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Táj ékozásni* 
Munkatársaink s azokká lenni kivánó ügybarátaink tájékozására 

a következőket jegyezzük ide: 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tar ta lmában nyilvánult elveket 

jövőre is megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazda
ság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezése
ket s a  gazdálkodás gyakorlati a lkalmazására vonatkozó bárminemű 
tudósításokat, valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s 
azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászat i ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói 
dijban részesit tetnek és pedig: 

Egy nyomatot t ívnyi eredeti értekezésért , mely 
a szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel . 20—24 frtban. 

Egy nyomatot t ívnyi eredeti értekezésért , mely 
a szerkesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy 
idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért . . 12—16 frtban. 

Egy nyomatot t ívnyi oly fordításért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást igényel . . . . 8 frtban. 

Munkatársaink tisztele ti dij át a szerkesztőség az év végével 
küldi meg, kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munká
latokkal támogatni kivannak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyom
dában való könnyebb és gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes 
félivekre, s ilyeneken is csak az egyik oldallapra, mint mondani 
szokták, törött a lakban irják. A ki czikkét ugy kívánja közöltetni, 
hogy azon v á l t o z t a t á s ne té tessék: ebbeli feltételét a kézirat 
beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. Kéziratok nem kül
detnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt 
küldendők: „Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének B u d a p e s 
t e n Lipótváros, Alkotmány-utcza 10. szám." 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről, 
minél számosabb munkatársa t bírjunk, kik a körükben felmerülő 
erdészeti napikérdésekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról 
s előforduló eseményekről, habár ezek az illető helyi viszonyok közt 
még olyan jelentékteleneknek is látszanának, lapunknak gyors és 
lehető alapos tudósítást tegyenek. A szerkesztő. 
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Néhány sz ó a  Bakon y kopáraina k befásitásáról . 
I r t a : Havas Ágoston, uradalmi erdőmester. 

Ki ne hallotta volna hírét az egykor oly hires 
Bakonynak, melynek betyár romantikája az ország hatá
rán tul is hosszn időkön át segített a magyarnak félel
mes és szomorú hírt szerezni. 

Hogy milyen lehetett ez a Bakony csak ötven évvel 
ezelőtt is, arról ma már fogalmat is nehéz szerezni. Ez 
az egykor óriási erdőség, mely a Vértes folytat; IS cl s, 
Moórtól délnyugati irányban egészen Keszthelyig terjedi, 
körülbelül száz kilométer hosszú s átlag negyven kilo
méter s z é l e s volt. Ezt a területet ma is Bakonynak neve
zik ugyan, de sok helyen már csak a neve van meg, mert 
az erdő régen elfogyott. Ilyen helyek p l . Bakony-Ság, 
Bakony-Tamási, Bakony-Magyar- és Német-Szombathely, 

ERDÉSZETI LAPOK. 36 



536 

stb. községek, melyek az erdőtől ma már jó távol 
esnek. 

Ha visszagondolok a Bakonynak egykor olyan szo
morú hirére, el sem tudom képzelni, hogy hogy is volt 
hát régen! A Bakony ugyanis tele van kisebb-nagyobb 
községekkel, ugy, hogy husz kilométernél távolabbra egyik 
sincs a másiktól, de 3—4 kilométerre akárhány. Ezek 
mind régi községek, mert uj község talán századok óta 
sem keletkezeti, mindössze egynéhány kisebb-nagyobb 
puszta a kiirtott erdők helyén. A községekben legnagyobb
részt jó erkölcsű, istenfélő, vallásos svábok laknak. Vau
nak a sváb községeken kivül régi tősgyökeres magyar 
községek is, mint pl. Szent-Gál, Dudar, Csetény, Borza
vár, Ugod stb. Tót községek Csernye, Smir, Szápár, stb., 
de legtöbben még a, közelmúltban a németek voltak. Hogy 
ilyen jóindulatú, békeszerető svábok között hogy fért meg 
hajdanában annyi betyár, szinte nehéz megérteni. Azt 
hiszem, olyan vonása ez a Bakonynak, a melyről sokan, 
a kik a Bakonyt csak híréből ismerik, most hallanak 
először. 

A kik ezt a szerény leírást elolvassák, még más 
meglepetésben is fognak részesülni, ha elmondom, hogy 
ma már a Bakonyban az erdő kevesebb, mint a kiirtott 
terület s a még meglevő erdők is sok helyen szomorú 
képet nyújtanak, néha csak a nevük erdő. Vannak ugyan 
még szép erdők is, melyeken meglátszik, hogy okszerű 
használat alatt állottak, de biz az ilyen mái' édes kevés; 
a nagyobb rész ritka sarjerdő, melyen a túlságos legel
tetés káros nyomai láthatók. 

Sokat javult a helyzet az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
életbe lépte óla, mert azóta a községi, hitbizományi és 
í'gyházi erdők törvényszerű kezelés alatt állanak. De egy 
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kissé elkésett a törvény, mert a folyton szaporodó népes
ség itt legtöbb helyen az erdőből élt s folyton azt pusz
tította. 

Az erdőpusztitók között leghíresebbek voltak a szent
gáliak. Szent-Gál egyik legnépesebb, de mindenesetre leg
nagyobb területű községe a Bakonynak. A szent-gáliak 
állítólag királyi udvari vadászok voltak s I. Mátyás király 
ajándékozta meg őket kiváltsággal és 40.000 hold erdővel. 
Ebből a 40.000 hold erdőből az erdőtörvény már csak 
16.000 holdat talált, melyben ők minden rendszer nélkül 
szabadon gazdálkodtak. Nem is tetszett nekik az uj rend 
sehogy sem s nem is nyugodtak bele addig, mig ki nem 
járták, hogy feloszthatják maguk között. A 16.000 holdból, 
ha jól tudom, kétezer véderdőnek van kijelölve, a többin 
osztoznak. 

No van is itt gyönyörű gazdaság! Derüre-horura, 
télen-nyáron egyaránt vágják, irtják az erdőt, potom árért 
elvesztegetik a fát. El is lepték a fakereskedők hamarosan 
ezt a szegény erdőt, bár, mint mondják, nehéz ott jó 
üzletet csinálni, daczára, hogy igen olcsón veszik a fát; — 
mert hát a szentgáli atyafiak az eladott fának nagy részét — 
visszalopják. Talán még vagy két-három esztendeig eltart 
ez a gazdálkodás s ezzel vége is lesz a Bakonyban a 
nagyobb erdőpusztitásnak, csak azután legyen hatos;'!;:, 
a mely 6 éven belül fel tudja velük újíttatni a feltétlen 
erdőtalajról kipusztított erdőkel. 

Hogy milyen kevés az erdő már ma is a Bakonyban, 
azt legjobban mutatják a szentgáli erdőpuszlitás daczára 
is magas faárak. A Bakony kellő közepében, erdei rako
dón, esetleg a vágásban, egy méter bükk- vagy cserfahasáb 
ára 2—3 frt között változik. Egy tömörköbméter bükkfa-
törzsök (rönkő), melyből valami szerszámot lehet készíteni, 
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5—6.50 frt, fenyő, tölgy tömörköbméterenkint 8—10 frt, 
sőt tudok esetet, hogy az elmúlt télen egyik nagybirtokos 
a tölgyfának tömörköbméterét az erdőn 18 írtjával adta eL 
Az igaz, hogy ezek igen szép tölgyfák voltak, no de az 
ár is igen szép. Hát még milyenek lesznek az árak, ha 
elfogy a szentgáli erdő! 

Mi sem természetesebb, mint, hogy már ősidőktől fogva-
nemcsak ott irtották ki az erdőt, ahol az okszerű volt, 
hanem amint jött, többnyire azokat, melyek a községekhez 
legközelebb voltak s ma már, azt hiszem, nem nagyitok, 
ha azt mondom, hogy a Bakonyban közel százezer hold 
olyan többé-kevésbé vagy épen teljesen kopár terület van, 
melynek beerdősitése közgazdasági szempontból kivánatos. 
Hajdanában ez az erdőpusztitás némi jogosultsággal birt, 
különösen addig, mig a mezőgazdasági czélra alkalmas 
területről pusztították el az erdőt. Szántóföld kevés volt, 
a népnek a favágás és szerszámfa készítésen kivül fő 
jövedelmi forrása a marhatenyésztés volt. Az amúgy is 
kevés szántóföldet a szaporodó népesség az erdőirtással 
szaporította. A szaporodó földdel az állattenyésztés is fej
lődött s mindkettőnek igényeit az erdő eléghette ki. A 
mezőgazdaság és állattenyésztés terjedése következtében 
mindinkább gyakoribb lett az oktalan erdőpusztitás s ennek 
következménye : a kopárok terjedése. 

Az erdőbirtokók nagyságához viszonyítva aránylag 
legtöbb kopár területük a községeknek, illetve volt úr
béresek, és zselléreknek van. Ezek után a sorban, el
tekintve egyes kisebb birtokostól, azt hiszem, a püspök
ségek és káptalanok következnek; ezek után kisebb-
nagyobb birtokosok és legvégül a szerzetes - rendek. 
Dicséretükre legyen mondva, ugy a Szent-Benedek, mint 
a cziszterczi tanitórend birtokán, ugy az erdőn, mint a 
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a mezőgazdaságin meglátszik, hogy ezeken a birtokokon 
nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is gazdálkodtak 
és gazdálkodnak. De erre rá is vannak utalva, mert ezek 
a szerzetes rendek nemes hivatásuknak a tanitás terén 
csakis ugy felelhettek meg, hogy okszerű gazdálkodással 
lehetőleg emelték jövedelmeiket, miáltal meg tudtak fe
lelni a tanitás terén mindinkább növekedő igényeknek, 
mely növekedő igények az általuk fentartott iskolák költ
ségeit is folyton emelték. Sajnos, hogy ugyanezt nem 
mondhatom el a klosterneuburgi Szent-Ágoston rendről, 
melynek a Bakonyban szintén több ezer hold erdeje van. 
E rend mezőgazdaságáról nem szólhatok, mert azt kevéssé 
ismerem, de ereiéit többnyire túlhasználta. Azt hiszem 
ennek főképpen az az oka, hogy a nem magyarországi 
rend ezzel az országunkban fekvő birtokával keveset tö
rődik. — Az emiitett magyar szerzetes-rendek birtokában 
is vannak kisebb-nagyobb kopár területek, melyek lassan, 
hosszú idők multán kopárosodtak el. 

A kopár területek beerdősitésénél is épp ugy, mint 
az okszerű erdőgazdaság terén, itt a Bakonyban szintén 
a szerzetes-rendek járnak elől a jó példával. Ilyen figye
lemre méltó kopár erdősités folyik már tizenkét éve a 
cziszterczi rend, illetve a zirczi apátságnak Sóly község 
halárában fekvő birtokán. 

Tapasztalataimat, melyeket ennél az erdősítésnél 
tizenkét év alatt szereztem, érdemeseknek tartom arra, 
hogy szaktársaimmal közöljem, abban a hitben, hogy j ó 
szolgálatot teszek ezzel a kopárok erdősítésére a közel
múltban szépen megindult mozgalomnak. De igen örven
denék, ha ezzel megszólalásra birnám más szaktársaimat 
is, kiknek e téren szintén vannak tapasztalataik. Több 
szem többet lát s a tapasztalatok tárgyilagos megvitatása 
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bizonyára csak elősegítené a kopár területek beerdősitése 
kérdésének annyira kívánatos megoldását. 

A zirczi apátságnak Sóly község határában összesen 
1013"8 kat. hold birtoka van. Ebből szántóföld 163 -8 hold, 
rét 42"4 hold, legelő 726 - 6 hold, erdő pedig 81 hold. 
Azt hiszem, valamikor az egész birtok erdő volt, melyből 
eleinte csak a legjobb talajú részeket irtották ki s midőn 
ezek elfogytak, következtek a kevésbé jó talajú részek, 
melyeket legelőknek ritkítottak ki. Miután pedig a felújítás 
a legeltetést kizárja, — lévén ez utóbbi hajdanában fon-
tosabb, — nehogy a legeltetést be kelljen szüntetni, ki
használták ugyan az elvénült erdőket, de nem tilalmazták; 
bizonyára azt gondolva, hogy mint legelő többel fog jöve
delmezni; s igy lassanként fogyott az erdő és szaporodott 
a legelő. 

Hogy ennek a legelőterületnek nagy része a mult 
század elején még erdő volt, azt a rendelkezésemre álló 
régi német üzemtervekből tudom, valamint azt is, hogy a 
most még meglevő erdőn felül volt száz hold ritka vén 
erdőt ezelőtt 35 évvel vágták le. Ennek a legutóbb le
vágott erdőnek helyén az egykori erdőnek mintegy hir-
mondójaképen itt-ott egyes kisebb fás csoportok és egyes 
fák állanak, de ezek is rendesen sarjhajtások, melyek csak 
véletlenül nőttek ki a legelő marha szája alól. 

Nagyon valószínű, hogy ezek az erdők azért pusz
tultak el, mert a század elején itt a Bakonyban a fának 
értéke nem volt, az erdővel nem igen törődtek s a gazdál
kodást főképen a marhatenyésztésre alapították. A kor
látlan legeltetés mellett az erdő felújításaiul természetesen 
alig volt szó, de nem is igen lehetett; sőt ha az erdő 
magától ritkult, annak csak örültek, mert ezzel csak a 
legelő szaporodott s magam is azt hiszem, hogy a fentebb 
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leirt módon nyert legelő eleinte egészen jó lehetett. De 
mint az emliteti üzemtervekből kitűnik, nem bizták a rit
kítást egészen a természetre, hanem segítettek is neki, 
mert egyrészt ezen a birtokon levő mezőgazdaság összes 
faszükségletét ez az erdő fedezte, nemkülönben a székes
fehérvári gimnázium és rendház is évenkint legalább ezer 
ürméter tüzifaszükségletét, minthogy ez a birtok Székes
fehérvárhoz legközelebb esik s azzal rég időtől fogva 
kitűnő országút köti össze. 

Mindennek természetes következménye az lett, hogy 
ez a hullámos terület, melynek alsó talaja épugy, mint a 
Bakonyé, majdnem kivétel nélkül mészkő, a felső pedig 
mészkőtörmelékkel kevert többé-kevésbé homokos agyag 
lehetett, az erdő elpusztulása után lassankint elkopáro-
sodott, mert az eső és hólé a marha által meglazított s 
eredetileg is sekély felső termőréteget évek hosszú sora 
alatt a völgyekbe mosta. Ma ezek a területek rendkivül 
lehangoló képet mutatnak; de nemcsak a kép lehangoló, 
hanem a gazdasági eredmény is, mert a 726 holdon alig 
kétannyi drb birka él meg. Ma már az alsó és felső talaj 
között legtöbb helyen alig van különbség. A mészkő-tör
melék, vagy mint a nép a Bakonyban általában a kő
törmeléket nevezi, «murva», egészen a felszinre került s 
oly szorosan összefügg, hogy csákánynyal is nehéz fej
teni. A felszinen a kőtörmelék között van egy kevés föld, 
melyen itt-ott ritka fü tengődik, sok helyen csak moha, 
legtöbb helyen azonban már csak csupasz kő van. 
A laposabb helyeken kisebb-nagyobb, de az egész legelő
területhez elenyésző csekély területen van egy-két czenti-
méteres kiégett televényes föld apróbb kőtörmelékkel ké
v é i v é . Kora tavaszszal szolgáltat ugyan ez a terület némi 
legelőt, mert a laposabb részeken, hol még van némi 
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termő talaj, ezen elég szép fü nő, de legtöbb évben, ha meleg 
idő jár, már májusban igen megfogy a legelő s junius-
juliusban teljesen kiszárad. Ilyenkor természetesen csak ten
gődik a legelő marha, mig a tarlók fel nem szabadulnak. 

Ezek a szomorú tapasztalatok birtak rá, hogy kísér
letet tegyek e területeknek legalább részben való beerdő-
sitésével. Nem tagadom, nem kis aggodalommal fogtam a 
dologhoz, mert természetesen nem a legjobb részeket: a 
laposakat akartam beerdősiteni, a hol még némi legelő 
volt, hanem a legrosszabbakat. Fokozta aggodalmamat az 
is, hogy midőn a kopárabb helyeken a talajt több helyen 
megvizsgáltam, a mészkőtörmelék között legtöbb helyen 
úgyszólván semmi földet nem találtam. Mindéhez még 
az is járult, hogy előttem a gazdatisztek a fásításnak szá
mos módját megkisérlették, de minden eredmény nélkül. 
Ezeknek a kísérleteknek szomorú eredménye arra a meg
győződésre juttatott, hogy ha valamely fanemmel czélt érek, 
ugy az csakis a fekete fenyő (Pinus austriaca) lesz. 

1886 tavaszán kezdtem meg az erdősítést. Levitet
tem az eplényi csemetekertből, mely Sólytól, illetve az 
erdősítésre kijelölt területtől mintegy 20 kilométerre esik, 
hétezer darab egyéves iskolázatlan, de szép, erőteljes 
feketefenyő-csemetét, melyeket három láb sor- és ugyan
akkora csemetetávolságra elültettem. Elég sürün ültet
tem, mert ennyi csemetével csak egy kat. holdat ültettem 
be, azt gondolván, ha a fele elpusztul is, még akkor is 
elég maradjon. Ugyanakkor két liter feketefenyő magot 
vetettem az erdősitendő terület mellett egy kellőképen 
megmunkált laposabb helyen, hol mintegy 25 cm. fekete 
televényes talajt találtam. Minden elültetett csemete gyö
keréhez a gödörbe mintegy 2—3 literre való fekete, tele
vényes földet tétettem. 
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A csemeték szépen megeredlek. Májusban már kisebb-
nagyobb, egy-két centiméteres hajtásaik voltak. Már remény
kedtem, hogy ha mind nem is, de talán 50—60° o meg
marad. Május második felében bekövetkezett a meleg 
időjárás, de az én csemetéim tűrték. Június közepéig 
folytonos száraz és meleg idő járt ; a csemeték sárgulni 
kezdettek. Június második felében jó esőnk volt, melytől 
a még el nem száradt csemeték mintha felüdültek volna. 
Ezután azonban ismét egy hónapig tartó szárazság követ
kezelt s július végén sem a csemetekertben, hol az elvetett 
mag igen szépen kikelt, sem a beültetett területen egyet
len egy élő csemete sem maradt. 

Ez a szomorú eredmény természetesen igen lehan
golt. Valószínűnek találtam, hogy a szárazság pusztította 
el csemetéimet, de azért mégis meg akartam győződni, 
hogy nem segitett-e a pusztításban a cserebogár-pajod is. 
Igen sok elszáradt csemetét kihúztam, gondosan megvizs
gáltam a gyökereiket. Elrágva egy s e m , de mind, egészen 
a gyökér végéig, száraz volt, ugy hogy el lehetett törni. 
De teljesen száraz volt a gödörbe tett föld is. E kelle
metlen tapasztalaton okulva, 1887 tavaszán nagyobb göd
rökéi ásattam s azokba kétéves, szintén iskolázatlan, de 
az előbbi évinél sokkal erösebb csemetéket ültettem, me
lyek gyökereihez a tavalyinál jóval több földet tétettem. 
Az időjárás körülbelül olyan volt, mint az előző évben: az 
eredmény sem sokkal jobb. Csemetekertem július végére 
ismét teljesen elpusztult, az elültetett csemetéknek pedig 
mintegy 80" o-a kiveszett, a megmaradottak pedig csak 
tengődtek. Kezdtem belátni, hogy iskolázatlan csemetékkel 
semmire sem megyek. 1888 tavaszán háromezer darab 
egyéves csemetét az eplényi csemetekertben, melynek 
talaja kötöttebb s mely vidéknek éghajlata hűvösebb és 
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nedvesebb, átiskoláztam, Sólyban pedig ebben az évben 
nem ültettem. Magot kisérletképen jnég egyszer vetettem, 
de ezzel is ugy jártam, mint az előző két évben. 1889 
tavaszán az átiskolázott csemetékből 1600-at a legnagyobb 
gonddal kiszedettem az eplényi faiskolából s nedves mo
hába becsomagoltattam s le vitettem Sólyba, hol azokat tüs
tént elültettük. A visszamaradt 1400-at pedig még egy évig 
a faiskolában hagytam, hogy erősödjenek. Különös gondot 
fordítottam a r r a , mint már az előző években is, hogy a cse
meték gyökerei folyton vagy nedves földben, vagy mohá
ban legyenek. Az eddigi ültetéstől még annyiban tértem 
el, hogy a csemeték gyökerei mellé nem fekete televényes 
földet, melyet igen lazának és könnyen száradónak talál
tam, hanem kötött agyagos földet tétettem. Az időjárás 
miben sem különbözött az eddigitől; ugy látszik ez itt 
rendes: hosszantartó nagy forróság kevés esővel. Az ered
mény mégis meglepő volt. A csemeték pompásan ellen
állottak a szárazságnak. Ezekből is pusztult el ugyan elégT 

mintegy 40%, de sokkal későbben, augusztus végén és 
szeptember elején. Nem voltam ugyan az eredménynyel 
még megelégedve, de három következtetést vontam le 
belőle: 1. hogy csak átiskolázott, dús gyökérzetü cseme
tékkel boldogulok, 2. kötött agyagos talajt kell a cseme
ték gyökeréhez tennem, mely a nedvességet tovább meg
tartja és 3. hogy lehetőleg nagy csemetéket kell ültetnem, 
melyeknek gyökere mélyre ér, oly mélyre, a meddig a 
talaj ki nem szárad s melyeknek azonfelül sok oldal
gyökere van. Ezeket a következtetéseimet fényesen iga
zolta az a tapasztalatom, hogy az 1400 darab csemete 
közül, melyeket még egy évig az eplényi faiskolában 
hagytam s a következő tavaszon ültettem el, alig 15%> 
pusztult el. Ma már ott vagyok, hogy 4 és 5 éves átisko-
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Iázott csemetéket ültetek. Kétéves korában iskolázom át s 
két esetleg három évig hagyom a faiskolában. Azért isko
lázom kétéves korában, (bár ez többe kerül, mint, ha 1 éves 
korban iskoláznám), mert az egy évesekből sok pusztul 
el az átiskolázás után. Ekkora csemetéknek az elültetése 
persze sokba kerül, mert a nagy csemetének nagy gödör 
kell, pedig azt a tömören összefüggő kőtörmelékbe, sok
szor sziklába nem könnyű megcsinálni; a gödörbe sok 
föld kell, annak az odahordatása szintén pénzbe kerül. 
De ez nem kidobott pénz. 

Hogy a költségeket némileg apaszszam, most egy 
öles sor- és csemetetávolsággal ültetek. Ilyen ültetés mel
lett az elültetett csemetéknek átlag 90" o-a megmarad, 
második harmadik évben már 15—20, később 30—40 
czentiméteres csúcshajtást hajt és az ültelés 7—8 év 
múlva kezd záródni, mint azt az 1889.-Í ültelésnél tapasz
taltam. Ilyen ültetési mód mellett egy kat. holdnak beerdő-
sitése minden költséget beleszámitva átlag 45 frtba kerül. 
Tekintélyes összeg, de azért ez az ültetési mód minden
esetre olcsóbb, mint az 1886-tól 1890-ig folytatott kísér
letezés, mikor egy-egy hold szintén belekerült 10—20 
frtba és pedig minden eredmény nélkül. 

A magvetéssel itt még ma sem boldogulok. Az el
vetett mag minden évben szépen kikelt, de a csemeték, 
amint a száraz időjárás beköszöntött, rendesen, csekély 
kivétellel, mind elpusztultak. 

Az áíiskolázott csemetéknek mintegy 20 kilométerről 
való szállitása szintén igen drágította az ültetést s azért 
szerettem volna az ültetésre alkalmas csemetéket az ülte
tés helyéhez közel nevelni. Ez csak annyiban sikerült, 
hogy az eplényi, esetleg a gondnokság más csemetekert
jeiből hozatom a kétéves iskolázatlan csemetéket, ami 
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jóval kevesebbe kerül, mint az iskolázottak szállítása s a 
beültetésre szánt területhez közel iskolázom át. Itt csak 
az a baj, hogy nagyon kevés helyet találok ezen a kopár 
területen, mely faiskolának alkalmas. Az igy átiskolázott 
-csemetékből is pusztul az iskolázás után, különösen ha 
soká késik az eső, ele ritkán több, mint 2 0 % ; ami azon
ban megmarad, az a legrosszabb helyre ültetve is biztosan 
megered. 

Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy] ott, ahol 
a talaj engedi, ugy ültetem a csemetét, hogy a gödröt 
mélyebbre készíttetem, mint az okvetlen szükséges volna, 
s ez által a csemete mélyebbre kerül, ugy, hogy csak a 
csúcsa, illetve a felső fele látszik ki a gödörből. Ez volna 
az ültetés igazi módja, mert az igy ültetett csemeték 
majdnem kivétel nélkül biztosan megerednek és megélnek, 
mert a gödör szélei árnyékot vetnek a tövére s igy nem 
tűzhet oda a n a p ; másrészt a gödörben eső után meg
gyülik a viz S későbben szárad ki. Sajnos azonban, hogy 
ezt nem lehet mindenhol megcsinálni, mert sok helyen 
annyira összefüggő tömeget képez a kő, hogy robbantás 
nélkül nem lehet kimozdítani helyéből. 

Sokat törtem azon is a fejem, hogyan lehetne azt 
elérni, hogy az átiskolázott csemeték három év alatt ne 
növeljenek igen hosszú gyökeret, inkább rövidebbet és ága
sabbat. Ezt a kérdést annyira a mennyire igy oldottam 
meg: az átiskolázásnál, mely közönséges ültetőfával tör
ténik, a szúrt lyukba a munkás beállítja a csemetét, a 
gyökerek mellé (rendesen kéznél levő) porhanyó földet 
szór s midőn a lyuk többé-kevésbbé betelt a földdel, az 
ültető fával mellé szúr s a földet a csemete gyökere mellé 
nyomja. Ezzel a dolgát tulajdonképpen elvégezte volna. Az 
én emberem azonban ekkor a csemetét ökölbeszorított 
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két keze közé veszi s a tövénél — kissé oldalt szorítva 
megnyomja. A nyomás következtében az eredetileg 

függélyes irányban elhelyezkedett gyökér a földben kissé 
oldalt görbül, ugy azonban, hogy a görbülés alatt és 
fölött függélyes állását megtartja. 

Az ilyen alakú gyökérzetü csemetének azért elegendő 
mellékgyökere van, de mégsem olyan hosszú, mintha 
meggörbülve nem volna. 

A fekete fenyőn kivül egyes mélyebben fekvő helye
ken, hol egy kevés föld is van a felszínen, közönséges 
kőrisfával (Fraxinm excelsior) tettem kísérletet. Ilyen he
lyekre 3—4 esetleg 5—6 éves iskolázatlan kőriscsemetét 
ültetek s a csemetéket tavaszi ültetés után tőre vágatom. 
A kísérlet, ami a megeredést illeti, teljesen bevált. A hiba 
csak az, hogy ez a fanem a késői fagyokkal szemben 
rendkivül érzékeny s a vad is nagy előszeretettel rágja le. 
Mindazonáltal lassan bár, de folyton fejlődnek s azt hiszem, 
ha 3—4 méter magasságot elérnek, a jelzett bajoknak 
kevésbé lesznek kitéve. Bizonyára jól nőne a virágos 
kőris (Fraxinus omus) is. A Bakonyban ugyanis sok 
helyen látni, hogy a legsilányabb köves, sziklás talajon, 
ahol más fanem meg nem él, a virágos kőris százával 
áll. Ennek a fanemnek azonban ugyancsak a Bakonyban 
az a baja, hogy az ilyen rossz talajon, ha a napnak 
kitett helyen van, 20—30 éves korában a kérge felreped, 
később leválik s lassanként elpusztul. 

Tettein kísérletet az őszi ültetéssel is, egyrészt azért, 
mert tavaszszal a többnyire gyorsan bekövetkező jó idő
járás következtében a munkaerőt a mezőgazdaság foglalja 
le s az ültetéshez munkást kellő számban kapni nem 
lehet; másrészt azért, mert azt hittem, hogy az őszszel 
elültetett csemete, melynek gyökerei körül a föld a téli 
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nedvességet magába veszi, biztosabban megered. Ez utóbbi 
tekintetben semmi különbséget nem tapasztaltam az őszi 
és tavaszi ültetés között. Tapasztaltam azonban azt, hogy 
az őszi rövid napokon végzett munka egyáltalán nem áll 
arányban — a tavaszinál, bár olcsóbb — őszi napszám-bérrel; 
mert a rövid napon kevésre mentünk s holdja az erdő
sítésnek belekerült 56 frtba. 

Ma már be van erdősitve ötven kat. hold. Ezen az 
ötven holdon vannak ugyan ma is egyes kisebb, 10—20 
négyszögölet tevő, be nem erdősült tisztások, melyeknek 
talaja terméketlen szikla, hol csak rendkívül nagy költ
séggel lehetne eredményt elérni. Ezeknek a kisebb tisztá
soknak beerdősitését nem is erőltetem, mert véleményem 
szerint a kopár területek beerdösitésének nem czélja, 
hogy egyszerre okvetlenül teljes záródást érjünk el, hanem 
czélja a talaj megjavítása, termőképességének fokozása. 
Az ilyen kisebb terméketlen területekel pedig a körülöttük 
képződött erdő idővel majd csak termőképessé fogja tenni. 

1894. évig ezeknek a területeknek erdősítése csak 
igen kis mértékben haladt, mert egyrészt kevés költség 
állott rendelkezésemre, s annak is nagy részét az előbbi évi 
erdősítések kijavítására forditottam, de meg azért is, mer! 
csak akkor győződtem meg igazán arról, hogy ez a költ
séges munka biztos eredményre fog vezetni. Azóta azon
ban évenkint legalább 10 holdat erdősitek; a folyó óv 
tavaszán pedig 18-at erdősitettem. Biz ez, ha jól meggon
doljuk, nem nagyon sok, de legalább valami. Különösen 
akkor tűnik ez fel elenyésző csekélységnek, ha meggon
dolja az ember, hogy csak itt Veszprém vármegyének 
ezen a részén legalább 20,000 hold ilyen kopár legelő 
van úgyszólván összefüggésben. 

Azt hiszem, hogy ezzel a szóban levő kopár terű-
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letek beerdősitéséről mindent elmondtam, ami fontosaim. 
Van azonban egy aggodalmam is, még pedig az, hogy az 
igy telepitett erdő nem fog vágható kort érni, hanem idő 
előtt pusztulni kezd, mert a rendkívül silány talajban 
aligha fognak a fák annyi táplálékot találni, a mennyire 
idővel szükségük lesz. Arról természetesen nem is álmo
dom, hogy ezekből a fekete fenyőkből valami nagy értékű 
szép szálfák legyenek. Megelégedném azzal is, ha 50—60 
éves kort megérnének, mert ez alatt az idő alatt a talajt 
bizonyára annyira megjavítanák, hogy a már akkor remél
hető magtermésről az erdő természetes uton, tehát úgy
szólván költség nélkül felújítható lenne. Sokszor elgondo
lom, ha ezt a szomorú vidéket elnézem, milyen jő ha-
lássál lenne erre a vidékre, ha a szomszéd birtokosok is 
erdősitenék a kopáraikat s néhány évtized alatt a kopárok 

A helyén egy pár ezer hold erdő állana. Bizonyára hatással 
lenne ez az éghajlatra is, mely most rendkívül forró es 
száraz, eső ritkán van, ha van is, többnyire zápor s akkor 
meg az a baj s elmondhatjuk: adtál uram esőt, de nincs 
köszönet benne, mert a magasabb fekvésű kopárokról 
lerohanó víz rendesen beiszapolja a mélyebben fekvő 
szántóföldek és rétek termését. 

Hogy ezeket a magunk kárári szerzett csekély tapasz
talataimat közzé teszem, erre főként az a gondolat birt 
rá, hogy mily nagy szívességet tett volna nekem, aki 
annak idején, mikor én ezt az erdősítést megkezdtem, 
ilyenféle tapasztalatokat hozott volna tudomásomra! S igy 

^ nem lehetetlen, hogy én is szívességet teszek vele vala
kinek. 

Hogy pedig ez a reményem nem egészen alaptalan, 
azt abból is következtetem, hogy a sólyi kopár terüle
tekhez teljesen hasonló, de sokszor jobb talajú helyeken 
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is látok jártomban-keltemben évek óta eredmény telén 
kísérleteket. 

Mulasztást követnék el, ha ez alkalommal meg nem 
emlékezném arról, ki lehetővé tette nekem nemcsak a 
kísérletezést, hanem mint erdésznek lehetővé teszi annak a 
kedvencz eszmémnek legalább részben való megvalósítását 
is, hogy ezeket a kopár területeket termőképessé tegyem. 
A közoktatás terén annyi érdemet szerzett magyar czisz-
terczi rendet értem s első sorban annak nemesen gon
dolkodó főpapját, Vajda Ödön zirczi apátot, aki daczára 
annak, hogy a mezőgazdaság évek óta a legsúlyosabb 
viszonyokkal küzd, a közoktatás terén pedig ugy a szel
lemi, minx az anyagi igények folyton emelkednek s így a 
vezetése alatt álló rend a legnagyobb mérvű takarékos
ságra van utalva: még sem sajnálja az immár évenkint 
körülbelül ezer forintot igénylő költséget attól a munkától, 
melynek anyagi hasznát csak a késő utódok fogják látni! 

A fenyö-erdö k természete s felújításáról . 
Irta : Szcntimrey Dániel, kir. alerdőfelügyelő. 

A fenyő-erdők természetes uton való felújítása, ami 
napról-napra tért kezd hódítani, minket, magyar erdésze
ket, nagyon közelről érdekel. Nekünk százados erdőkeze
lési hibákat, nagy közgazdasági mulasztásokat kell szerény 
eszközökkel gyorsan és gyökeresen helyrehoznunk. 

Erdészetünk. újjáalakulása óta sok a tennivaló itt 
is, ott is, de a legnagyobb feladat az erdősítések terén 
hárult r ánk : különösen most, midőn a kopárok befásitá-
sának 16 év óta méltó gyámolitás hiányában inkább csak 
erős kitartással felszínen tartott kérdése a törvényhozás. 



551 

programmjában is helyet nyert. Most, midőn a magas kor
mány is meggyőződött arról, a mi a figyelő erdész előtt 
sohasem volt titok, hogy a milliókba kerülő vizszabályo-
zások kielégithetlen Moloch maradnak mindaddig, a mig 
azok a hegységi kopárok befásitása által biztositva nem 
lesznek; a mig tehát a nagyra haladt viz-szabályozások 
műveleteinek az egyszerű hegységi patakon is meggyőzően 
nyilatkozó azon elv nem fogja képezni alapját, hogy fent 
kötni és lent szabad folyást biztosítani; a midőn végre nem 
esik többé az egyoldalú felfogás gyanújába jeles szakfér-
íiaink oly meggyőző érvekkel támogatott azon állítása, 
hogy ha a busás szabályozási költségeknek csak a mor-
zsalékát kapja is a beerdősitési alap, a magyar Alföldről 
és valamennyi elfajult folyóvizeink mellékeiről az árviz-
veszedelem el lesz hárítva. 

A hozzávetőleg 400 ezer kat. holdra menő kopár és 
kopárosodásnak indult területen kivül ott vannak a múlt
ból származó erdősítési hátralékok, melyeknek kiterjedése 
körülbelül 100—120 ezer kat. holdra tehető. Ezeknek 
rendbehozása szintén nem tür halasztást és rövid pár év 
alatt azokat végleg rendezni immár törvényes és közgaz
daság iránti kötelességünk. Ha mindezekhez hozzávesz-
szük nagy kiterjedésű, magas hegységi, értéktelen bükkö
seink tervszerű átalakításának szükségességét s végül a 
folyó vágásokat, megkapjuk képét annak a nagy munká
nak, a mely az erdőművelés terén a jelenlegi erdésznem-
zedék vállaira nehezedik. De egyúttal annak az óriási 
anyagi tehernek nagyságáról is fogalmat alkotunk magunk
nak, a mely erdőbirtokosaink] *£t MZ állam által nyújtható 
kedvezmények mellett is vár. Ne feledjük el azt sem, hogy 
az erdők törvényes szabályozása, a szakszerű kezelés és 
őrzés beállítása uj rendezkedésünk óta szintén nagy téte-

EBDÉSZETI LAPOK. 37 
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eétekkelrhel^tmeg erdőgazdasági mérlegünk kiadási 
rovatát; és végül vessünk számot azzal is, hogy a felso
rolt nagy arányú erdőmivelési munkálatokhoz sem ele
gendő erdősitési anyagunkj sem kellő személyzetünk nincs. 

Ez a helyzet önként adja föl azt a kérdést, hogy 
vájjon nem lehetne-e az átmenet terheit ezen a téren, 
czélunk legkisebb koczkáztatása nélkül megkönnyiteni, sőt 
a megindított tevékenységet fokozatosan nagyobb ará
nyúvá tenni : szóval pénzt kímélni és időt nyerni? 

Ez időszerint általában csak lombos erdeinket szok
tuk természetes uton felújítani, a fenyveseknél pedig 
rendszerint nem használjuk föl a természet erőit s az 
erdőt «recipe» szerint taroljuk és ültetjük. Pedig éppen 
ott, a fenyvesek hazájában van a legtöbb tennivalónk. 
Kopáraink túlnyomó és fontosabb része a magas hegység 
vidékére esik; ott van egész légiója sovány, kiélt legelőink
nek, melyek gyéren fásitott állapotban igen szépen szol
gálhatnák azt a kettős czélt, hogy egyrészt ama kitűnő 
védelem által, melyet a gyér erdő a köves, sekély hegyi 
talajon tenyésző fünövényzetnek az aszály ellen nyújt, a 
hegyvidék állattenyésztését emeljék, másrészt a birtokos 
házi szükségletét fában fedezzék és ezzel a gazdálkodást 
oda segítsék, hogy a rendszeres kezelés alatt levő zárt 
állású erdők faanyaga egészen pénzzé legyen tehető. Ott 
találjuk végül értéktelen ősbükköseinket is, melyeknek 
fentartása egy minden nap szaporodó kamatösszeg el
vesztésével jár. 

Rendszer és irányelvek nélkül nincs fejlődés, de a 
lényeget az alakiság jármába hajtani végzetes hiba. Fontos 
érdekeket csak fontos okokért szabad koczkára tenni. Az 
a kérdés tehát, hogy indokolt-e fenyveseinkben a vágásos 
gazdaságnak mai általános, úgyszólván kivétel nélkül való 
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alkalmazása; vagy talán az sem ellenkeznék az okszerű
séggel s szakunk mai színvonalához nem volna méltat
lan, ha fenyveseinkben a természetes felújítással járó 
használati módokat is alkalmaznók és ebben az esetben hol, 
milyen viszonyok között és miképen lehetne azokat alkal
mazni? E kérdés fejtegetésénél különös tekintettel kívánok 
lenni a fenyőknek legelterjedtebb, legfontosabb, de egy
úttal a legérzékenyebb fajtájára, a luczfenyőre. 

Vegyük szemügyre mindenekelőtt a községi, közbir
tokossági, szóval a kisebb testületi erdőket. Ezeknek bir
tokosait a felvetett kérdés leginkább érinti, mert a kopá
roknak tekintélyes része, az elsoványodott s ma vagy hol
nap szintén hatósági intézkedést igénylő legelők majdnem 
kivétel nélkül a z ' ő tulajdonukban vannak; náluk van a 
pontosabban kimutatható erdősítési hátralék és náluk van 
a mindezen bajok orvoslására szükséges eszközök helyett 
— a szegénység! 

Feladatukat tekintve, az említett birtokosok tulajdo
nában levő erdők saját szükségletre szolgáló, értékesítés 
alá kerülő vagy olyan erdők, melyekből a saját szükség
leten felül eladásra is jut. Fekvésük szerint hozzáférhe
tők, vagy nehezen megközelíthető elzárt erdők. 

A saját faszükséglet fedezésére rendelt kisebb testü
leti erdők fekvés tekintetéből a felvetett kérdésben döntő 
fontossággal egyátalán nem bírnak. Ezek az erdők, a dolog 
természete szerint, az erdőtagoknak a községhez legköze
lebb eső — ennélfogva régi idő óta használat alatt álló 
részeiből kerültek ki és nemcsak rendes, hanem tolvaj-
utakkal is bőven be vannak hálózva. Régi használati mód
juk, gazdasági állapotuk mindazok elölt eléggé ismeretes, 
a kik kezelési és felügyeleti teendőiket ellátják. 

A fának használhatósági méreteihez szabott vágatási 
37* 
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kor szerint folytatott szálalás létesítette azokat a vegyes-
korú állabokat, melyekben a korfokok aránya a dülőnkint, 
rendszerint természetes határok között, elhelyezett vágás
részletek szerint váltakozik. Ott találjuk a zárlat külön
böző mértékéig kiszálalt állabokat, melyeknek hézagai a 
használat gondossága és a kímélet szerint többé-kevésbé 
felújultak. És végül sehol sem hiányoznak a faállomá
nyuktól teljesen megfosztott területek, melyeknek elszomo
rító nagyságát az erdősítési hátralékok rovata mutatja. A 
meglevő állabok egyedei, a téresebb állással járó nagyobb 
fejlődés következtében, erösebb gyökérzetet és mélyebbre 
lenyúló koronát fejlesztettek s ezzel önállóságuk illetőleg 
ellenálló képességük gyarapodott. 

íme, az ilyen állapotú erdők nem, önként kinálkoz-
nak-e — legyen bár a fanem tiszta luczfenyö — a ter
mészetes felújítással járó használati módra? Meggyőződé
sem szerint azt, kellőkép szabályozva, bátran alkalmaz
hatjuk, a nélkül, hogy eljárásunk jogos kifogás alá eshetnék. 

Ez azonban nem szokott megtörténni, hanem követ
kezetesen áttérünk a vágásos gazdaságra; berendezzük 
ezeket az egyszerű kezelésű erdőket annak legszigorúbb 
elvei szerint. Egy ilyen nagy szabásra berendezett szegé
nyes erdőbirtok aztán, az útmutató eszményi állapot ködén 
kivül, annak valódi körülményei szerint vizsgálva olyan 
benyomást tesz ránk, m i n t — a köcsögkalappal kiegészített 
mezítlábas jelmez. 

Mellékesen legyen megjegyezve, hogy az erdőrende
zés terén a magasabb igazgatás szempontjából szük
séges egyöntetű eljárás végett kiadott utasításokat a 
körülmények további kellő mérlegelése nélkül szó szerint, 
s mereven alkalmazva a »sablon «-osságot sokan annyira 
túlhajtják, hogy legtöbb gazdasági tervünknek a gazdaság 
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szabályozására vonatkozó fontos része egész terjedelmé
ben reáillik bármelyik más erdőre. Nagyon sokszor kerül 
szembe az alakiság az érdemi részszel, ugy, hogy a meg
oldás az utóbbi hátrányára történik. 

De lássuk a dolgot további menetében. 
A vágásterületek, mint tudjuk, a megállapított sor

rendben évről-évre, vagy szünetelő használatnál bizonyos 
időközönkint, terület szerint kijelöltetnek a birtokosnak. 
A kimért vágásterületekbe, a kisebb testületi erdők előbb 
jelzett állapotából kifolyólag, okvetlenül bekerülnek olyan 
részletek is, melyeknek esedékes sorrendi kihasználása a 
való alapokra fektetendő erdőgazdaság elveivel ellenkezik 
és az erdőbirtokosnak kárára van. De lehetnek és igen 
gyakran vannak oly esetek is, hogy egyes vágásokat vagy 
azoknak bizonyos részeit letarolni egyátalán nem volna 
szabad. 

Ezt a kijelentést rövidesen meg kell világitanom, ne
hogy az egyszerűen vitás értékű mondásnak tűnjék fel. 

Az erdőtörvény által előbb élvezett korlátlan szabad
ságában megszorított erdőbirtokosságnak, sokszor hallható 
vélt sérelme az, hogy a használatok, a tényleges vagy 
•csak megszorított nagyobb szükséglet figyelmen kivül ha
gyása mellett, szorosan a tartamosság alapján szabályoz-
tatnak. Ritka az az értelmi színvonal, józan számítás, 
önzetlenség erdőbirtokos testületeinknél, hogy a jövő érdekei 
náluk kellő méltatásban részesüljenek, vagy épen ápol
tassanak. Meg kell elégednünk ez idő szerint azzal, hogy 
ha törvényen nyugvó intézkedéseink betartatnak s nem 
kívánhatunk olyat, hogy a birtokos még arról is lemond
jon, a mire a megállapított gazdasági szabályok feljogo
sítják. Nem is szokott elengedni ebből a jogából semmit; 
és bármennyire káros legyen is az, a kijelölt vágásterü-
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létről eltakarít a vágható korban levő fáktól kezelve le az: 
utolsó paszulykaró vastagságú fiatalosig mindent. Az is jó 
kertelésnek, széna, gabonakarónak stb. Sőt a hol a 
mennyiség megfelelő, a tőből vágott fiatal fenyő, mint 
szőlő- és komlókaró, igen jó kelenelőségnek örvendő czikk, 
amint erről pl. a Csik-Szereelától Székely-Udvarhelyre ve
zető állami útvonalon tavaszszal nap-nap után hosszn 
rajokban vonuló szőlőkarós és komló-póznás székely 
szekerek nagy sokasága fényesen tanúskodik. Szóval a 
vágásterületen nem marad egyéb hátra, mint a még 
semmire sem használható fiatal fácskák és csemeték szór
ványos csoportja. Igy kerül ki a gyéritési faválaszték is a 
rendes évi vágásokból. 

Azzal különben nem mondok ujat, hogy az előhasz-
nálatnak ez a neme, t. L, a gyérítés, üzemterveinkben 
fehér holló még ott is, a hol annak keresztülvitele nem
csak erelőnevelési szempontból, hanem, mint pl. a köz
ségi, közbirtokossági stb. erdőknél, a reneles szükséglet 
szempontjából is megkívántatnék. Ezt a hiányt a felül
vizsgáló hatóság kénytelen bizonyos körülmények között 
elnézni, ott t. i. a hol nem látja azt a lelkiismeretességet,, 
utánjárásra való készséget, szakbuzgalmat, köteleségér-
zetet, a melyet ez a háládatos, ele kényes munka meg
követel; két rossz közül tehát a jövőbe vetett jobbra for
dulás hitével a kevésbé rosszat választja. 

Igen gyakori az az eset, hogy a fenyőállabok között 
olyan más fanem is előforelul szórványosan, a melyet a 
birtokos szükségletének előnyösebb kielégítése czéljából 
nemcsak jelenlegi arányában fentartani, hanem szaporí
tani is kívánunk. Vájjon megoldhatjuk-e ezt a feladatot a 
tárolási rendszer keretén belül, azzal a biztossággal, olcsó 
és egyszerű eljárással, a mely kezelésünk alapelvét kell„ 
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hogy képezze? Hát vájjon az nem világos-e mindnyájunk 
előtt, hogy egy vegyes korú állabban a legkorosabb s — 
a mint az a legeltetett fenyvesekben tényleg előfordul — 
bizonyos százalékban beteges fáknak csak öt évvel is 
előbb és a fiatal korfok egyedeinek ugyanannyival később 
történő kihasználása a hozamok mennyiségében és minő
ségében figyelmet érdemlő különbséget tesz ? 

Az állabok mellett a hegységi erdők talajára is ki 
kell terjeszteni figyelmünket, melynek fekvés, szerkezet, 
mélység, nedvességi fok stb. szerint váltakozó sajátságai 
más és más elbánást igényelnek. Tarolásnál azonban a 
felújítás biztositása és talajvédelem szempontjából a döntő 
jelleg szerint szükséges különleges intézkedés lehetősége 
ki van véve a kezelő kezéből. Nagyon kíméletes és gon
dos kezelést kíván pl. a hegységben gyakori kődarabos, 
kavicsos talaj, melynek termőrétegét alig egy pár czenti-
méter mély televényes talaj képezi s a növényzet nevelő 
meleg-ágya az a mohaszőnyeg, a melynek állandóan nyir
kos, szivacs-szerü szövetében ritkásabb zárlat mellett a 
talajra beszűrődő fény és mérsékelt meleg mellett a fenyő
mag oly jól csírázik, mint a leggondosabban felszerelt 
mesterséges csiráztató készülékben. De nem ugy ám, hogy 
ha egyszer az ilyen talajt tarolás által védő ernyőjétől 
megfosztottuk! Szánalmas a kép, mit az ilyen területet fátlan, 
puszta állapotában nyújt! A fák árnyában üdén tartolt 
moharéteg kiszáradva felzsugorodik és czafatokban leko
pik a talaj felszínéről; a parányi talajt lemossa a hólé 
és eső s marad a puszta kőtenger, melynek mesterséges 
beerdősitését nagy költséggel és fáradsággal éveken át 
hiába próbáljuk. 

Ez tehát egy példa arra az esetre, a midőn a tarolás 
egyátalán nem volna megengedhető. 
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Saját használatra szolgáló testületi erdőkben a fa-
használat a mezőgazdasági munka szünetelése idejében 
történik. Rendszerint november hóban kezdődik és tart 
márczius hónap végéig, ugy, hogy a hulladék- és galyfá-
nak április hópan való eltakarítása után hozzá lehet kez
deni az erdősítéshez,— ha van mivel. Ez a kérdés azon
ban nem marad sokáig megoldatlanul, mert a fiatal suhan-
czok őrizete alatt kisebb csoportokban legelő marha már 
a hóolvadás óta künt jár az erdőn és ha az áprilisi száraz, 
szeles napok beköszöntének, a vidék erdős tájékát itt is, 
ott is füstfelhőben látjuk . . . égnek a vágások! 

Ez a sorsa, hogy sokat ne mondjak, a fenyő tar
vágások 60%-ának. Elég ott a közvetlenül felgyújtott vagy 
a régebbi vágások égő avarától meggyuladt vágási lim-
lomtól kezelve a vágás után oázisokként megmaradt csemete
csoportokig és az ugy is elég szegény hegyi talajt bontó 
televény rétegig minden; és évek telnek bele, a mig az 
erdősítéshez csak hozzá is lehet kezdeni. A vágások magasra 
hagyott, megszenesedett tuskóikkal ugy néznek ki, mint 
valami nagy temető. Szomorú kép az, melyet a közvet
len benyomás megörökít mindnyájunk emlékében, a kik 
a kisebb testületi erdőkben foglalatoskodunk. 

Mindez a természetes felújítással járó használati 
módokhál csak ritkán és enyhébb következményekkel 
történhetik meg; mert a vágási hulladék a vágásmód ter
mészeténél fogva el van szigetelve, a vágástereket nem lepheti 
el a gyom, azok talajtakarója nem száradhat ki annyira s 
a fühiány miatt a zuglegeltetéssel sem keresik fel oly 
mértékben. 

Mezőrendőri törvényünk részletesen szabályozza a legel
tetést; ebben az irányban tehát jogosan várhatnők a viszo
nyok javulását; csakhogy a zuglegeltetésre eddig is szi-
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goru tilalom állott fenn s mégis azt kellett tapasztalnunk, 
hogy ez a káros gyakorlat az illetékes hatóságok elnézése, 
só't leplezgetése mellett mindvégig fentartotta magát. 

De vegyük azt a kedvezőbb esetet, hogy a tarvágá
sok egészen megkímélve maradnak; vájjon ott állunk-c 
már a kisebb testületi erdőgazdasággal, hogy a mesterséges 
erdősítések terén a vágásokkal szoros lépést tudjunk tar
tani? Sajnos, hogy erre a kérdésre még a nagy és ren
dezettebb erdőgazdaságoknál sem nyerhetünk mindig ked
vező választ. 

De ne hallgassuk el azokat a kezelésre befolyással 
levő tényezőket és körülményeket sem, melyeket a termé
szetes felújítással járó használati módok hátrányára lehet 
felhozni. Egy ilyen fontos tényező, melylyel minden körül
mények között számolni kell, a szél. 

Azok a gyakori és érzékeny károsítások, melyeket a 
szélviharok luczfenyveseinkben okozni szoktak, megkövete
lik tőlünk, hogy a vidéknek az ő természeti viszonyaiból 
folyó légáramlási szabályait, melyek a helyi veszélyes 
szélirány megállapításához alapot nyújtanak, gondosan 
megfigyeljük és tanulmányozzuk. A tapasztalásunk szerént 
legveszedelmesebbnek ismert szélirány, egybevetve a szállí
tási viszonyokkal és az állabok állapotával, megadja a 
vágatás helyes sorrendjét. 

A vágásvezetés, mint a szelek rombolása ellen egyik 
fő védelmi intézkedés, kiegészítést nyer még a vágás mód
jának megválasztásában. Nem lehet ugyan tagadni, hogy 
a luczfenyvesek egykorú állabjaiban a ritkítás koczkázta-
tással jár, mely annál nagyobb, mennél nagyobb a rit
kítás terjedelme és mértéke, mennél jobban ki vannak 
téve az állabok a szél hatásának és mennél lazább szer
kezetű a talaj: de azért nem tartanám indokoltnak, hogy 
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luczosainkban a tarolást ezen a czhnen a kizárólagosság 
védjegyével ruházzuk fel. Mert testületi erdeink rendszerint 
kisebb kiterjedésüek, azokban a használatokkal könnyedén 
mozoghatunk; ahol pedig kiterjedtebb erdőbirtokkal van 
dolgunk, ott a rendelkezésre álló úthálózat mellett több 
vágássort alakithatunk és ezzel tehetjük a gazdaságot ru-
gékonyabbá. Es ha egy ilyen testületi erdőben találkozunk 
azzal az esettel, hogy egykorú, jól zárt állabokban kell 
természetes felújítást alkalmaznunk, egy esetleges szél-
kárositás esetén legfeljebb annyit koczkáztatunk, hogy a 
ritkított területről — mondjuk — két évi fahozamot kell 
a birtokosnak egyszerre kiadni, amely onnan gyorsan és 
fennakadás nélkül elszállítható. Egyébiránt ismert állapotú 
testületi erdeinkből a gátló körülményeknek a természetes 
felújítást akadályozó együttes jelenléte ki van zárva. Arról 
a légi szabad használat gondoskodott, hogy se a sürü 
átlabállás, se az egyenlő koruság ne legyen utunkban. 

A széllel kapcsolatosan meg kell emlékeznünk a szú-
veszélyről. E tekintetben a kisebb testületi erdőknél nincs 
ok aggodalomra, mert a kettő okozati összefüggésben 
lévén egymással, ahol nincsenek meg a szélkárositás fel
tételei, ott a széltől eredő szú-pusztitástól sem lehet tar
tani. És, amint előbb emiitettem, ha történik is széldöntés, 
azt módunkban van gyorsan feldolgozni, illetve a kidön
tött, letörött vagy beteges állapotba jutott fákat elszállítani. 

Mellékesen különben megjegyzem, hogy közvetlen ta
pasztalataim alapján ahoz a — valószínűleg kisebb — tá
borhoz vagyok kénytelen csatlakozni, amely tagadja, hogy 
a szú teljesen ép fákat és állabokat is megtámad. Erre 
nézve alkalmam volt megfigyeléseket tenni, mert Csik-
vármegyében mintegy 5000 kat. hold erdőterületen a lucz-
fenyvesek 35—40%-ának az 1887. évi nagy szélvihar 
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következtében történt elpusztulása a szemem előtt folyt 
le. Nem volna helyén, hogy a minden mozzanatában 
megfigyelt esetnek itt bővebb leírását adjam, hanem csupán 
csak a tapasztalat eredményének közlésére szorítkozom. 

Miután az 5000 kat. holdon kivül a többi luczosok-
ban is volt szórványosan kisebb mértékű széltörés, el lehet 
képzelni, hogy a szú az egész környéken töméntelen 
mennyiségben elszaporodott. 

Szertelen sokaságára az erdőrendezés ott működött 
személyzetét jól emlékezteti az a sok nyugtalanul töltött 
éjszaka, melyet a mindenüvé beférkőzött apró rovarok 
csiklandozó nyüzsgése okozott és az a mindig bő adag 
»füszerkülönlegesség«, a mely hasonlóképen a szórakozó szú-
rajok elszerencséllenült egyedeiből tellett ki. De ezek között a 
tanulmányozásra felette alkalmas körülmények között tett 
megfigyeléseknél mindig azt tapasztaltuk, hogy a szú már 
csak akkor jelentkezik a luczfenyőfákon, midőn azok 
tűi élénk zöld színüket elvesztik és rozsdásbarnába játszó 
kinézést nyernek; tehát amikor már betegesek. Állításom
nak bizonysága az a körülmény, hogy a teljesen elpusz
tult, szúval lepett foltok között a patakfejekben, katlanok
ban, völgyületekben, mélyebb talajú és védetebb helyeken 
az állabokból nemcsak nagyobb területek, de sokszor 
kisebb foltok is épségben maradtak; természetesen azért, 
mert nem annyira bolygattattak meg, hogy további te
nyészetük feltételei megsemmisültek volna és nem azért, 
hogy a szú szeszélye különös kegyelmet gyakorolt volna 
irányukban. Egy további bizonyíték, hogy a bükkel elegyes 
luczosokban, a bükk közöl jól kimagasló egyedek szúval 
megteltek és elpusztultak; a szintén koros, de a bükknél 
alig magasabb fenyők azonban előbbiek tőszomszédságá
ban teljes épségben maradtak. Előbbiek ugyanis elég hosszú 
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emeltyükart szolgáltattak a szél mozgató erejéhez, mig az 
utóbbiak nem nyújtottak annyi felfogó felületet, amennyi 
gyökérzetük felszaggatásához a szélnek elég lett volna. 
Ez egyszersmind útmutatás arra nézve, hogy, különösen 
magas fordánál, a luczfenyőt sokkal előnyösebb jegenye
fenyővel elegyíteni, mint bükkel, természetesen ha az 
egyúttal a gazdaság czéljának is megfelel. 

Sok ilyen tanulságos jelenséget lehet látni ősjellegü 
luczosaink szél által pusztított területein. Ilyen p. o. a 
hires Nemere szele által látogatott helyek közöl Csik-
vármegyében a Veresviz oldala. De hiszen a keleti Kárpá
tokban, a multakban -folytatott használatok és pusztítások 
módját tekintve, csakis igy tudjuk megérteni, hogy egyál
talán még vannak luczfenyőerdeink. 

Az elmondottakkal korántsem akarom a szút párt
fogásomba venni; ellenkezőleg én is kimondom reá a 
»pereát«-ot. Csakhogy én a szú-veszélyt tisztán abban lá
tom, hogy a rendellenes állapotba jutott beteges fák vég-
kimulását nagyon sietteti s nem enged nekünk időt arra, 
hogy a széldöntéseket és megingott állabokat kihasználjuk, 
mielőtt még értékes faanyagunkat a betűző szú után rög
tön jelentkező műszakilag káros rovarok végkép használ
hatatlanná tennék. Lehet, hogy egy-egy rendellenes álla
potba jutott fa még kiépülne a bajból, ha a szú el nem 
lepné. Ennek bizonyítására azonban rendkívül éles és 
linóm megkülönböztetésekre alapított kísérletekre volna 
szükség, s részemről jobban szeretem ezt egyelőre 
merő feltevésnek tekinteni. 

Továbbmenve a luczfenyö természetes felújítása 
ellen felvethető hátrányok elősorolásában, meg kell em
lékeznünk a magtermésnek évekig való kimaradásáról. 

Tudjuk, hogy a luczfenyvesékben rendszerint csak 
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minden 4—ö esztendőben szokott lenni magtermés. De a 
kisebb testületi erdők általánosan ritkább zárlatu és vegyes 
korú állabjaiban mindig kedvezőbb magtermésre számit
hatunk ; és fel sem tehető rendellenes viszonyoknak kel
lene bekövetkezni, hogy a felújításra megállapított törvé
nyes határidőn belül, a bevetődés ne sikerüljön. 

Magától értetik, hogy ha esetleg jól zárt egykorú 
állab okkal van dolgunk, akkor a magtermés előmozdítása 
végett, a rendes használatra megállapított idő előtt, elő
készítő vágást alkalmazunk. 

S ha mégis bekövetkeznék az, hogy vágásunk a vető-
vágástól számított öt év alatt fel nem újulna, akkor 
természetesen az alátelepitéshez folyamodunk és a szerzeit 
tapasztalások szerint, jó eljárás mellett, az olcsóbb alá
vetéssel is mindig czélt érhetünk. 

A természetes felújítás eredménye, tekintettel a tör
vény által a felújításra kiszabott záros időre és arra a 
természetes felújításnak szintén egyik hátrányaképen fel
hozni szokott körülményre, hogy a végső vágások alkal
mával a természetes bevetődésből bizonyos % a legkímé
letesebb használat daczára elpusztul, nem lehet annyira 
kedvező és tökéletes, hogy erdőgazdaságunk mai állapota 
mellett az utánpótlást mellőzhetnők; erre a műveletié 
azonban már legalkalmasabb az ültetés. Ez az elkerülhetlen 
beavatkozás egyúttal arra is alkalmat nyújt nekünk, hogy 
luczosaink közé más alkalmas fanemét elegyítsünk. 

Oly erdőknél, melyeknek hozamait a birtokos nem 
használja fel egészen, a hozamfeleslegnek megfelelő 
területet czélszerü külön üzemosztályba foglalva kezelni. 

A rendszeres és kíméletes kihasználást igénylő ter
mészetes felújítás érdekében és a termeléssel járó vállal
kozói nyereségnek a birtokos számára való biztosítása 



5 6 4 

szempontjából egyaránt kívánatos, hogy a vágás és ki
szállítás munkája házilag eszközöltessék. Hozzáférhető és 
a szükséges úthálózattal berendezett erdőknél a természetes fel
újítás ebben az esetben is minden nehézség nélkül menni fog. 

Egészen másként áll azonban a dolog ott, ahol az 
értékesítendő erdőket nehezen lehet megközelíteni; ahol 
felhasználható utaink nincsenek és a szállítási eszközök 
létesítése nagy költséggel és nehézségekkel jár. 

Tudjuk azt, hogy mennél nagyobbak az üzemi be
fektetések, annál kevesebb értékű az erdőnk; és másfelől, 
hogy az üzemi befektetéseknek a fa tőáraira való hatása 
a termelendő anyag mennyiségétől függ. És épen ebben 
rejlik a helyezet nehézsége, mert a fejlődés törvénye szerint 
a tulajdonjog ezekben a félreeső erdőrészekben is szorosabb 
meghatározást és törvényes védelmet nyert; a közös 
gazdaság ősi rendszere a szabad rendelkezésen nyugvó 
belterjesség érdekében alkotott törvényeink fokozatos végre
hajtásával kevés hiján itt is kiesett a napi kérdések so
rából és a felosztás folytán sok oly birtok keletkezett, 
melynek 20—30 évi hozama, sőt néha összes fatömege 
sem elegendő egy biztos és rendes üzlettel járó be-
fektelésekre. 

Ha tehát a birtokos helyzete vagy az állabok egy 
részének kora avagy épségi állapota okvetlenül kihaszná
lást illetőleg értékesítést kíván, azt ebben az esetben ked
vezőtlen árak mellett is csak ugy tehetjük meg, ha a még 
fentartandó és legjobb fejlődésben levő állabokból egészít
jük ki a készletet; de ezzel az erdőtulajdonos hosszú 
időre meg van fosztva a forgalmi eszközök fokozatos ter
jedésével okvetlenül várható kedvezőbb értékesítés lehe
tőségétől. Hogy mekkora lehet ez az elvesztett előny, arra 
nézve legyen elég csupán azt felhoznom, hogy p. o. 
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Szolnok-Doboka vármegyében a szamosvölgyi vasútnak 
1886-ban történt megnyitása óta a faárak, az erdőknek a 
vonalhoz való közelsége szerint, 25—50%-kal emelkedtek. 
Még nagyobb a baj ott, hol az ilyen elzárt erdő faállo
mányát csak kis részben képezi keresett értékes anyag, 
mert annak értékesítéséről — legalább egyelőre — szó 
sem lehet. 

Önként érthető, hogy a hozamok csoportosításával és 
hosszú szünetelésekkel történő használatoknál csak taroló 
vágást lehet alkalmazni. Minthogy a közösség megszünteté
sére fennálló törvényeknek a magántevékenység érvényesü
lésén alapuló elve semmi kivételt sem ismerhet, az 
akadályok elhárításának módját azokon kivül kell keresni. 
Részemről két módot tudok, melylyel a bajon segíteni 
lehet: egyik mód társas szerződés alapján az ilyen erdőket 
kezelés szempontjából egyesíteni, a másik pedig az erdők
nek üzemileg egymással vonatkozásban való berendezése. 

Az első esetben a siker biztosabb, az előnyök 
nagyobbak, mert az egyesitett erdők, a birtokhatárok fen-
tartásával, a körülményeknek legjobban megfelelő üzemi 
beosztást nyerhetnek, amelynek állandóságát a legkevesebb 
egy fordaidőre szóló szerződéses állapot teljesen biztosítja. 
A baj azonban az, hogy igen nehezen kivihető; amire 
nézve közvetlen tapasztalataim vannak. 

A második megoldás sokkal egyszerűbb, mert az ér
dekek egyeztetése — körülményes, nehézkes és reábeszélő' 
tárgyalások nélkül — magában az üzemtervben megtörténhe
tik. Az egyes erdőbirtokok itt külön-külön ugyan, de a 
többire való tekintettel egy egységes tervezet alapján 
szabályozhatnak, ugy, hogy az egy kiszállítási területre eső 
birtokok egy képzelt üzemtest vágássorozatai gyanánt sze
repelnek. Ha a berendezés körültekintéssel és helyes szá-
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raitással történik, a természetes felújításnak is tudunk itt 
tért biztosítani és elérjük mindenek felelt fatermékeinknek 
sokkal előny ösebb értékesítését. Hátránya azonban az 
előbbivel szemben az, hogy egy vagy más körülményből 
folyólag valamelyik birtok terve változást szenvedhet, ami 
az összhangzatos kapcsolatot némileg zavarhatja. Szükséges 
ehez továbbá az is, hogy az egyes birtokoknak tervei 
megbízható forrásból kerüljenek ki, ne pedig — tisztelet 
a kevés kivételnek — vásári módon működő vállalatoktól. 

Az előzőkből következetesen folyik, hogy a nagy 
uradalmak kedvező szállítási viszonyok között levő erdő
ségeiben szintén nincs elegendő ok, a fenyőerdők — kö
zelebbről pedig a luczfenyő — természetes felújítását 
mellőzni: sőt bizonyos talajviszonyok között a felújítás 
biztonsága szempontjából ez elkerülhetlen, amint azt 
fennebb előadni szerencsém volt. 

Kedvezőtlen domborulati és nehéz kiszállítási viszo
nyok között, ahol kényszerítve vagyunk nagy vágássoro
kat és ennek folytán nagy vágásokat képezni, a hol a 
faanyag kihozatala nagy befektetéseket igényel, a gazdaság 
lassúbb mozgása miatt a természetes felújítással járó hasz
nálati módokról általánosságban le kell mondani; ami 
azonban nem zárja ki azt, hogy a tarvágás mellett a 
természetes felújítás is itt-ott a maga helyén alkalmazást 
ne találjon. 

Ami a vágás módját illeti, részemről határozottan a 
fokozatos felújító vágás mellett foglalok állást, mint amely 
ami viszonyainknak legjobban megfelel. Nem kell ugyanis 
feledni azt, hogy nálunk az erdőknek a mezőgazdaságot, 
jelesül a marhatenyésztést is támogatnuk kell, és az erdő
gazdálkodás szorosabb ellenőrzésének lehetőségével is szá
mot kell vetni, ami a természetes felújítással járó többi 
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módok mellett jórészt ki volna zárva. Hogy az ajánlott 
vágásmód miképen vitessék keresztül, hány vágást alkal
mazzunk, hol foganatosítsuk vagy melló'zük az előkészítő 
vágást, milyen mértékű legyen ennél a vágásnál a megritkitás, 
a vetővágás után hány vágást alkalmazzunk még stb., 
ez mind a helyi viszonyoktól függő oly kezelési részlet
kérdés, melynek legczélszerübb megoldási módját minden 
szakember el fogja találni. Annyit azonban megjegyezni 
kívánok, hogy kavicsos, sekély, laza szerkezetű talajon a 
ritkítást mindig czélszerű tél idején, erösebb fagy mellett 
teljesíteni, mert különben a fadöntés alkalmakor a szom
szédos törzsek meginognak és elszáradnak. A hegységi 
sekély talajon fekvő luczfenyvesék vágásszélein minden 
kezelő előtt nagyon jól ismert kiszáradásnak ez az oka és 
nem a napfény erösebb behatása következtében keletkezett 
szú-megszállás, amint azt még a rovarkárositásokról bekül
dött hivatalos jelentésekben is sokszor olvashatni. A szú 
itt sem ok, hanem csak okozat. 

Miután a vágásmódra nézve ilyen határozott állást 
foglaltam el, meg kell emlékeznem két szakközleményről, 
amely ennek a kérdésnek részleteivel foglalkozik. 

Az egyik közlemény, amely a Forst- und Jagd-Zeitung 
1896. évi 45 . számában jelent meg, a luczfenyö elegyben 
való nevelésének és természetes uton való felújításának 
rövid méltatása után áttér a vágásmódokra és az általában 
ritkítással járó vágásmóclok fennebb tárgyalt hátrányainak 
elősorolása után következtetésre jut, hogy a lucz
fenyö természetes felújítására legczélszerübb az ugró és 
a katlan- vagy lyukvágás. 

Az ugró vágásokat a hegységekben ajánljo és előnyei 
képen felhozza, hogy a nedvesség, eső akadálytalanul 
jut a felújítási területekhez, a csemeték a jótékony oldal 
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árnyékolásban részesülnek, a elöntés és kifuvarozás káro
sításaitól meg vannak kiméivé és a szükséges mesterséges 
erdősitést is bármikor foganatositani lehet. 

Tudjuk, hogy ez a vágásmód a gyakorlatban nem 
bizonyult jónak. A szállítás itt nehezebb és költségesebb, 
mint a tarvágásnál és az a több költség semmiben semtérül 
meg, minthogy a magtermés ennél a vágásmódnál kevesebb, 
mint a ritkitott állabokban és a letarolt pászták rendszerint 
begyomosodnak, mielőtt a természetes felújítás sikerült 
volna rajtuk; a begyomosodott talajon aztán a mesterséges 
erdősítés nagyon költséges, nehéz és kétes eredményű. 
Ugró vágásoknál a szélveszély is nagyobb, mint a foko
zatos felújításnál, a talajvédelem pedig az előbbinél hatá
rozottan kisebb. 

Á katlan- vagy lyukvágásnak, amely egymástól két 
törzshosszuságnak megfelelő távolságban alkalmazott és 
egy-egy törzs hosszának megfelelő sugárral képezett kerek 
vágásterületekből áll, előnyei gyanánt felhozza a közlemény, 
hogy a világosság, eső, nedvesség a talajhoz hozzájuthat, 
amely emellett védve van a kiszáradástól, gyors bevetényülés 
esetén nem kell a végvágással sietni, mint a fokozatos 
felújító vágásnál, a mesterséges erdősítésnek mindig van 
tere, csoportszerü elegyet hoz létre és a legjobban, leg-
viharállóban növő állabokat alkotja. 

Ezt a vágásmódot, amint az természetes is, különösen 
az úthálózattal jól ellátolt sik területre és lankás helyekre 
ajánlják. Nálunk a dombvidéki és középhegységi erdei
fenyvesek, kim életi terek és oly véderdő jellegű hegyoldalak 
fenyőállabjainak felújításánál volna alkalmazható, melye
ken a sziklás, rossz talajú, nem ritkítható meredek részek 
mélyebb talajú és lankásabb terekkel váltakoznak, ha t. i. 
a kiszállítás legyőzhetetlen akadályokba nem ütközik. 
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A másik közlemény Firbász Adolf szaktárs urnák e 
lapok 1896. évi november havi füzetében «Á hegységi 
luczfenyvesek neveléséről» megjelent értekezése. 

Firbász szaktárs ur a tarvágásos lucz-erdőgazdálkodás 
keletkezésének és jelenlegi általános elterjedésének okát 
abban találja, hogy a luczfenyő, akár ültetéssel akár ver
tessel újíttatott fel, az állab zárlatát könnyen helyreállítja. 
Károsnak tartja és elitéli ezt a rendszert és híve a lucz
fenyő természetes felújításának, mert a mesterséges uton 
telepitett állabok középkorukba való átmenetüknél nem 
bizonyultak be életképesnek; váltakozva hó- és széltörések, 
a szú és az apácza-rovar fellépésének veszélye, valamint 
szárazságnál a gyakori tüzesetek és tetemes lecsapódásoknál 
a talajcsuszamlások is fenyegetik létüket. 

A természetes felújításról azt tartja, hogy az a magas 
hegységben legtöbb esetben előnyös lesz, és a mestersé
ges erdősítésnek csak a széltől és hótöréstől teljesen men
tes helyeken ad helyt. Nem ajánlja azonban a luczállabok 
telepítését vetés utján, «miután azok a helyenként ki nem 
kerülhető tulsürü állásuknál fogva, valamint fiatalabb 
korukban a létért kifejtett kemény küzdelmükben leginkább 
ki vannak téve a mesterséges luczfenyőfelujitásokkal 
járó veszélyeknek.» 

Tudomásom és meggyőződésem szerint, a tarvágásos 
gazdaságot tisztán a természetes felújítási módoknál köny-
nyebb és olcsóbb fatermelésből és kiszállításból eredő 
kedvezőbb jövedelmezés teremtette meg. És bármennyire 
üdvös s jótékony hatású volna is a magas hegységi szegény 
talaj védelme, valamint a felújítás sikerének biztosítása 
szempontjából a természetes felújítás, arról ott igen sok
szer épen ebből az okból kell lemondanunk, még akkor 
is, ha a természeti viszonyok — s ezek között a széltől 
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való védettség — annak alkalmazását megengednék. Mert 
a szelet okvetlenül a természetes felújítással járó haszná
lati módoknál hátrányos tényezők közé kell soroznunk és 
Firbász szaktárs ur állításával ellenkezőleg a szél- és hó-
töréstől mentes helyeken a természetes felújításnak adunk 
előnyt: minthogy kísérletek bizonyítják*, hogy az ültetett 
állabok a hótöréstől kevesebbet szenvednek. 

Nem tudom elérteni, miért akarja a magas hegységben 
a luczállaboknak vetés utján való telepítését minden áron 
kerülni akkor, a mikor ez fanem természetes felújításának 
hívei közé szegődik. Hiszen a természetes felújításhoz leg
közelebb áll a vetés. Avagy talán képesek vagyunk a 
természet munkáját ugy szabályozni, hogy tulsürü fiatalo
saink ne keletkezzenek? 

A sikeres természetes felújításnak, ha nem is mindig 
a teljes, de a csoportos tulsürü állás annyira ismertető 
jellege, hogy abból a fiatalos eredetére csalhatatlanul 
reá tudunk ismerni. Nem az a hátránya a vetésnek, hogy 
tulsürü fiatalosokat eredményez, hanem inkább az, hogy 
napnak kitett, száraz oldalokon, szegényebb talajon védő 
állab nélkül egyáltalán nem sikerül. 

Magam is ugy tartom, hogy az ültetett luczfenyvesek 
épségi állapotához sok szó fér. Tudjuk, hogy a luczfenyö 
igen érzékeny, kevés visszaszerző képességű fanem; és 
ha ennek csemetéjét az ültetés alkalmakor csak egy kissé 
is megsértjük, az magával neveli a betegségnek foganta
tásakor beleoltott csiráját. 

Már pedig olyan ügyes, gyöngéd érzékű és jóakaratú 
munkásaink sehol sem állanak rendelkezésünkre, hogy a 
nagyban való ültetésnél a csemetéknek jó százaléka 
sérülést ne szenvedjen. A mesterséges erdősítésnek Firbász 

*) Erd. Lapok 1888. október havi füzet 918. lap. 
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szaktárs ur által olyan általánosságban kimondott «predes-
tinatió»-ját azonban még sem fogadhatjuk el; mert eltekintve 
az idő előtt bélkorhadt törzseknek széltől való károsodá
sától s az azzal járó szú fellépésétől, a többi elősorolt 
veszedelemre nézve a természetes és mesterséges uton 
keletkezett állabok között semmi különbség nincs: sőt 
ellenkezőleg előbbieknél azok még sokkal válságosabbak 
szoktak lenni. Mivel a magas hegységi viszonyok, Firbász 
szaktárs urnák saját beismerése szerint is, az áterdőléseket 
legtöbb helyt nem engedik meg, vájjon jó kivitelű mes
terséges erdősítéssel, avagy természetes felújítással éri-e 
el az értekezésének nyolczadik bekezdésében megalkotott 
nagyon szép állab képét? 

Tehát mindent a maga helyén! 
A vágás módjának megállapítása tekintetéből fel van 

véve az az eset, a mikor egyenlő korú, tiszta luczosokat 
kell természetesen felújítani. 

A feladat megoldása korán beállítandó, mérsékelt, 
gyakran ismétlődő és gondos áterdőlésekkel kezdődik. 
A további kezelésre nézve széltől védettebb helyeken, mély 
és üde talajnál ajánlja a tarolás korának utolsó harma
dától kezdve a gyérítést, amely egyúttal előkészítés a 
mag- vagy vető-vágásra. 

Magvágatnál szélvédett helyeken a lyuk vagy katlan
vágásnak teljesen megfelelő eljárást ajánl. Szélnek inkább 
kitett helyeken az egyenletes elosztású vágásbeállitást 
tartja helyén valónak. 

Mindezekre, az előzőkben mondottak után, csak annyit 
bátorkodom megjegyezni, hogy Firbász szaktárs ur, a magas 
hegységi lucz fenyvesek neveléséről értekezve, a magas 
hegység viszonyaival nem vetett számot. 

Amint már emiitettem, a fenyvesek természetes fel-
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ujitása magas hegységi erdeinknek jó részében legyőz
hetetlen akadályokba ütközik, illetőleg a jövedelmezőségre 
való tekintettel okszerűen nem foganatosítható. De ha 
fenyveseinknek csak lk—1/i részében sikerül is ezt a 
felújítási módot alkalmazni, hazánkban évenkint legkeve
sebb 60—80 ezer forintot takaríthatnánk meg az erdők 
felújítása czimén. 

Méltán büszke lehetne a magyar erdészet, ha tisztán 
az okszerűség révén megtakarított ilyen tekintélyes összeg
nek évről-évre legalább felével járulhatna annak a közgaz
dasági műnek felépítéséhez, melynek terve az erdőtörvény 
harmadik czimében van letéve. 

A z erd ő a  történelemelótt i korban.* ) 
Közli: Pech Dezső, m. kir. erdőmester. 

Valamely vidék erdőtenyészete magán viseli ugyan
azon vidék flórájának jellegét is. Az egyes fanemek elő
fordulása, másoknak hiánya, a fák csoportosulási módja, 
a fajok, melyekhez az előjövő fanemek tartoznak, mind
megannyi tényező, melyek közreműködnek valamely vidék 
külsejének megalkotásában s annak állandó jellegét látsza
nak megállapítani. 

• Pedig ha tovább megyünk és kutatjuk erdészeti flóránk 
eredetét, meggyőződést szerzünk a felől, mennyire válto
zott a fatenyészet a különböző geológiai korszakokban. 
A jelenlegi flóra az egyes geológiai korszakok típusainak 

*) Források : az 1896. márczius 26.-án tartott belga erdészeti gyűlésen 
felolvasott és a „Bulletin de la société centrale forestiére de Belgique" folyó
iratban kivonatosan közlött „Az erdészeti flóra eredete' czimü értekezés; 
Szabó József: Geológia; Heer: Svájcz kőszénkorszaka; Beudant: Geológia; 
az „Erdészeti Lapok" 1896. évi IX. és X. füzete, stb. Közlő. 
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egyvelegéből áll s a legalsóbbrendü tipusok a legrégibb 
korszakok maradványai. Igy az ismeretes kannamosó és 
kotpafü elfajzott leszármazottjai az óriási Calamit-eknek 
és Lepidodetulron-okmxk, a melyek az ó-korban (kőszénfor-
máczió) az erdők nagy részét képezték. 

De hogy még tulmenjünk a Carfom-szisztémán, az 
azt megelőző Cambri-, Silur- és Devon-szisztémák a kü
lönben rendkívül gyéren előforduló növénymaradványok 
között (D. Cannon «Seiner et planter» czimü munkája 
szerint) már mutatnak a kannamosók családjába tartozó 
fanemü óriásokat, most már teljesen ismeretlen Cyperaced-
kat és egy igen érdekes fanemet, mely most is található 
a tropikus és szublropikus égöv alatt — az Araucáriá-t. 

De térjünk át a már emiitett kőszénformáczióra, 
vagyis CrtrfeoM-szisztémára, mely korból — kőszénbányá
szat üzése folytán — legtöbb /b,s\s<7-maradvány volt be
szerezhető. 

Az eddig talált fanemü maradványok a következők: 
A Stigmaria fieoides Brongt., — mely a kőszéntelepe

ken gyakran található s melynek a korpaíú-félékkel (Lgco-
podiaceae) való rokonságát legelőször Brongiart Adolf hires 
franczia paleopJi-glologus állapította meg, — az európai 
szárazföld legnagyobb és a kőszénformáczió legközönsé
gesebb növénye. Óriási fa volt ez, melynek ágai nem 
voltak, hanem a kúpalakú törzsből csak tűalaku levelek 
nyúltak ki. A gyökerek villaszerüleg elágaztak és messzire 
nyúltak el a törzstől. Gyümölcse toboz volt. 

Nagy mennyiségben található még a kőszénformá-
czióban a Lepidodendron VeWieimianum Sternb., mely 
szintén a korpaffí-félék családjába tartozik és jelentékeny 
magasra s vastagra megnőtt. Igy akadtak eféle famarad-
ványokra, melyek kerülete 12 láb és magassága 100 láb 
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volt. A Lepidodendron-nak egyébiránt villaalakulag szétágazó 
törzse volt, melynek kérge elült négyszögalaku pikkelyek
ből állott, levelei pedig liliomalakuak voltak. 

A kannamosók vagyis zsurlók őseinek, a Calamit-ekuek 
maradványai a kőszénformáczióban szintén előfordulnak. 
Ezeknek tagolt törzseik és egymás mellett körben álló 
ágaik voltak, mint a mostani zsurlóknak, csakhogy a levél
hüvely helyett, mely a zsurlókon a szárat szorosan körül
veszi, keskeny levelekből álló örves virágzataik voltak, 
melyek számos koszorúban övezték a vékony hosszú ága
kat. Gyümölcseik sem a törzs csúcsán, hanem az ágakon 
nőttek és pedig hosszú, többnyire vékony kalászokat ké
pezve. Az ókorból való Calamit-eknek három faja, a Ca-
lamites Suckowi Br., Calamites Cistii Br. és Calamites Saus-
surii Hr. ismeretes. A Calamites Cistii a Suckoivi-tő\ abban 
különbözik, hogy a törzs bordái keskenyebbek és közép
éllel vannak átmetszve; a Saussurii-i pedig kis levél-cso-
magai és hosszú, vékony kalászai jellemzik. 

Mint a kőszénformáczióban található maradványok, 
megemlitendők még a Pecopteris cyathea Schlott. és Pe-
copteris arborescens Schl., melyek a forró égöv vidékein 
honos faféle harasztokra emlékeztetnek. Ezek szintén 
tekintélyes törzseket alkottak, melyek szárnyalt levelekkel 
voltak ellátva. 

Közelebbről szemügyre véve a kőszénformáczió flórá
ját, az elég egyhangúnak mutatkozik és, a fajok számát 
tekintve, össze sem hasonlitható a mostani flórával; 

Heer szerint összesen 300 faj kőszénkori növény 
van csak s ezek közül csupán a kotpafü-félék, harasztok 
és zsurlók ősegyedei, továbbá a valószínűleg akkor szin
tén létezett Araucáriá-k és Cyperaceá-k magaslottak ki 
fává. Ha ezeket a fanemeket sürü tömegekben magunk 
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elé képzeljük s hozzávesszük még a párákkal terhes leve
gőt, a forró gőzölgő talajt, a néma csendet, melyet élő
lény hangja nem tör meg (madarak, emlős állatok még 
akkor nem léteztek), ugy előttünk az ó-kori erdő képe, a 
maga egyhangúságával és egyformaságával. Ez az egy
formaság megmaradt hosszú időkön át. 

Az ásatag maradványok szerint az egész terczier-korig 
a flóra csak annyiban mutat fel nevezetesebb változáso
kat, hogy a már emiitett Calamit-ek és Lepidodendron-ók 
mindinkább kevesbednek s helyüket lassanként a Cycadeá-k 
és Coniferá-k foglalják el; a Jura- és Kréta-szisztémában 
már pálmafák is mutatkoznak. A tulajdonképeni változás 
csak a terczier-kortól kezdődik. 

A meleg és nedvesség, vagyis az éghajlat gyakorolt 
mindenha legnagyobb befolyást a flóra alakulására. A nö
vényi fejlődés első korszakában az éghajlat az egész föld
gömbön meglehetősen egyforma volt s igy a növények is 
meglehetősen egyformán fejlődtek. A középkor végén 
(kréta-szisztéma) azonban a sarki tájak fokozatos lehűlése 
folytán az éghajlat egyformasága megszűnt s különböző 
helyeken más és más jelleget vett fel. 

A helyi éghajlatnak megfelelőleg fejlődtek a növények 
is s igy jutott minden vidék jellegzetes flórájához. Ebben 
az időben már megvoltak a Pinus-ok, a Piceá-k, a tölgy-ék, 
a bükk-ök, a füz-ek, a nyár-fék, a plátán-fák, a tulipán-
ifik, a juhar-ok, a dió-fák és pedig elegyítve nagyobbára 
olyan fanemekkel, melyek mai napság az előbbiektől el
különítve fordulnak elő, mint a magnóliá-k, borostyán-fák, 
oleander-ek, myrtus-ok, datolya-fák, aráliá-k, fahéj-fék, acá-
ciák és pálma-fák. 

A jelenlegi Fágus silratica nyomait lehet találni az 
arnovölgyi Pliocén rétegekben (terczier-korszak). A Fagus 
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cretacea a kréta-szisztémában (középkor) fordul elő s ez 
a bükkfák ősének tekintendő. A Quercus paleococcus Ung. 
és Quercus Gryplms Ung. a mostani tölgyfák törzsalakjait 
képezték és már az eoczén-szisztémában (terczier-korszak 
kezdetén) megvannak. 

A Castanea comressa, Castanea salinarum, Castanea 
Kulinyi Kov., Castanea atavia Ung. és az erdelyrészi Sza
kadatból való Castanea palaeopumiló And. szintén a ter-
czier-korbeli növénymaradványok közt találhatók és a jelen-
legi szelid gesztenyének ősei. 

Hazánk harmadkori rétegeiben még igen elterjedtek 
a Cupressinoxylon pannonicum Ung. és Tityoxylon Krauss 
nevü tűlevelű fa maradványai, A harmadkornak^oligoczén-
szisztémájában még a Sequoia Langsderfi Heer; a Taxo-
dium distichum miocenicum Heer, a törpe pálma (Sabal La-
wanonis), a babérfa és kámforfa fordulnak elő nagy meny-
nyiségben; nemkülönben a Taxoxylon Unger, mely a mai 
tiszafa ősének tekintetik s ezt szintén a terczier-kori réte
gekben a barnaszénben találják. Alapjában véve azonban 
a tiszafa sokkal régibb származású, mivel ez a fa a Gym-
nospermá-k (nyitvamagzók) közé tartozván, ennek a csa
ládnak egyes képviselői már az ó-korban az edényes 
virágtalanok közt is — hová a Calamit-ek és Lepidoden-
dron-ok szintén tartoznak — előfordul, a középkori réte
gekben pedig épen nagy mennyiségben lehet maradvá
nyaikra akadni. A tiszafa tehát a jelenleg meglevő fanemek 
között a legrégibb származásúak egyike. 

A kréta-szisztémákban az északi vidékeknek még tro
pikus jellege volt. A tudósok állítása szerént Európának 
átlagos hőmérséke ez időben 18—19° lehetett. Igy Grön
landban most is lehet találni növényi maradványokat, 
melyek megegyeznek Kalifornia és Japán jelenlegi ílórá-
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jávai. Európa, Ázsia és Amerika mérsékelt égöve alatt 
pedig szintén ekkor a pálma-iák, fahéj-fák, borostyán-ok 
(les lauriers), füge-fák, myrtus-ok, acaciá-k, mint a jelenlegi 
tropikus éghajlat kifejezői, tenyésztek. 

A terczier-korszak kezdetétől a lomblevelű fák uralko
dóvá váltak s egy nagy lépés történt az erdészeti Hóra 
mostani tipusa felé. A régi erdészeti flóra ugyanis a mos
tanitól leginkább geográfiai elosztása által különbözött. 
A fáknak ez a geográfiai elosztása pedig a sarkvidékek 
kihűlése folytán nevezetes változást szenvedett s a lomb-
fák az északi vidékekről lejebb szorultak. Az erdészeti 
flórának északról dél felé való vádorlása egyszerre tör
tént az egész északi féltekén, mind a három kontinensen: 
Európában, Ázsiában és Amerikában. Ebből következtet
hető, hogy a kréta-szisztémában más volt a tenger és 
szárazföld elosztása is, mint jelenleg s hogy az északi 
féltekén a három kontinens vagy összeköttetésben állott 
egymással, vagy közel szomszédságban levő szigetek köz
vetítésével közlekedett egymással. 

A növények északról dél felé való vándorlására nézve 
érdekes például szolgál a Sequoia. A Sequoia maradványait 
találni lehet Grönlandban a kréta-szisztémában, a terczier-
korszak különböző szisztémáiban, számos válfaja elterjedt 
aztán egész Európában, Ázsiában és Amerikában, a jelen 
korban csak Kaliforniában fordul elő s itt is csupán két 
válfaja ismeretes. Hasonló példát nyújt a tulipán fa. Ez a 
terczier-korszakban el volt terjedve egész Európában, Ázsiá
ban és Amerikában, most pedig már csak Amerikában és 
Ázsia keleti részén található. A lomblevelüek közül a ter
czier-korszak elején különösen az örökzöld levelüek voltak 
elterjedve; csak a terczier-korszak közepetájától kezdve—• 
midőn a sarkvidék kihűlése mindinkább érezhetővé vált 
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— jutottak túlsúlyra a télen át lehulló levelekkel biró 
lombfák. Az erdő a terczier-kor végén kitűnt fajainak nagy 
számával s leginkább hasonlitható az amerikai mostani 
erdei flórához. És ha európai ember az amerikai er
dőkbe kerül, azt a fanemek sokfélesége ugyancsak meglepi! 

Ha jelenlegi erdeink fanemei két nagy csoportjának: 
a tűlevelűeknek és lomblevelüeknek ősiségét szemügyre 
vesszük, ugy a fenyőféle fákat régibb származásúaknak 
kell tekintenünk, mint a lombfákat. A fenyőféléknek ugyanis 
már az ó-korban akadnak nyomára, mig a lombfákkal 
először csak a kréta-szisztémában találkozunk. És csak
ugyan a fenyőféléknek jelenlegi — a nedves levegőt 
igénylő — természete is jobban megfelel az ősi korsza
kok borongós, párával telt atmoszférájának, mint a lomb
levelű fák természete. 

Végül meg kell még említeni, hogy a jelen kort 
megelőző diluvium milyen befolyást gyakorolt erdeink kül
sőjére. 

A diluvium elején, mintegy átmenetként a harmad-
korból, volt a jégkorszak, mely alkalomkor a föld legna
gyobb részét jégkéreg borította, vagyis a magaslatoknak 
jelenlegi hó- és jéghatára a mostaninál jóval lejebb szo
rult és csak az alsóbb fekvésű helyek voltak hó- és jég
mentesek. A nagy hó- és jégtömegek annyira lenyomták 
az átlagos évi hőmérséket, hogy a terczier-korbeli flóra 
nagy részben tönkre ment. A jégkorszak elmultával pedig 
Európában a talaj alakulatok akadályozták meg, hogy az 
előbbi növényzet ismét megtelepedjék. Mig ugyanis Észak-
Amerikában a hegylánczok mind északtól dél felé halad
nak s igy az egyenlítői áramtól nem zárják el az orszá
got, addig Európában, de különösen a mi hazánkban, 
vagy a hozzá közel eső tartományokban a hegylánczok 
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keletről nyugat felé (nevezetesen a Balkánhegység és a 
déli Kárpátok) haladnak s igy áthághatlan akadályt képez
nek az egyenlítői meleg légárammal szemben. Hozzájárul 
még ehez, hogy Északamerika tengerpartját egészen a 36° 
északi szélességig a mexikói öböl meleg légárama mossa, 
mely a levegőt — messze be a szárazföldön — meg
melegítvén, jelentékenyen fokozza Északamerika egy ré
szének átlagos hőmérsékét. 

Mindezek a körülmények magyarázzák meg azt a 
tüneményt, hogy, ugyanazt az északi szélességet is feltéte
lezve, Amerika átlagos évi hőmérsége nagyobb Európa 
átlagos hőmérsékénél, hogy Amerikában sokkal több a fa
fajok száma s hogy Amerika egynémely faneme a meg
felelő szélesség alá tartozó fekvés mellett sem tud nálunk 
megélni. 

A negyedkori jégkorszak tehát befejezte azt, a mit a 
középkor kréta-szisztémája megkezdett, vagyis a fane
mek geográfiai elosztásának a jégkorszak adta meg a 
mostani képét. 

Lapszemle. 
A kés ő tölg y {Quercus pedunculata var. tardissima) előjövete-

léröl és magatar tásáról a „Gentralblatt f. d. g. For twesen" f. évi 
V. füzetében Nikodem Vilmos herczegi erdömester ujabb adatokat 
közöl. Minket ez a fanem annyira közelről érdekel s már is annyi 
gondos megfigyelés utján nyert adat van róla lapunkban följe
gyezve, hogy mulasztást követnénk el, ha az épen közzétett adato
kat amazok sorába fel nem vennők. 

Xikodem erdőmester Földes J. m. kir. főerdésznek és Cieslar 
A. dr.-nak ugyanazon folyóiratban (1894. évi VI. és 1895. évi VII. 
füzetben) megjelent közleményeire utalva a következőkbe foglalt 
megfigyeléseit adja elö. 
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A késő tölgy Zágráb és Sziszek közt is előfordul és pedig 
részben nagyobb, majdnem teljesen elegyetlen állabot alkotva, rész
ben a közönséges kocsános tölgygyei különféle mértékben ele
gyedve, 100—-150 m tengerszintfeletti magasságok közöt t ; e maga
sabb fekvésű helyeken fellép már a kocsántalan tölgy, még 
pedig előbb a kocsányos tölgygyei keveredve, mig végül az előbbi 
egymagában foglalja el az egész területet . 

A késő tölgy nagyobbára nedves talajon nő, s kevésbbé 
kedveli a száraz ta la j t ; legszebben a jó nyirkos talajon fejlődik. 

A Vescenica nevü erdökerületben (a bg. Thurn-Taxis-féle 
uradalomban) Drvosek üzemosztályban egy majdnem egészen ele
gyetlen s körülbelül 100 hold kiterjedésű késő tölgy állab v a n ; 
a közben előforduló néhány kocsános tölgy 1894-ben jól felismer-
hetőlog megjelöltetett , ugy, hogy a szóban levő ál labban egészen 
tiszta késő tölgymakkot lehet gyűjteni. A többi üzemosztályban a 
késő tölgy részint kisebb elegyetlen állabot alkotva, részint nagyobb 
területen elegyesen szintén előfordul. 

Azt a Francziaországban tet t megfigyelést, hogy a késő tölgy 
a mocsaras , söt még a tőzeges helyeken is jobban tenyésznék a 
kocsányos tölgynél, a Horvátországban előforduló egyedekről nem 
lehet m o n d a n i ; ellenkezőleg a gyakran elárasztott területek 
nedvesebb részein a kocsános tölgy inkább fordul elő. 

Földes szerint a késő tölgy a megfigyelt területeken kocsá
nos tölgygyei elegyedve nem fordul e l ő ; a fentebb jelzett terüle
teken el lenben ezt az elegyedést nagyobb kiterjedésben is lehet 
találni. A késő tölgy legjellemzőbb sajátságai, nevezetesen a kései 
fagy okozta károktól való védettség, s ennek következtében a ked
vezőbb törzsképzés, mit a késő tölgy a kocsánossal szemben 
még rosszabb talajon is fölmutat, továbbá a Tcorán fellépő rovar
károktól való védettség itt is mind megvannak ; a rovarkároktól 
való teljes védettségről azonban nem lehet szólni. Igy pl. a zelin-
cice-ozalji uradalomhoz tar tozó erdőkben a gyapjas pille okozta 
károktól a késő tölgy éponséggel nem marad t mentve. 1895-ben 
pedig egy más rovar álezái, mely rovart nem lehetett megállapí
tani , júniusban, mikor a késő tölgy levelei még egészen zsengék 
voltak, ezt a fanemet sokkal inkább megkárosították, mint a kocsá
nos tölgyet, melynek lombozata akkorra már erősebben kifejlett. 
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A hernyóklól és álczáktól eredő károsí tásokat illetőleg tehát 
ezek fellépésének idejétől függ minden, s mivel azok rendszerint a 
zsenge lombozatot kedvelik, a körülményekhez képes majd ez, 
majd az a tölgyfaj szenved tőlük többet. A már május végén fel
lépő hernyók a késő tölgyet még lombozatlanul találják s e miatt 
természetesen a többieket támadják meg. 

Ami a fagykárokat illeti, e tekintetben csak kivételesen tör
ténik meg, hogy a késő tölgy nagyobb kárt szenvedjen mint a 
kocsános tölgy s csupán abban az esetben, ha a kései fagy 
május vége felé vagy június elején következik b e ; a késő tölgy 
levélzete ugyanis éppen ebben az időtájban kezd fejlődni, mig a 
másiké már kinőtte magát s érzéket lenebbé is lett. 

Olyan kivételes eset 1895-ben fordult elö a Károly város mel
let elterülő Ozalj erdő Vomerscice üzemosztályában, hol a teljesen 
megfelelő helyen vetőágyakban fejlődött késő tölgy csemeték május 
vége felé elfagytak, mig a kocsános tölgycsemetéknek semmi baja 
sem esett. 

Azonban az úgynevezett májusi fagyok (a fagyos szentek 
napjai), melyek Zágráb vidékén is gyakoriak, rendszerint már el
múlnak, mikor a késő tölgy levelezni kezd s a gyakorlat számára 
ez a tulajdonsága a legbecsesebb a késő tölgynek. Ugy látszik, 
hogy a kur tább tenyészidönek a tömegtermelésre nincs kedvezőt
len befolyása. 

Általában elmondani, hogy a késő tölgy már fiatal korától 
kezdve gyorsabban nő, mint a kocsános tölgy, nem lehet. Ennek 
az állitásnak igazolására szolgálhat az a vescenicai erdökerület-
ben levő ültetmény, melyben mindkét tölgyféle egyidejűleg tele
píttetett meg s különbség azok közt a magasságra nézve nem 
mutatkozik. Meglehet különben, hogy a kocsános tölgy a fagytól 
többször is szenvedbet kárt, mig azt a késő tölgy elkerüli s igy 
utóbb mindenesetre előnyt nyerne a másik felett. 

A késő tölgyek jobb törzsfejlődésének különösen nedves 
talajon van meg a maga jelentősége, hol a tölgy közé oly czél-
ból, hogy a törzs szebb kifejlődésére jó befolyást gyakoroljon, 
árnyadó fanemet elegyíteni nem lehet, mivel az ilyen viszonyok 
mellett a gyertyán is megtagadná a szolgálatot. 
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Érdekes az a tény is, hogy a késő tölgy magva ugyanazon 
körülmények között később kel is, mint a többi tölgyé. 

1895-ben Cerje erdőkerüle tben ugyanazon a módon át telel
tetet t makkot vetettek el egymás mellett fekvő ágyakban . Mind 
április 26.-án. Az első kocsánta lan csemeték május 15.-én keltek, 
a kocsános tölgy csemeték május 31.-én s a késő tölgy cseme
ték június 15.-én. 

A jurjevaci erdőkerüle tben 1895-ben a kocsántalan tölgy 
lombja április 15.-étől 18.-áig feslett ki, a koesánosé április 25.-étől 
30.-áig, a késő tölgyé május 23.-ától 28.-áig. Az utóbbinak pá r 
egyede csak június elején zöldült ki. 

A kizöldülés tekintetében hasonló különbség mutatkozot t az 
uradalom többi erdőkerületében is. 

1895. évi május 16.-án és 17.-én helyenkint hó esett s a hó 
a már egészen ki lombosodott kocsános tölgyeket sok helyen le
nyomta s részben megkárosí tot ta . A hóesést fagy követte, minek 
következtében a kocsános tölgy elfagyott. A késő tölgy mind a 
két veszedelmet kár nélkül kiállotta. 

Az a körülmény, hogy a késő tölgy kevesebb makkot terem, 
a r ra vezethető vissza, hogy nyúlánkabb fejlődésénél fogva kisebb 
koronát növel. Teljesen szabadon álló vagy legalább egyik olda
lon erősebben elágazódott szegélyfák gyakrabban s több gyümöl
csöt te remnek. Virágját te rmésze tesen szintén r i tkábban éri a 
fagy veszedelme, mint a kocsányos tölgyét. 

Arra a kérdésre vonatkozólag, vájjon Szlavóniának oly hí res , 
szép erdei nem késő tölgyből állottak-e, Nikodem V. kielégítő 
választ nem tud adni, a mennyiben, u tána já rva a dolognak, kér-
dezősködése eredményte len m a r a d t ; pedig rendkívül érdekünk
ben ál lana, hogy e tekintetben bizonyosságra jussunk. Lehet külön
ben, hogy az oda való szakemberek majd szolgáltatnak erre nézve 
is adatokat . 

A sziszeid kereskedők messze vidékre széthordják a tölgy 
vetömakkot s bizonyosra vehető, hogy a közé a késő tölgy makkja 
is belekeverődik. Eképen a késő tölgy m á r eddig is sokfelé e l t e r 
jedt — valószínűleg igy terjedt el Ausztria-Magyarország ha tá ra in 
tu l i s , — anélkül, hogy tulajdonságai pontosan megállapíthattak volna . 

A késő tölgy előfordulását Magyar-, Horvát-, Franczia- és. 
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Oroszországban egyszerre je lez ték ; ugy látszik, Németországban 
nem találni meg, legalább — a mint Nikodem V. megjegyzi 
a tankönyvek s a folyóiratok nem emlékeznek meg róla.*) 

Mindenesetre megvolna a gyakorlati haszna annak, ha men
nél több helyen kisérletek tétetnének abban az irányban, hogy 
a késő tölgy, különösen erdőképzésre, a kevéssé jó talajon meny
nyire felel meg. Ismeretes , hogy a mariabrunni kisérleti á l lomás 
meg a magyar földmivelésügyi ministerium ebben az i rányban 
már tett lépéseket. 

Ar ra nézve, hogy a késő tölgy fatömcgtermése á l ta lában 
véve nagyobb-e a kocsános tölgyénél, a mint Földes a Magyar
országban megfigyelt állabokról állítja, — Nikodem V. szerént még 
beható vizsgálatokra van szükség. 

A késő tölgy makkját a kocsános tölgyétől alig lehet meg
különböztetni. Makkján szintén rajta vannak azok a finom hosszsávok, 
melyek a kocsános tölgy makkját, ha még ki nem száradtak, a 
kocsántalanétól megkülönböztetik. 

Erre a csalhatat lan ismertető jelre, melyet maguk a kereske
dők se igen vettek figyelembe, a szaklapok ujabb időben többször 
figyelmeztettek s ez a jel tényleg teljesen alkalmas arra , hogy a 
kocsános- és kocsántalan tölgy makkjának felcserélésétől megóv
jon. Pedig van év, mikor csak az egyik féle tölgy terem sok 
makkot, mikor a z t á n . a másiknak á ra felszökik s a kereskedőket 
a makkok felcserélésére illetve keverésére csábítja. A nedves, 
mélyen fekvő területek beerdösi tésére a kocsántalan tölgy haszna
vehetetlen, épen ezért igen fontos dolog, hogy a jelzett czélra 
tiszta kocsántalan tölgymakkot szerezzünk be. Sokan ugyan még 
mindig beleesnek a hibába, hogy kocsános tölgymakk h iányában 1 

a kocsántalanét rántják elő, ha meg nem felel is neki a t e rü le t ; 
csakhogy az eredmény az tán gyatra is lesz. 

A horvátországi tölgyesekben, hol az idősebb állabok léte
sítésében o t t még elő nem f o r d u l t fanemnek mesterséges megtele.; 

*) Erre nézve a „Centralblatt f. d. g. F.-w." szerkesztője jegyzetképeri 
megemlíti, hogy a késő tölgyről már megemlékeztek: Xördlinger H.. dr. az 
„Alig. F. u. J.-zeitung" 1850. évf. (Inleressante spiitausschlagende Eiche, 
Quercus peduneulata tarda Xördl.) és Sthwappách A. dr. a „Zeilschrift f. 
F. u. J . w." 1895. évf. (Die Juni-Eiche.) 

ERDÉSZETI LAPOK. 39 
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pitésévei az emberek még részt nem vettek, hanem mindent maga 
a te rmészet tett meg. jól lehet látni, miként húzódott el a kocsán
ta lan tölgy az áradásos és nedves helyekről a magasabb, szára
zabb területekre ; ez is mutatja, hogy ál talában véve jobb törzs
képzése daczára sem tenyészthető a mély fekvésű területeken, 
melyek elfoglalására és hasznosí tására a hasonlóképen jó növésű 
késő tölgy inkább lehet hivatva. 

Közleményének zárszavában Nikodem V. sajnálkozva említi 
meg , hogy Csehországba helyeztetvén át, a horvátországi késő 
tölgyre vonatkozó vizsgálódásait nem folytathat ta; kifejezi azon
ban abbeli reményét , hogy ott marad t szaktársai közt bizonyára 
vállalkoznak, á kik az ö vizsgálódásainak fonalát felveszik s ujabb 
adatokat szolgál tatnak az érdekes fanem természetének teljes 
felderítésére. (Sylvius.) 

A z u j országo s fóerdömester . 
A magyal' erdészetnek bizonyára mindannyiunk által 

kedves hir gyanánt hallott nagy eseményéről kívánunk e 
czim alatt megemlékezni. Nagy eseményről, mert az állás, 
melyről szó van, országunk egyik legjelentékenyebb köz
gazdasági ágazatának igazgatásánál a legelső, a legnagyobb ; 
— mert az erdőgazdaság általános fejlődésének irá
nyítása s ezzel együtt ugy az erdőbirtokosok anyagi érde
keinek előbbrevitele, valamint az erdészet körében fára
dozó tisztviselői kar szolgálati ügyeinek igazságos és 
jóakaratú kezelése jórészt annak a férfiúnak egyéni ké
pességétől és tájékozottságától, bölcs belátásától és tapin
tatosságától, igazságszeretetétől és jószívűségétől van füg
gővé téve, a kit a Felség bizalma ministerének erdészeti 
ügyekben legelső tanácsadójaként e szép, de terhes hiva
tásokkal egybekötött állásra emel. S midőn a Felség 
bizalma erdészetünknek tapasztalatokban leggazdagabb 
úttörő munkásai közül azt választotta ki s állította oda 
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vezetőül, a kinek majd mindannyian tanítványai vagyunk, 
a ki iránt tehát az igaz megbecsülés, a benső tisztelet 
majdnem mindannyiunkban már akkor érlelődött meg, 
mikor hevülékeny fiatal lélekkel lelkesedve mindenért, az 
erdészeti tudományokban való ismereteinknek első alap
köveit rakosgattuk le az akadémia falai között; a kinek 
tiszta jelleme, férfias gondolkozása, erős igazságszeretete, 
egyenes nyíltsága s igaz jóindulata mindannyiunk előtt 
ismeretes, — méltán okozott örömöt és megnyugvást a 
hir, mely az uj országos főerdőmester kinevezéséről szólt, 
mert tudjuk, hogy az uj vezető az erdészetnek s az erdé
szet munkásainak egyaránt igaz hive és barátja. 

* 
A magyar erdőgazdaság ma is még fiatal korát éli. 

Fejlődésének nagy izmosodásra van szüksége, szervezeté
nek még jobban ki kell bontakoznia, eszközeit javítania, 
gyarapítania kell, tevékenységével még bensőbben kell 
beleolvadnia az ország általános közgazdasági fejlődésébe, 
hogy a reá váró s általa szükségképen betöltendő szere
pet hiánytalanul betölthesse. 

Sok intézményünknek még csak alig indult meg a 
csirája, soknak eszméje is csak gondolatban él. 

Haladásunknak sok még az akadálya, s az erő, a 
mire erdészetünk utalva van, a maga — kevés külső 
támogatásra találó — saját ereje: még mindig nem elég 
a fennakadáslalan és kellően gyors haladásnak teljes biz
tosit ására. 

Törekvéseinknek — fent és lent — aligha több a 
barátja, mint az ellenese, s mily sokan vannak a kívü
lünk esők közt - és vannak, sajnos, magunk között is 
— közönyösek. 

S ha már magunkról szólunk, az itt-ott tagadhatat-
39* 
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lanul tapasztalható közönyösségnek szülőoka gyanánt rá 
kell mutatnunk arra a küzdelmes helyzetre, arra a terhes^ 
de kellő méltánylásban mégis alig valahol részesített szol
gálatra, melyben a máról holnapra, újra meg újra meg
ismétlődő fáradalmak s küzdések által lenyomott lelkesedést 
jórészt csak az egyéni buzgalom frissítheti föl, mert ked
vezőbb s biztos kilátást nyújtó jövője szakunk alkalma
zottainak — bármily alkalmazást vegyünk is szemügyre 
— alig van olyan, a melyik egymagában képes lenne fel 
is lelkesíteni. 

A legutóbbi évtizedek alatt elért nagy eredmények, a 
megfeszített munkának, a helyes irányban vezetett fárad-
hatlan tevékenységnek sikerei s erdészetünknek e réven 
elért s folyton növekvő tekintélye azonban megnyugtató 
biztatást nyújthatnak arra nézve, hogy a viszonyok ala
kulásának tudással, erős kézzel és igaz jóakarattal igen 
hathatósan irányitható természetes folyamata mindent ja
víthat, mindent pótolhat, a nő orvoslásra, a mi pótlásra 
szorul. 

Bizunk abban, hogy igy lesz a jövőben is, mert 
bízunk az uj országos főerdőmesternek tudásában, erős 
kezében s igaz jóakaratában. 

S egyszersmind hazánk és önmagunk javának elő
mozdítása érdekében s szakunk iránt való hazafias ragasz
kodásunknak teljes melegével óhajtjuk is, hogy az uj or
szágos főerdőmester jól megtalálja tudásával az irányt és, 
utat, mely erdőgazdaságunknak hazánk javára váló üdvös 
továbbfejlesztésére vezet; erős kezével sikeresen választ
hassa ki és alkalmazhassa azokat az eszközöket és módokat, 
melyek szakunknak továbbvirágzását biztosítani képesek; 
s igaz jóakaratának érvényre juttatásával sikerüljön néki 
az erdészet alkalmazottainak sorsán javítva, azokat olyan 
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mértékű hálára is kötelezni, mint a mily mértékű tiszte
ieltel és nagyrabecsüléssel, bizalommal és örömmel üdvö
zöljük őt most, magas állásának elfoglalásakor! 

* 
Sóltz Gyula 1837-ben született Iglón, Szepes vármegyében. 

A középiskolát (gymn.) Iglón, majd Rozsnyón és Késmárkon já r ta 
ki s azután az erdészeti tanfolyam hal lgatása czéljából Selmecz-
báhyára ment . Akadémiai tanulmányai t 1858—1861. évek alatt 
elvégezvén, a kincstár szolgálatába lépett s az erdészeti állam
vizsgát 1862-ben. mint a körmöczbányai erdöhivatal kerületébe 
ideiglenes minőségben kinevezett érdészjelöl t , tette le Budán, mire 
a következő évben erdögyakornokká neveztetet t ki. 1865-ben már 
helyettes erdész volt Bélabányán, 1867-ben pedig a kincstári és 
a rezervált erdők kezelésével is megbízott selmeczbányai föbánya-
grófi hivatalhoz osztatott be helyettes-fogalmazói minőségben s itt 
lett 1868-ban fogalmazó. 1869-ben pedig erdőrendezö. Kevéssel 
utóbb erdőmesterré neveztetet t ki a diósgyőri koronauradalmi 
erdőhivatalhoz, hol szintén rövid időt töltött, a mennyiben a gya
korlati erdőkezelés terétől megválva, tehetségét a szakokta tásnak 
kellett szentelnie. 1871-ben ugyanis, mint ideiglenes tanár , a sel
meczbányai akadémiára küldetett s ott a következő évben erdő
tanácsossá s rendes t aná r r á neveztetet t ki, 1884-ben pedig főerdő-
tanácsossá . Tanárkodásának ideje alatt , 1878-tól kezdve egyszer
smind az akadémia aligazgatója is volt, a mennyiben erre az? 
állásra 3—3 évenkint ismételten öt választották meg, mignem 
1893-ben a m.-szigeti m. kir. erdöigazgatóság vezetésével bízatott 
meg. Ekkor kapta , mint erdőigazgató, a ministeri tanácsosi czimet. 
Mikor aztán a földmivelésügyi ministerium erdészeti főosztályában 
a kincstári erdők ügyosztályának vezetője, Scholcz Rezső, 1895-ben 
nyugalomba vonult, az eként megüresedet t állásra ő rendeltetet t 
b e ; midőn pedig Bedö Albert az államtitkári teendők teljesítésé
vel megbízatott, átvette az egész erdészeti (1.) főosztály vezetését . 
Végül most Ö Felségének Bécsben f. évi július 15.-én kelt legfelső 
elhatározásával országos föerdőmesterré s a földmivelésügyi m. kir. 
minister f. évi 7315. számú rendeletével ugyanakkor az erdészeti 
államvizsga bizottság állandó elnökévé neveztetett ki. 
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Tanár i működéséről Vadasnak „A selmeczbányai m. kir. erdő
akadémia tör ténete és i smer te tő je" cz. munkájában a következő
ket o lvassuk: „Sóltz Gyula neve szintén hozzáforrott a magyar 
erdészeti i rodalom s a magyar szakoktatás megteremtésének küz
delmes munkájához . Mint az erdőrendezés , erdőér tékszámitás , 
erdőbecslés, erdészeti statisztika és i rodalomtörténet t aná ra egész 
odaadással és szeretet te l oltotta be e tudományok s á l ta lában a 
magyar erdészet fejlesztése, emelése iránti hajlamot és igyekezetet 
a keze alól kikerült fiatalabb nemzedék szivébe. Mint al igazgató, 
ha tha tós védelme alá vette az akadémián az erdészeti okta tás 
ügyét s mint kiváló szakember , mindig elismerést és becsülést 
szerzet t a magyar erdészetnek. Tanárkodása utolsó éveiben ké 
szült el a kisiblyei akadémiai erdöbirtok üzemterve is, a mely 
most is alapját képezi az ot tani gazdálkodásnak. Hosszabb időn 
á t volt az akadémiai ifjúsági segélyzöegylet elnöke is, mely az ő 
gondos és szakavatot t vezetésének köszönheti felvirágzását s va
gyonának megtöbbszöröződését . . . . De a magánéle tben is mindig 
kiváló helyet foglalt el. Ugy Selmeczbányán, mint Máramarosban 
törvényhatósági bizottsági tag volt s tevékeny részt vett a köz
ügyekben. Selmeczbányán tagja volt az erd. albizottságnak, fel
ügyelője az ágost. hitv. egyháznak s már igen rég óta választmányi 
tagja az Országos Erdészet i Egyesületnek." (Sylvius.) 

Rutska Tivadar , 
Az erdészeti ügyek igazgatásának ujabb korszaka 

kezd kibontakozni. 
Azok a férfiak, akik az ország erdőgazdasága iránt 

való szeretettel, munkaerejük teljességével, munkakedvük 
rugalmasságával s tevékenységük czéljának áldásos voltába 
vetett teljes bizalommal vettek részt az alapvető munkának 
teljesítésében: lassankint lelépnek a küzdelem teréről, a 
vezető szerepet fiatalabb erőknek adják át, akik tanúi, 
munkatársai voltak az ő működésüknek, fáradozásaiknak 
és sikereiknek, ügybuzgalmuknak és érdemeiknek. 
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Természetes következménye ez az idők megszünés-
telen folyamatának, melyen a napok és évek egymásutánja 
lepereg s mely alatt a legtüzesebb hév is meglanyhul, a 
legszivósabb erő is megfogyatkozik, a legrugékonyabb 
munkakedv is megfárad és a legbuzgóbb tevékenység is 
megérzi a kor éveinek hova-tovább, annál nyomasztóbb 
súlyát. 

Természetes ez igy, de azért érzésünknek, elménknek 
egyaránt visszatetsző. S valahányszor közvetlen körünkben 
esik meg olyan eset, mely e gondolatokat megint felveri 
bennünk, hiába tagadnók, mély komolyság nehezedik a 
lelkünkre s elnyomja a napi izgalmakból élő, ingatag in
dulatokat s elsöpri a hirtelen benyomások alatt támadt 
napi Ítéletek hosszú sorának zavaros képű mozaikját, hogy 
tisztább látással Ítélhessünk s megnyugtatásra találjunk. 

A munka terén, ugy mondjuk, nincs senki — pótol
hatatlan. De másfelől mindannyian aggódva látjuk az ürt, 
ami a jó, a buzgó, a tevékeny munkásnak, a gondos, a 
tapintatos, a tapasztalatokban gazdag vezetőnek nyomán 
támad, ha sikeresen betöltött helyéről távozik. S a távozót 
kivált azok tudják legjobban megbecsülni, akiknek kezébe 
a munka eszközei örökül átszálltak, akik a kitiport ösvé
nyen előbbre haladni hivatvák. És csak ott, ahol az alapok 
jól vannak lerakva, a hol az épités terve jól ki van dol
gozva, a hol jól megválasztott erők állanak a czél szol
gálatában : csak ott nem nehéz megnyugvást találni a 
jövő iránt. 

Rutska Tivadar főerdőtanácsos távozásával nagy vesz
teség érte a földmivelésügyi ministerium főosztályának 
munkaerejét s ha közreműködésével a szakmájába tartozó 
ügyek intézésének medre még oly szélesre és simára 
építtetett is ki s ha munkásságának és éleslátásának fel-
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használásával mégannyi irányelv állapíttatott is meg tisz
tán és világosan, a törvény végrehajtásának zsinórmérté
kéül : hivatalban utódai évek múlva is bizonyára emlékeze
tükbe idézik azt az alapos tájékozottságot, azt a határozott 
biztosságot, azt az élesen látó tapintatosságot és azt a 
SZÍVÓS kitartást, amivel tudását használni s tehetségeit a 
kijelölt czélok érdekében érvényesíteni birta. 

De emlegetni fogják más szempontból is, különösen 
az erdőfelügyelőségi tisztikai' tagjai, árra az akadályt alig 
ismerő törekvésre gondolva, melylyel az ő személyi és 
anyagi érdekeiknek lehetőségig kedvező kielégítésén fára
dozott s melylyel egyszersmind általánosságban is szolgálta 
az erdőtisztviselők ügyét. Amit e tekintetben óhajtása 
szerént tehetett, legkedvesebb emlékét, legnagyobb büsz
keségét képezi ma is. 

Azért volt néki olyan kedves az a baráti megemlé
kezés is, amiben őt a hozzá legközelebb álló tisztviselők 
kara, a kir. erdőfelugyelőségek és az erdőőri szakiskolák 
személyzete s egyszersmind több személyes barátja ré
szesítette. Az igaz tiszteletnek, a barátságos indulatból éb
redő szeretetnek jele és megnyilatkozása volt az a meg
emlékezés s azé a rokonszenvé, mely nehézzé teszi a 
válást, a bucsut — kivált azok számára, a kiknek kipró
bált vezetője, gondos munkatársa s igaz jóakarója volt 
a távozó. 

A nyugalomba vonult főerdőtanácsostól, mint volt főnöküktől 
a kir. erdőfelugyelőségek és az erdööri szakiskolák a mult hó 
végén vettek bucsut. Betegségére való tekintettel ez a búcsúvétel 
egészen csendben folyt le, mely alkalomkor a tisztviselőket Bar tha 
Gyula központi kir. erdöfelügyelő és Gsik Imre budapest i kir. 
erdőfelügyelő képviselték, átnyújtván számára maguk és küldőik 
nevében azt a szép emléktárgyat, mely igaz tiszteletüknek s hálás 
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rokonszenvüknek kifejezésére volt hivatva s igen a lka lmas arra , 
hogy ál landó jeléül szolgáljon annak a viszonynak, melyben a 
nyugalomba vonult főnök a hozzá legközelebb állott t iszt ikarral 
évek során át volt. 

A diszes műtárgy, melylyel a tisztviselők volt főnöküket 
baráti emlékül meglepték, préselt bőrből rococo-stylben készült 
fényképtartó dobozból s hozzá való asztalkából áll. A dobozban 
vannak, metszet t -üvegfedél alatt , elhelyezve a kir. erdőfelügyelősé
gek és erdőőri szakiskolák személyzetét tevő tisztviselők fényképei. 

* 

Rutská Tivadar 1843-ban született Körmöczbányán. Közép
iskolai t anu lmánya inak befejezi ével az erdészeti tanfolyam hallga
tása végett Se lmeezbányára ment . 1865-ben díjtalan erdészjelöltté 
neveztetett, ki a körmöczbányai volt cs. kir. erdőhivatalhoz s e 
minőségében tette le az erdészeti államvizsgát 1868-ban. A kö
vetkező év közepén érdőgyakornokká nevezte te t t ki s pá r nappal 
utóbb berendel tetet t a pénzügyi minis tér iumba, hol erdészszé, majd 
főerdészszé előléptetve 1875-ig szolgált, s a horvátországi erdé
szeti ügyekkel foglalkozó ügyosztályban, később a magyarországi 
erdők intézésénél a lkalmaztatot t . 1875-ben erdöt i tkárrá neveztetet t 
ki a kolozsvári jószágigazgatósághoz s e minőségében a szállítási 
és értékesítési ügyek intézése tekintetében igen sikeres szolgálato
kat teljesített. Midőn pedig az ál lami erdészet a pénzügyininiste-
rium tárczája köréből a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
ministerium tárczájához csatol tatot t (1880. évi deczember hónap
ban) s ehez mér ten az erdészetnek és gazdaságnak addig közösen 
kezelt birtokát s a kezelés összes ügyeit elkülöníteni kellett, Rutska 
Tivadar a kolozsvári jószágigazgatóság erdészet i t i tkári á l lomásá
ról a ministér iumba újból berendel te te t t s a következő évben az 
erdészeti ügyek elkülönítésének lebonyolítása czéljából, mint a föld
mivelési tá rcza ministeri biztosa, az ország mindama részeit be
járta, hol kincstári erdőbirtokok voltak. Körültekintő, buzgó és 
tapintatos e l járásának köszönhető jórészt , hogy e fontos munká la t 
teljesítésénél az állami erdészetnek érdekei olyan kedvező kielé
gítésre találtak. Ennek jeléül tekinthető, hogy még 1881 közepén 
főerdőlelügyelövé neveztetet t ki a minister iumhoz. Az erdőtörvény 
megalkotása u tán igen e redményes tevékenységet fejtett ki a tör-
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vény életbeléptetésével j á ró munkálatok végzésénél, kivált ami az 
erdölélügyeleti in tézmény fejlesztését s az erdöfelügyelöségek ügy
körébe tar tozó kérdések megoldását , a törvény rendelkezéseinek 
magyarázásá t és a lka lmazásá t illeti. Igy különösen a szállítási 
ügyek intézésénél s főképen a vízen való szállítás gyakran igen 
bonyodalmas ügyeinek t isz tázása tekintetében, a kopárterületek 
beerdösi tésének kérdése körül, nemkülönben az erdööri szakokta
tás igazgatása te rén is é rdemeket szerzett . 1891-ben Ö Felsége a 
földmivelési ministeriumhoz főerdőtanácsossá nevezte ki, nyug
díjaztatása alkalmakor pedig hosszas szolgálata alatt kifejtett tevé
kenységének, sikeres szolgálatának és el ismerésre méltó érdemeinek 
ki tüntetéseképen számára a III. osztályú vaskoronarendet adomá
nyozta. 

Rutska Tivadar egyéniségének egyik főjellemvonása, mely 
neki nagy tehetségeinek el ismerése s tevékenységének méltánylása 
mellett , különösen a hozzá közelebb álló erdőfelügyelöségi tiszti
kar tiszteletét és háláját biztosította, a bará tságos jóindulat, a mit 
az általa vezetett ügyosztály belső és külső személyzetének ér
dekei iránt mindenha tanúsí tot t s a mivel azoknak érdekeit sze
mélyi ügyeik intézésében minden kínálkozó alkalommal előmozdí
tani sikeresen igyekezett. Szivén hord ta különben az erdészet s az 
erdőtisztviselök érdekeit á l ta lában is s kitartó utánjárással , szívós 
meggyőződéssel érvényesítvén befolyását, számos alkalommal adott 
kedvező fordulatot a tisztviselők érdekeit közelről érintő kérdések 
megoldásánál . 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának 
régidöktől fogva tagja és pedig buzgó tagja, kinek véleménye az. 
egyesület vá lasz tmánya elé kerülő fontos kérdésekben sokszor 
döntő szerepet nyert, kivált az olyan kérdésekben, melyek az ál tala 
legjobban ismert erdőfelügyeleti szakma körébe vágnak. 

Irodalmi téren eddig alig m ű k ö d ö t t ; — ugy halljuk azonban, 
hogy egészségi á l lapotának megjavulása esetén egész czikksoroza-
tot ad lapunknak, melyben az erdőtörvény intézkedéseinek végre
haj tása körül szerzett tapaszta la ta i t s az e tekintetben kifejtett 
elveket kívánja megismertetni . (Syluius.) 
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Hivatalos közlemények . 
Értesítés a f. évi közgyűlés ügyében. 

Az országos erdészet i egyesület összes tagjait t isztelet tel 
értesítjük, hogy a folyó év nya rán Nyitrán és környékén tervezett 
közgyűlés az igazgató-válasz tmány f. évi jún ius hó 27-én ta r to t t 
ülésének II. sz. alat t hozot t ha t á roza t a szerint*) e lmarad s e helyett 
az egyesület 1897. évi r endes közgyűlése deczember hó folyamán 
Budapes ten fog megta r ta tn i . 

Budapest , 1897. jún ius 28-án. Az elnökség. 

II. 

Az erdészeti államvizsgáié bizottság kiegészítése. 
A földmivelésügyi m. kir. minis ter dr. káinoki Bedő Albert 

országgyűlési képviselőt az erdészet i ál lamvizsgáló bizot tság elnöki 
tisztétől felmentet te s egyút ta l neveze t tnek ezen minőségében 
1880. év óta kifejtett buzgó működéséé r t e l ismerését és köszöneté t 
nyilvánítot ta . 

Egyszersmind a bizot tság elnökévé Sóltz Gyula országos fő-
erdőmester t , az ekként megüresede t t tagsági t isztségre pedig az 
1897—1901. években meg ta r t andó ál lamvizsgák idejére bizottsági 
tagul Török Gábor Debreczen városi e rdőmes te r t nevezte ki. 

Különfélék. 
A bükkfa-kérdéshez . Hogy mily nagyfontosságú kér

dése ez a magyar erdőgazdaságnak s a kérdés megoldása 
felé annak nagyságához mérten aránylag milyen kis utat 
tehettünk meg az erdőkezelés s az ipari felhasználás szem
pontjából véve egyaránt, az mindannyiunk előtt eléggé 
ismeretes. Annál szívesebb örömmel halljuk, ha egy-egy 
ujabb lépésről kapunk hírt, mely a kérdés megoldásának 
feladatát megint előbbre segítheti. 

*) Az ülés jegyzőkönyvét lásd a VI. füzet 478—510. oldalain. 
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Szaklapunknak az e tekintetben történő haladást figye
lemmel kell szintén kisérnie s ezért jegyezzük fel ide azt 
a két közleményt is, mely a »Magyar Ipar« czimü szaklap 
f. é. 11. és 14. számában megjelent. 

Az első közlemény igy szól: 
«A földmivelésügyi miniszter a honi bükkfát, melyből 

a magyar kincstár évente egy és fél millió köbméternyit 
termeltet, de ebből ez ideig csak 10—15 százaléknyit 
tudtak ipari czélokra értékesíteni, most nagyobb mennyi
ségben óhajtaná iparilag felhasználtatni azért, hogy ezzel 
a népnek munkát biztosítson. Hogy ezt elérhetővé tegye, 
az ungvári főerdőhivatal által a bükkfát a zajtalan kocsiut-
burkolathoz való anyaggá készíttette el, melyet Perecsény-
ben az államvasutak telepén a kereskedelmi miniszter 
telittetett meg. E bükkfa-burkolatot egészen uj módon, a 
szabadalmazott csapos-rendszer szerint, hogy az elgörbü-
lések kizárassanak, kisebb méretű koczkákbon betonalapon 
alkalmazzák és pedig ugy, hogy a koczkáknál alul két 
ellentétes irányba szaladó keskeny lécz, míg ezek felső 
részén az aszfaltkiöntés mint hálózat foglalják össze az 
egész burkolatot. Az úttest felülete eként teljesen izolált, 
miáltal a burkolat tartósságával együtt a köztisztaság olcsóbb 
fentartása, a csuszósság kizárása, zajtalanság válik lehe
tővé a szakkörök véleménye szerint. Ezen ujrendszerü 
kocsiut-burkolat építésével június elején tettek kísérletet a 
Rottenbiller-utcza keskenyebb részén, az elemi iskola táján. 
Kívánatos volna, hogy a földmivelésügyi miniszter eme 
törekvését a székesfőváros és a nagyobb vidéki városok 
vezérférfi ai felkarolják és figyelmükre méltassák, mert akkor 
szükségtelenné válnék, hogy a százezer forintokra rugó 
faburkolati anyagok továbbra is idegenből szállíttassanak, 
holott oly sok erdőségünk és munkára szoruló népünk van.» 
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A második közlemény, melyet az idézett lap számára 
a feltaláló, Sir Sándor irt, következőleg hangzik : 

A bükkfának ipari értékesítésére általam szabadal
maztatott csaposrendszerü uj burkolási eljáráshoz szük
séges faanyag előállítását a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter ur Ungváron, a telítést pedig a nagyméltóságú 
kereskedelmi miniszter ur Perecsényben már folyamatba 
vétették. 

A nevezett két szakminisztérium kérelmemre avégből 
kegyeskedett a honi bükkfának nagyban való ipari értéke
sítését magas pártolására méltatni, amennyiben a magyar 
kir. technológiai iparmúzeum és a magyar mérnök- és 
épitész-egylet, valamint a székesfőváros mérnöki osztályai 
egybehangzólag elismerték szakvéleményükben, hogy szaba
dalmazott rendszerem, mely egyebekre is kiterjed, teljesen 
hasznavehetővé teszi a honi bükkfaanyagot kocsiutak burko
lására, mivel a rendszerben rejlő lerakási mód a bükkfa-
koczkák eddig tapasztalt elgörbülései folytán keletkező utfel-
puposodásokat végképen kizárja, sőt mert a rendszer az úttest 
felületét izolálja és a faanyagot az elpusztulástól annyira 
megvédi, hogy az ily rendszerű bükkfa-burkolat még az 
Ausztriából hozatott, évente egy és lel millió értékre rugó 
gránitburkolat-köveket is helyettesítheti a székesfővárosban 
és nemcsak a fenyőfából készült burkolatokat, melynek 
anyagát eddig szintén Ausztria szolgáltatta volt. 

De e boni bükkfa-anyagból ilyetén készidő zajtalan 
kocsiutaknak : egyik főelőnye abban keresendő, hogy ennek 
felkarolása által egyszerre három honi ipar, úgymint faipar, 
czement- és aszfaltipar nyer lendületet és ezenkívül az erdő-
vidéken lakó elszegényedett rutén népnek állandó keresetit is 
nyújtana. 

A székesfőváros belvárosának végleges rendezésekor 
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s az uj eskütéri hid építésekor tehát igen kívánatos volna 
eztazuj burkolási eljárást alkalmaztatni, annyival is inkább, 
mert a kereskedelmi negyedben a zajtalanságra és tiszta
ságra első sorban szükség mutatkozik. 

Paris, London stb. világvárosokban a fából készült 
kocsiutak mindinkább nagyobb terjedelemben foglalnak 
előnyeiknél fogva tért, már azért is, mert az állatok rajta 
félannyi vonóerői fejtenek ki, tehát sem állatok, sem a 
jármüvek nem rongálódnak annyira, mint a másfajta 
burkolatokon; sőt a faburkolatok tisztántartása is csak 
félannyi költséggel jár. 

Hazánkban eddig sokan abban a balhitben éltek, hogy 
a külföldön fenyőfa-anyagot a kocsiutak készítéséhez azért 
használnak, mert erre a czélra ez a legalkalmatosabb 
anyag, azért azután nálunk a bükkfát folyton mellőzték 
és még ma is mellőzik. A dolog azonban nem ugy áll, 
hanem egészen másként, mert a nyugati államokban csupán 
azért használják a tűlevelű fanemeket burkolási czélokra, 
mert ott az ilyen fanemek teremnek túlsúlyban, tehát az 
ilyen faanyagot ott olcsóbban szerezhetik be, mint a lomb
levelű faanyagot. 

Ez az igazi oka annak, hogy ott a sokkal nagyobb 
ellentállásu lomblevelű fákat burkolatokhoz csak elvétve 
használják. Nálunk azonban, mivel a lomblevelű fane
mek teremnek nagyobb mennyiségben és ezek között 
a bükkfa a többi fanemnél legolcsóbb és legnagyobb 
mennyiségben kapható, sőt mert a burkolásra nagy ellent
álló képességénél fogva az uj csapos-rendszer szerint immár 
leghasznavehetőbb anyaggá vált, hazánk közgazdasági fejlő
dése érdekében is az általános felhasználásra mint burkolati 
anyag nagyon is ajánlatos. 

Az országos iparegyesület tekintetes igazgatósága az 
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előadottak után bizonyára latba veti a bükkfa ipari értéke
sítése ügyében nagybefolyásu szavát, még azért is, mert 
mig a bútorok készítéséhez a bükkfát csak 30—60 éves 
koráig használhatják iparilag, addig a zajtalan kocsiút 
készítéséhez a bükkfa korkülönbség nélkül felhasználható, 
— tehát a bükk-erdőségeknek ipari értékesítésére ez a 
csapos burkolási rendszer egészen uj korszakot teremteni 
hivatva van.» 

Tudomásunk szerint a földmivelésügyi minister ur 
a bükkfa hasznosításának kérdését illetőleg még más irány
ban is tétetett és fog még tétetni kísérleteket, melyekről 
annak idején szintén meg fogunk emlékezni. (Sylvius.) 

Erdötisztek javadalmazása . Miután az idei államkölt
ségvetés meghozta azt, a mit eddig várhattunk, t. i. az 
uj létszámkeretet a maximális fizetésekkel*), talán nem 
érdektelen azt Európa erdőgazdaságilag legelső három 
államáéval egy átnézetes kimutatásban összehasonlítani. 
(Lásd az 598. és 599. oldalakat.) 

Ezekhez nem kell magyarázatot fűzni, hiszen a szá
moknál világosabban senki sem képes beszélni. Mégis 
meg kell jegyeznem, hogy Poroszországban a fizetés a 
létszámtól független, mert minden három évben egy-egy 
fokkal emelkedik, ha közben előléptetés nem áll be ; igy 
keletkezik azonban az a látszólagos ellenmondás, hogy 
van kisebbrangu állás nagyobb fizetéssel, mint a felette 
levő rangban. A Forstmeister az Oberförsternél nem maga
sabb rang, hanem csakis puszta czim, mely utóbbiak felé
nek kitüntetésképen adományoztatik. A Revierförster pedig 

*) Az idézett költségvetés még nem azt a végleges állapotot tünteti föl, a 
mint t. i. a fizetések megoszlása az 1 8 9 3 : IV. t.-cz. elvei szerint előreláthatólag 
rendeztetni fog. Szcrk. 
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tulajdonképen csak egy altiszti fáiig legmagasabb Toka. 
Az itt ki nem tüntetett Badenben pedig valamivel cseké
lyebbek a fizetések, de a helyett ismét a lakbér, műkö
dési és személyes pótlék, valamint napidíj-átalány is nyug-
dijképes. 

Végül tiszteletteljes köszöntet mondok Gérteliel J. 
nancy-i tanár urnák s az eberswahlei porosz k i r . erdészeti 
akadémia igazgatóságának valóban rendkívüli előzékeny
ségükért, melylyel adatokat nyújtani szívesek voltak. 

(Közli: Gabnay F.) 
Jegenyefenyő s  egyé b csemetékről . Az idei nagy esők 

előtt, márczius 26.-án vetettem el a jegenyefenyő-magol. 
mely a reákövetkezett hűvös esők miatt csakis az első 
meleg verőfényes napon, április 28.-án kezdett kikelni. 
Bámulatos, hogy ugyanazon a napon kezdett minden más 
féle s különböző helyeken elvetett többi famagvam is 
kikelni, úgymint az ugyancsak márczius 26.-án elvetett 
luczfenyö, a mull évi november havában elvetelt szelid 
gesztenye és késő tölgy s a deczemberben elvetett kocsán
talan tölgycsemete. Ezt természetesen másnak tulajdonítani 
nem lehet, mint annak, hogy tenyészetében valamennyit 
visszaszólította a hideg esőzés s e miatt a különben koráb
ban kelők addig késlekedtek a keléssel, mígnem a legkésőbb 
kelőnek is megjött az ideje. De az erre újból beállott folytonos 
hideg esőzés igen sok jegenyefenyő! pusztított el azáltal, hogy 
szikleveleiket lehajtotta, s most m á r azokat, a melyek törzse a 
szikleveleknél rövidebb, tönkretette, mert a sziklevelek vége a 
talajhoz ragadt s a kis növényt valósággal lekötötte, mig 
amazok, melyek törzse már magasabb volt a sziklevelek 
hosszánál, egy kis sinylődéssel megmenekedtek. Hogy 
csakugyan ez volt a kiveszésoka, azt felszabaditási kísérletek
kel tudtam meg, mert a mikor végre rájöttem a pusztulás okára, 
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kezdtem azok szikleveleit, a melyeknél még nem volt késő, 
visszaemelni, s az egyedeket megjelölni s ime, többen maguk
hoz térlek. Erről a bajról eddig nem tudtam s nem is olvas
tam semmit. (Közli: Gabnay F.) 

Legelöerdök czim ü munk a bírálata , nyelv i szempon t 
ból. Tudvalevőleg e müvem birálói nyelvezetem magya
rosságát a szokottnál behatóbban tárgyalás alá vették. 
Hogy saját lelkiismeretem megnyugtatására is döntő szó
zatot hallhassak, a legilletékesebb itélőszékhez a „Magyar 
Nyelvőr" szerkesztőségéhez küldöttem be megbirálás végett. 
Maga a szerkesztő, Simonyi Zsigmond, volt szives a biráló 
tisztét elvállalni a Magyar Nyelvőr 1896. évi deczember 
havi füzetében, hol az 550-edik lapon következőleg nyilat
kozik, mely annyival inkább figyelmünket érdemli, mivel 
tán az első erdészeti munka, mely ez elé az Ítélőszék elé 
került s itt szóvá tétetett: «Földes János m. kir. föerdész 
munkája figyelmünket érdemli azért, mert a szokottnál szorgo
said) gondot fordit a ni/elvi helyességre s különösen a műszókra. 
S örvendve olvassuk előszavában, minő erős bizalommal 
van eltelve e tekintetben: «Én a népies s a régies iránynak 
vagyok tántoríthatatlan hive, s meg nem ingatható véle
ményem, hogy ez az irány nem hosszú idő múlva győzni 
fog az egész vonalon, s egészen visszahelyezi a tiszta 

hamisítatlan magyar nyelvet jogaiba. Mai napság már 
erdészeti egyesületünk is a nép szájáról s régi nyelvemlé
keinkből összeszedett szóhalmazatból készül megszerkesz
teni az erdészeti müszőtárt. A most megindult erdészeti 
ponyvairodalom meg el sem lehet a népies és ósdi stilus 
nélkül.« A könyvön meg is látszik a gondos törekvés, 
<;sak itt-ott találkozunk egy-egy olyan műszóval, melyben 
megütközünk pl. korhany e. h. televény (49), állab (40), 
forda. Az utóbbi kettővel a szerző maga sem volt meg-

40* 
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elégedve s az Erdészeti Lapokban (1896. febr.) iparkodott 
más kifejezéseket találni helyettük. Az állab helyett, mely 
az egykorú (pl. 15 vagy 20 éves) fák összefüggő területét 
jelenti, most állat-nak akarja nevezni, mert a régi nyelv
ben e szónak általánosabb jelentése volt, tehát bükkállatT 

tölgyállatok. De ez furcsa volna, mert ina az állatnak egé
szen más a megállapodott jelentése. Talán állomány lehetne, 
A forda a. m. turnus s a szerző most czikkében a M. T. Sz, 
alapján ilyen műszókat ajánl: forduló, forgó (rágás-forgó). 
Forduló a székelyföldön a határnak azon része, melyet 
egyszerre mivelnek, ez tehát igen jól és egyszerűen kifejezi 
a fogalmat. A könyv végén «mutató» van, a «szövegben 
előforduló ritkább használatú eredeti magyar szavakról.» 
Ezek majdnem mind az uj M. T. Sz.-ból vannak véve, de 
uj pl. a kaczornak kaszur alakja (a M. T. Sz.-han koszér 
stb.). Egy-két hiba is becsúszott itt pl. állit vagy alit helyett 
állit, továbbá: «metélék: faradék, hulladék, czölék* — az 
utóbbi e helyett csálék, ez pedig szótáraink régi tévedése 
e helyett esölék» Eddig a bírálat. A legutolsó szóra mind
járt azt kívánom megjegyezni, hogy kéziratomban a szó
tárak régi tévedése daczára „esölék" áll, sőt e szót már 
1892-ben «Erd. Lapok» 816. s következő oldalain a fonó
vesszőkről irt czikkemben is használtam ugyancsak, mint 
«esölék» szót. Ott tehát csak sajtóhibaként szerepel. Elisme
rem továbbá, hogy az állab egyértelműje az állat nem 
„helyt állóu kifejezés, de a tisztelt bírálóm által ajánlott 
állomány is e hibában leledzik, mert annak megállapodott 
jelentése substantia. A kaszur sem a kaczornak mássá, mert 
a kaszur Szegeden nádvágó, holott a kaczort szőlővágásra.,, 
nálam a nemesfüz vágásra (ámbár nem ér annyit, mint az 
olló) használt egészen más alakú eszköz. Hogy müvembe 
«allit» helyett «állit» csúszott be, mint sajtóhiba, magamat 
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is eleget bosszantott. Itt meg kívánom még jegyezni, hogy 
tavaly a Nyelvőrben több német szó volt közölve, melyre 
megfelelő magyar kifejezést kivánt a szerkesztőség, a mikre 
magam is pályáztam. A stichhaéltig szóra én ajánlottam 
elsőnek a «hélytálló»-t, melylyel azóta mind sűrűbben talál
kozom sajtótermékekben és napilapokban (pl. Budapesti 
Hírlap). Leishing-YSL a munkabírás, szolgáltatás (biralmasság 
és birósság a régi Nyelvőrben Tragfaehigkeit-ra van lefog
lalva) — szavat ajánlottam s kifogástalannak találtatott. 
Ellenben a Stichpröbe helyett ajánlott «körömpróba» szavam 
nem állja meg helyét, ennél sokkal jobb és nagyon kife
jező a Zolnai Gyula ajánlotta «találompróba». Ugy hogy 
azon esetben, midőn pl. a vágásban az ellenőr az összes 
ölfasarangokat nem birja mind átolvasni, nem fog ezután 
«stich», hanem találompróbát venni. (Lásd Magyar Nyelvőr 
415. lap 1896.) Mind e szavakat azért tartom ideiktathatók-
nak, mivel egyszersmind erdészeti müszavakul is használ
hatók. (Közli: Földes János.) 

Halálozás. Adriányi Arnold nyug. kir. erdőfelügyelő 
(Budapesten) és Berzfeld Gyula (Kassán) az Országos Er
dészeti Egyesület alapitó tagjai meghaltak. Béke poraikra! 
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Változások a z erdészet i szolgála t körében . 
Földmivelésügyi magyar minis terem előterjesztésére Sóltz: 

Gyula ministeri tanácsos i czimmel és jelleggel felruházott föerdö
tanácsost és erdöigazgatót országos főerdőmesterré és Tavi Gusz táv 
erdőtanácsos t föerdőtanácsossá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1897. évi júl ius hó 15.-én. 

Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

Földmivelésügyi magyar minis terem előterjesztésére Sziklai 
Emil alerdöfelügyelőt erdöfelügyelővé kinevezem. 

Kelt Ischlben, 1897. július 3 . 
Ferencz József s. k. 

Darányi Ignácz s. k. 

A földmivelésügyi mágy. kir. minister a következő erdőt isz te
ket nevezte ki. 

/. A magyarországi kincstári erdőket kezelő erdötisztek létszámában: 
Erdömesterré : a VIII. fiz. oszt. 3 . fiz. fokozatába Bélai 

József m. kir. főerdészt (az orsovai erdőhivatalhoz). 
Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3 . fiz. fokozatába a követ

kező m. kir. e rdészeke t : Korai Frigyest (a beszlerczebányai erdö-
igazgatósághoz), Ivancsó Ber ta lant (az apat ini erdőhivatalhoz), 
Verbovszky Józsefet (az orsovai crdőhivatalhoz), Sjxmgol Gézát (a-
máramarossziget i erdöigazgatósághoz), Zachár Jakabot (az ungvári 
főerdőhivatalhoz), Röhrich Mártont (a lippai főerdőhivatalhoz), 
Muzsnai Gézát (a zsarnóczai erdőhivatalhoz), Xctgg Károlyt (a 
bustyaházai erdőhivatalhoz) , Kozma Is tvánt (a földmivelésügyi 
m. kir ministerium erdészeti főosztályához sz. t. b.), Bekéng Ala
dár t (a máramarossz ige t i erdöigazgatósághoz) . 

Erdészekké a X. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a következő m. k.. 
erdészjelölteket: Bihari Ödönt (a szászsebesi crdőhivatalhoz) , Tichg 
Kálmánt (a földmivelésügyi magy. kir. ministerium erdészet i főosz
tályához sz. t. b.), Ngúl Sándor t a máramarossziget i erdöigazgató
sághoz), Masztics Ádámot (a liptóujvári főerdőhivatalhoz), Várjon 
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Gézát (a zsarnóczai erdőhivatalhoz) . Szvetelszky Gézát és Güniher 
Józsefet (a máramarossz ige t i m. kir. erdőigazgatósághoz), Gyar
matiig Mózest (az orsovai erdőhivatalhoz) , Tompa Fe rencze t (a 
lippai föerdöhivatalhoz), Takács Miklóst (az ungvári főerdöhivatal-
hoz), Biró Lajost (a gödüllői erdőhivatalhoz) , Bedö Lajost (a besz
terczebányai erdőigazgatósághoz), Lányi Ernőt (a liptóujvári föerdö
hivatalhoz), dr. Hoffmann Gyulát (a földmivelésügyi magyar kir. 
ministerium erdészeti főosztályába sz. t. b.), Aschner Vilmost (az 
orsovai erdőhivatalhoz) . 

Erdészjelöltekké a XI. fiz. osztályába a következő magy. kir. 
e rdögyakornokokat : Gura Károlyt (a kolozsvári erdőigazgatósághoz), 
Barsy Richárdot (a bus tyaházai erdőhivatalhoz), Krau.se Károlyt 
(a szászsebesi erdőhivatalhoz) , ifj. Szepesi Gusztávot (a liptóujvári 
föerdöhivatalhoz), Tuzson J ános t (a se lmeczbányai erdészeti aka
démiához), Aíedveczky Ernőt (a besz terczebányai erdőigazgatóság
hoz), Hoffmann Rrunót (a bus tyaháza i erdöhivatalhoz), Balogh 
Ernőt (a földmivelésügyi m. kir. min. erdészeti főosztályához sz. 
t. b.), Korzensky Antalt (a lugosi erdőigazgatósághoz) , Vaitzik Emilt 
(a se lmeczbányai erdészeti akadémiához) , Ondrus Gyulát (a föld
mivelésügyi m. kir. minister ium erdészet i főosztályához sz. t. b . ) , 
Bund Károlyt (a földmivelésügyi magy. kir. minis ter ium erdészeti 
főosztályához sz. t.b.) és Basa Lajos oki. erdészt (a szászsebesi 
erdőhivatalhoz). 

Erdőgyakornokokká a következő oki. e rdészeke t : Egri Feren
czet fa lippai föerdöhivatalhoz), Szabó Bélát (a máramarossz iget i 
erdőigazgatósághoz), Láhner Is tvánt (a lippai föerdöhivatalhoz), 
Jancsó Gyulát (a kolozsvári erdőigazgatósághoz) , Sikó Áront, Ajtay 
Jenőt és Rónay Imrét (a l ippai föerdöhivatalhoz), Krajcsovics 
Ferenczet (a lugosi erdőigazgatósághoz) , Szvoboáa Zénót (a mára 
marosszigeti erdöigazgatósághoz), Enyedi J ános t (a soóvári erdő
hivatalhoz), Fejér Ká lmánt (a szászsebesi erdőhivatalhoz), Wolln-
hofer Pál t (a gödöllői erdöhivatalhoz) , Weisz Fe rencze t (az ungvári 
föerdöhivatalhoz), Puskás I s tvánt (a liptóujvári föerdöhivatalhoz), 
Puchreiner Henriket (a lippai föerdöhivatalhoz), Dietl Ágostont és 
Zsabka János t (a bus tyaháza i erdöhivata lhoz) , Nyitray Józsefet 
(az orsovai erdöhivatalhoz), Paul Pé te r t (a szászsebesi erdöhiva
talhoz). Huszár Pál t (a kolozsvári erdöigazgatósághoz). 

http://Krau.se
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II. Az állami kezelésben álló községi erdőket kezelő erdötisztek lét
számában: 

Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a követ
kező magy. kir. e rdészeke t : Páll Miklóst (a nyárád-szeredai erdő-
gondnoksághoz) , Pál Tamás t (az igali erdőgondnoksághoz), Lum-
nitzer Bélát (a zalaegerszegi erdőhivatalhoz) . 

Erdészekké a X. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a következő 
magy. kir. erdészjelölteket, illetve járás i e rdöt i sz teke t : Deák Gézái 
(a dobronyai erdőgondnoksághoz) , Dávid János t (a zalaegerszegi 
erdőhivatalhoz) , Kossányi Bélát (a beszterczebányai erdőgondnok
sághoz), Tóth Miklóst (a földmivelésügyi magy. kir. ministerium 
erdészet i főosztályához sz. t. b.). 

Erdészjelöltté: a XI. fiz. osztályba Iiadulg J ános magy. kii-, 
erdőgyakornokot (a székely-udvarhelyi erdőhivatalhoz.) 

Erdögyakornokokká a következő okleveles e rdészeket : Cam-
peán János t (az aradi erdőgondnoksághoz) , Tomka Jenőt (a zala
egerszegi erdőhivatalhoz), Ferenczi Bélát (a lőcsei erdőgcndnok-
sághoz), Szabó Kálmánt (a gyergyó-szent-miklósi erdőrendezőség
hez), Kressák Pál t (a bezdáni erdőgondnoksághoz). 

III. A horrát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdötisztek lét
számában : 

Erdömesterekké a VIII. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a követ
kező kir. főerdészeket : Kolár János t (a zágrábi erdőigazgatóság
hoz), Nagy Vinczét (a földmüvelésügyi magy. kir. ministerium 
erdészet i osztályába sz. t. b.). 

Föerdészekké a IX. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a követ
kező kir. e rdészeke t : Pere Vilmost és Zajc Karmelot (az otocsáczi 
erdőhivatalhoz) , Bokor Róber te t (a vinkovczei főerdőhivatalhoz) 
és Brausil Miksát (a zágrábi erdöigazgatósághoz). 

Erdészekké a X. fiz. oszt. 3. fiz. fokozatába a köveikezű 
kir. erdészjelöl teket : Barkóczay Ferencz oki. erdészt (az otocsáczi 
erdőhivatalhoz) , Kmetónyi Emilt (a vinkovczei főerdőhivatalhoz), 
Hajdú Rezsőt (a zágrábi erdöigazgatósághoz), Boór Károlyt (az 
otocsáczi erdőhivatalhoz). 

Erdészjelöltekké a XI. fiz. osztályba a következő kir. erdész 
je lö l teke t : Fmöki Adolfot (a selmeczbányai erdészeti akadémiához), 
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Bogsch Árpádot (a zágrábi erdöigazgatósághoz), Jakab Is tvánt (a 
vinkovczei föerdöhivatalhoz), Stromszky Lászlót (a zágrábi erdő
igazgatósághoz). 

Erdógyakornokokká a következő okleveles e rdészeke t : Zwi-
ckelsdorfer Jánost , Ott Károlyt és Boeriu Virgilt (a zágrábi erdő-
igazgatósághoz). 

IV. Az állami erdőfélügyeleti személyzet létszámában. 

Kir. alerdófelügyelökk é a VIII. fiz. oszt. 3 . fiz. fokozatába: 
Szentimrey Dániel alerdőfelügyelöt a IX. fiz. osztályból (a kolozs
vári erdőfelügyelösőghez) és Székely Mózes magy. kir. főerdészt 
(a nagyszebeni erdőfelügyelőséghez), a IX. fiz. oszt. 3. fokoza
t ába Napholtz J enő magy. kir. erdészt (az ungvári erdőfelügyelő
séghez). 

Kitüntetés. 

Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán 
Knezevic Lukács főerdőőrnek sok évi hü és buzgó szolgálata el
ismeréséül a koronás ezüst érdemkereszte t adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi június hó 26.-án. 

Ferencz József s. k. 
Báró Jósika, Sámuel s. k. 
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Egyesületi hirdetések . 

Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye
sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapitot t 
kedvezményes áron, több példány megrendelése esetében a többi 
példány után a nem tagok számára megállapitott ár küldendő be. 

Az ..Erdészet i zsebnaptár " legújab b (1897 . év i XVI. ) évfolyam a 
teljesen elfogyott . 

Az „Erdészet i Növényta n II . k . Növényrendszertan . Részlete s 
növénytan. Növén y földrajz " czimü , 20 0 aranynya l jutalmazot t pálya -
munka á r a az egyesület tagjai számára 6 (hat) frt, nem tagok 
számára 9 (kilencz) frt. Legczélszerübben póstautalványnyal rendel
hető meg az Orsz. Erd. Egyesület titkári hivatalánál. 

„Az Erdő-Ór " vag y „A z erdésze t alapvonala i kérdésekbe n é s 
feleletekben" czimü munka h e t e d i k kiadása megjelent. Felkéret
nek tehát azok a t. erdőhivatalok, erdőgondnokságok és szak
társak, kik az erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő egyének 
részére ezt a könyvet megszerezni kívánják, hogy annak posta
utánvétel utján leendő megküldése iránt az „Erdészeti Lapok" 
kiadóhivatalát értesíteni szíveskedjenek. Ara példányonkint 3 frt. 
— Ha a megrendelés alkalmával a könyv ára mellett még 25 kr. 
postaköltség is küldetik, akkor a megküldés bérmentve (kereszt-
kötés alatt, ajánlva) történik. 

Az „Erdészet i Rendelete k T á r a " 1880—84 . ( I — IV.) évfolya -
mának III . kiadás a teljesen elfogyott , valamint at 1890 . (X. ) évfolya m 
I. kiadás a is . (Az I—IV. évfolyamot az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja. Ajánlatok a titkári hivatalhoz intézendők.) 

„Erdészeti növényta n I . k . Általáno s növénytan " czimü, 200 
a rany iná l jutalmazott pá lyamunka á ra az egyesület t a g j a i részére 
2 frt 80 kr . ; nem tagok részére pedig 4 frt. Legczélszerübben 
postautalványnyal rendelhető meg az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári hivatalánál , mely a müvet abban az esetben, ha a fen
tebbi ö s szegen . felül még 25 kr. beküldetik (keresztkötés alatt , 
ajánlva), bérmentve küldi meg. 
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Az „Erdörendezéstan " kézikönyvéne k (I k ö t e t ; i r t a : bölcsházai 
Belházy Emil m. kir. főerdőtanácsos) á ra az egyesület t a g j a i 
részére 3 frt, n e m t a g o k részére pedig 5 frt. Legczé lszerübben 
pos tauta lványnyal rende lhe tő meg az Országos Erdészet i Egyesület 
titkári h ivata lánál . 

A legel ő erdő k berendezése , kezelés e é s hasznosítása . Erdő-
és gazdatisztek, va lamint erdő- és mezőgazdák számára . I r t a : 
Zsarolyáni Márton Sándor m. kir. föerdész. Az Országos Erdészet i 
Egyesület által 100 d a r a b a ranynya l ju ta lmazo t t pá lyamunka . 
A r a 3 frt. Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai az egyesület 
titkári hivatalánál 2 frt 40 kr. kedvezményes áron rendelhetik 
meg. (Budapest , V. Alkotmány-utcza 10. sz.) 

„A legelő-erdők . — A legeltetés kérdése Magyarországon és 
annak megoldása mezőgazdaság i u ton" czimü m u n k a ( i r ta : Földes 
János m. kir. föerdész) még kapha tó . Az „Erdészet i Lapok" 1895. évi 
I—V. füzetében közölt ezen munkát , az egyesület dicséret tel tüntet te 
ki. A külön kiadásnak ára az egyesület tagjai s zámára 80 kr., n e m 
tagok s z á m á r a pedig 1 frt 20 kr. Megrendelhető az Orsz. Erd. Egye
sület t i tkári h iva ta lánál (Budapest , V. Alkotmány-utcza 10. sz.) 

Az „Erdészet i Rendelete k T á r a " 1891. évi vagyis XI. 
az 1892. évi, vagyis XI I . ; az 1893. és 1894. évi, vagyis XIII. és 
XIV. évfolyama (ez a két évfolyam egy füzetben), továbbá az 
1895. évi, vagyis XV. évfolyama s végül az 1896. évi, vagyis 
X\T-od ik évfolyama az Országos Erdészet i Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest , V., Alkotmány-utcza 10. sz.) megrende lhe tő . 
A r a a z egyesület tagjai s z á m á r a az 1891. évfolyamnak 30 kr., az 
1892. évfolyamnak 20 kr. az 1893. és 1894. évfolyamot t a r t a lmazó 
füzetnek 60 kr., az 1895.4 évfolyamnak 30 kr., az 1896.-i évfolyam
nak 25 k r . ; nem tagok s z á m á r a pedig 60 kr., 40 kr., 1 frt 20 kr., 
60 kr.. illetve 50 kr. 

Az „Erdészet i Rendelete k T á r a " 1885.—89 . (IV—IX. ) évfo lya -
mából a  II . kiadásna k á r a az egyesület tagjai részére 1 frt 20 kr , 
nem tagok részére pedig 1 frt 80 kr. 

Az „Erde i facsemeté k nevelése " czimü m u n k a megrende lhe tő 
az Országos Erdészet i Egyesület t i tkári h iva ta lánál (Budapest , V., 
Alkotmány-utcza 10. sz.). Ára az egyesület tagjai részére 1 frt 
50 kr., nem tagok részére 2 frt. 
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Az „Erdöhasználattan " kézikönyvének , néhai Szécsi Zsigmond 
m. kir. főerdőtanácsos, erdőakad. t aná r által átdolgozott s bővített 
II. kiadása megrendelhető az Orsz. Erdészeti Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10.) A könyv á ra 
az Országos Erdészeti Egyesület tagjai részére 6 frt, nem 
tagok részére pedig 8 frt. Megrendelhető postautalványon, vagy 
pedig utánvétellel való küldésre egyszerű levelezőlapon is. 

,, Magyar Erdészet i Oklevéltár " (Magyarország ezredéves fenn
ál lásának emlékére kiadta az Orsz. erdészeti egyesület). Szerkesz
tette és tör ténet i bevezetéssel és tárgymutatóval e l l á t t a : T a g á 
n y i Károly. A, három vaskos kötetből álló munka megrendelhető 
az Országos Erdészeti Egyesület titkári h ivata lában (Budapest, V. 
ker., Alkotmány-utcza 10. sz., II. e.). Ára az egyesület tagjai szá
mára 10 frt, nem tagok számára 20 irt. 

„Erdész-induló" és „Neme s sziv . —  Keringő. " Zongorára. Irta 
Szmik Gábor. Ára az indulónak példányonkint 1 korona, a keringő-
nek 2 korona. Megrendelhetők az egyesület titkári hivatalánál (Alkot
mány-utcza 10 sz. II. cm.). Az eladásból befolyó összeg „A magyar 
erdőtisztek árvaleányaitsegélyző alapítvány" gyarapítására fordittatik! 

Ó felség e nag y fénynyomat u arczképe , a mely az egyesület 
nagytermében levő eredeti olajfestmény u tán készült, megrendel
hető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Buda
pest, V., Alkotmány-utcza 10.). Ára az egyesület tagjai részére 
c s o m a g o l á s s a l é s p o s t a k ö l t s é g g e l e g y ü t t 3 frt 50, 
nem tagok részére 4 frt. 

Közvetlenül a  szerzőné l rendelhet ő meg: 
„A tölg y é s tenyésztése " czimü pályadíjnyertes munka 

a szerzőnél, Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és aka
démiai tanárnál rendelhető meg. Megrendelések egyszerű levelező 
lapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeczre, a szerzőhöz 
intézendők. Ára az egyesület tagjai részére 2 frt, nem tagok ré
szére 3 frt. 

Ugyancsak Fekete Lajos m. kir. főerdőtanács és ak. tanárnál 
rendelhetők m e g : a z „Erdőértékszámitástan " II. javított és bőví
tet t kiadása (ára 3 frt), és a z „Erdöbecsléstan " fi. teljesen átdol
gozott kiadása. (Ára 4 frt.) 

Ugyancsak a szerzőnél rendelhető m e g : 
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A selmeczbánya i m . kir . erdóakadémi a történet e é s ismertetője . 
Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. minister megbízásából irta 
Vadas Jenő m. kir. erdőtanácsos és ak. t anár . Megrendelhető' 
szerzőnél (Selmeczbánya) és az „Erd. Lapok" kiadóhivatalánál*) 
(V. ker., Alkotmány-utcza 10. sz.) A 24 ivre terjedő, képekkel 
díszített s térképpel ellátott munka ára 2 frt. (Erdögyakornokok-
nak 1 frt 50 kr; erdészeti műszaki dijnokoknak s akadémiai hal l 
gatóknak 1 frt.) 

*) Az „Erdészeti Lapok" kiadóhivatala azonban csak abban az esetben 
tehet eleget a megrendeléseknek, ha a t. megrendelők a könyv árát és a. 
25 krnyi portóköltséget egyidejűleg beküldik, amikor aztán a könyv keresztkö
tés alatt ajánlva adatik postára. 
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Erdészeti Rendelete k Tá ra . 
i. 

Körrendelet 

valamennyi kincstári erdöhatáságnak és a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnak. 

{A debreczeni első takarókpénztár 4V2°/o-kal kamatozó zálogleveleinek, vala
mint a magyar földhitelintézet által kibocsátott 4%-kal kamatozó szabályozási 
és talajjavitási zálogleveleknek az 1889. évi XXX. t.-cz. 11. §-ában felsorolt 

összes befektetési czélokra leendő elfogadása tárgyában.) 

31361 ,97 . sz. föld. min. — Értesí tem a czimet, hogy a 
debreczeni első takarékpénz tá r ál tal kibocsátott 4 1 /2%-kal kamatozó 
200, 500, 1000, 2000, 5000 és 10.000 koronáról szóló záloglevelek 
az 1897. évi október hó 6.-án tar tot t minis ter tanács ha tá roza tában 
foglalt elvi megál lapodáshoz képest, üzleti biztosítékul és bánat 
pénzül további intézkedésemig elfogadhatók. 

Az összes m. kir. minister urakkal egyetértöleg ér tes í tem 
továbbá , hogy a magyar földhitelintézet által az 1889. évi XXX. 
t.-cz. a lapján 100, 1000 és 10.000 frtos ezimletekben kibocsátot t , 
4°/o-kal kamatozó szabályozási és talajjavitási záloglevelek az idézett 
törvény 11. §-ához képest , az ott felsorolt összes befektetési czé
lokra m á r a törvény erejénél elfogadandók, vagyis ezen zálog
levelek már a törvénynél fogva óvadékképesek és a lkalmasak arra , 
hogy azokba a községek, testületek, nyilvános felügyelet alat t álló 
intézetek, továbbá gyámoltak és gondnokoltak (1885. VI. t.-cz. 
13. §.) pénzei , úgyszintén a hi tbizományi és a letéti pénzek gyü-
mölcsözőleg elhelyeztessenek és végre, hogy a szolgálati és üzleti 
biztosí tékokra fordí t ta thassanak akkor, a mikor a biztosítékok az 
azok tekintetében létező szabályok szerint nem készpénzben teen
dők le. 

Budapest , 1897. május 26.-án. 
A minister megbízásábó l : 

Sóltz Gyula. 
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II. 

Körrendelet 

valamennyi magyarországi kincstári erdőhatóságnak. 
(Az államerdészet kezelésében levő és az államerdószeti alkalmazottaknak ter

mészetbeni lakásul szolgáló kincstári épületek házadója tárgyában.) 

21242 97. sz. földm. min. — Az úl lamerdészetnél alkalmazot
tak számára te rmészetbeni lakásul á tadot t kincstári épületek ház
adója tárgyában a pénzügyminister ur, hozzá intézet t megkeresé
semre , f. évi 19485. szám alatt a másola tban idecsatolt kör rendele te t 
.adta ki. (Az idézett körrendelete t lásd alább.) 

Felhívom a czimet, hogy a házadó kivetésének minden al
kalmakor szigorúan ügyeljen a m a g a részéről is, hogy az érvény
ben levő törvényes rendelkezések a szóban lévő épületek meg
adóz t a t á sa s illetve adómentességének megál lapí tása tekinte tében 
helyesen a lkalmaztassanak. 

Budapes ten , 1897. évi június hó 18.-án. 
A minister megbízásábó l : on± « 

Melléklet a földm. min. 21242197. számú körrendeletéhez. 

Körrendelet vala mennyi törvényhatósági közigazgatási bizott
sághoz, valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, a székes

fővárosit kivéve és a székesfővárosi kir. adófélügyelóhöz. 
<Az államerdészet kezelésében lévő és az államerdészcti alkalmazottaknak ter

mészetbeni lakásul szolgáló kincstári épületek házadója tárgyában.) 

19485/97. sz. pénzügy min. — Az erdészeti kincstár tulaj
donát képező, az á l lamerdészet kezelésében lévő és az ál lamerdészet i 
alkalmazottak, neveze t e sen : az erdőőrök természetbeni lakásául 
kijelölt kincstári épületekben létező lakások megadóz ta tása , illetőleg 
házadómentessége tekintetében, az egyes pénzügyi hatóságok által 
egymástól teljesen eltérő, sőt néha egészen ellentétes gyakorlat 
követtetvén, ez i rányban, tudomás és jövőbeni a lkalmazkodás végett 
a következőket je len tem ki. Az 1868. évi XXII. t.-cz. 2. §. c) 
pontja értelmében á l landóan adómentesek „az á l lamépületek és 
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kormányépületek, ide nem értve az á l lamnak mint jószágok bir
tokosának magánjogi czimen birt épületeit ." Minthogy pedig az 
állami erdők az ál lamjószágoknak egyik alkatrészét képezik, a z 
államkincstár, mint az állami jószágok bir tokosa tulajdonát képező 
államerdészeti épületek és ezek között azok, a melyek az ál lam
erdészeti tisztviselőknek — és az alábbi kivételekkel — másnemű 
alkalmazottaknak bérfizetés nélkül természetbeni lakásul á tenged
nek, az idézett törvényszakasz szerint adókötelesek. Ennélfogva az 
ál lamerdészet kezelésébe tar tozó szóban forgó kincstári épületek 
nem számithatók azon ál lamépületek közé, a melyekre az idézett 
törvényszakasz hivatkozott pontja az állandó házadómentessége t 
biztosítja s a mely adómentességet az egyenes adótörvények é s 
szabályok 1888. évi hivatalos összeállítás I. kötetének házadóról 
szóló részében 80. §. alá felvett fentebb idézett körrendelet az 
ál lam- és kormányépületekben elhelyezett tisztviselők természetbeni 
lakásaira az esetben, ha ezek j avá ra az államköltségvetésben lak
pénzek rendszeresí tve nincsenek, szintén kiterjeszti. Az erdészeti 
kincstár tulajdonát képező s az ál lamerdészet tisztviselői és tiszt
viselői jelleggel bíró alkalmazottjai részére bérfizetés nélkül ter
mészetbeni lakásul á tengedet t kincstári épületek tehát , habá r az 
említett a lkalmazottak részére az ál lamköltségvetésben lakpénzek 
felvéve nincsenek is, adózási szempontból épen oly elbírálás alá 
esnek, mint más magánszemélyek vagy jogi testületek hasonló 
(•zélra szolgáló épü le te i : a melyekre nézve pedig az imént emlí
te t t hivatalos összeállítás idézett rész 5. §-a a házadó kötelezett
séget határozot tan kimondja. Önként értetik azonban, hogy az 
erdészeti kincstár tulajdonát képező s az ál lamerdészet kezelésé
ben lévő azokat a kincstári épületeket vagy épületrészeket, m e 
lyeknél az 1868. XXII. t.-cz. 2. §-ában és az 1870. évi LI. t.-cz. 2. 
§-ában felsorolt egyéb kellékek valamelyike fenforog (pl. gazda
sági épületek, cseléd- és kertészlakok, erdőőrök vagy erdővédök. 
lakásai stb.) az állandó házadómentesség megilleti. 

Budapest , 1897. márczius 25. 
TocpTce s. h. 
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III. 

Körrendelet 
í '.tfrí'O VtUT. 

a magyar- és horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő 
vala mennyi erdőigazgatáságnak, föerdőhwtitalnak és erdöláva-
talnak: és az állami kezelésbe vett községi erdőket kezelő erdőt 
igazgatöságnak, erdőidvataloknak, vezető és önálló erdÖgond-

nokságoknak. 
(A 40. életévüket betöltött egyének korengedélye tárgyában.) 

25411/97. sz. földm. min. — Előfordult esetek a lkalmából ér te
sítem czimet, hogy a 40. é le tévüket betöl töt t egyének ál lami szol
gála tba való felvételéhez illetve kinevezéséhez a korengedély meg
adásának külön ha tá roza tban való k imondása n e m szükséges, 
minthogy annak engedélyezése az ő császár i és apostoli királyi 
Felsége elnöklete alat t Í867. márcz ius hó 17.-én tar tot t ministér
t anács h a t á r o z a t a Étlapján (Sólyom Jenő-féle nyugdíj törvény ma
gyarázat 19. lap 5. jegyzet) a gyakor la tban m a m á r hal lgatólag 
olyképen történik, hogy az az egyén, a ki 40. életéve betöl tése 
u tán vétetik fel illetőleg neveztet ik ki állami szolgálatba, a felvétel 
illetőleg a kinevezés ténye által korengedély mellett a lkalmazot t 
nak tekintendő. 

Kelt Budapes ten , 1897. évi jún ius hó 23.-án. 
Darányi s. k. 

ERDÉSZETI LAPOS. 11 
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A z Országo s Erdészet i Egyesüle t pénztáráná l 
teljesitett befizetések . 

1897. évi június hóban. 
A r ö v i d í t é s e k m a g y a r á z a t a 

ak. = alapítványi k a m a t ; att. = alapítványi töketörlesztés ; k. a. = készpénz alapítvány; 
WKa. — Wagner Károly a lapí tvány; I L a . = grf. Tisza Lajos alapítvány; BAa. = Bedő Albert 
alapítvány; Asa. = Magyar erdötisztek árvaleányait segélyzö a lapítvány; td. = tagsági d i j ; 
hd. = hirdetési dij ; ld. = lapdij ; kid. kedvezményes l apd i j ; pk. = postaköltség ; Ért. = 
Erdészeti Rendeletek Tára; áb. — átfutó bevéte l ; rb. ~ rendkívüli bevé te l ; EL. — Erdé
szeti Lapok egyes füzetei; Npt. = Erdészeti Zsebnaptár; nvt I. =s Erdészeti Növénytan I. ré sz ; 
n v t l l . = Erdészeti Növénytan II. rész; OFa. = 0 Felsége fénynyomatu arczképe; E c s . = 
Erdei facsemeték nevelése ; Fest. *= Fekete Lajos. Főbb fanemek csemetéinek termesztése ; 
Evü. = Fekete Lajos. Az erdei vetésről és ültetésről; Eht. = Erdöhasználattan ; ik. = taka
rékpénztári időközi kamatok ; Ék. = Értékpapírok kamatai. Rz. = Erdőrendezéstan ; FL . = Föl
des J. „Legelő-erdők"; EOT. = Magyar Erdészeti Oklevéltár; Eák = Fekete Lajos. Az erdők 

ápolásáról és használatáról.) 

Befizetések frt 
Adriányi Arnold hd. . . . 
Br. Ambrózy István nvt. I. és 

II. — 
Akna-szlatinai föbánya hiv. hl. 
Akantisz Rezső ak 

Balogh Ernő td. . . . .-. — — 
Beszterczebányai erdőig, hd... . 
Brennerberg Alfréd td. . . . 
Bárdos József td 
Birk Zoltán td. .-
Babarczy László rb 
Bihari Ödön td 
Néhai gr. Bánffy Béla helyett 

gr. Serényi Béláné ak. . . . 
Bühm Ferencz ak. — 
Dr. Bedő Albert néhai Klein 

Ödön helyett att. — 
Borsod várni, pénztára líd. 
Berendy Béla td _ 
Brannich Kálmán. 
Bischitz János— 
Benedek Albert td — 
özv. Brecz Sándornó 
gr. Berchtold Richárd ak. . . . 

Csipkay János ak 

Doroszlai Gábor td 
Draskovich József td 

13.— 
4.— 
2 — 

1.— 
16.90 
4.— 

16.— 
3.— 

—.56 
16.— 

30.— 
15.— 

10. 
8. 
8. 
8. 
1. 

16. 
8. 

10. 

55 

28 

Demeczky Jenő td -. - -
Dudutz Károly td..'„ 
Dodinál József Ert 
Doknpil Adolf td.._ 
Dobren János Npt. ... 

Esztergom város td. 8.— F. L. 
2.06 - — 

Esztegár Bálint td 

Fülöp Béla td -
Fás Gyula nvt. I. 2.80 nvt. 

II. 6.— F. L. —.80 
Földmivelésügyi m. k. min.hd. 
Fercnczi Sándor td. .. 

Grégcr Géza td. ... 
Gtoser László td. 
Gasser Lipót hd. ... 
Greguss Aladár td. 

Befizetések frt 

.. 4 — 
12.60 
8.— 
1.05 

Hainmcrsbcrg Géza ld. ... 
Hndák Lajos ak . . . 
Hűsek Ferencz td 
Hollós Ferencz nvt. II. 6.-

Rz. 3.— 
Hajdú Rezső ak — . 
Hain Gusztáv t d — — ... . 
Hoós Ernő ak.... . 

10.06 
4.— 

9.60 
8.— 

8.— 
6.30 
4.— 

2.— 
1.— 
2.— 

9.— 
4.— 
8.— 
8.— 



Befizetések frt 

Ittu Mihály Ert. __ 2.91 
Jánosi Kálmán td .. ... ... 8.— 

Kozma István td 1.— 
Koralevszky Géza ld 3.— 
Körössy György td 8.— 
Kunsch Mátyás td. ._. ... ... 10.— 
Krajnyák János td. . . . ... ... 8.— 
Kellner György ak. 7.50 hd. 

8.95 16.45 
Korzensky Lajos td. — 4.— 
Kodolányi Gyula td. ... 8.— 
Kaan Károly td 10.— 
Kovács Béla nvt. 11. 6.06 
Kolbenheyer József td 4.— 
Kecskemét város kid.— ... . . . 1.50 

Láposbányai erdőgondnokság 
ság Wka. ... - 1.50 

Lindenmayer Frigyes td.___ ... 8.— 
Lencsés Ambrus nvt. 1 3.05 

Maier Béla td 5.— 
Machovics Ferencz td 8.— 
Masztics Adám td 4.— 
Mirtsc János td - ... 2.— 
Mayer Gyula Ert 1.65 

Nádas Béla ak. ._ 8.— 
Nyul Sándor td ... 5.— 
Nagy József nvt. II. 6.— 
N'ouhöfer és fia . . . 5.25 

Ondrus Gyula td 1.— 
Orbán János td. 20.— 
Orosz István td. . . . 8.—• 

Potlcre Gerard ld ... 16.— 
Viatsek János td.__. ... ... ... 6.— 
Pászthy Ferencz td ... 4.— 
l'auchly Bezsö td 10.— 

Ratkovszky Károly nvt. 11. ... 0.— 
Roheim Károly nvt. 11 6.30 

Befizetések frt 

Reisz Kálmán td .... 4.— 
Ránku Miladin td. ... 5.— 
Rappensberger Andor td. ... 8.— 
Ribiczey Béla td ... . . . 8.— 

Simsik Mihály td.._. ... :.. ... 8.— 
Salamin Oszkár td 10.— 
Szabó Adolf kid. — 3.— 
Szászdályai elöljáróság hd. ... 7.43 
Sterba Szabolcs td. 6.— 
Szalagyi Emil td. 32.— 
Stegiuann Gusztáv td. ... . , . 5.— 
Szászsebesi erdőhivatal Jóny 

Oltótól famagv. árából Wka. 5.— 
Szilassi Kata ld. ~ 4.— 
Selmeczbányai Casino egyl. ld. 4.— 
Szászsebesi erdőhivatal Ert— 4.66 

Tóth Miklós td. ... . . . 1.— 
Teutschlánder József nvt. II. 

6-06 Ecs. 1.50 7.56 
Törzs Kálmán Rz. 3.— nvt. I. 

2-80 nvt. II. 6.— .. . 11-80 
Tanádi Emil td. 8 — 
Tomassek Miklós td 16.— 
Tompa Ferencz td. ... . . . . . . 13.75 
Tóth József td 2.— 
Thonet testvérek ka 160.— 
Tálya község birája hd 7.35 
Tóth Ferencz td - 4.— 

Újházi Dénes ak . . . ... 2.— 
Újházi Dénes att 10.— 

Vancsura István ld. ... . . . ... 4.— 
Vermes Gyula td — 10.— 
Vadászerdei erdőőrisz.isk.Ecs. 3.25 
Vadászerdei erdööri sz. isk. Ecs. —.81 

Weigl Róbert td 8.— 

gr. Zay Albert ak— . . . ... . . . 30.— 
Június hóban összesen 977.18 

Január—május havi bevétel 12.327.28 
Összesen 13.304.46 

41* 





Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1897. évi VII. füzetéhez. 

Az „Erdészet i Lapok " mellet t mérsékel t közlés i dijér t 
a la p irányáva l ne m ellenkező hirdetése k kiadatnak . 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorér t soronkint negyven 
(40) krajczár , az erre következő husz (20) sorér t , illetőleg a 41 
egész 604k sorig, soronkint ha rmincz (30) krajczár , mig a 604k 
s o r o n felül következő minden sorér t egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint ké t szeres ár ra l számit ta tnak. 

Fontos utazók -
nak, vadászok -
nak, tisztekne k 
és másoknak . 

Reyol?eM, 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK, 
v a l a m i n t a f e g y v e r s z a k b a v á g ó m i n d e n n e m ű c z i k k e k 

BÉCS, Ottakring A  T T T * O T R a k t á r B É C S « 
F e s t g a s s e 11/13 . ^  J2i MjLíXjJL I. , K o h l m a r k t 9 . 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyvergyáros f egyvergyára által, jót
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

W T o p t i k a i távolság-mérésse l , 
A r 6 5 í r t t ó l fe l fe lé . 

I H é r Ő - a s z t a l o k a t u é z g - é s v o n a l z ó k k a l , m é r ő -
s z a l a g o k a t , l ' a f k t l a l t f k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r i i -
l e t m é r ö k e t fplanimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készit a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
csász. és kir. udvari látszerész- és müszergyáros 

Bécs, (I., Kohlmarkt 8.) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve-

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (2 . III. 5.) 
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A ki jó, biztos és éles lövetű 
vadász - és czcllövö - fegyverrel 
akarja magát — a gyáros teljes 

Vadászfegyver. 

jótál lása mellett — ellátni, kérjen illusztrált árjegyzéket 
Hambrusch József fegyvergyárostól (Ferlach—Karinthia) . 
(3. III. 6.) Elküldése ingyen és bérmentve történik. 

A csanádi székeskáptalan saághi u rada lmában egy, sztancsó-
falvi u rada lmában 3 erdööri állás jöt t üresedésbe, melylyel a követ
kező illetmények vannak egybekötve: készpénz 300 forint, lakás, 
tűzifa szükség szerint, tel iéntartás 1 drb az uradalom által meg
határozot t módon. 

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 27. §-ában előirt 
minősítésüket, ép és egészséges testalkotásukat, jól látó és halló
képességüket, életkorukat, illetőségüket és eddigi szolgálataikat, 
valamint a magyar nyelvnek szóban és í rásban, a román nyelvnek 
szóban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket a 
csanádi főtisztelendő székes káptalanhoz czimezve alulirt urad. 
t iszt tar tóságnál f. é. augusztus 20-ig nyújtsák be. 

Saágh, 1897. június hő 26.-án. 

57/1897. sz. — Esztergom vármegye törvényhalósága terü
letén lévő, az erdőtörvény 17.-ik §-a a lá tar tozó kisebb erdőbirto
kokhoz ellenőrködő erdőőri á l lomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomással egybekötött évi j avada lmazás 400 frt kész
pénz fizetés és 25 frt utazási átalány. 

Pályázni szándékozók felhívatnak, miszerint a törvenyszabta 
minősítést, eddigi szolgálatot, erős és ép testalkatot, különösen jó 
látó, halló és beszélő képességüket orvosi bizonyitványnyal, vala-

Erdóóri állomások . 

Gröftner Viktor, 
urad. tiszttartó. 

Pályázat erdöör i állásra . 
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mint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonatot, 
továbbá a hivatalos magyarnyelvnek szóban és Í rásban való töké
letes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket legké
sőbben f. évi november hó l-ig Esztergomvármegye közigazgatási 
erdészeti bizot tságához nyújtsák be. 

Esztergom, 1897. júl ius hó 8.-án. 
Nozdroviczky Miklós, 

(7) erdőmester. 

Hirdetmény. 
6537/1897. sz. — Debrenczen szab. kir. város t anácsa részé

ről közhírré tétetik, hogy a város erdőségeiben termel t s a város 
epreskert i fa raktárában készletben levő 5600 darab mintegy 3000 
m 3 3, 4, 6, 8, 10 m hosszúságú ipari czélokra a lkalmas gömbölyű 
tölgy műfa, t ovábbá öt éven á t a városnak vágás alá kerülő erdő
ségeiben hasonló czélra te rmelendő évenkinti 5—7 ezer m 3 göm
bölyű tölgyfa 35—45 , 4 6 — 5 5 , 5 6 — 6 5 , 70 cm-ig való mel lmagas
ságban vett méretekkel 3 méter től fölfelé való hosszúságban eset
leg kívánat szerinti hosszúságban zár t ajánlati versenytárgyalás 
utján eladatni e lha tározta tván, felhivatnak venni szándékozók, hogy 
zárt ajánlataikat , melyhez a városi házi pénz tá rná l előre le teendő 
2000 frt bána tpénz letéti el ismervénye is csatolandó, 1897. aug. 
hó 15-ig déli 11 óráig a polgármester i hivatalnál nyújtsák be . — 
Később beérkezet t ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A részletes feltételek a város számvevői hivatalánál meg
tekinthetők. 

Debreczen, 1897. július 3 . 
(8) Városi tanács. 

Erdöhivatali vezet ő 
kerestetik a nadrági vasmű-ipar t á r saság 21,000 kat. hold kiterjedésű 
nadrági és krivinai u rada lmához . Az áilás minél előbb elfoglalandó. 

Fel tételek: Igen jó , vagy legalább is megfelelő sikerrel vég
zett erdészeti akadémiai tanulmányok, hosszabb gyakorlati szolga-
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lat, az erdészet i á l lamvizsgának belföldön tör tént letételről szóló 
bizonyítvány s továbbá a magyar , német és r omán nyelv bírása. 

Ajánlatok a nadrág i vasmüipar - tá rsaság igazga tó- tanácsához 
Bécs, I., Operngasse 6. küldendők. (10) 

Bochnievicz József 30 éves, ker tész , Alsó-Dabason (Pest . vm.) ki 
e lsőrendű bizonyítványokkal bir s a magyar , német és tót nyel
vet bírja, erdővédi állást keres szeptember elsejére. Kiszolgált 

altiszt. (11) 

Faeladási hirdetmény . 
A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. minister ur 1896. 

évi 44375. és 44373. számú magas rendeletei ér te lmében folyó év 
augusztus 22.-én délelőtt 10 órakor Kőrispatak községházánál 
(Udvarhelymegye) a következő faanyagok fognak e lá rverez te tn i : 

1. A körispataki ev. ref. egyház „Nyáros" nevő erdejében 
levő 491 db tölgyfája 2511 frt becsár mellett. 

2. A kőrispataki unit. egyház „Nyáros" nevü erdejében levő 
687 drb tölgyfája 3860 frt becsár mellett . 

Az árverés zár t írásbeli és szóbeli ajánlat utján történik. 
Az írásbeli zár t ajánlatok a szóbeli árverezés megkezdése 

előtt 1 0 % bána tpénzze l felszerelve, az árverés t vezető elnök ke
zéhez adandók le. 

Az árvei'és befejezésekor köteles a vevő az egész vételárt 
lefizetni. 

A faanyag donga és pi lota- termelésre való. 
Az eladás alatt i erdők egymás mellett feküsznek és Kőrispatak 

községtől 1 km. távolságra vannak. 
Kőrispatak község pedig a most épülő kis-küküllői vasút 

erdőszentgyörgyi ál lomásától 10 km. távolságra van, jó karban 
levő megyei ut mellett . 

Székely-Keresztur, 1897. július 20.-án. 

M. kir. e rdőgondnokság. Parragh Béla, 
( 1 2 ) i n . -jr. főerdész. 
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Pályázat erdöszámgyakornok i állomásokra . 
A m. kir. e rdőszámvevőségek l é t számában há rom — egyenkint 

évi 500 frt segélydijjal j avada lmazo t t e rdőszámgyakornok i á l lásra 
ezennel pályázat nyittatik. 

Fe lh iva tnak pályázni kívánók, hogy az 1883. évi I. t.-czikk 
17. §-a szerint megkívánt minősí tést a selmeczi erdészet i akadémiai 
tanulmányok bevégzését , t ovábbá életkorukat , nyelvismereteiket , 
katonai kötelezettségi viszonyukat és eset leges eddigi szolgálatu
kat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi augusz tus 
hó 20-ig m á r ál lami szo lgá la tban levők közvet len felettes ha tósá 
guk utján, állami szolgála tban nem állók pedig az illetékes fő
ispán utján, a földmivelésügyi m. kir. minis te r iumhoz nyújtsák be. 

Budapes ten , 1897. évi jú l ius hó 22.-én. 

(13) A földmivelésügyi m. kir. ministerium. 

Árverés i hirdetmény . 
4434/897 . sz. — Szen tágo tha község részéről felsőbb enge

dély a lapján, a tu la jdonát képező „Lempesek" nevü e rdőrész 
86 k. holdnyi te rü le tén fennálló 11345 drb tölgytörzs, a melyből 
a részletes becs lés szerint 18997 t m 3 müfának a lka lmas 55758 frt 
60 kr. kikiáltási á r mellett Szen tágo tha község i rodá jában 1897. 
szep tember hó 15-én d. e. 9 órakor t a r t andó nyi lvános á r v e r e z é 
sen el ada tn i fog. 

Árverezni óhajtók kötelesek a szóbeli á rverés kezdete előtt 
a kikiáltási ár 10°/o-át b á n a t p é n z gyanán t le tenni . A szóbeli ár
verés kezdete előtt szabá lyszerűen fölszerelt és bána tpénzze l el
látott Írásbeli zá r t a jánlatok is e l fogadtatnak. 

A tűzifa e ladás tá rgyát n e m képezi , mivel azt a község 
magának visszatar t ja . 

Az ' rerési feltételek Szen tágo tha mezőváros i rodájában a 
hivatalos rák a la t t megtekinthetők. Fennt i e rdőterü le t közvetlen 
szomszédságában levő 33 '9 k. hold kiterjedésű rész becs lés alat t 
áll és m ü r íaki fatömege egyidejűleg fog e lárverezte tn i . 
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Megjegyeztetik, hogy az e ladandó erdő a segesvár-szentágothai 
helyiérdekű vasúttól 9 km.-re esik. 

Szentágotha, 1897. évi július hó 20-án. 
(14) Schreiber, 

f ő s z o l g a b í r ó . 

Faeladási hirdetmény . 

Ezennel közhírré tétetik, hogy folyó év szept. hó 15. a brassó 
belvárosi görög nemzet i egyház tulajdonát képező Pojana merului 
(Almásmező) község ha tá rán fekvő „Branis tea" nevű erdőrészben 
kijelölt 1916-37 km. tölgyfa, 3832 frt 74 krra becsült, 128 km. 
bükk-, 77 km. gyertyán-, 41 km. nyár- és 28 km. nyirfatömeg 
178 frt 10 kr., összesen 4010 frt. 84 kr. o. é. becslési á rban 
zárt ajánlat mellett fog eladatni . 

í rásbeli zá r t ajánlatok 1 0 % bánatpénzzel , avagy elfogadható 
értékpapírokkal ellátva, f. év szeptember hó 15-én délelőtti 11 óráig 
az egyházközség irodahelyiségben (lópiacz 12. h. sz. alatt) a 
délelőtti hivatalos órákban beadandók, a hol a becslési jegyzék, 
valamint az eladási feltételek betekinthetők; később beérkezet t 
ajánlatok el nem fogadhatók. 

Brassó, 1897. július 15-én. 
(15) A brassó belvárosi a Szt. háromságról czimzett 

görög nemzeti egyház gondnoksága. 

„Kerestet ik egy nős erdőőr, ki az erdööri vizsgát letette, 
németül vagy magyarul és tótul beszél és ir, az erdészetben és 
vadásza tban j á r t a s és tapaszta l t . Szolgálatbalépés f. év okíóber 
1-eje. Folyamodványok bizonyitványmásolatokkal , melyek vissza 
nem ada tnak a herczeg Hohenlohe-féle uradalmi intézőséghez 
Zsigmondháza, u. p. Vágbesztercze, Trencsénmegve küldendők". 

(16) 
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Árverési hirdetmény . 
45.141 97. sz. — A földmivelésügyi magy. kir. minister köz

hírré teszi, hogy a fogarasi magy kir. állami ménesbir tok igazga
tóságnak Fogaras vármegye, Mundra község ha tá rában fekvő 
Magura nevü erdejében körülbelül 225.61 kat. hold területen álló 
és törzskiszámlálás utján körülbelül 25.200 tömör köbméterre 
becsült tölgyfatömeg, a földmivelésügyi ministerium tanács te rmé
ben 1897. évi szeptember hó 1-én d. e. 11 órakor megtar tandó 
zárt írásbeli ajánlati tárgyalás utján el fog adatni . 

A terület négy vágásra van felosztva és az ajánlatok vagy az 
egyes vágásokra külön-külön vagy több vágásra egyesítve vagy 
pedig mind a négy vágás fatömegére egy összegben tehetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a magy. kir. gazdasági 
főigazgatónál (földmivelésügyi m. kir. minisztérium, II. em. 72. sz.) 
továbbá a fogarasi m. kir. állami ménesbir tok igazgatóságánál és 
a Sárkány községben székelő m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos 
órákban megtekinthetők. 

Budapes ten , 1897. évi július hó 25-én. 

(17) Földmivelésügyi magy. Jcir. minister. 

Fodros juha r eladása . 
2337 1897. sz. — Alulírott kir. erdőhivatalnál 1897. évi aug. 

hó 16.-án déli 12 órakor írásbeli ajánlatok utján fodros juharfa 
fog eladatni és ped ig : 

A) ljeszkováczi kir. erdögondnokság kerületében 85 drb törzs 
1275 frt kikiáltási árral , 

B) a skárei kir. erdögondnokság kerületében 10 darab törzs 
150 frt kikiáltási árral , 

G) brlogi kir. erdögondnokság kerületében 133 darab törzs 
2000 frt kikiáltási árral , 

D) a krásznói kir. erdögondnokság kerületében 65 drb törzs 
1300 frt kikiáltási árral , 

E) a goszpicsi kir. erdőgondnokság kerületében 191 dtb törzs 
2000 frt kikiáltási árral . 
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F) a karlobágói kir. e rdögondnokság kerületében 100 drb törzs 
1500 frt kikiáltási á r ra l . 

Az árverési feltételek az otocsáczi kir. erdőhivatalnál bár
mikor megtekinthetők és megszerezhetők. 

Otocsácz, 1897. július hó 24. 
(18) Kir. erdölúvatal. 

Pályázat erdöör i állásra . 
98/897. keb. sz. — Kolozsvármegye törvényhatósága terü

letén egy (1) j á rás i erdőőri á l lomásra , egy évi próbaidő mellett, 
pályázat nyittatik. 

Ezen erdööri á l lomás évi 800 frt fizetés, 40 frt lakbér és 
60 frt lótartási á ta lánynyal lesz j avada lmazva . 

A pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-czikk 
37 . §-ának a), b), c) pont jában előirt ke l lékeket : ép, erős testalka
tukat , jó látó- és hallóképességüket, a magyar , valamint a román 
nyelvbeni tökéletes bí rását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyüket folyó évi szeptember hó végéig Kolozsvármegye közigaz
gatási erdészeti bizot tságához nyújtsák be . 

Kolozsvármegye közig. erd. biz. Kolozsvárit , 1897. évi jun . 
hó 9.-én tar to t t üléséből. 

(19) Gr. Béldi Ákos s. k , 
főispán. 

Faeladási hirdetmény . 
Szász-Kézd község felsőbb engedély alapján eladó erdeje „A" 

üzemosztályából 179'30 kat. holdon álló 4280 darab tölgyfát, melyek
nek fatömege 6953 tm3 műfa, és 7718 tm3 tűzifára van becsülve. 
Kikiáltási ár 27743 frt 90 kr. 

í rásbel i ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés a község
házáná l 1897. évi szept. 9-én reggeli 10 órakor fog megtar ta tni . 

Bána tpénz 1 0 % . Árverési feltételek és becslési jegyzék a 
főszolgabírónál és a községi elöljáróságnál betekinthetök. 

Segesvári t , 1897. júl ius hó 29.-én. 
(20) A főszolgabíró. 



A „Pátria" iroü. vállalat és nyomdai részvény-társasáoál 
Budapest, Közietek 

a köve tkez ő g a z d a s á g i s z a k m u n k á k o l csó n besze rezhe tők : 

MAGYAR GAZDASÁGI CZIMTÁR nagy negyedalak, 36 ív terjedelemben. Tartal
mazza az összes gazd. egyesületek, gazdakörök, földbirtokosok, uradalmak, 
hitbizományok, bérlők, gazdatisztek, erdészek pontos és legmegbízhatóbb ezi-
meit. Miután az összes gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és 
utolsó posta pontos megjelölésével benfoglaltatik, a gazdasági egyesületeknek 
és kereskedő világnak nagyon cjánlható. Ára fűzve 7 frt, kötve 7 frt 50 kr. 

A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS MEZŐRENDŐRSÉGRŐL szóló is94-dik évi Xll-dik 
törvénye/.ikK, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyaráza
tokkal ellátva, egy füzetben. Ara bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

ÁLLATORVOSI BELGYÓGYÁSZAT. Irta: Dr. Hutyra Ferencz. állalorvosi akad. 
ny. r. egyetemi magántanár. I. kötet: Fertőző betegségek. XII. 563 nagy 
8° 1. Ára bérmentes küldéssel 5 frt 70 kr. 

A SEPRŐCZIROK TERMELÉSE. Irta : Szalay János. Jász-Nagy-Kun-Szolnok vár
megyei gazd. egyesület titkára. A nagyméltóságú földm. minisztérium támo
gatásával kiadott mü. Ára portómentesen 90 kr. 

I. KÁTÉ KÖZSÉGI MEZŐ- ÉS HEGYŐRÖK SZÁMARA. A mezőgazdaság és mező
rendőrségről szóló 1894. évi XIt-ik törvényczikk alapján összeállítva. Ára 
pprtóinentes küldéssel 20 kr. II. KÁTÉ AZ URADALMI CSŐSZÖK SZÁMÁRA 
Ára portómentes küldéssel 20 kr. Összeállította : dr. Balkay Béla. Mindkettő 
csinos zsebkönyvalaku keménytáblába van kötve és 20 oldalas jegyzék
naplóval ellátva. 

A SERTÉS JAVÍTÁSA ÉS HIZLALÁSA gazdák és hizlalók használatára. Irta : 
K. Ruífy Pál uradalmi főtiszt. Ára portómentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

SZAVATOSSÁG AZ ÁLLATKERESKELÉSBEN tekintettel a hazai joggyakorlatra. 
Irta : Dr. Hutyra Ferencz. Ára portómentes küldéssel 90 kr. 

EGY ÉV A MÉHESBEN rövid gyakorlati utasítás modern méhes kezelésére. 
Irta : Tuymer János. Ára 1 korona, portómentesen 55 kr. 

A MESTERSÉGES BOROK KÉSZÍTÉSÉNEK forgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló Törvény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta : dr. Lónyai Ferencz. Ára 80 kr. 

PARASZT SZOOZIALIZMUS. Irta : Rubinek Gyula, az 0 . M. G. E. ügyvezető 
titkára. Tanulmányuti jelentés az alföldi agi'ár-szoeziális mozgalmak okai s 
orvosszereiről. A mű ára 1 frt. 

A SOROS VETÉS és a sorbavető gépek kezelése. Irta : Szalay János, Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyei gazd. egyesület titkára. Ára porlómentes küldéssel 35 kr. 

AZ UTMESTEREK KÉZIKÖNYVE javított és bővített kiadása. A kereskedelem
ügyi magy. kir. minisztérium megbízásából. Ára 1 frt 20 kr. Postaköltség 20 kr. 

„KÖZTELEK" Tbekötési t á t l a a „Köztelek" lap bármely évfolyamához. Ára 1 frt. 
Portómentes küldéssel 1 frt 36 kr. 



Az „Erdészet i Lapok " 1897 . évi VII. füzetének tartalma . 
Oldal 

Néhány sz ó a  Bakon y kopáraina k befásitásáról . Irta  :  Havas Ágoston , 
uradalmi erdőmeste r — — . . . . . . . . . .— 5 3 5 

A fenyő-erdő k természete s felújításáról . Irta : Szentimrey Dániel , kir . 
alerdöfelügyelő . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . .— . . . 5 5 0 

Az erd ő a  történelemelött i korban . Közl i :  Pech Dezső , m . k. erdömeste r 5 7 2 
L a p s z e m l e : A  kés ő tölgy . (Sylvius.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 
Az u j országo s föerdőmeste r (Sylvius.) .. . .. . —  l - l — — . . . 58+ 
Rutska Tivada r (Sylvius.) _ — . . . — . . . .-. 5 8 8 
H i v a t a l o s k ö z l e m é n y e k . I . Értesítés- a f . év i közgyűlé s ügyében . — 

II. A z erdészet i államvizsgái é bizottsá g kiegészítés e ._ _ . . . ___ . . . 5 9 3 
K ü l ö n f é l é k : A  bükkfa-kérdéshez . (Sylvius.) —  Erdőtiszte k javadal -

mazása. (Közli : Gabnay F. ) —  Jegenyefeny ő s  egyé b csemetékről . 
(Közli: Gabnay F. ) —  Legelőerdő k czim ü munk a bírálata , nyelv i 
szempontból. (Közli : Földes János. ) —  Halálozá s ._ _ . . . . . . . . . __ . 59 3 

Változások a z erdészet i szolgála t körébe n . . . . . . . . . . . . . . . 60 4 
E g y e s ü l e t i h i r d e t é s e k _ _ .. . . . . . _ 60 3 
E r d é s z e t i R e n d e l e t e k T á r a . I . Körrendele t valamenny i kincs -

tári erdöhatóságna k é s a  besztercze i m . kir . erdőigazgatóságnak . 
(A debreczen i els ő takarékpénztá r 4 1/-2%-kal kamatoz ó zálogleve -
leinek, valamin t a  magya r földhitelintéze t álta l kibocsátot t 4%-ka l 
kamatozó szabályozás i é s talajjavitás i záloglevelekne k a z 1889. 
évi XXX . t.-cz. 11. §-ába n felsorol t össze s befektetés i czélokr a 
leendő elfogadás a tárgyában. ) —  II . Körrendele t valamenny i 
magyarországi kincstár i erdöhatóságnak . (A z államerdésze t keze -
lésében lev ő é s a z államerdészet i alkalmazottakna k természetben i 
lakásul szolgál ó kincstár i épülete k házadój a tárgyában. ) < — 111. 
Körrendelet a  magyar - é s horvát-szlavonország i kincstár i erdőke t 
kezelő valamenny i erdőigazgatóságnak , főerdöhivatalna k é s erdő -
hivatalnak ;  é s a z állam i kezelésb e vet t község i erdőke t kezel ő 
erdöigazgatóságnak, erdőhivataloknak , vezet ő é s önáll ó erdőgond -
nokságoknak. ( A 40 . életévüke t betöltöt t egyéne k korengedély e 

tárgyában.)... . . . ._. . . . . . . . . . _ .__ .. . . . . 612 
Az Orsz . Erd . Egyesület pénztáráná l teljesítet t b e f i z e t é s e k . ( 1 8 9 7 . év i 

május hóban ) _ 616 
Hirdető mellékle t [—VII I


