamácsai,
isaszegi és valkói m. kir. erdőgondnokságokból alakított kerü
letre nézve ;
IX. a szászsebest

m. kir. erdőhivatal

kerületében:

Földes Tamás m. kir. erdőtanácsost a zalatnai, vajdahunyadi
és kudsiri,
Vollnhofer Pál m. kir. főerdőmérnököt a szászvárosi, dévai és
körösbányai m. kir. erdőgondnokságokból alakitott kerületre nézve;
X

a zagrebi

kir. erdőigazgatóság

kerületében:

Lehoczky György kir. erdőtanácsost a pitomaőai, ivanovoseloi
és kaljei,
Ruziőka Ágost kir. erdőtanácsost a sokolovaci, draganeci és
ivanskai,

Krajnyák János kir. erdőtanácsost az ogulini, jasenaki és novii,
Rozmanith Albert kir. erdőtanácsost a ravnagorai, mrkopalji,
fuzinei és zenggi karsztfelügyelőségi,
Polaeek Károly kir. erdőtanácsost a rujeváci, umetici, glinai,
vranovinai és vojnici kir. erdőgondnokságokból alkotott kerü
letekre nézve ;
XI. a vinkovcii

kir. főerdőhivatal

kerületében:

Dianovszky Pál kir. erdőtanácsost a vrbanjai, morovici és jaminai,
Czeisberger Jenő kir. erdőtanácsost a zupanjai, njemcii és
jasenovaci,
Jakab István m. kir. főerdőmérnököt a novagradi.skai, novskai
és lipovljanii kir. erdőgondnokságokból alakitott kerületre nézve ;
XII. a suúaki

kir. erdőhivatal

kerületeben:

Hantos Ernő kir. erdőtanácsost a brlogi, krasnoi és kosinji,
Janussek István kir. erdőmérnököt a karlopagoi, gospici és
sv. roki,
Suszter Rezső kir. főerdőmérnököt a skarci, ljeskovaci és
udbinai kir. erdőgondnokságokból alakitott kerületre nézve.
A „német erdészeti egyesület" uj alapszabályai. A német
erdőgazdák 1899-ig országonként és tartományonként számos
kisebb egyesületben tömörültek, s ezekben intenzív munkát fejtet
tek ki, amely azonban főként csak szakmájuk belső fejlesztését
czélozta, a kifelé való érdekképviselés jellegével ritkán birt. Az
egész hatalmas birodalom erdőbirtokosait és erdőtisztjeit össze
foglaló szervezete azonban az emiitett időpontig nem volt. Az egész
birodalomra kiterjedő összejövetelek ugyan „Versammlungen
deutscher Forstmánner" czimen régebben is tartattak, ezek azon
ban szilárd, állandó szervezettel nem birtak.
Csak 1899-ben alakult meg a „német erdészeti egyesület
(Deutscher Forstverein) azzal a czéllal, hogy az egész birodalom
erdőgazdáit a német erdőgazdaság érdekeinek védelmére és istápo
lására egyesítse. Az uj intézmény azonban főként csak nagy
támogatottságnak örvendő közgyűléseiben élt, egyébként állandó
tisztikarral nem birt, tagjainak száma a 2000-et csak kevéssel
haladta meg, s jövedelmei szerények maradtak, ugy hogy nagyobb
E r d é s z e t i Lapok
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tevékenységre módot nyújtó pénzügyi erőt eddig nem nyújthatott.
Emellett természetesen közgyűlésein és a választmányt helyettesítő
„erdőgazdasági tanács" ülésein a fontos és érdekes kérdések
egész sorozatát tárgyalta, az előadók mindig a német erdészet
legkiválóbbjai sorából kerültek ki, a hozzászólások is alaposak és
tartalmasak voltak, határozatai azonban mindig nagyon általános
keretekben mozogtak s azok érvényesítésére hiányzott a kellő
szervezet és anyagi erő.
Az egyesület vezetősége tehát ujabb alapszabályok készítését
határozta el. Ezek tervezete a mult évben el is készült, de a háború
miatt a közgyűlés által tárgyalható még nem volt. Igy is azonban
kiváló érdeklődésünk tárgya lehet, hiszen oly szervezet meg
alapításáról van szó, amely ugy a tagok számára, mint anyagi
erőre nézve idővel túlszárnyalhatja a mi erdészeti egyesületünket,
bár ma még ebben a tekintetben messze mögötte marad. Nem
tudjuk, vájjon az uj szervezet meg fogja-e hozni a várt sikert,
mert az eddigi tapasztalat szerint az apró vidéki (tartományi)
egyesületek ugy Ausztriában, mint a német birodalomban teljesen
elerőtlenítik a birodalmi szervezeteket. Ezt bizonyítja az osztrák
birodalmi erdészeti egyesület 1000-et sem számláló tagjaival, ezt
a német erdészeti egyesület eddigi múltja is.
Az alapszabálytervezet az egyesület czéljaira a) a német erdő
gazdaság és az erdészeti tudományok előmozdítását, b) a személyes
ismeretség és az eszmecsere közvetítését jelöli meg mindazok
között, kik az erdővel és az erdőgazdasággal vonatkozásban vannak.
A tagok rendesek, rendkívüliek és tiszteletbeliek. Rendes
tagok lehetnek a) szakképzett német erdőtisztek, b) német erdő
birtokosok, uradalmak és az erdőbirtok egyéb képviselői, c) német
erdészeti egyesületek. Rendkívüli tagok lehetnek: külföldi szak
emberek és erdészeti egyesületek.
A felvételt az egyesületnek tartományi képviselői (megbízottjai,
Landesobmann) vagy az elnökség eszközli. A felvétel megtagadása
esetén felebbezésnek van helye az erdőgazdasági tanácshoz.
A tagsági dij a rendes tagoknál, amennyiben azok személyek
vagy erdészeti egyesületek, évi 5 márka, erdőbirtokosok akár
magánosok legyenek, akár jogi személyek, az alábbi fokozat
szerinti tagdijat fizetik: Ha birtokuk terjedelme
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és folytatólag minden 1000 ha vagy töredéke után 5 márkával többet,
tehát pl. 9000—10.000 ha után 60 márkát, 30.000 ha után 160 márkát.
Az állami erdőbirtokok évi hozzájárulásukra nézve az egyesület
elnökségével megegyeznek.
Rendkívüli tagok évi 3 márkát fizetnek.
Az egyesület képviselői: a) az elnökség, b) a kerületi meg
bízottak (Landesobmánner), c) az erdőgazdasági tanács (választ
mány), d) a közgyűlés és e) az ügyvezetőség. Az elnökség és az
erdőgazdasági tanács tagjai, valamint a kerületi megbizottak
tiszteletbeli állásokat töltenek be.
Az elnökség I., II. és III. elnökből áll, kiknek helyettesítésére
még két alelnököt (Beisitzer) választanak. Az elnökség megbízása
3 évre szól. Újraválasztás meg van engedve.
A kerületi
megbizottak
az egyesület képviselői valamely
tartományban (kerületben). Közvetítők az egyesületi tagok és az
elnökség között. A közgyűlés a megbízottakat és helyetteseiket
5 évre választja. Az egész birodalom 16 kerületre oszlik.
Az erdőgazdasági tanács tagjai (szavazati joggal): 1. Az elnök
ség tagjai; 2. a kerületi megbizottak; 3. az állami erdőgazdaságok
képviselői; 4. az erdészeti tudományok képviselői; 5. a mező
gazdasági képviseletek három kiküldöttje; 6. az erdészeti egyesületek
{Forstvereine) képviselői; 7. a nem állami nagybirtok és erdő
birtokos-egyesületek (Valdbesitzvereine) képviselői. Utóbbiak csak
akkor birnak szavazati joggal, ha személyükre nézve is tagjai az
egyesületnek.
Az ügyvezető titkár (Oeneralsekretár) és pénztáros (Schatzmeister) az üléseken csak tanácskozási joggal birnak.
Erdészeti egyesületek akkor küldhetnek képviselőt az erdő
gazdasági tanácsba, ha tagjaiknak legalább V3-a egyúttal a német
erdészeti egyesület tagja is.
Az erdőbirtokosok és birtokos-egyesületek akkor küldhetnek
képviselőt, ha birtokuk a német birodalom területén legalább

30"000 ha. (Ilyen nagyon kevés van.) A képviseletet vagy maga
a birtokos, vagy annak megbízottja láthatja el. Az egyesületi
tagság ebben az esetben is előfeltétel.
Az erdészeti tanintézetek képviselőit (legfeljebb nyolczat) az
erdőgazdasági tanács választja 3 évenként a mezőgazdasági kép
viselőit a német mezőgazdasági tanács választja.
Az erdőgazdasági tanács hatásköre általában egyezik a mi
egyesületünk igazgató-választmányának hatáskörével, csupán a
számadások és költségvetések végleges jóváhagyása tekintetében
haladja azt tul.
Az erdőgazdasági tanács a szükséghez képest ül össze, éven
ként azonban legalább egyszer összehívandó. Több osztályra oszlik,
melyek az alapszabálytervezetben közelebbről megjelölve nincsenek.
Ezenkívül külön bizottságok és tanulmányi társulatok alakithatók.
A tanács csak akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele
van jelen.
A közgyűlés erdei szemlékkel kapcsolatosan felváltva északi
és déli Németországban tartandó. A közgyűlés hatásköre a szokásos.
Az alapszabálytervezet végül még ügyvezető titkári és pénz
tárosi állást szervez.
A tervezet indokolásából megtudjuk, hogy a módosítás egyik
főczélja a kellő anyagi eszközök megszerzése és állandó személyzet
alkalmazása, mely nélkül az egyesület eredményesen eddig nem
működhetett. Az ügyzevetőség székhelye Berlin lesz. Ezenkívül az
erdőgazdasági tanács tagozása több osztályba, a közgyűlések
tanulságossá tétele több, kisebb létszámmai tervezett kirándulás
bevezetése által szintén azon czélok közé tartozik, amelyek az
egyesület átszervezésénél irányadók voltak.
B.
Sándor Imre Székesfehérvári erdészeti magkereskedő és csemete nagy
termelő czég tisztelettel értesiti az erdőhivatalokat, hogy folyó év őszén árjegy
zéket nem ad ki, azonban mindennemű erdészeti magvakat és csemetéket első
rendű minőségben és jutányos szolid árak mellett szállít.
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.)
Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az állami erdőtisztek
összesített közös rangsorozati létszámában a magyarországi kincstári erdők kezelé
sénél Kócsy János miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott főerdő
tanácsost miniszteri tanácsossá, az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Szentimrey
Dániel főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőt, továbbá a
magyarországi kincstári erdők kezelésénél Bachó János főerdőtanácsosi czimmel
és jelleggel felruházott erdőtanácsost, valamint a horvát-szlavonországi kincstári
erdők kezelésénél Kacsanovszky József főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel fel
ruházott erdőtanácsost főerdőtanácsosokká kinevezem, továbbá a magyarországi
kincstári erdők szolgálati ágazatánál Csík Imre miniszteri tanácsosi czimmel fel
ruházott főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi jelleget, a horvát-szlavon
országi kincstári erdők kezelésénél pedig Zezulka János főerdőmérnöknek az
erdőtanácsosi czimet adományozom.
Kelt Bécsben, 1915. évi szeptember hó 10-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.
BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek össze
sített közös rangsorozati létszámában :
a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál: Incze
Manó erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt m.
kir. erdótanácsossá, Campean János m. kir. erdőmérnököt m. kir. főerdőmérnökké;
b) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Gyarmathy
Mózes, Takács Miklós és Se/ymessy Ferencz erdőtanácsosi czimmel és jelleggel
felruházott m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdőianácsosokká, Hollós Gyula
és Kelemen Béla főerdőmérnöki czimmel és jelleggel felruházott m. kir. erdőrm'rnököket, valamint Egry Ferencz, Daniek Géza, Kakas Ödön, Sándor Elek
és Katona László m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmérnökökké;
c) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Pfeiffer
Gyula erdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott kir. főerdőmérnököt, vala
mint Kundrát Emil és Kayser Sándor kir. főerdőmérnököket kir. erdőtanácsosokká,
Zudor Béla főerdőmérnöki czimmel és jelleggel felruházott kir. erdőmérnököt,
valamint Lahner Károly kir. erdőmérnököt kir. főerdőmérnökökké;
d) az összesített közös rangsorozati létszámban: Thegze László, Vagács
Sándor, Zathureczky Nándor, Erdey János, Hauszmann Béla, Pap András,
Szabó Lajos, Fáy Ede, Kozony József, Keiner Rezső, Adriányi Pál, Erüstök
István és Bernard József m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké
és végül Borovánszky György végzett erdészeti főiskolai hallgatót díjtalan m.
kir. erdőmérnökgyakornokká.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter véglegesen megbízta Ulreich Gyufa
kir. főerdőtanácsosi a zágrábi kir. erdőigazgatóság vezetésével.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte
Mariányi János kir. főerdőtanácsosi Susakról Vinkovczére hivatalfőnöknek,
Tordony Emil kir. fóerdőtanácsost pedig Zágrábból Susakra s ideiglenesen
megbízta a susaki kir. erdőhivatal főnöki teendőinek ellátásával.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszer az állami erdőtisztek összesített közös
rangsorozati létszámába kinevezte Neumann István, Cs. Tóth Antal, Krízmanics
Ferencz, Ütő Barabás, Popa János és Velícs Gyula végzett erdészeti főiskolai
hallgatókat díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokokká.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Volfinau Gyula m. kir. erdő
mérnököt a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéből a zsarnóczai m. kir. erdő
hivatal kerületébe Selmeczbányára s megbízta a selmeczbányai m. kir. erdő
gondnokság vezetésével.
c3t
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
I.
A m. kir. minisztériumnak
a tölgy- ésfenyőkéreg-
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(cser) készletek forgalombahozatala

rendelete,
tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a követ
kezőket rendeli:

1. §•
Tölgy- és fenyőkérget (csert) csak a jelen rendeletben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően szabad forgalomba hozni.
2- §•
Mindazok, akik tölgy- vagy fenyőkéreg (cser) termelésével
foglalkoznak, továbbá mindazok, akik ezektől a termelőktől vagy
másoktól ily árut szereztek, kötelesek — amennyiben rájuk nézve
a 3. § kivételt nem állapit meg — az 1915. évi október hó 5-ik
napján meglevő tölgy- és fenyőkéregkészleteiket és pedig ugy a

termelő helyen, az erdő bármely részében elhelyezett, mint az
erdőből kifuvarozott és beraktározott készleteiket a »Magyar Szent
Korona Országainak Bőripari Központja mint R.-T." nevü czégnek (Budapest, V., Nádor-utcza 12.) a hatóságilag megállapított
legmagasabb árak figyelembevételével megvételre felajánlani.
Az ajánlatot a Bőripari Központnál kapható űrlapok fel
használásával postán ajánlva kell a Bőripari Központ czimére
legkésőbb 1915. évi október hó 20. napjáig elküldeni. A Központ
köteles a postadijat az ajánlattevőnek megtéríteni.
Az ajánlattevőt ajánlata postára adásának napjától számított
tizennégy (14) napig köti. Ha ő hozzá ezen határidőn belül a
Bőripari Központ elfogadó nyilatkozata meg nem érkezik, az
ajánlat hatályát veszti és az ajánlattevő a felajánlott áruval szabadon
rendelkezhetik.
Ha a Bőripari Központ az ajánlatot elfogadja, köteles el
fogadásától számított tizennégy (14) nap alatt az áru elszálllitása
iránt rendelkezni. Az eladó köteles az árut mielőbb szállításra
alkalmas állapotba juttatni és mihelyt ez megtörtént, azt a Bőr
ipari Központ rendelkezéseinek megfelelően annak költségére
— ideértve a szállítmány esetleges biztosításának költségét is —
az általa megjelölt belföldi helyre és czimre lehetőleg haladéktalanul
elküldeni. A Bőripari Központ által megjelölt ezt a helyet az
ügylet teljesítésének helyéül kell tekinteni.
A szállítás a Bőripari Központ kívánságai szerint zsákokban
vagy zsákolatlanul történik. A Bőripari Központ köteles a szállí
táshoz szükséges zsákokat és amennyiben a szállítás nyitott kocsiban
történik, az eladó kívánságára a szállításhoz szükséges ponyvákat
is rendelkezésre bocsátani.
Az eladó az áru elküldésével egyidejűleg köteles a Bőripari
Központnak megküldeni :
1. az elküldött áru minőségét és súlyát feltüntető jegyzéket,
2. a számlát,
3. a feladott áru súlyát hivatalosan igazoló fuvarlevél-másodlatot.
A Bőripari Központ köteles a beküldött okmányok szerint
igazolt vételárnak legalább 80%-át az okmányok vétele után
azonnal, tartozásának többi részét pedig az áru átvételétől számí
tott 8 napon belül megfizetni.

Az áru átvételének attól a naptól számitott 8 napon belül
kell megtörténnie, amelyen a czimzett az árunak a rendeltetési
állomáson való megérkezéséről értesítést nyer. A czimzett az áru
megérkeztéről a feladót azonnal értesíteni köteles.
Egyebekben a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire az
általános jogelvek irányadók.
3. §•
A 2. § rendelkezéseitől eltérésnek a következő esetekben
van helye :
1. akinek akár egy helyen, akár különböző helyeken levő
készlete együttvéve 2500 kg ot meg nem halad, készletét a
magyar szent korona országainak területén szabadon eladhatja;
2. bőrgyárosok vagy tímárok készleteiket saját üzemük czéljára korlátlanul felhasználhatják, ha azonban készleteiket eladni
vagy más módon elidegeníteni kívánják, kötelesek azokat előbb
esetről-esetre a 2. § 1. bekezdésében emiitett Bőripari Köz
pontnak megvételre felajánlani. A 2. § szabályai megfelelően itt
is állanak ;
3. a jelen rendelet életbelépése előtt a Bőripari Központtal
vagy valamely bőrgyárossal (tímárral) mint vevővel létrejött
ügyletek a rendelet életbelépése után is teljesithetők, bőrgyárossal
(tímárral) kötött ügylet azonban csak akkor, ha a vevő az ügylet
fennállását a jelen rendelet életbelépésétől számitott 8 nap alatt
a kereskedelemügyi minisztériumnak a Bőripari Központ utján
— az ügylet megkötését igazoló iratok beterjesztésével — be
jelentette s a kereskedelemügyi miniszter ez alapon az ügylet
teljesítését megengedte.
Az a körülmény, hogy a fél készleteit másnak szállításra
lekötötte, őt a felajánlás kötelezetisége alól az előbbi bekezdés
3 . pontjában meghatározott eseten kivül nem mentesiti.
Indokolt esetben a kereskedelemügyi miniszter a 2. § rendel
kezései alól kérelemre további kivételeket engedhet.
4- §•
Bőrgyárosok (tímárok), akik tölgy- vagy fenyőkéreg- (cser)
szükségletüket a Bőripari Központ utján óhajtják fedezni, a követ
kező évi fejtésig (termelésig) terjedő időre számitott előre látható
szükségletüket a Bőripari Központnak legkésőbb 1915. évi október

hó 20. napjáig jelenthetik be. Egyidejűleg kötelesek
meglevő készleteiket és fennálló kötéseiket.

bejelenteni

5. §.
A jelen rendelet életbelépésének napjától kezdve a köz
forgalmú közlekedési vállalatoknak (vasút és hajózási vállala
toknak) tölgy- és fenyőkérget (csert) csak abban az esetben
szabad fuvarozásra elfogadniuk, ha a kereskedelemügyi miniszter
a szállításhoz az engedélyt (szállítási igazolványt) megadta.
Az engedély megadását a feladónak a Bőripari Központ
utján kell kérnie.
6. §•

Az állam tulajdonában levő készletekre a jelen rendelet nem
terjed ki.
7- §•
Aki tölgy- és fenyőkéreg- (cser) készletét a 2. § 1. bekezdé
sében megjelölt társaságnak megvételre a jelen rendelet ellenére
fel nem ajánlja, ilyen cserzőanyagot a jelen rendelet ellenére hoz
forgalomba, vagy azzal a jelen rendelet ellenére egyébként rendel
kezik, úgyszintén az is, aki ilyen cserzőanyagot tudva, hogy
elidegenítése a jelen rendeletbe ütközik, megszerez, az — amenynyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik —
kihágást követ el és az 1914. évi L. t.-cz. 9. §-a értelmében két
hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntetőbíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség műkö
dési területén pedig a m. kir államrendőrség hatáskörébe tartozik.
Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ottani jog
szabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el.
8. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe és hatálya a
magyar szent korona országainak egész területére kiterjed.
Horvát-Szlavonországokban ezt a rendeletet, amennyiben végre
hajtása az ottani önkormányzat körébe tartozik, a bán hajtja végre.
Budapest, 1915. évi október hó 2. napján.
Gróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A m. kir. minisztériumnak 3463/1915/M/E. számú rendelete
a gubacs

forgalombahozatala

tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a követ
kezőket rendeli :
1. §.
Oubacsot csak a jelen rendeletben foglalt rendelkezéseknek
megfelelően szabad forgalomba hozni.
2- §•
Mindazok, akik gubacs termelésével (szedésével) foglalkoznak,
továbbá mindazok, akik ezektől a termelőktől vagy másoktól
gubacsot szereztek, kötelesek — amennyiben rájuk nézve a 3. §
kivételt nem állapit meg — az 1915. évi október hó 5. napján
meglevő gubacskészletüket az 1915. évi október hó 20. napjáig,
a később termelt vagy beszerzett gubacskészletüket pedig az
1915. évi november havától kezdve minden hó 1. és 15. napján a
„Magyar Szent Korona Országainak Bőripari Központja mint R.-T."
nevü czégnek (Budapest, V., Nádor-utcza 12.) a hatóságilag megállapitott legmagasabb árak figyelembevételével megvételre felajánlani.
Az a körülmény, hogy a fél készleteit másnak szállításra le
kötötte, őt a felajánlás kötelezettsége alól nem mentesiti.
Az ajánlatot a Bőripari Központnál kapható űrlapok fel
használásával postán ajánlva kell a Bőripari Központ czimére
elküldeni. A Bőripari Központ köteles a postadijat az ajánlat
tevőnek megtéríteni.
Az ajánlattevőt ajánlata postára adásának napjától számított
tizennégy (14) napig köti. Ha ő hozzá ezen határidőn belül a
Bőripari Központ elfogadó nyilatkozata meg nem érkezik, az ajánlat
hatályát veszti és az ajánlattevő a felajánlott áruval szabadon
rendelkezhetik.
Ha a Bőripari Központ az ajánlatot elfogadja, köteles elfoga
dásától számított tizennégy (14) nap alatt az áru elszállítása iránt
rendelkezni. Az eladó köteles az árut mielőbb szállításra alkalmas
állapotba juttatni és mihelyt ez megtörtént, azt a Bőripari Központ

rendelkezéseinek megfelelően annak költségére — ideértve a
szállítmány esetleges biztosításának költségeit is — az általa meg
jelölt belföldi helyre és czimre lehetőleg haladéktalanul elküldeni.
A Bőripari Központ által megjelölt ezt a helyet az ügylet teljesítési
helyéül kell tekinteni.
A szállítás a Bőripari Központ kívánságai szerint vagy zsákok
ban, vagy zsákolatlan állapotban történik. A Központ köteles a
szállításhoz szükséges zsákokat és — amennyiben a szállítás nyitott
kocsiban történik — eladó kívánságára a szállításhoz szükséges
ponyvákat is rendelkezésre bocsátani.
Az eladó az áru elküldésével egyidejűleg köteles a Bőripari
Központnak megküldeni:
1. az elküldött áru minőségét és súlyát feltüntető jegyzéket,
2. a számlát,
3. a feladott áru súlyát hivatalosan igazoló fuvarlevélmásodlatot.
A Bőripari Központ köteles a beküldött okmányok szerint
igazolt vételárnak legalább 80%-át az okmányok vétele után
azonnal, tartozásának többi részét pedig az árú átvételétől számitott
8 napon belül megfizetni.
Az áru átvételének attól a naptól számitott 8 napon belül
kell megtörténnie, melyen a czimzett az árunak a rendeltetési
állomáson való megérkezéséről értesítést nyer. A czimzett az áru
megérkeztéről a feladót azonnal értesíteni köteles.
Egyebekben 5 szerződő felek jogaira és kötelezettségeire
nézve az általános jogelvek irányadók.
3- §•
A 2. § rendelkezéseitől eltérésnek a következő esetekben
van helye:
1. Akinek akár egy helyen, akár különböző helyeken levő
készlete együttvéve 2500 kg-o\ meg nem halad, ezen készletét a
magyar szent korona országainak területén szabadon eladhatja;
2. bőrgyárosok vagy tímárok készletüket saját üzemük czéljára
korlátlanul felhasználhatják; ha azonban készleteiket eladni vagy
más módon elidegeníteni kivánják, kötelesek azokat előbb esetről
esetre a 2. § 1. bekezdésében emiitett Bőripari Központnak meg
vételre felajánlani; a 2. § szabályai megfelelően itt is állanak;
r

3. a jelen rendelet életbelépése előtt a Bőripari Központtal,
mint vevővel létrejött ügyletek a rendelet életbelépése után is
teljesíthetők.
Indokolt esetben a kereskedelemügyi miniszter a 2. § rendel
kezései alól kérelemre további kivételt engedhet.
4- §•
Bőrgyárosok (tímárok), akik gubacsszükségletüket a Bőripari
Központ utján óhajtják fedezni, a következő évi gyűjtésig terjedő
időre számított előrelátható szükségletüket a Bőripari Központnak
legkésőbb 1915. évi október hó 20-ik napjáig jelenthetik be.
Egyidejűleg kötelesek bejelenteni meglevő készleteiket és fenn
álló kötéseiket.
5. §.
A jelen rendelet életbelépésének napjától kezdve közforgalmú
közlekedési vállalatoknak (vasutak és hajózási vállalatoknak) gubacsot csak abban az esetben szabad fuvarozásra elfogadniok, ha a
kereskedelemügyi miniszter a szállításokhoz az engedélyt (szállí
tási igazolványt) megadta.
Az engedély megadását a feladónak a Bőripari Központ utján
kell kérnie.
6. §.

Az állam tulajdonában levő készletekre a jelen rendelet nem
terjed ki.
7.

Aki gubacskészletét a 2. § 1. bekezdésében megjelölt társaság
nak megvételre a jelen rendelet ellenére fel nem ajánlja, gubacsot
a jelen rendelet ellenére hoz forgalomba, vagy azzal a jelen rendelet
ellenére egyébként rendelkezik, úgyszintén az is, aki gubacsot
tudva, hogy elidegenítése a jelen rendeletbe ütközik, megszerez,
az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés
alá nem esik — kihágást követ el és az 1914: L. t.-cz. 9. §-a
értelmében két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntetőbiróságnak, a székesfővárosi államrendőrség műkö
dési területén pedig a m. kir. államrendőrség hatáskörébe tartozik.

Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ottani jog
szabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el.
8. §.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe és hatálya a magyar
szent korona országainak egész területére kiterjed.
Horvát-Szlavonországokban ezt a rendeletet, amennyiben végre
hajtása az ottani önkormányzat körébe tartozik, a bán hajtja végre.
Budapest, 1915. évi október hó 2-ik napján.
Grót Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

III.
A m. kir. m i n i s z t é r i u m n a k 3464/1915/M/E. sz. rendelete
a tölgy- és fenyőkéregért
(cserért), a gubacsért,
kivonatért
követelhető legmagasabb
árak

valamint a tölgyfa
megállapításáról.

A m. kir. minisztérium az 1914 : L. t.-cz. 1. §-a alapján a
következőket rendeli:
1- §•
A tölgy- és fenyőkéregért (cserért), a gubacsért, valamint a
tölgyfakivonatért követelhető legmagasabb árak a jelen rendelet
kiegészítő részét alkotó jegyzékben állapittatnak meg.
2. §.

Vámkülföldről való beszerzésekre a jelen rendelettel megállapitott legmagasabb árak nem terjednek ki.
Közhasznú egyesüléseknek, amelyek hadiszükségleti czikkek
beszerzésével foglalkoznak, a kereskedelemügyi miniszter meg
engedheti, hogy beszerzett tölgy-, fenyőkéreg-, gubacs- és tölgyfa
kivonat-készleteik eladásánál a legmagasabb áron felül külön meg
állapítandó megfelelő pótlékot számithassanak fel.
3. §•

A jelen rendeletben foglalt rendelkezések alkalmazást nyernek
a jelen rendelet életbelépése előtt vállalt szállítási kötelezettségekre
is annyiban, amennyiben azok a jelen rendelet életbelépésének

napján még nem voltak teljesítve; a netalán kikötött magasabb
árak helyett e szállításoknál is csak a jelen rendelettel megállapí
tott legmagasabb árakat lehet követelni.
4

-

§•

A jelen rendelettel megállapított legmagasabb árak az 1915. évi
október hó 5. napján lépnek hatályba.
Ettől a naptól kezdve tilos tölgy- és fenyőkérget (csert), gubacsot,
valamint tölgyfakivonatot a jelen rendelet ellenére a megállapított
legmagasabb árnál drágábban árusítani vagy vásárolni.
Aki a tilalmat megszegi, vagy megszegésénél bárminő módon
közreműködik, kihágást követ el és az 1914. évi L. t.-cz. 9. §-a értelmé
ben két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
A büntetés kiszabásánál súlyosbító körülményként kell figye
lembe venni azt, ha a terhelt a rendelet rendelkezéseit bármely
módon megkerülésükkel törekedett kijátszani, különösen ha e
rendelkezések kijátszását különleges megtérítések követelésével,
aránytalan költség felszámításával, vagy azzal kísérelte meg, hogy
az ár tekintetében korlátozás alá eső áru eladásával kapcsolatban
olyan árunak a piaczi árat nyilvánvalóan meghaladó áron való
megvételét vagy a piaczi áron nyilvánvalóan alul maradó szállí
tását követelte, amely árura nézve a követelhető legmagasabb ár
hatóságilag megállapítva nincsen.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint
rendőri büntetőbíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség műkö
dési területén pedig a m. kir. államrendőrség hatáskörébe tartozik.
Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ott érvényes
jogszabályok szerint hivatott hatóságok járnak el.
5. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya a
magyar szent korona országainak egész területére kiterjed.
Budapest, 1915. évi október hó 2 - á n .
Oróf Tisza István s. k.
m. kir. miniszterelnök.

Jegyzék a 3464/1915/M/E. számhoz.

A tölgy- és fenyőkéregért (cserért), a gubacsért, valamint a
tölgyfakivonatért követelhető legmagasabb árak.
A)

Fenyőkéreg:

egészséges, száraz, legfeljebb 3 5 % pikkelyes kérget tartalmazó
áru 100 kilogrammonként:
a) kötegben ... __
___
30 K
b) törve vagy aprítva ... ... ... ... 36 K
B)

Tölgykéreg:

egészséges, száraz, legalább 5 0 % elsőrendű és legfeljebb
másodrendű kérget tartalmazó áru 100 kilogrammonként:
a) kötegben
30 K
b) vágva
32 K
c) őrölve
... ...
34 K
C)

50%

Gubacs:

I. rendű: nedvességtől nem szenvedett, idegen keveréktől mentes,
jól kezelt áru.
II. rendű: nedvességtől vagy más okból legfeljebb harmadrész
ben sérült áru.
III. rendű: erősebben sérült áru.
Származási hely

Ára 100 kilogrammonként
koronákban
1.
II.
III.
rendű rendű rendű

A magyar szent korona országai
nak területéről származó áru (ki
véve Várasd, Zagreb, ModrusFiume, Likakrbava és Körös
megyéket)
Más származású
D)

55
45

41
32

27
23

Tölgyfakivonat.

A cserzőanyagtartalom minden százalékáért 100 kilogram
monként 4 80 korona.
Az A), B), C) és D) alatt meghatározott legmagasabb árakba
a rakodóállomáshoz való szállítás és a vasúti kocsikba (hajókba)
való berakás költsége is be van számítva.
-

A vételár hitelezése esetében a megállapított legmagasabb
áron felül követelhető kamat kamatlába legfeljebb 2 /o-kal haladhatja
meg az Osztrák-Magyar Banknak az ügylet megkötésekor érvény
ben való visszleszámitolási kamatlábát.
H

IV.

194197/1915/F/M.

Szabályzat az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek
nevelését segélyező alapról.
Az alap ezime.

1. §. „A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügy
köréhez tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését
segélyező alap."
Az alap ezélja.

2. §. Az államerdészet különböző ágainál és az ezek mellé
rendelt számvevőségeknél, valamint az erdészeti tanintézeteknél rend
szeresített állásokra kinevezett és téryleges alkalmazásban levő,
vagy nyugdijazott érdemes tisztviselőknek (erdőtisztek, erdészeti
mérnökök, kincstári orvosok, erdőszámtisztek, irodatisztek), illetőleg
árváiknak, ha vagyoni helyzetüknél fogva anyagi támogatásra szorul
nak, évenként rendes segélyt adni abból a czélból, hogy a 21. §-ban
felsorolt tanintézetekben tanuló gyermekeik, illetőleg az árvák tanítási
költségei könnyebben fedezhetők legyenek.
Az alap forrásai.

3. §. Az alap jövedelmét képezik:
1. Az a járandóság, melyet az állami erdőkből, valamint a
beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kerületébe tartozó egyesítve
kezelt erdőkből és a temesvári m. kir. állami erdőhivatal által
kezelt vagyonközségi erdőkből eladott fa, vagy bárminemű más
anyagok vételára után, az államerdészettől bérelt birtokok és jogok
bérösszegei után, továbbá az államerdészet és az államerdészeti
alkalmazottak és munkások részére hivatalos megrendelés alapján
szállított tárgyak és anyagok eladási ára után s végül az állam
erdészet részére foganatosított munkálatok kereseti összegei után
a vevők, illetve bérlők, szállítók és vállalkozók az alap javára be
fizetni tartoznak.

Ez a járandóság a 100 koronát elérő és az azt meghaladó
vételár, bérösszeg, eladási ár, illetőleg kereseti összegnél az összeg
0*2 (kettőtized) százalékában, a 100 koronánál kisebb, de a 10 koronát
elérő összegnél — annak nagyságára való tekintet nélkül —
10 fillérben állapittatik meg. 10 koronát el nem érő összeg után
ilyen járandóság nem követelhető.
2. Az államerdészetnél alkalmazottakra szolgálati vagy fegyelmi
uton kirótt pénzbüntetések.
3. Az állami erdészettel szerződéses viszonyban álló vevők,
vállalkozók és bérlőkre a szerződés alapján kirótt pénzbüntetések
közül azok, melyek nem az 1879: XXXI. t.-cz. (erdőtörvény) rendel
kezései alapján rovattak ki.
4. Az alap bevételeinek gyümölcsözőleg való elhelyezéséből
eredő jövedelmek.
5. Az alap javára tett adományok, hagyományok vagy segélyek.
Az alap ü g y e i n e k i n t é z é s e .

4. §. Az alap összes ügyeinek intézését és vagyonának fel
ügyeletét az alapszabályzatban meghatározott jogkörrel és módon
a földmivelésügyi miniszter fenhatósága alatt működő „intéző
bizottság" végzi.
Ennek a bizottságnak tagjai: a földmivelésügyi minisztérium
erdészeti főosztályainak főnökei és ügyosztályainak vezetői, illetőleg
ezek helyettesei, a földmivelésügyi miniszteri számvevőség erdészeti
csoportjának főnöke, illetőleg helyettese, továbbá a külső állam
erdészeti hivataloknál tényleg szolgáló, illetőleg nyugdíjazott tiszt
viselők közül a földmivelésügyi miniszter által 3 évről 3 évre
kinevezett 2 tag és az „Országos Erdészeti Egyesület" által ugyan
csak 3 évről 3 évre kiküldött 2 tag.
Az intéző bizottság elnöke az erdészeti főosztályok rangban
legidősebb osztályfőnöke, helyettese a rangban utána következő
osztályfőnök, illetőleg ezek akadályoztatása esetén a rangban leg
idősebb ügyosztályvezető.
Az előadói' tisztet a földmivelésügyi minisztérium erdészeti
ügyosztályainak vezetői évről-évre felváltva viselik.
Előadó-helyettese az'az ügyosztályvezető, ki az előadói tisztet
előző évben viselte.
Erdészeti Lapok
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A jegyzői teendőket az intéző bizottság elnökének utasításai
szerint az erdészeti főosztályok személyzetéből a földmivelésügyi
miniszter által erre kijelölt erdőtiszt, a számviteli teendőket pedig
a miniszteri számvevőség erdészeti" csoportjából ugyancsak a föld
mivelésügyi miniszter által kijelölt tisztviselő a hivatalos teendőkkel
egyenlő felelősség mellett végzik. A jegyző és a számvevő az alap
terhére a földmivelésügyi miniszter által megállapított évi tisztelet
díjban részesül.
Az alap jogi képviseletét a m. kir. kincstári jogügyi igaz
gatóság látja el.
Az intéző bizottság működése és hatásköre.

5. §. Az intéző bizottság mindenkor, amikor szükséges, év
negyedenként azonban legalább egyszer az elnök által kitűzött
helyen és időben ülést tart.
6. §. Az intéző bizottság érvényes határozatot csak akkor hozhat,
ha az ülésen az elnökön és az előadón kivül legalább 5 tag van jelen.
7. §. A határozatok szótöbbséggel hozatnak; az elnök szavazati
jogát csak a szavazatok egyenlősége esetén gyakorolja.
A jegyző és a számvevő szavazati joggal nem bir.
8. §. Az intéző bizottság hatásköre:
1. Ellenőrzi az alap javára rendelt vagy adományozott összegek
tényleges befolyását és szabályszerű számbavételét.
2. Az alap kezelési és vagyoni állásáról évenként készítendő
zárószámadást előadója és e czélra kiküldendő két tagja által meg
vizsgáltatja, ülésen tárgyalja s a felmentvény megadása, illetőleg a
zárószámadásnak a földmivelésügyi miniszter részéről való további
felülvizsgáltatása végett a zárószámadást, az ahhoz tartozó összes
iratokkal együtt, a földmivelésügyi minisztériumhoz felterjeszti.
Azárószámadás a földmivelésügyi miniszternek a felülvizsgálásra
vonatkozó értesítését követő első ülés jegyzőkönyvébe mindenkor
egész terjedelmében felveendő.
3. A zárószámadás felülvizsgálásával kapcsolatosan megállapítja
a közvetlen következő tanévre kiosztható segélyösszeget.
4. A földmivelésügyi miniszternek a zárószárhadás felülvizs
gálására vonatkozó értesítése után legkésőbb minden év augusztus
havának 15-ig tárgyalja a közvetlen következő tanévre segélyért
folyamodók kérelmeit, határoz ezeknek segélyben való részesítése

felett s ebbeli határozatát, mint saját javaslatát jóváhagyás és a
segélyeknek adományozása végett a földmivelésügyi miniszter elé
terjeszti.
5. Gondoskodik arról, hogy a segélyalap jövedelmei növel
tessenek.
6. A zárószámadásnak a földmivelésügyi miniszterhez való fel
terjesztésével egyidejűleg az állami költségvetés indokolásába való
felvétel végett az alap állapotáról a földmivelésügyi miniszternek
évenként jelentést tesz.
7. Határoz az alap vagyonának kezelése';;tárgyában s ezt a
határozatát jóváhagyás végett a földmivelésügyi miniszter elé
terjeszti.
8. Intézkedik az alap mindennemű ügyeiben a jelen szabályzat
értelmében.
9. Tárgyalja az alap szabályzatának módosítására vonatkozó
esetleges indítványokat s ez ügyben hozott határozatát jóváhagyás
végett a földmivelésügyi miniszter elé terjeszti.
9. §. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet vezet; a jegyző
könyvek csak ugy hitelesek és csak akkor bocsáthatók a nyilvánosság
elé, ha azokat az ülésen jelenlevő elnök, előadó és jegyző aláirtak.
A jegyzőkönyvek minden ülés után legkésőbb 10 nap alatt
a földmivelésügyi miniszternek tudomásvétel végett előterjesztendők.
10. §. Sürgős esetekben, amikor az intéző bizottság legközelebb
ülése nem volna bevárható, az előadó javaslata alapján az elnök
önállóan intézkedik, tett intézkedéseit azonban az intéző bizottság
legközelebbi ülésén bejelenteni köteles.
11. §. Az intéző bizottság összességében s annak minden tagja
külön ténykedéséért vagy mulasztásáért s az alap ügyeinek a jelen
alapszabályzat értelmében való pontos és lelkiismeretes kezeléséért
a földmivelésügyi miniszternek felelős.
A bizottság minden egyes tagjának joga van a hozott határozat
ellen külön véleményét jegyőkönyvbe vétetni; ebben az esetben
a hozott határozat végrehajtása a miniszter döntéséig függőben
hagyandó.
12. §. Az intéző bizottság saját ügykezeléssel bir; kiadmányait
az elnök vagy helyettese irja alá és az előadó az őrizete alatt álló
pecséttel látja el.

A pecsét: Magyarország kis czimere, köriratban az alap hiva
talos czimével: „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését
segélyező alap".
13. §. Az intéző bizottság jegyzőkönyveinek és kiadmányainak
lemásolását s ez utóbbiak elküldését a földmivelésügyi minisztérium
erdészeti segédhivatala végzi.
Az alap vagyonának kezelése és használata.

14. §. Az alap jövedelmeinek beszedése, valamint vagyonának
kezelése és ellenőrzése iránt az intéző bizottság javaslata alapján a
földmivelésügyi miniszter által jóváhagyott külön utasítás intézkedik.
15. §. Az alap évi jövedelmeiből — az 1914. évi január hó 1-től
az 1914. évi június hó 30-ig terjedő idő alatt befolyt jövedelem alapszabályszerü segélyezésre fordítandó /s részének felhasználásával —
egy tartaléktőke létesítendő azzal a rendeltetéssel, hogyha vala
melyik évben az alap jövedelmei megapadnak s ennek követ
keztében az illető évben kiosztható segélyösszeg az előző évben
segélyezésre forditott összeget el nem érné, a segélyösszegkülönbözet
a tartaléktőkéből részben vagy egészben pótoltassák.
16. §. A tartaléktőkéhez csatolandók:
1. az alapszabályzat 3. §-ának 3. pontjában emiitett pénz
büntetések ;
2. az alapszabályzat 26. § 1. bekezdésében emiitett részben
fel nem használt évi segélyösszegek;
3. az alapszabályzat 29. §-ában emiitett visszatérített segély
összegek ;
4. a tartaléktőke gyümölcsöző elhelyezéséből eredő jövedelmek;
5. a 18. § 2. bekezdése értelmében meghatározott összegek.
17. §. Amennyiben a tartaléktőke idővel meghaladná az alap
tőke 20 (husz) %-át, a fenti 1—5. pont alatt felsorolt bevételek
az alaptőkéhez csatolandók mindaddig, mig a tartaléktőke az alap
tőke 20°/o-ánál ismét kisebb nem lesz, amikor is ezek a bevételek
ismét a tartaléktőkéhez csatolandók.
4

18. §. Az alap évi összes jövedelmeinek a 16. § 1—4. pontjai
ban megjelölt összegek levonása után fenmaradó részéből /s (négy
ötöd) rész a közvetlenül következő tanévre szóló segély fordítandó,
Vs (egyötöd) rész pedig az alaptőkéhez csatolandó.
4

Amennyiben az alap jövedelmei valamelyik évben az előző
évekéhez képest abnormis növekedést mutatnának, a rendkívüli
évi jövedelemtöbbletnek a zárószámadás felülvizsgálásával kapcso
latban meghatározandó megfelelő része a tartaléktőkéhez csato
landó. (16. § 5. p.)
19. §. Az alap vagyonának az a része, mely a folyó kiadások
fedezésére visszatartandó összeg levonása után fenmarad, magyar
állampapírokba fektetendő.
Segélyben részesülés feltételei.

20. §. A jelen alapszabályzat értelmében kiosztandó segélyek
ben a tényleges szolgálatban álló, vagy nyugdijállományban levő
államerdészeti tisztviselőknek (2. §) mindkét nembeli gyermekei,
illetőleg árvái részesülhetnek, ha valamely a 21. §-ban felsorolt
belföldi tanintézetnek rendes tanulói közé felvétettek, továbbá
— amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna — ha
a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett
összes osztályozásoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó.
Elégtelen osztályzat a segélyzést kizárja.
Tornából, énekből, valamint egyes nem kötelező tantárgyak
ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál számításba
nem vétetik.
21. §. A tanintézetek, melyeknek hallgatói, illetőleg tanulói
segélyben részesíthetők, a következők:
a) A fiúgyermekek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

erdészeti főiskola;
gimnáziumok;
reáliskolák;
felső kereskedelmi iskolák
tanítóképzők;
felső ipariskolák;
polgári iskolák;
b) leánygyermekek

1.
2.
3.
4.

részére:

részére:

tanítónő-, óvónő-, nevelőnőképzők;
női kereskedelmi tanfolyamok;
felsőbb leányiskolák;
polgári leányiskolák;

c) mindkét

nembeli

gyermekek

részére:

1. Elemi iskolák, azonban azzal a korlátozással, hogy fiú
gyermekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben
csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet
hiányában másutt tanulni kénytelenek.
2. A siket-némák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógy
pedagógiai tanintézetek, a gyermek életkorára és előképzettségére
való tekintet nélkül.
Az a)—c) pontokban fel nem sorolt tanintézetek tanulói,
valamint a felsorolt tanintézetek rendkívüli vendég- és magán
tanulói, nemkülönben a különböző időszaki (téli, esti stb.) tanfolya
mok hallgatói a segélyezésből kizáratnak.
22. §. A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő,
illetőleg árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik.
Egyenlő igényjogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák
s azok a tisztviselők, akiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy
akiknek hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincsen.
A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe
vétetik.
23. §. Egy tisztviselőnek rendesen csak egy gyermek nevelésére
adható segély, 2 (kettő) gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 (három)
gyermek után csak akkor, ha az illetőnek első esetben legalább
4 (négy), vagy a második esetben legalább 5 (öt) még szülői
ellátást igénylő gyermeke van.
Hogy egy és ugyanazon tisztviselő árvái közül csak egy vagy
több, vagy mindegyik kapjon-e segélyt, ez az árvák vagyoni
viszonyai, a kiosztandó segélyösszeg nagysága és a folyamodók
száma szerint esetről-esetre határozandó meg.
Évi segélyösszeg és a n n a k kiosztása.

24. §. Az alapból nyerhető évi segélyösszeg egy gyermek
vagy árva részére 200 (kettőszáz) korona összeggel állapittatik
m e g ; vagyontalan árvák részére azonban, ha ezt a segélyért
folyamodók száma s a kiosztandó segélyösszeg nagysága meg
engedi, egy gyermek, illetve árva részére 300—400 (háromszáznégyszáz) korona segély is adományozható. Azok az árvák, kiknek
nevelési járuléka a régi nyugdíjtörvény alapján lett megállapítv a

egyenként 400 (négyszáz), illetve ha már anyjuk sem él, 500 (ötszáz)
korona segélyben részesíthetők.
Ha egy tisztviselőnek az előző § szerint 2 vagy 3 gyermeke
is segélyezhető lenne, a rendelkezésre álló segélyösszeg azonban
mindegyiknek külön-külön segélyben részesítését meg nem engedi,
g y g y gyermeknek 300, illetőleg kettőnek 500 korona segély
is adható.
Ha az alap vagyoni állapota és évi biztos jövedelmezősége
megengedik, az évi 200 koronában megszabott legkisebb segély
összeg arányosan fel is emelhető.
25. §. A segélyösszegek minden év szeptember havától
kezdve tiz havi egyenlő részletben szolgáltatnak ki, de csak abban
az esetben, ha a gyermek tényleg a 21. §-ban jelölt tanintézetek
valamelyikében tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek
az illető tanintézetbe felvétetett.
26. §. A gyermek elhalálozása, vagy a tanintézetből való
kimaradása esetén a segélyösszegnek még esedékessé nem vált része
a halálozást, illetőleg a kimaradást követő hó 1-ével beszüntettetik
s a fel nem vett segélyrészletek a tartaléktőkéhez, illetőleg a
17. §-ban megjelölt időpont bekövetkeztekor az alaptőkéhez
csatolandók; a gyermek elhalálozását, vagy a tanintézetből való
kimaradását a szülő, illetőleg a gyám az intéző bizottságnak haladék
talanul bejelenteni köteles.
u
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27. §. A 26. § értelmében beszüntetett segélyrészletek a segélyét
vesztett gyermek testvérére folyamodvány alapján átruházhatók,
ha a szülő, illetőleg a gyám beigazolja, hogy az alapszabályzat
21. §-ban kikötött feltételeknek ez a gyermek is megfelel.
28. §. Az egész összegükben beszüntetett segélyek oly szülők
nek, illetőleg árváknak adományozandók, akik az eredeti segély
kiosztáskor az összeg elégtelensége miatt segélyben vagy egyáltalán
nem, vagy csak nem megfelelő mértékben részesülhettek.
29. §. A szülő, illetőleg az az árva, aki, illetőleg akinek gyámja
a segélyösszeget, vagy annak egyes részleteit illetéktelenül veszi
fel, azt visszatéríteni köteles.
A visszatérített összeg a tartaléktőkéhez, illetőleg a 17. §-ban
megjelölt időpont bekövetkeztekor az alaptőkéhez csatolandó.

A segély iránti kérvények és a segélyezés t a r t a m a .

30. §. Az alapból nyerhető segélyek iránti kérvények az illető
tisztviselők, özvegyek, vagy törvényes gyámok által az évről-évre
közzéteendő felhívásban kitűzött határidőig az intéző bizottsághoz
czimezve beküldendők.
31. §. Határidőn tul beérkező kérvények figyelembe nem
vétetnek.
32. §. A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó
ellátatlan gyermekeinek száma s a gyermekek által esetleg élvezett
ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó segély összege s a kérvényhez
a gyermek, illetőleg gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványai,
nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyít
ványok, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazolványa
csatolandók.
33. §. A segély mindenkor csak egy-egy tanévre adatik.
Az, aki a segélyt megkapta, ha a szabályszerű feltételeknek
eleget tesz, segélyben a következő tanévben is rendszerint részesül
het, de mindenkor csak uj kérvény alapján.
Budapest, 1915. évi július hó 22-én.
A miniszter helyett:
Bartóky s. k.
államtitkár.
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál
teljesített befizetések 1915. évi szeptember hóban.
A rövidítések magyarázata:
Kz ákáczía monográfiája
...
Alapítványi kamat
Alapítványi tőketörlesztés
_
Altiszti segélyalap
Átfutó bevétel
Báró Bánffy D . alapítvány
Bedő Albert alapítvány
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
Erdőbecsléstan II. kiadás
Erdőőr
...
Erdőrendezéstan (Bel.)
... —
Erdőrendezéstan (Fekete)
...
Erzsébet királyné alapítvány
.
Értékpapírok kamatai
Er+ekezések az erdőrendezés köréből
A fenyőfélék fájának összehasonlitó
szövettana
— —
Fából készült czukor és alkohol _

—
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Hadisegély
Hazánk házi faipara (Gaui Károly)
Hirdetési dij az E. L. —
_
Hirdetési dij az »Erdő"-ben
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna
segélyalapítvány
Időközi kamatok (takarékpénztári)
Kedvezményes lapdij— — _ — —
Készpénzalapi tvány ~.
Külföldi fanemek tenyésztése
•
Lakbér
Lapdij (Erd. Lapok)
Legelő-erdők berendezése
Magyar Erdészeti Oklevéltár — ...
Népszerű növénytan
Perköltség
Postaköltség
• —
Rendkívüli bevétel
Rendszeres növénytan I. R.
Szálaló Erdők Berendezése
Tagsági dij—
Tangens-táblázatok _
Gr. Tisza Lajos-alapítvány
Titkár! nyugdijalap
Tölgy és Tenyésztése
Wagner Károly alapítvány —

Am.
ak.
att.
Asa.
áb.
BBa.
BAa.
Btr.
Egy.
Ecs.
Egt.
EL.
Nvt. II.
Ert.
Npt.
Eíd.
Ebt.
Eő.
Rz.
Rzf.
E. a.
F.k.
Ee.

— Fösz.
= Fcza.

-

Hdsg.
H. F.
hd.
Ehd.
H.I.a.
ik.
kid.
k. a.

Kft.

:

lb.
ld.
M. L.
EOT.
N. Nvt.
Prk.
pk.
rb.
Rnt. I.
Szeb.
td.
Tt.
TLa.
t. ny. a
Töt.
WKa.

Aschenbrenner Lőrincz Eő. 6-—, pk. 55-—. Biró János td. 16 —. Blattny
Tibor npt. 2-—. Benczkó József Eő. 6-—, pk. 55-—. Blockner J. hd. 20T6.
Craus Géza att. 10-—. Dőry József Eő. 6 —. „Erdő" cz. lapra 42-90. Fritz Rezső
td. 16-—. Felsőbánya város hd. 29 95. Fakereskedelem szerk. hd. 5"78. Fráter
János Eő. 6-—. pk. —-55. Fodor Lipót hd. 6-—. Fábi István áb. 2-40. Grosminczky Antal Eő. 6-—, pk. — 55. Gyulafehérvári püsp. erdőhiv. áb. 157-—.
Horváth Dezső td. 16 —. Hertelendy József td. 16-—. Heim Károly td. 16-—.
Kandi Ármin ld. 4-—. Kalmár Bernát Eő. 6-—, pk. — 20. Körmöcz város hd.
72-35. Kolozsvári erdőig, hd. 19*90. Kacsanovszky József td. 2'—. Karánsebesi
vagyonközség hd. 35 65. Lehoczky János lb. 60-—. Mezey Rezső td. 16*—.
Gr. Mikes Ármin npt. 6-—. Nechay Oszwald lovag td. 16*—. Nyitray József
td. 16-—. Persián Iván lb. 53-—. Plenczner Frigyes td. 16"—. Pomárius Alfréd
hd. 19-45. Rényi K- Eő.' 6 —. Somogyi Albert npt. 3-—. Schultz Károly td.
16-—. Schalek Henrich hd. 6-48. Sellarin Dénes Eő. 6-—. pk. —-55. SzűcsJ ózsef
Eő. 6 —, pk. —-55. Szászváros város. hd. 16-50. Dr. Szíjgyártó József td. 20-—.
Ulicska István Eő. 6-—. Vass Pál Eő. 6 —, pk. —-55. Vulcsesdi kel. egyház hd.
28-55. Varga Ákos hd. 26-95 + 28-75. Vojtás Árpád td. 32-—. Zágrábi erdőig,
hd. 20-—. Zsarnóczai erdőhiv. hd. 19-80. Zsidve község hd. 38 05.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XIX—XX, füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a

lap Irányával

nem e l l e n k e z ő

hirdetések

kiadatnak.

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés mil'iméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak.
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért me'.lékeltetnek.

Bükkmakktermést
keres
C f l U n n B t I I I B r erdészeti m a g k e r e s k e d ő
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Diófarönkőket

kis és

Ajánlatokat „Készfizető"

nagyobb

mennyiségekben

alatt a kiadóhivatalhoz kérek.

Erdészeti magvakat

azok

veszek.

(3. III. 2.)

csemetéit
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Nyár-, n y i r - , h á r s - , éger-, gesztenye-stb.fákat, valamint fenyőés tölgybányafát

most jó áron értékesíteni lehet. Érdeklődők fordul

janak „A. Z." alatt a kiadóhivatalhoz.

(4. III. 2.)

•H

V e r s e n y t á r g y a l á s i h i r d e t m é n y (erdei vasúthoz szükséges
forgalmi eszközök szállítása iránt). 3183/1915. szám. — A vágvölgyi magánhasználatú, 760 mm nyomtávolságú, gőzüzemű erdei
vasúthoz szükséges forgalmi eszközök szállítására ezennel nyilvános
versenytárgyalást hiredetek.
A szállítás t á r g y á t k é p e z i k :
Ca

,

a) 3 drb. — sorozatú, négytengelyü, kétszakaszu, két zárt
peronnal, orsós kézifékkel ellátott személyszállító kocsi;
Ca

b) 4 drb. — sorozatú, négytengelyü, fedett teherkocsi, 10 tonna
hordképességgel, orsós kézifékkel, postafülkével;
c) 60 drb. y sorozatit erdei vasúti kéttengelyű kocsi 6V2 tonna
használati hordképességgel, forgózsámolylyal, kézifékkel és bizton
sági rakoncza, kicsatolással;
Ih

d) 60 drb. — sorozatú erdei vasúti kéttengelyű kocsi, mint az
a) pont alattiak, de fék nélkül;
Is

e) 6 drb. — sorozatú erdei vasúti kéttengelyű kavicsoló
szekrénykocsi, 3 tonna használati hordképességgel, kézifékkel;
la
f) 3 drb. — sorozatú pőrekocsi, négytengelyü, 10 tonna hasz
nálati hordképességgel, kézifékkel;
g) 4 drb. — sorozatú

erdei

vasúti kéttengelyű

pőrekocsi,

2*0 tonna használati hordképességgel, kézifékkel.
Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott s a pályázati fel
tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a liptóujvári m. kir.
főerdőhivatalnál 1915. évi október hó 28-án délelőtt 12 óráig
nyújtandók be.
Az ajánlat a szállítás tárgyát képező, a fentiekben felsorolt
összes vasúti kocsikra teendő.
A jelen kiírás tárgyát képező forgalmi eszközök darabszám
szerinti fele része a kötlevél aláírásától számitott legfennebb
8 (nyolcz) hónap alatt, — a többi pedig a kötlevél aláírásától
számitott 12 hónap alatt szállítandó.

IR

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, a kötlevél
és ajánlattervezet és a forgalmi eszközök leírását tartalmazó rész
letes szállítási feltélelek a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (székhelye
Liptóujvár) hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők, illetőleg ugyanott 10 koronáért megszerezhetők.
Liptóujvár, 1915. évi szeptember hó 16-án.
(4)

M. kir.

főerdőhivatal.

Tölgyfaeladási hirdetés. 669/1915. sz. — Brassó vármegyé
ben Szászveresmart község 1915. évi november hó 2-án délelőtt
10 órakor a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli
ajánlat utján a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur őnagyméltóságának 1913. évi 3336/I/A/2. számú engedélye alapján elad 4000 drb
műszaki czélokra alkalmas tölgyfát, mely a hivatalos becslés szerint
4323'42 tömörköbméter kéregnélküli műfát, 1175"67 ürköbméter
hasábfát, 718-07 ürköbméter dorongfát, 4243*42 ürköbméter galyfát
és forgácsot tartalmaz.
A hivatalosan megállapított becsár 76.096 K 83 f, melynek
10%-a bánatpénzül az árverezést vezető kezéhez leteendő.
Az erdőrész a Máv. vasúti állomástól mintegy 6 km-re fekszik..
Utak, fuvarviszonyok elég jók.
A részletes becslés, valamint az árverezési és szerződési fel
tételek alulírott községi elöljáróságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.
Szászveresmart, 1915. évi szeptember hó 19-én.
(5)

A községi

elöljáróság.

Dió-, kőris-, fekete- és rezgőnyár-, valamint gyertyánrönkők
megvételre kerestetnek. Szives ajánlatokat kér Wilhelm Herbatschek,
Wien, VII/3.
(6)
1487/1915. sz. — Az opálhegyi u r a d a l o m b a n erdőőri állások
kerünek betöltésre. Pályázhatnak oly hadmentes, józanéletü, erélyes
egyének, kik erős és egészséges testalkatuknál fogva a hegységi erdőés vadőri szolgálatra alkalmasak, írni és olvasni tudnak, a magyar
nyelven kivül a német vagy a tót nyelvet beszélik, és az erdészeti

és vadászati szolgálatban kellő gyakorlattal birnak. Ajánlatok
bizonyitványmásolatokkal és a fizetési igények megjelölésével inté
zendők az opálhegyi uradalom kezelőségéhez Opálhegyre, u. p.
Sókut, Zemplén vármegye. (Utánnyomat nem dijaztatik.)
(7)

Pályázati h i r d e t m é n y . Máramaros vármegye közigazgatási
gazdasági albizottságának 1274/1915. számú intézkedése folytán a
megüresedett majszéni II. osztályú járási erdőőri állásra, amelylyel
(fokozatos előléptetéssel 1000 K-ig növekvő) 700 K bér, 160 K
lakáspénz és nyugbérjogosultság jár, pályázatot hirdetek.
Pályázhatnak 24 éves életkort betöltött, 40 évesnél azonban
nem idősebb, ép, egészséges, feddhetlen életű, erdőőri szakvizsgát
tett magyar honpolgárok. Erdőőri szakiskolát végzettek és románul
is beszélők előnyben részesülnek. A fenti kellékeket igazoló és
katonai szolgálati viszonyukat is feltüntető hiteles okmányokkal
felszerelt pályázati kérvények legkésőbben folyó évi november
hó 15-ig terjesztendők be az alulirott állami erdőhivatalhoz.
Máramarossziget, 1915. évi szeptember hó 14-én.
(8)

M. kir. állami

erdőhivatal.

Füz- es n y á r f a e l a d á s tövön. 3240/1915. sz. — Az apatini
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó apatini, doroszlói, bezdáni és palánkai
m. kir. erdőgondnokságok kerületében levő vágásterületeken álló
füz- és nyárfaanyag, 6 csoportra megosztva, zárt irásbeii ajánlatok
utján kerül eladásra.
Az irásbeii ajánlatok legkésőbben 1915. évi október hó 27-én
délután 4 óráig nyújtandók be az apatini m. kir. erdőhivatalhoz,
ahol azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel
bontatni fognak.
Az eladási feltételek, az eladási csoportok megosztása és a
kikiáltási árak, ajánlati űrlapok és borítékok az apatini m. kir.
erdőhivatalnál szerezhetők be.
Apatin, 1915. évi szeptember hóban.
(9)

M. kir.

erdőhivatal.

Bükk-, t ö l g y - s e g y é b t ö r z s e k t ö v ö n v a l ó e l a d á s a .
107555/1915 1/B/3. szám. — A szokolovaci kir. erdőgondnokság
III. vágássorozatának öt évi fahozama zárt Írásbeli versenytárgyalás
utján tövön fog eladatni.
Becsült összfatömeg 85.578 m bükk, 4524 m tölgy és 67 m
egyéb fa'nem.
A kikiáltási ár 235.843 K.
Vásárlónak átengedtetik a szerződéses vágások és Ologovnica
falu között lévő keskenyvágányu kincstári erdei vasút szabad
használata.
A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi október hó 24-én dél
előtt 11 óráig nyújtandók be a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál,
ahol is azok ugyanezen erdőigazgatóság tanácstermében a követ
kező napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.
A részletes becslés adatai, árverési és szerződési feltételek, vala
mint ajánlati űrlapok és borítékok a zágrábi kir. erdőigazgató
ságnál és a kir. erdőgondnokságnál Szokolovacon szerezhetők be.
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Budapest, 1915. évi szeptember hóban.
(10)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Hirdetmény. 221/1915. sz. — Marostorda vármegye törvény
hatósági bizottságának f. évi május 28-án hozott 122/1915. kgy. sz.
határozata alapján ezennel közhírré teszem, hogy a vármegye rendel
kező kezelése alatt álló Ősmarosszék 127 községe egyeteme, illetve
tulajdonát képező szovátai határban levő mintegy 15.223 kat. holdnyi
Székhavas elnevezésű erdő és legelőt képező terület vadászati
joga
1916. évi január 1-től kezdődő tiz évi időtartamra, Írásbeli ajánla
tokkal egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson
bérbe adatik.
A versenytárgyalás
Szóvá tán Ősmarosszék
havasgazdasági
irodájában
1915. évi november hó 12-én d. e. 9 órakor fog meg

tartatni.
Kikiáltási á r : 2000,

azaz

kettőezer

korona,

mely összegnek

10%, azaz 200 K legkésőbb az árverés megkezdése előtt az ár
verést vezető alispáni kiküldött kezéhez fizetendő be.
Az írásbeli ajánlattevők a fenti összegű bánatpénzt legkésőbb
1915. évi november hó 4-ig a marosvásárhelyi kir. adóhivatalhoz

letétbe kötelesek helyezni s ajánlataikhoz a letéti nyugtát csatolni,
mert anélkül az ajánlattétel figyelembe vétetni nem fog.
Az irásbeii ajánlat zárt borítékban lepecsételve teendő meg s
Marostorda vármegye alispánjához Marosvásárhelyre nyújtandó be
legkésőbb 1915. november hó 8-án déli 12 óráig.
A borítékra kivül irandó: Ajánlattétel a 221/915. h. ü. sz. alatt
kihirdetett

Ősmarosszék

havasbirtoka

vadászterületének

bérletére.

Táviratilag bejelentett ajánlatok, valamint utóajánlatok
figye
lembe vétetni nem fognak.
Bérbeadó törvényhatóság fentartja magának a jogot, hogy a
legelőnyösebb árverési ajánlattevők között a szerződés megkötése
tekintetében szabadon választhasson.
A bérbevevő köteles a szerződés megkötése alkalmából a
kötendő szerződés feltételeinek pontos betartásának s az esetleges
károsítások megtérítésének biztosítására a marosvásárhelyi kir. adó
hivatalnál 2000, azaz kettőezer korona neki kamatozó biztosítékot
letenni.
Részletesebb szerződési feltételek megtekinthetők Marosvásár
helyt (Vármegyeház) Orbán Balázs vm. II. főjegyző havasügyi elő
adónál, továbbá Szovátán Ősmarosszék
és ugyancsak Szovátán a m. kir. járási

(11)

havasgazdasági
erdőgondnokság

Marosvásárhely, 1915. évi szeptember hó 29-én.

irodájában
irodájában.

Köllő
alispán.

Faárverési h i r d e t m é n y . 680/1915. sz. - Alulirott községi
elöljáróság közhírré teszi, miszerint a zoltáni határon fekvő 98'6
kat. holdat tevő 110 éves bükkszálerdejét 1915. évi október hó
25-én d. e. 10 órakor Rádos község irodájában zárt irásbeii aján
latokkal egybekötött szóbeli árverésen el fogja árverezni.
Az árverés tárgyát képező 98 6 kat. hold bükkfatömege
12.750 m hasábfa, 2250 m dorong- és galyfa.
Kikiáltási ár 40.000 K, azaz negyvenezer korona, mely öszszegnek 10°/o-a az árverés megkezdése előtt készpénzben vagy
óvadékképes értékpapírban leteendő.
Becsértéken alul nem fog eladatni. Utóajánlatok figyelembe
nem vétetnek.
-
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A részletes becslés adatai a segesvári m. kir. járási erdő
gondnokságnál, az árverési és szerződési feltételek ugyanott és a
rádosi jegyzőnél megtekinthetők.
Rádos, 1915. évi szeptember hó 26-án.
(12)

Az

elöljáróság.

Faeladási hirdetmény. Gróf Zichy Béla központi jószág
igazgatósága folyó

évi november

hó 3-án

délelőtt

11 órakor

zárt

írásbeli ajánlatok utján eladja a vrászlói erdőgondnoksághoz tartozó
74 kat. hold erdőterületének egy részén található mintegy 10.000 m
tűzifára becsült összes fatömeget, tövön az erdőn, 2 évi kitermelésre.
Becsérték és kikiáltási ár 140.000 K.
Bánatpénz és becsérték 10%-a, mely összeg vagy készpénzben,
vagy óvadékképes értékpapírokban a budapesti központi jószág
igazgatóságnál (IV., Ferencz-József-rakpart 27.) leteendő, vagy a
zárt írásbeli ajánlattal egyidejűleg postán beküldendő.
A részletes szerződési feltételek a fenti jószágigazgatóságnál,
vagy a gamás-tuskósi (Somogy m.) urad. erdőfelügyelőségnél betekinthetők.
Az erdő a Déli vasút komárvárosi állomásától 10—12 km-r\y\rt
fekszik, hová lóüzemre berendezett iparvasut vezet, mely esetleg
vevőnek használatára állhat.
A terület és fatömegért az uradalom nem szavatol, ellenben
az erdő megtekinthető és felbecsülhető. Érdeklődőkért az érkezési
idő bejelentésére kocsit küld a komárvárosi (Déli vasút) állomásra
a vrászlói (u. p. Nemesvid, Somogy m.) főintézőség.
Az uradalom fentartja magának a jogot, az ajánlattevők között
szabadon választani, hogy ha megfelelő ajánlat nem tétetnék, az
erdőt egyáltalában el nem adni.
Budapest, 1915. évi október hó 1-én.
s

(13)

Urad.

jószágigazgatóság.

Árverési hirdetmény. 919/1915. sz. — Pinkafő község köz
hírré teszi, hogy 1915. évi november hó 4-ik napjának délelőtt
11 órakor Pinkafő község határában fekvő „Hölzener Kreuzwald"
nevü községi erdő 1916. évi vágásterületén található 653-5 tömör
köbméter 6415 52 K-ra becsült erdei- és luczfenyő, továbbá, lombfa
-

fatömeget nyilvános szóbeli és irásbeii árverésen Pinkafő község
házánál eladja.
A kikiáltási ár a becsérték. Bánatpénz a becsérték 10°/o-a
készpénzben.
Zárt irásbeii ajánlatok az árverés megkezdéséig Pinkafő nagy
község birójánál nyújtandók b e ; az 1 K-ás bélyeggel ellátott zárt
irásbeii ajánlatokban számokkal és betűkkel kiírandó a felajánlott
vételár, azonfelül az ajánlatban kiteendő, hogy az ajánlattevő a
részletes árverési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. A zárt
ajánlatokhoz a kikiáltási ár 10°/o-nak megfelelő bánatpénz csato
landó készpénzben.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Részletes feltételek és becsjegyzék a községi irodában a hivata
los órák alatt betekinthetők
Pinkafő, 1915. évi október hó 5-én.
(14)
Községi elöljáróság.
Egy 6000 holdas erdőbirtok kezelési teendőinek végzésére
kerestetik egy oki. erdőmérnök, vagy ennek hijján kisebb képzett
ségű szakértő erdőtiszt.
Fizetési igények megjelölendők
Ugyanide kerestetik egy erdőőr is. Fizetés évi 800 korona,
lakás és egyéb járandóság.
Ajánlatok következő czimre küldendők: Nemes Soma intéző,
Diósjenő.
(15)
Fenyőerdőeladás. A vasvörösvári uradalomhoz tartozó 86'4 kat.
hold kiterjedésű, a Pinkafő—Szombathely vasút németszentmihályi
állomástól 3 km-re levő „Pinkaerdő" eladó. Állab: erdeifenyő,
szórványosan lucz és tölgy; kor: 80—90 év, szállítási viszonyok
igen kedvezőek. Ajánlatokat kér és felvilágosítást nyújt
Nagym.
(16)

gr. Erdődy
Vasvörösvár

Gyula
(Vas

erdőhivatala
megye).

Erdőőri állásra pályázatot hirdetek gr. Andrássy Sándor
őnagyméltósága borbátvizi erdőuradalmánál.
Fizetés évi 800 K készpénz, lakás, Vi hold szántó, 2 db.
marhatartás, tűzifa, két évenként nyári, évenként téli egyenruha.

A törvényes szakképzettséggel biró, 40 évnél nem idősebb
egyének sajátkezüleg irt kérvényeiket, nyelvismeretük feltüntetésével,
november hó l-ig alulírotthoz adják be.
Az állás azonnal elfoglalható.
Borbátviz, 1915. évi október hó 8-án.
(17)

Wüde
Kálmán
urad. erdőmj.

Faeladási hirdetmény. A Dezső-Ádám-féle, selénd-dezső
házai kegyes alapítványhoz tartozó, Selénd község határában fekvő
erdőbirtoknak az 1915/1916. évi mintegy 119 kat. hold vágás
területén levő 1822 tm -re becsült tölgy-, cser- és gyertyánfából álló,
tövön található fakészlete az 1915. évi október hó 30-án délelőtt
10 órakor Aradon, a m. kir. állami erdőhivatal hivatalos helyiségé
ben (Teleky-utcza 4 szám.) zárt ajánlatok benyújtásával kapcsolatos
nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.
A fakészlet hivatalosan megállapított becs- és egyben kikiál
tási ára 15.672 (tizenötezerhatszázhetvenkettő) korona, bánatpénz
1567 korona, azaz egyezerötszázhatvanhét korona.
A kellően kiállított és lezárt, egykoronás bélyeggel és a
bánatpénzzel — készpénzben, vagy óvadékképes magyar állami
értékpapírban — ellátott írásbeli ajánlatban az ajánlattevő határozot
tan kijelenteni tartozik, hogy az eladási és szerződési feltétele
ket ismeri.
Az ajánlatok a már jelzett helyen az 1915. évi október hó
30-án délelőtt 10 óráig nyújthatók be, illetve postán megküldhetők;
a később érkező és a feltételeknek meg nem felelő, azoktól eltérő
ajánlatok figyelmen kivül hagyatnak.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési és szerződési feltételek az aradi m. kir. állami
erdőhivatalnál megtekinthetők, illetve megszerezhetők.
Temesvár, 1915. évi október hó 7-én.
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(18)

Csanádegyházmegyei

alapítványi

pénztár.

Fenyő- és bükktörzsek tövön való eladása. 7241/1915. sz. —
Zárt írásbeli ajánlatok mellett eladásra kerül a jasenaki kir. erdő
gondnokság V. és VI. vágássorozatának egy évi fatermése tövön
az erdőn.

3

A felbecsült fatömeg az V-ik vágássorozatban 1656 m fenyő-,
1111 ni bükk-, a Vl-ik vágássorozatban 4129 m fenyő- és 5981 m
bükktörzsfatömeget tesz ki.
A zárt irásbeii ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 25-én
délelőtt 11 óráig nyújtandók be a zagrebi kir. erdőigazgatóságnál,
ahol azok a következő napon délelőtt 10 órakor fognak nyilvá
nosan felbontatni.
Ha ajánlat tétetnék mind a két kiirt tárgyra, akkor határo
zottan külön megjelölendő azon összeg, mely az egyes tárgyakra
megajánltatik, mivel együttes ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A részletes becslés adatai, az árverési és szerződési feltételek
ajánlati űrlapok a zagrebi kir. erdőigazgatóságnál és a jasenaki
kir. erdőgondnokságnál (u. p. Ogulin) szerezhetők be.
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Zagreb, 1915. évi október hóban.
(19)

Kir.

erdőigazgatóság.

Faárvepési hirdetmény. A Tenke községi volt úrbéres bir
tokosság 1915. évi november hó 24-én délelőtt 9 órakor a község
tanácstermében tartandó nyilvános szó- és irásbeii árverésen eladja
a tulajdonát képező Szolnok-Doboka vármegye Ködmönös község
határában fekvő erdő2394 kat.holdnyi kiterjedésürészletének3480ffz
haszonfára és 31.309 m (41.701 ürm) tűzifára becsült tövön álló
bükkfakészletét.
Kikiáltási ár 83.498 korona, azaz nyolczvanháromezernégyszázkilenczvennyolcz korona. Kiszállítási határidő bezárólag 1918. évi
deczember hó 31-ig. Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe:
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ;
b) ha tisztán kivihető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel
is tartalmazzák a megajánlott összeget; ha az ajánlat szövege, vala
mint annak boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, ugy, amint az a hirdet
ményben foglaltatik;
c) ha lepecsételve és ivenként 1 K-s bélyeggel ellátva adatnak be
d) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen
aláveti;
e) ha bánatpénzképpen 8350 K-t tartalmaznak;
3

3

;

f) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható.
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.
A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. állami
erdőhivatalnál Désen és a birtokosság elnökénél Tenkén tekinthetők
meg naponta a hivatalos órák alatt.
Tenke, 1915. évi október hó 10-én.
Ötvös Béla
közbirtokossági jegyző.

(20)

Köteles József
közbirtokossági elnök.

Hirdetmény. 14642/1915. szám. — Szatmárnémeti szab. kir.
város közönsége a város tulajdonát képező, a Szatmárnémeti
várostól 10 kilométer, Szatmár-Zsadány Máv. állomástól 3 kilométer
távolságra levő úgynevezett Kiscsonkai erdőrész 86*1 kat. hold.
vágásterületen tövön álló 20.195 darab tölgyfa, 11.544 m -rt becsült
vasúti talpfára, különfára és épületfára alkalmas földfeletti faanyagá
nak eladására versenytárgyalást tart.
Kikiáltási ár 170.000 K
Bánatpénz 20.000 K, mely a városi közpénztárban előzetesen
letétbe helyezendő.
Az ajánlatok Szatmárnémeti szab. kir. város tanács iktatójához
nyújtandók be 1915. évi november hó 15-éig délelőtt 11 óráig.
Városi tanács fentartja magának a jogot, hogy az ajánlatok
közül szabadon választhasson, esetleg a megtartott versenytárgyalást
eredménytelennek nyilványitsa.
Összes felmerülő bélyegilletékek a vevőt terhelik. Egyéb fel
tétetek megtekinthetők Szatmárnémeti város erdészeti hivatalában,
az eladás tárgyát képező fatömeg pedig Szatmár-Zsadány határában.
Szatmárnémeti, 1915. évi október hó 12-én tartott tanácsülésből.
A
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Városi

ó% ú£

tanács.
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