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Az erdőtörvény jubileuma. 

mindennapi élet egyhangú zakatolása közben a magyar 
erdőgazdák közül talán kevesen vettek tudomást 

arról a mindenesetre nevezetes évfordulóról, a mely mult 
hó 11 -ét oly nappá avatta, a melynek jelentőségéről, a 
mindennapi munkát néhány perezre félretéve, elmélkedni 
bizonyára érdemes. F. é. június hó 11-én volt ugyanis 
25 éve annak, hogy az 1879. évi X X X I . t. cz., az erdő
törvény ő felsége a király által szentesittetvén, törvényerőre 
emelkedett, a mivel a hazai erdőgazdaság eddigi történeté
nek egyik szomorú emlékű korszaka lezárult s a magyar 
erdőgazdák egy jobb jövő reményével eltelve foghattak uj 
alapon munkához. 

Az Országos Erdészeti Egyesület mindjárt megalakulása 
után 1867-ben legsürgősebb feladatai közé sorozta, hogy 
a Gazdasági Egyesülettel karöltve a kormány elé az erdő-
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törvénynek egy tervezetét terjeszsze, de 12 évnek kellett 
még eltelnie, amig hosszas tárgyalások után törvénynyé vált 
e tervezet s a mig a folyton tartó meggondolatlan erdő-
pusztitás és annak itt is, ott is érezhetővé váló káros követ
kezményei végre a közvéleményben is megérlelték azt a 
tudatot, hogy az addigi állapotokon törvényhozási uton 
feltétlenül segíteni kell. 

S valóban az erdőtörvény jelentőségét a maga teljes
ségében csak az foghatja fel, a ki a megalkotását megelőző 
két évtized végzetes erdőpusztitásainak szemtanuja volt 
avagy legalább is az akkori kor irodalmát átkutatta és a 
hazai erdőkben járva, a régi rendszertelen gazdálkodás 
beszédes nyomait felismerte. Tömérdek erdőrongálásnak, 
gyorsított kihasználásnak és ujraerdősitési mulasztásnak 
vetett az erdőtörvény véget, a melyek ha tovább folynak, 
ma fakülkereskedelmi mérlegünk talán már régen passzív 
volna, kopáraink, vízmosásos területeink még sokkalta ki
terjedtebbek, folyóink tavaszi áradásai végzetesebbek volnának 
és hegyvidéki népünk, a melyet jórészt az erdőgazdaság és 
faipar lát el munkával és keresettel, még sokkalta nagyobb 
mértékben nyúlna a vándorbothoz, mint — sajnos — most 
is teszi, mert a magyar erdő akkor ugy magán, mint köz
gazdasági hivatásának betöltésében meg volna bénítva. 

Visszaemlékezve a magyar erdészet e nagy napjaira, 
a melyeken annak mai fundamentuma, az erdőtörvény 
létesült, hálával kell felemlítenünk azokat, a kik a hazai 
erdőgazdaság ez alapját lerakták, az akkori kormány, a 
törvényhozás tagjait, különösebben azonban azokat, a kik 
a törvény létesülését ugy társadalmi, mint hivatalos téren 
fáradhatlan buzgalommal elősegítették és a felmerülő akadá
lyokat szilárd akarattal és kitartással le tudták küzdeni: 
gróf Tisza Lajost, az Országos Erdészeti Egyesület nagy-
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érdemű elnökét, boldogemlékü Wagner Károlyt és Bedő 
Albertet. 

25 év telt el azóta. Az erdőtörvény üdvös hatása alatt 
a hazai erdőgazdaság megszilárdult s ha az, a ki nem a 
múlttal összehasonlítva, hanem abszolút álláspontra helyez
kedve itéli meg erdészetünk mai állapotát, ma is még sok 
tennivalót talál, sok hiányt fedez fel, az ne feledje el, hogy 
2 5 év aránylag rövid idő az erdő életében, kivált ha régi 
mulasztások jóvátételéről van szó, és ne feledje, hogy nem 
tisztán a törvényes intézkedéseken múlik valamely gazdasági 
ág fellendülése. Ehhez sok más is kell, a mi esetünkben 
nevezetesen a kellő gazdasági ismeretek a birtokosok részéről, 
helyes kereskedelmi és közlekedésügyi politika stb. 

Az erdőtörvény szellemét, a benne letéteményezett, akkor 
és ma egyaránt helyes alapelveket tehát nem szabad okol
nunk, ha erdészetünk még ma sem áll eszményi magas 
fokon, de igenis főleg nekik köszönhetjük azt a tagad
hatatlanul óriási haladást, a mely a múlttal szemben tapasz
talható és elfogulatlan Ítélet mellett kétségbe nem vonható. 

A midőn tehát ma itt is, ott is felhangzik az erdő
törvény revíziójának szükségessége, sőt legújabban illetékes 
kormánykörök is hangoztatják ebbeli szándékukat, akkor 
azon, a kormány bölcsességébe vetett bizalmunkból fakadó 
reményünknek kell kifejezést adni, hogy ez a revízió egyes 
részletek módosítására fog szorítkozni, míg ellenben a 
25 év előtt szilárdan és bölcs megfontoltsággal lerakott 
alapok érintetlenek maradnak, sőt egy-más tekintetben még 
meg fognak szilárdittatni! 

38* 
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A faértékesités a német erdőgazdaságban. 
Irta : Kaán Károly. 

A fának termelt állapotban való értékesítésénél dívó 
eljárások a Németbirodalomban fejlődtek ki. 

A 16. és 17. században még tövön, s többnyire szabott 
árakon értékesítették a fát, de az eladás itt-ott már ekkor 
is, különösen a tölgyfát illetőleg szembecslésen alapuló 
osztályozással történik. Ha a tövön eladott törzs döntés 
után korhadtnak vagy egyébként használhatatlannak bizonyult, 
a vevő a már döntött fa tényleges értékét fizette meg.*) 

Éppen a tölgyfának tövön való értékesítésénél bekövet
kezhető, a vevőt ugy, mint az eladót érhető nagyarányú 
csalódások vezettek lassanként a fának döntött állapotban 
való értékesítésére. 

A Halberstadt és Magdeburg részére kiadott erdő
gazdasági rendszabályok már 1743-ban előírják, hogy a 
tölgyfa a vevő érdekéből csak a döntés, előkészítés és 
megfelelő felmérés után értékesítendő. 

Az eladások ez időtájt azonban még nagyobbrészt 
szabad kézből árszabály szerint történnek. 

Az árverés utján való értékesítés első adatait egy, az 
1713. évben kelt porosz rendszabályban találjuk. Porosz-
Sziléziában pedig a 18. század második felében előírások 
lépnek életbe, melyek megkövetelik, hogy a házilag döntött 
fa számoztassék, s vágás lapján a kellő kikészítés után 
lábakban mért hossza is feljegyeztessék. Az 1788-ban kelt 
ezen nevezetes rendszabály intézkedéseit már átlengi az az 
igyekezet, hogy a vevő a faanyagra csak mint árura, ter
mésre ataltassék s az erdők gazdasági ügyköréből kizárassék, 

") Dr. Schwappach : Handbuch der Forst und Jagdgeschichte Deutschlands 
479. 1. 
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érdekei azt ne érintsék és ne zavarják. Nevezetes e rend
szabály, mert a kereskedelmi fának árverés utján való érté
kesítésére határozott előírásokat tartalmaz, s a szabott árakon 
való értékesítést jobban a helyi szükséglet fedezésére szorítja.*) 

Czéltalan volna e helyütt a történelmi adatok ide 
vonatkozó egész sorát felsorolnom. Csak ismétlésekbe bocsát
koznék annak bizonyításában, hogy a faanyagok előkészített 
formában való értékesítése régibb keletű s hogy a német 
erdőgazdaság éppen gazdasági érdekekből régi idők óta 
csak a kikészített faterméket, mint gazdasága eredményét 
bocsátja áruba, miként az a mezőgazdaság termékeinél is 
szokásos. És éppen ez a felfogás, meg ama körülmény, 
hogy a termés az egységárához viszonyítva aránytalanul 
nagy térfogatú, kizárta annak a közpiaczra hozatalát s tette 
kívánatossá azt, hogy a fatermésnek értékesítéséhez a vevőt 
a fát termő föld közelébe vonja, hol az előkészítve vár az 
áruba bocsátásra. Nem a kínálat csoportosult tehát egybe, 
mint az a közpiaczokon összehalmozott egyéb termékeknél 
történik, hanem a keresletnek kellett a termésnél mint árunál 
találkoznia, mi a vevők egészséges versenyével a megfelelő 
egységárat biztosította a termelőnek. Ez a felfogás azután 
mihamar mégteremtette a faanyagok árverés utján való 
értékesítését. 

Az eddig, és e tárgyban közölt töredékes adataim több
nyire a tölgyre, mint legértékesebb fanemre vonatkoznak, 
mert az előkészített fának árverés utján való értékesítése 
csak a 19. század első évtizedeiben vált általánossá a 
jelenlegi Németbirodalom legtöbb tartományában. Voltak 
ugyan szerződéssel biztosított eladások is még ez időtájt, 
mint ahogy alkalmazták itt-ott a szabott árakon (árjegyzék 

*) Jahrbuch des Schlesischen Forstvereins für 1897. 99. és 106. lapon. 
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szerint) való értékesítést is. Mindez azonban oly helyekre 
szorult, hol az erdők nehéz megközelithetése, a munkás
hiány, a faanyag nem megfelelő minősége s hasonló egyebek 
tették azt kívánatossá. 

A Porosz-Sziléziát illető*) s 1817-ből származó erdő
gazdasági szabályok, de különösen az odavaló főszámszéki 
kamarának 1824-ben közzétett azon alapelve, mely szerint 
az államgazdaságot érdeklő minden termény szabály szerint 
a legtöbbet igérőt illeti meg, az e módon való értékesítést 
az erdőgazdaságban is hova-tovább általánossá tette. 

Baden nagyherczegségben a 19. század két első tizedében 
még a szabott árakon való (árjegyzék szerint) eladási mód 
divik, s az árverés utján alkalmazott értékesítés csak külön
leges esetekre szorul. A húszas évek végén ez már általánossá 
lesz, és az 1834-ben hozott rendeletek a szokásossá vált 
ezen módnak tovább fejlesztésére vonatkoznak. Az 1849-ben 
kiadott s e tárgyra vonatkozó szabályzatok már oly elő
írásokat tartalmaznak, melyek nagy része manapság is 
érvényes. 

Mindezen történelmi s oknyomozó adatok még azon 
körülmény beigazolására is szolgálhatnak, hogy a jelenlegi 
Németbirodalom tartományaiban a 19. század első felében 
a Hartig, Pfeil és egyéb nagyok elvei szülte erdőgazdasági 
élénkülés az értékesítés módjainak fejlődésére is volt köz
vetett hatással. Beigazolják azt is, hogy az erdőfeltárást az 
értékesítési módok nem sokkal, sőt legtöbb helyütt mivel 
sem előzték meg, sőt fejlődésükben — ami természetes is — 
egymást támogatták! 

A belterjesebb értékesítési eljárások ugyanis kezdetben 
csak a közforgalmi utak mentén fekvő erdők termékénél 

*) Jahrbuch des Schlesischen Forstvereins für 1897. 
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juthattak érvényre. Az erdőfeltárásnak kellett előre haladnia, 
hogy azt az értékesítés megváltozó eljárásai nyomon követ
hessék. Az erdők feltárása az erdők megközelithetését meg-
könnyitvén, feltétlen következménye volt: a mindinkább 
fejlődő fakereslet, a faárak hova-tovább nyilvánuló emel
kedése, a faeladási módok finomitott eljárásai. 

A faértékesités érdekében országok szerint hozott kor
mányrendeletek ismertetésére nem vállalkozhatom. Mindezen 
intézkedések tovább fejlesztették az eladási módokat s alapját 
vetették a németek űzte azon, majdnem általános értékesí
tési eljárásnak, mely a faanyagok termelt állapotban, a leg
többet ígérőnek való eladásában nyilvánul. 

A közutak czéltudatos és nagyarányú fejlesztése, az 
erdők feltárása és a mindennek kapcsán jelentkező általános 
gazdásági fellendülés volt döntő befolyással a faértékesités 
fejlődésében. Minderre azonban különös jótékony hatást 
gyakorolt a szolgálatnak olyan szervezése is, mely a fő-
erdészségeket önálló gazdasági egységekké nyilvánítván, azok 
működésének szabadabb fért, nagyobb mozgékonyságot és 
szépen körvonalozott önállóságot biztosított; egyben pedig 
a sok ellenőrzést és még több írásbeli munkát is fölös
legessé tette. 

Hogy mindezzel és ennek az értékesítésnél nyilvánuló 
előnyeivel legalább nagy általánosságban megismerked
hessünk, lássuk a badeni nagyherczegségben ez idő szerint 
divó faértékesitési módokat s az azokra vonatkozó előírás
nak kivonatos adatait, melyek a Németbirodalom egyéb 
tartományaiban szokásos eljárásokkal lényegben teljesen, 
sőt részleteiben is nagyrészt megegyezők. 

Baden nagyherczegségben az ide vonatkozó s máig 
érvényes szabályok 1887 szeptember 10-én adattak ki, s 
az állami bevételek és kiadások kezelésére vonatkozó törvény 
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azon intézkedésén alapulnak, mely szerint az ingó és ingatlan 
államvagyon mindakkor, ha a felső hatóság a szabad kézből 
való eladásra engedélyt nem ad, nyilvános árverés vagy 
zárt írásbeli ajánlatok alapján értékesítendő. A rendszabály 
általános határozatai a következők: 

Az erdőtermékek értékesítését a főerdészség végzi, az értékek 
átvételét az állami uradalmi pénztárak. 

A mennyiben a felsőbb hatóság a szabad kézből való értékesí
tésre különleges esetekben engedélyt nem adna, a termelt fa eladása 
nyilvános árverés vagy zárt írásbeli ajánlatok utján történik. 

Az eladásra kerülő fatermékek a helyi szükséglet s a vevők 
óhajai szerint eladási részletekbe osztatnak, megfelelően csopor
tosíttatnak. 

Az értékesítési eljárás lehetőleg az erdőben, vagy ennek közelé
ben fekvő vendégfogadókban, községházán vagy az e czélra 
használható állami épületekben történjék. Minden árverésnél az 
illetékes erdőőri személyzetnek jelen kell lennie. 

A szóbeli árverést vagy zárt Írásbeli ajánlatok utján eszközlendő 
értékesítést az érdekelt községekbe küldött hirdetmények, s a hivatalos 
hirdetésekre szolgáló helyi lapok utján teszi közé az illetékes főerdész. 
Nagyobb fatömegek eladásánál az e czélra alkalmas fakereskedelmi 
lapok is felhasználandók. Ha pedig a körülmények ugy kívánnák, 
ismerős vevők külön értesítést is nyernek. Az értékesítési eljárásra 
a következők mérvadók: 

A fa rendesen döntött és elkészített állapotban értékesíttetik. 
Feldolgozatlan állapotban csak értéktelenebb faanyag adható el. 
P l : a tuskófa. A tövön való értékesítésnek csak különleges esetek
ben, csak felsőbb engedélylyel és csak ott van helye, hol vagy 
a kereslet lanyha, vagy a hol a vevők között hátrányos megegyezések 
észlelhetők. 

A tövön való ilyen értékesítés azonban ugy értelmeztetik, 
hogy a vevő bizonyos köbméterenkénti egységáron veszi ugyan 
meg a faegyedeket, de az anyagtermelést és az utakra való kihozást 
ez esetben is az erdőgazda végzi. A vételárban tehát a döntés, a 
vevő kívánalma szerint feldarabolt fának előkészítése s az utakhoz 
való szállítása is benn foglaltatik. Ezen eladási módot ritkán, s 
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főleg különösen értékes faegyedeknél alkalmazzák akkor, a mikor 
a vevők összetartással a faárakat leszorítani kívánják. Az eladó 
erdőbirtokos ugyanis ilyen esetben, ha termelt és előkészilett anyagot 
bocsátana áruba, a vevők részéről bizonyos kényszerhelyzetbe 
hozatnék az anyag értékesítésnél; míg annak bekövetkezése, ha 
a faegyedek állva maradnak, ki van zárva, s előbb-utóbb mégis 
jelentkezik olyan vásárló, a ki a méltányos és elfogadható árat 
megajánlja. 

A faeladásoknál általában azon alapárak irányadók, melyek 
az erdőgazdaság évi tervezetével*) bemutattatván, a felsőbb hatóság 
{erdőigazgatóság) részéről jóváhagyattak. A főerdészség ugyanis 
a gazdasági tervezet bemutatásával, s a tervbe vett vágások helyi 
körülményeinek tekintetbe vételével az utolsó években s a közeli 
vágásokban elért árverési eredmények szigorú számbavételével 
a főerdészség kerületére nézve évi árajánlatot mutat be a központi 
erdőigazgatóságnak, mely azt jóváhagyja. E jóváhagyott árajánlat 
egységárai szolgálnak az árveréseknél alapul a kikiáltási árhoz, 
s ezek használtatnak egyben akkor is, ha különleges s az alább 
körülírandó esetekben szabad kézből is történik az értékesítés. 

Ha a körülmények ugy kívánják, a főerdész a jóváhagyott 
alapárakat emelheti, alább szállítania azonban csak a központi 
igazgatóság engedélyével szabad. 

Az eladásnál a körülményekhez képest vagy az kötendő ki, 
hogy a vevő a faanyag elszállítása előtt készpénzzel fizet, ami akként 
értetik, hogy a vételjegy**) kiállítása után a befizetés 4 hét alatt 
eszközlendő, vagy ha a viszonyok kellőleg indokolják s kilátásba 
helyezik azt, hogy a versenyzők száma és vételkedve emelhető 
volna kellő hitelnyújtással, fel van jogosítva a főerdészség vezetője, 
hogy a körülményekhez mért, lehetőleg megszorított s legfeljebb 
8 hónapig terjedhető kamat nélküli határidőt szabhasson a vételár 
befizetésére. Ide vonatkozólag már a favágási előirányzat benyújtása
kor ajánlatot tesz a főerdész a központi erdőigazgatóságnak, mely 
előzetes engedélyét megadja. 

A hitelnyitásnak csak akkor van helye, ha a vételjegy kiállítása 

*) Ebbe van foglalva a fahasználatokra vonatkozó előirányzat. 
**) A főerdész részéről kiállított vételjegy a vevő nevét, lakását s az árverezett 

faanyag mennyiségét, vételárát, s a befizetési határidőt tartalmazza. 
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után 14 nappal vevő az illetékes pénztárnál a vétel tárgyát képező 
anyag értékére kellő biztosítékot nyújt. Biztosítékot képezhet kész
pénz, állampapírok, jótállás egyszerű formában, jótállás elfogadott 
váltó alapján, vagy fekvőségek záloglevele utján. 

A ki a hitelnyújtást igénybe venni kívánja, a vételjegy 
kiállítása után 14 nap alatt a biztosíték nyújtására előirt okmányo
kat a vételjegygyei együtt a pénztárnak beszolgáltatni köteles. 
A község elöljárójánál (biró vagy polgármester) az e czélra rendel
kezésre álló nyomtatvány felhasználásával a jótállásról szóló okmány 
az érdekeltek kérelmére kiállittatik. 

Azon versenyzők, kik a nekik engedélyezett hitelt igénybe 
venni nem szándékoznak, árleengedésben részesülnek akkor, ha a 
vételjegy kiállítása után 4 hét alatt egész tartozásukat kifizetik. 
Ezen árleengedés a 4 hónapig terjedhető hitel mellett vásárolt 
anyag értékének minden márkája után 1 német fillér, a S hónapig 
terjedhető hitelnél márkánkint 2 német fillér. 

A készpénzfizetés vagy kielégítő biztosíték nyújtása előtt a 
megvásárolt fatermék az erdőből el nem szállítható. Az ily módon 
bekövetkezhető károkért az erdőőrök felelősek. A vevő ily esetben 
pénzbirsággal sújtandó, mely a vételár háromszorosáig terjedhet. 

A főerdész az árverési jegyzőkönyvet sajátkezüleg vezeti, s 
minden eladási részlet egységet külön árverez.*) Ha kielégítő 
ajánlatok nem tétetnek, ugy több egységet összevon. Ha igy sincs 
sikere az árverésnek, ugy az eladás tárgyát még több részlet 
összevonásából alkotja, vagy összevonja az egynemű választékot,, 
esetleg árverést nyit a szóban levő egész fatermékre. Ha ajánlat 
nem tétetik, ha alacsonyak az ajánlatok, ha az árverés rendjét 
megzavarják, vagy ha más körülmények azt ugy kívánnák, az 
árverés felfüggeszthető illetve beszüntethető. 

Az árverés jóváhagyására a következő előírások szolgálnak. 
Ha az árverés részleteinek egybevetett eredménye, vagy ha 

egy bizonyos választék vagy eladási részlet árverési eredménye 
a főerdészség részéről a központi igazgatóságnak bemutatott és-
jóváhagyott árajánlatnál 10°/o-nál nem alacsonyabb, s nincs is 

*) Az eladási egység pl. 8—10 iir/n3 tűzifa. Vannak egységek 100-akat 
meghaladó ürmB-t\. Ép igy az épületi fánál: Az egységek megállapításánál a 
helyi szükséglet s a vevők részéről ugy mennyiség, mint minőségben megnyilatkozó 
kereslet befolyásolja a helyes csoportosításokat. 
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kilátás, hogy egy ujabb árverés az eladás jobb sikerét biztosítsa, 
ugy az eladási részletet, esetleg választékot vagy egész anyagot 
illető árverés eredményét a főerdész a helyszínén jóváhagyottnak 

jelenti ki. Ha az egész anyag, vagy bizonyos választék esetleg 
eladási részlet árverési eredményét a főerdész jóvá nem hagyná, 
ugy egy uj árverést tart meg, vagy belátása szerint nyilvános 
felhívást intéz zárt írásbeli ajánlatok benyújtására. Ha pedig ez 
sem vezet sikerre, ugy kísérlet teendő a szabad kézből való eladásra. 
Az ilyképpen elért eredmény, ha az igazgatóságnak annak idején 
bemutatott és jóváhagyott árajánlatnál 10°/o-aI nem alacsonyabb, 
ugy az eladást a főerdész azonnal jóváhagyja. 

Az esetben, ha egy ujabb árverés, vagy zárt írásbeli ajánlatok 
bevonása jobb eredményt nem igér, ugy az első sikertelen árverés, 
után kivételesen a szabad kézből való eladás kísérelhető meg. 

Ezen eljáráshoz azonban már a központi erdőigazgatóság 
engedélye szükségeltetik. Kieszközlendő ép igy a központi erdő
igazgatóság engedélye akkor is, ha a megkísérelt második árverés 
vagy zárt írásbeli ajánlatok bekövetelése, esetleg a szabad kézből 
való eladás kielégítő eredményre nem vezetett, s az anyag csak 
alacsonyabb áregységgel értékesíthető. 

Az írásbeli ajánlatok utján való értékesítés a fent jelzett 
eseteken kívül meg van engedve akkor is, ha vevők összebeszélése 
folytán a szóbeli árverés sikertelennek látszik, kielégítőnek nem 
ígérkezik. Az ezen eladás alapfeltételei főbb vonásaikban meg
egyeznek a szóbeli árverés előirásaival. 

Ha nagyobb tömegű faanyag kerül zárt Írásbeli ajánlatok 
utján eladás alá, ugy az eladás feltételeit azok közzététele előtt 
bemutatja a főerdész a központi erdőigazgatóságnak. 

A felek az Írásbeli ajánlat tételére hirdetés utján hivatnak fel, 
ajánlataikat a főerdészségnél adják be, s azok meghatározott időre 
jelzett felbontásánál személyesen jelen lenni tartoznak. Az ajánlatok 
felbontása két nem érdekelt tanú jelenlétében történik a főerdész 
részéről. Ha a jóváhagyott árat a zárt írásbeli ajánlatok valamelyike 
elérte vagy nem száll alább 10%-ánál, ugy a főerdész a verseny
tárgyalás eredményét azonnal jóváhagyottnak nyilvánítja. Ha többen 
tesznek egyenlő magas ajánlatot, vagy más hasonló esetek fölött 
döntés kívánatos, ezt az igazgatóság tartja fenn magának. 
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Minden további engedély nélkül szabad kézből eladhat a 
főerdészség előkészített fát a jóváhagyott árakon: 1. fára jogosultak
nak vagy engedményeseknek; 2. az erdőtörvény értelmében, folyó
szabályozásokhoz; 3. állami szükségletre 50 márkán alul; 4. bármely 
magánczélra 20 márkán alul és 5. a főerdész tüzifaszükségleté-
nek fedezésére. 

Ezek volnának röviden azon előírások, melyek Baden 
nagyherczegségben s ekként a Schwarzwald nagyobb részében 
is divók, s melyek élénk világot vetnek arra a szabad 
mozgásra s e mellett egyszerű eljárásra, melyet ugy ez 
előírások, mint a badeni s legtöbb német tartomány szol
gálati rendszabályai a gazdaságot intéző főerdésznek bizto
sítanak. 

Ez előírásokból még két körülményre leszünk figyel
messé; az egyik az, hogy az árverések kisebb részletekben 
is eszközöltetnek, a másik, hogy az állami vagyon értéke
sítésénél hitel is biztosíttatik a vevők részére. 

A főerdész a helyi szükségletet tekintetbe veszi, a 
közelebb fekvő kézi és háziipart sem hagyja figyelmen 
kivül, s gondol arra is, hogy a világkereskedelem, ha meg
nyilvánul, kielégítést nyerjen, s igy termékét a tapasztalatok 
alapján akként csoportosítja, hogy a körülmények szerint 
s a keresett választékok arányában, vagy ezek külön válasz
tásával kisebb és nagyobb részletek képezzék egy-egy 
árverés tárgyát. Nem szorul ekként közvetítőre az, ki 
kevesebb anyagot szükségei, vásárolhat az is, ki csak 
bizonyos választékot fogyaszt (pl. bodnárfát, papirfát stb.), 
kielégítheti szükségletét a faipar és vételkedvét az is, ki 
nagyobb tömeget a világpiaczra vinni szándékozik. Vásárolhat 
a szegényebb néposztály s a közvetítők kizárásával meg
szerezheti a kivánt választékot az államtól akkor is, ha 
.anyagi körülményei azt különben meg nem engednék, s a 
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nélkül, hogy magas kamatú kölcsönre, esetleg uzsorára 
volna utalva. 

De a. kereskedő s főleg az iparos és gyáros sem 
szorul oly nagy tőkére, mert a vett nyers anyagért csak 
akkor kénytelen fizetni, .mikor már az abból előkészitett 
termékét is értékesíteni képes, mikor munkája már anyagi 
sikert biztosított. Fenntartja ezáltal függetlenségét akkor is, 
midőn egyebekben valamely magánkölcsön igénybevétele 
őt bármely irányban lekötné. Kamat nélküli hitelt nyújt 
neki maga az erdőbirtokos állam, hogy becsületes munkáját 
és iparkodását siker koronázza. 

Van azonban az állam által nyújtott hitelnek még egy 
különleges előnye is, mely főleg akkor nyilvánul, midőn 
rendkívüli körülmények (széltörés, rovarkárok stb.) beálltával 
szokatlanul nagy tömegű faanyag kerül egyszerre értékesítés 
alá. A leggazdagabb kereskedő vagy iparos sincs ugyanis, 
mindig abban a helyzetben, hogy a rendes évi szükségletét 
meghaladó faanyagokért nagyobb összeget adjon ki, s igy 
tőkét fektessen oly vállalatba, melynek csak évek multán 
látja hasznát. A rendkívüli körülmények következtében ren
delkezésre jutó faanyag ekként olcsó pénzen volna elfecsé
relendő a legtöbbet ígérőnek, holott kellő tartamu kamat 
nélküli hitellel az érdekeltek az átvételre arányos és a birtokost 
kielégítő áron vállalkozhatnak, s feltétlenül nagyobb árakat 
ajánlhatnak meg, mintha tőkéjük kezdettől fogva szerepelne 
a messze jövőbe nyúló vállalkozásban. 

Arra nézve pedig, hogy a kamat nélküli hitelnyújtás mily 
befolyással lehet a magasabb ármegajánlásra általában s 
igy közvetlenül az erdőből várható jövedelemre, bizonyítson 
e tárgyban Ney főerdőmesternek a német erdőgazdák 
Metzben tartott közgyűlésén s az elsass-lotharingiai viszo
nyokat érdeklőleg mondott beszédéből a következő részlet: 
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„Azon 22 év óta, hogy mi*) Elsass-Lotharingiában 
gazdálkodunk, mintegy 2 2 0 millió márka értékű faanyagot 
adtunk el. Ez összegből a kamat nélküli hitelnyújtással alig 
50,000 márka összeg ment veszendőbe". 

„Meg vagyok győződve, hogy mi a fát ekként 2%-al 
feltétlenül drágábban értékesítettük, s igy legalább 4 - 4 millióval 
több bevételt biztosítottunk magunknak, mintha az eladást 
csak készpénzfizetés ellenében eszközöljük". 

„A vevő megtakarított 6%-ot, melyet bankárának fizetett 
volna kamat fejében, mig nekünk legfeljebb 4 % ment 
veszendőbe a kamatokon". 

Mindehhez még azt az áremelkedést is számitanunk 
kell, mely a kamat nélküli hitelnyújtással bekövetkezett 
élénkebb verseny természetes következménye.**) 

Végül még annak megvilágítására, hogy a faanyagok 
termelt állapotban való értékesítési módja nemcsak kisebb 
szükségletek fedezésére, a helyi faipar és egyéb fát fogyasztó 
vállalatok kielégítésére hivatott eladásoknál nyer alkalmazást 
a Németbirodalomban, szolgáljanak az alábbiakban bizony
ságul a badeni Schwarzwald hegyvidéki részének olyan 
négy főerdészségéből vett adatok, melyek faterméke leg
nagyobbrészt messzebb fekvő ipartelepek s a világkeres
kedelem anyagául szolgál, s a melyet közvetlenül a főerdész 
árverés utján értékesít. 

Így az 1895-ik évet illetőleg: 
Az 5 7 9 4 ha (10.070 kai hold) erdőterülettel biró 

bonndorfi főerdészségben a 2 8 2 5 ha térfogatú kincstári 
erdőbirtokon***) a 13.987 OT3 fő és 1842 /TZ 3 előhasználati 

*) A német birodalmi kormány. 
**) Bericht über die XXII. Versammlung deutscher Forstmanner zu Metz 

1894. 
***J A főerdészség többi része községi és közbirtokossági erdő állami 

kezelés alatt. 
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fatömeg, összesen 15.830 m3 fatermék 184.707 márkáért 
ekként értékesíttetett. 

A 3 4 4 4 ha (5985 kat. hold) térfogatú st.-blasieni fő-
erdészségnek 3 0 3 5 ha kincstári erdőbirtokán a 18.268 m3 

fő és 5 9 2 5 m3 előhasználati, összesen 24.193 m3 fatömeg 
ily eljárással adatott el. 

A 3553 ha (6173 kat. hold) térfogatú herrenwies-i 
főerdészségben *) az egy évben termelt 25.421 m3 fő és 
3 5 5 6 m3 előhasználati fatömeg, összesen 28.977 m3 fatermék 
348.711 márka összegben vált ekként értékesithetővé. 

A 6 2 1 0 ha (10.793 kat. hold) térfogatú staufen-i fő-
erdészséghez tartozó 1296 ha kincstári erdőbirtok 5451 m3 

fő és 5640 mA előhasználati, összesen 11.091 m3 fatömege 
ugyancsak előkészített állapotban adatott el 94.895 márkáért 
az 1895. évben. 

%c %e %c 

A csúsztató ut, mint a magas hegység fát szállító 
berendezése.**) 

Irta : Kubelka Ágoston cs. kir. erdőtanácsos. Fordította Székely József m. kir. 
főerdész. 

magas hegységben a fának szállítása, miként az általá
nosan ismeretes, nagy nehézségekkel jár, és pedig külö
nösen akkor, midőn az a feladatunk, hogy egész szál

fákat vagy 10 méternél hosszabb törzsrészeket magasan fekvő 
fensikokról vagy hegyoldalakról kell leszállítanunk a völgyben 
lévő szállítási berendezésekhez (erdei pályák, erdei utak) a nélkül, 
hogy azok lényeges rongálásnak lennének kitéve. 

Ennek a feladatnak kedvező és kielégítő megoldása tekinteté
ben az ujabb időben az alpesi vidékeken, különösen pedig a 

*) Ezen főerdészség csak állami vagyont kezel. 
**) Függelékül: Az utcsusztaíók a kadlnói birodalmi erdőben. Irta: 

Dr. jur. Schönwiese Henrik cs. kir. erdész. (Megjelent a „Centralblatt für das 
gesammte Forstwesen'- 1903. évi 8. és 9. füzetében.) 
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Salzkammergutbaii épített csúsztató utak, a melyek a magas 
hegység jellegének megfelelően épültek, oly jelentőségre emel
kedtek, hogy időszerűnek látszik figyelmünket eme fát szállító 
berendezésekre irányítani és a szakkörök érdeklődését reá terelni;, 
részben ez a czélja a következő közleménynek is, a melyben a 
szerző sok évi tapasztalata alapján a magashegységi csúsztató 
utak nyomjelzését és építését is tárgyalja. 

A „csúsztató ut" elnevezés tulajdonképpen a szálíaszállitás 
ama eszközének megjelölésére, a mely e tanulmányban részletes, 
tárgyalás alá fog vétetni, nem felel meg teljesen, mert annak 
útként való használata meglehetősen ki van zárva, a mennyiben 
csak az a hivatása, hogy a fának leközelitését önmagától való 
lecsúszás által meghatározott szük pályatesten eszközölje. Ennek 
következtében a „facsusztató pálya" elnevezés a szállítás eme 
nemének inkább megfelelne, mint a csúsztató ut, mert nem 
idézne elő téves nézetet az üzem ezen neméről és mert az ilyen 
csúsztató ut semmi egyéb, mint tágabb értelemben vett pálya, a 
melyet a legolcsóbb motor, a nehézségi erő hajt. 

A „csúsztató ut" elnevezés azonban már annyira meghonosult, 
hogy ezt mi is megtartjuk. 

Az oly magashegységi csúsztató utak tehát, a minőket 
szerző szem előtt tart, faszereléssel ellátott, mesterségesen készített, 
váltakozó eséssel bíró, oldalt határolt csatornák vagy pályák, 
melyeknek az a czéljuk, hogy a magasan fekvő vágásokban termelt 
fának egész szálakban vagy törzsrészekben a völgyekben lévő 
főszállitó eszközökhöz való szállítását a nehézség következtében 
beálló lecsúszás által eszközöljék. 

A csúsztató ut a földcsusztató és facsusztató között fekvő valami 
és ennek folytán szálfacsusztató nevet is viselhetne.*) 

A magashegységi csúsztató utak állandó jellegű szállítási 
berendezések és ennek megfelelően lehetőleg szilárd alépitmény-
nyel kell birniok, az időről-időre pótlandó, fából készülő felépít
ménynél (faszerelés) pedig az értékes szálfák felhasználása körül 
a legszigorúbb takarékosság tartandó szem előtt, mert csak igy 
lehetséges az építési és fentartási költségeknél megtakarításokat 
eszközölni. 

*) Nem egészen jogosan. Szerk. 
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A csúsztató utaknak első sorban egész szálfák leszállítására 
kell szolgálniok és ugy készítendők, hogy eme követelménynek 
tökéletesen megfeleljenek; ha ez bekövetkezik, akkor a további 
követelményeknek, hogy t. i. rajtuk kisebb méretű fák, különböző 
hosszúságú törzsrészek és tűzifa is szállítható legyen, szintén meg 
fognak felelni. 

A csúsztató pályáknak szánon való szállításra való felhaszná
lása nincsen ugyan kizárva, de az csakis ama szakaszokra szorit-
kozhatik, a melyek csekély eséssel bírnak, tehát a középső és 
végső szakaszra. 

Nagy eséssel bíró csúsztató utakon gyengébb faválasztékok 
is szállíthatók (tüzifarönkök, vékony rudak stb.), ugy, hogy a 
szán alkalmazása csak 1—2 m hosszú tüzifahasáboknál jöhetne 
szóba, ez azonban a legtöbb esetben elkerülhető, ha a tűzifát szálfa 
alakjában vagy 6—8 m hosszú rönkökben szállítjuk le ; ez okból 
ilynemű berendezések készítésénél annak vontató útként való 
használhatóságára különös tekintettel lenni nem szükséges. 

A csúsztató utak nyomjelzése és készítése. 
Valamely szállítási berendezés készítésénél első sorban annak 

jövedelmezősége irányadó; mert egy erdőbirtokosnak sem fog 
eszébe jutni, hogy valamely drága építkezést foganatosítson, ha 
előre és számszerűleg be nem igazolható, hogy a tervezett épít
kezés jövedelmező lesz. 

Valamely építendő szállítási berendezés jövedelmezősége függ 
a leszállítandó famennyiség nagyságától, az épitési és fentartási 
költségektől és a beépítendő famennyiség szállítási költségeitől. 

Ha a jövedelmezőség ki van mutatva és ennek alapján — ha 
a terepviszonyok is ezt követelik — a csúsztató ut építése el
határozott dolog, akkor az erdőmérnökre háramlik a feladat, az 
építendő csúsztató ut helyes nyomát kikeresni és épitési tervet és 
költségvetést készíteni. 

Az utnyom megválasztása. 
Az utnyom helyes megválasztása nem csekély feladat és a 

tisztán műszaki ismereteken kivül a csusztatási üzemben való 
jártasságot és a terep legrészletesebb ismeretét is megköveteli; 
a tervezőnek nem lehet eléggé ajánlani, hogy a terep részletes 

Erdészeti Lapok 39 
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felvétele előtt az egész területet, a mennyiben az a tervezett be
rendezéssel összefüggésbe jöhet, a legbehatóbb tanulmányozás 
tárgyává tegye és ez alkalommal egyes jellegzetes tereppontok 
magasságát és fekvését meghatározza, hogy ez által a csúsztató 
ut nyomjelzéséhez további támpontokat nyerjen. (Ennél és a 
következő fejezetnél lásd a 2. és 3. számú ábrát.) 

Mihelyt a terepet pontosan ismerjük, rendszerint abba a hely
zetbe jutunk, hogy a nyomjelzést szemmérték után vagy egyszerű 
lejtmérő segélyével megejthetjük és kétséges eseteknél az utnyom 
több változatát meghatározzuk; e mellett szem előtt tartandó, hogy 
a kezdő szakasz, azaz a bedobó vagy befogadó szakasz mintegy 
150—200 m hosszban lehetőleg nagy ( 2 5 — 5 0 % ) eséssel birjon, 
mig a tulajdonképpeni továbbító szakasz erősen változó eséssel 
birhat és hogy a rakodón végződő végső szakasz — 200 m hossz
ban — a 1 0 % esést meg ne haladja. Az alsó rakodó maga teljesen 
szintes sikot alkosson, mely a leszállítandó famennyiség felvételére 
elegendő nagyságú legyen. 

A csúsztató ut eszményi hossz-szelvénye, a gyakorlati kivitel 
szempontjából az volna, a mely a kezdő szakaszon 200 m hossz
ban 4 0 — 5 0 % eséssel birna, mely esés a középső szakaszokon 
lassanként a 35, 30, 25, 20 ,15 és 10%-os görbébe menne át, a végső 
szakaszon 200 m hosszban 5 % eséssel birna és a farakodón sikban 
végződnék. Elméleti szempontból tekintve a csúsztató ut hossz
szelvényének ugy kellene alkotva lennie, hogy a befogadó szakasz 
esése a nyugvó szögnek, a közbenső szakasz esése a súrlódás 
szögének feleljen meg, a végső vagy kifutó szakasz pedig szintes 
legyen. Oly terület azonban, a melyen az ilyen ideális hossz-szel
vény alkalmazható lenne, alig található; ilynemű esési viszonyok 
azonban csúsztató utaknál tényleg nem is szükségesek, mert ezek 
erősen váltakozó esésű csúszó pálya mellett is — ha másként helyesen 
vannak vezetve — jól működnek. 

Csúsztató utak készitése mindenütt lehetséges, a hol a terep 
elegendő eséssel bir; sziklás terep nem épitési akadály, legfeljebb 
az alépítmény költséges volta miatt az épitési költségekre gya
korol hátrányos befolyást. Mocsaras terep szintén nem akadály, 
mert ily esetben az alépítmény is fából készülhet vagy esetleg a 
mocsaras területet áthidaljuk. 
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Mély terepbevágásoknak nem térünk ki, hanem áthidaljuk őket. 
Az esési viszonyoktól teljesen eltekintve sem előnyös mindig 

a csúsztató ut nyomát ugy választani meg, hogy az a két végpont 
között a legrövidebb vonalon haladjon; sőt gyakran czélszerübb-
nek fog mutatkozni a hosszabb ut választása, már csak azért is, 
hogy mentől több állabot vonjunk be a csúsztató ut szállítási 
területébe. Igy például nem vezetjük az utnyomot a hegyoldalon 
a legnagyobb esés irányában (még ha ez külömben előnyös is 
lenne), hanem haránt azon keresztül, hogy az egyes, a közép
szakasz felett fekvő állabokat elágazások segélyével hozzáférhetővé 
tegyük, a melyeknek — ha nem túlságos hosszúak — erős (40—50%) 
esésök lehet. 

Az utnyom ily nemű kifejlesztésének előnyei abban nyilvá
nulnak, hogy ott, a hol több csúsztató útra lett volna szükség, 
csak egy több elágazással biró csúsztató ut épül, csak egy 
alsó rakodóhelyre van szükség és hogy ez által az épitési és fen-
tartási költségeket is apasztjuk. 

A nyomnak a hegyoldalban való vezetésénél oly terepbevá
gások és árkok, melyek könnyen áthidalhatók, figyelmen kivül 
maradnak; sőt az esésnek erős, elkerülhetlen változása által se 
hagyja magát a tervező elriasztani az utnyom olyszerü megválasz
tásától, hogy az által a csúsztató ut szállítási területét lehetőleg 
kiterjessze. 

A csúsztató ut nyoma lehetőleg kinyújtott, egyenes vonalú 
alakot öltsön. 

Kanyarulatok lehetőleg elkerülendők, erős fordulatok teljesen 
mellőzendők. A bekapcsolható köriv legkisebb sugara 60 m. 

Ellengörbék — ha már alkalmazásuk elkerülhetlen — ugy 
tervezendők, hogy azok ne közvetlenül menjenek át egymásba, 
hanem egy, legalább a szálfa hosszának megfelelő, egyenes szakasz 
által legyenek összekötve. Iparkodni kell tehát a nyomnak lehe
tőleg kinyújtott alakot adni, mert ez a körülmény a csúsztató 
utak üzemére rendkívül jótékonyan hat, azt nagyon megkönnyiti 
és olcsóvá teszi. 

Erős esés és az esés hirtelen változása az üzem menetére 
kevésbé káros, mint a kissugarú görbületek és különösen az ellen
görbületek. 
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Lapos ivek, melyeknél r = 200 m és ezen felül az üzemnél 
alig érezhetők, ezek egyenes szakaszokhoz hasonlítanak és a fa 
kiugrásának megakadályozására szolgáló külön berendezést nem 
igényelnek. Az üzemre igen előnyös hatással van, ha a csúsztató ut 
erős iveket nem tartalmaz, ugy, hogy r sohasem kisebb 100 /ra-nél 
és különösen ha a közvetlen ellengörbületek alkalmazását teljesen 
elkerüljük. 

Erős görbületeken és ellengörbületeken belül az esés ne 
változzék; ellenben az esés olyképpen osztandó be, hogy az már 
az iv kezdete előtt nagyobbodjék és igy a kanyarulatban magában 
lehetőleg nagyobb esés legyen, mint az, a mely a súrlódási szög 
által van meghatározva, hogy az a röperő hatását ellensúlyozza, 
mely a csúszó fának a csúsztató pálya oldalfalain való súrlódása 
által nyilvánul. 

A csúsztató ut legelőnyösebb kihasználása akkor kínálkozik, 
ha a leszállítandó faanyag fensikon termett; ez esetben a befogadó 
részt (a csúsztató ut kezdetét) a fensik legmélyebb pontjára 
helyezzük, a mire a nyomjelzésnél különös tekintettel kell lennünk. 
A fensikon ledöntött fának a befogadóhoz való közelítését ez 
esetben vontatás által kell eszközölnünk. 

A nyomjelzésnél tekintettel kell lennünk amaz oldal- és 
mellékpályák előnyös betorkolására is, melyek az oldalt fekvő 
állabok kihasználhatását czélozzák. 

Már meglevő utaknak a csúsztató ut rendszerébe való be
vonása csak az esetben tanácsos, ha ez utak iránya és esésviszonyai 
olyanok, hogy azoknak helyreállítása nehézség nélkül eszközöl
hető; azonban régi utak használata inkább teljesen mellőzendő, 
semhogy a kínálkozó csekély megtakarítás miatt más irányra és 
esésre nézve alkalmasabb nyomot mellőzzünk; a felmerülő nagyobb 
épitési költségért a leszállított üzemi és fentartási költség busásan 
kárpótol. 

A facsusztató pálya rendszerint nemcsak egy befogadóval 
bir, hanem többel, azaz a felső végén annyi részre és ágra oszlik, 
a mennyi szükséges ahhoz, hogy az egyes kisebb és nagyobb 
vágatási területen levő faanyag, minden további közelítés nélkül 
lehetőleg közvetlenül a csúsztató pályába legyen szállítható. Ily 
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módon eszközölt berendezéseknél a vágásterületen levő fa közelí
tése a szálfák összevonására szorítkozik. 

A csúsztató pályák elágazásai ideiglenes jellegűek, minek 
következtében azok építése, a használat rövidebb tartamára való 
tekintettel, kevésbé tartós módon eszközöltetik. Az elágazások 
esése kevésbé fontos; itt főleg csak arra kell ügyelni, hogy azok 
ott torkoljanak a főpályába, a hol ez utóbbiak kellően erős eséssel 
birnak, hogy a fa fent ne akadjon; a csúsztató ut elágazásának 
elégtelen esése esetén a fa addig a pontig, ahol már önmagától 
lecsúszik, a közelítésnél alkalmazott munkások által előre húzandó. 

A völgy alján alkalmazandó rakodónak valamely más szállí
tási berendezés (erdei pálya, vagy ut) közelében kell lennie, azon
ban ettől még is oly távolságban, hogy a netalán kiugró szálfa 
azt ne veszélyeztethesse. Oly nagyságú rakodó, hogy azon az 
egész évi vágásterület összes fatömege elhelyezhető legyen, ritkán 
található. De teljesen szükségtelen is a csúsztató ut végén lévő 
rakodónak ekkora kiterjedéssel bírnia; oly jóval kisebb területtel 
is megelégedhetünk, a mekkora éppen rendelkezésre áll vagy elő
fordul ; ez esetben azonban a csúsztatást mindannyiszor félbe kell 
szakítani, a hányszor a rakodó megtelt, hogy az kiüríttessék, ez 
pedig czélszerüen épített csúsztató útnál nehézséget nem okoz, 
mert ugy ezt, mint a völgybeli szállítási berendezéseket egész 
éven át lehet használni, legfeljebb azzal a korlátozással, hogy a 
fának a csúsztató uton való szállításával lehetőleg az esős időt 
várjuk be, hogy a csúszó fának erős kopását elkerüljük. 

A Förster által „Das forstliche Transportwesen" czimü müvé
ben ajánlott elágazás és több kisebb rakodó berendezése a fennebb 
felsorolt okoknál fogva a legtöbb esetben felesleges és nem is 
volna czélirányos, a mennyiben kényszerülve volnánk az egyes 
erdei rakodókat külön e czélra készült kocsiutakkal összekötni; ez 
nemcsak hogy az egész berendezést megdrágítaná, de a rakodókra 
szükséges területet is a fatermeléstől kellene elvonni és ez által 
az erdő záródását megszakítani, a mit veszélyes szeleknek kitett 
helyeken figyelmen kívül hagynunk nem szabad. 

A főcsusztató pályánál a nyomnak minden körülmények között 
lehetőleg egyenes irányú kifejlesztése tartandó meg elvül és a 
Schuberg K. tanár által csúsztató utaknál ajánlott és a Schwarz-



580 

waldban használatos ellenmenetek vagy csucsfordulók (lásd Cen-
tralblatt für das gesammte Forstwesen 1877. Q0. oldal) alkal
mazása legfeljebb mellékvonalakra szorítkozzék; hacsak lehet
séges, az ilyen csucsfordulók alkalmazását kerülni kell, már csak 
azért is, hogy az elmaradhatatlan üzemi zavaroknak elejét vegyük, 
a melyek az által keletkeznek, hogy a lecsúszó fák a vonal egy 
részén a vékonyabb végükkel haladnak előre; ez által a szálfák 
gyakori befuródása és a talpfák erős elhasználása idéztetik elő, a 
mely körülmények arra kényszerítenek, hogy a szálfákat nem 
egészben, de legfeljebb 12 m hosszúságú törzsrészekben csúsz
tassuk le, a mi által azonban éppen a csúsztató uton való szállítás 
legnagyobb előnyétől fosztjuk meg magunkat. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a csúsztató útnak — a nélkül, 
hogy az a csúsztatandó faanyagra káros volna és a nélkül, hogy 
gyakori üzemi zavaroktól kellene tartanunk — 60°/o-ot meghaladó 
esést adhatunk. (A Salzkammergutban fekvő offensee-i erdőgazda
sági kerületben az egyik csúsztató ut egy része közel 80%-os 
eséssel bir.) 

Feltéve, hogy csúsztató utaknál 60 0 / o-os legnagyobb esést kár 
nélkül alkalmazhatunk, a képzett szakember valószínűleg mindig 
abban a helyzetben lesz, hogy a csúsztató pálya főszakaszát oly nyo
mon vezesse, a mely fordulóknak közbeiktatását feleslegessé teszi. 

Ezen okoknál fogva szerző a szálfacsusztatók ellenmenetei
nek vagy csucsfordulóinak beható leírását mellőzi és e berende
zésekre vonatkozó közlemények és adatok tekintetében Försterre 
és Schubergre utal. 

Csucsfordulók alkalmazása csak olyan csusztatóknál ajánlatos, 
a melyek kizárólag rövid fa, tehát 2—8 m hosszú fürészrönkő és 
müszerfa, valamint tűzifának rövid rönkökben való szállítására 
szolgálnak. 

Csúsztató müvek csucsfordulóval és ugratóval nagyobb szám
ban Déltirolban a cavalese-i cs. kir. erdészeti kerületben a cadino-i 
állami erdőben találhatók; ezeketa „Centralblatt für das gesammte 
Forstwesen 1875. évfolyamában Oobanz röviden leirta. 

E tanulmány végén ezen utcsusztatóknak ,dr. Schönwiese 
innsbrucki cs. kir. erdész tollából származó leírását adom néhány 
magyarázó kép kíséretében. 
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A csúsztató utak legczélirányosabb eséséről. 

Az esés első sorban a szálfa szállítására való tekintetből álla
pítandó meg; ha a csúsztató ut szálfák szállításánál jól működik, 
akkor más faválasztékok csúsztatására is használható. Alapelvül 
megtartandó lenne, hogy a pálya esése 60%-on felül emelked-
hetik, de 5%-on alul nem sülyedhet, kivéve egészen rövid, körül
belül másfél szálfa hosszúságú (45 m) szakaszokon. 

Sik, azaz vízszintes szakaszok — ha lehetséges — egészen 
mellőzendők és a mennyiben ezek elkerülhetők nem lennének, 
azok hossza egy szálfa hosszát (30 m) meg ne haladja. 

A szálfa hossza alatt a leszállítandó fatörzsek legnagyobb 
hosszúsági mérete értendő. 

Miként már korábban említve volt, a mintegy 200 m hosszú 
kezdő szakasz legelőnyösebb esése 2 5 % és 5 0 % között van, 
nagyobb kezdő esés azonban nincs kizárva. 

A tulajdonképeni csúsztató ut erősen váltakozó eséssel birhat, 
a melynek alsó és felső határa az 5 és 7 5 % között fekszik, itt 
erős eltérés lehet az esésben szomszédos szakaszoknál is, de csak 
ama feltétel mellett, hogy két egymásra következő különböző esés 
oly lapos, függőleges görbével egyenlittetik ki, a melynek sugara, 
ha a lecsúsztatandó szálfa legnagyobb hosszát 30 m-re teszszük, 
200 méter. 

A függőleges kiegyenlítő görbék a hosszmetszetben jutnak 
kifejezésre és a következő hosszakkal birnak: 

7 0 % esés-különbségnél 135 m 
6 0 % H » 115 m 
5 0 % . » '- 95 m 
4 0 % „ „ 76 m 
3 0 % H . 57 m 
2 0 % „ „ 39 m 
1 0 % „ n 19 m 

A terv készítése alkalmával a kiegyenlítő görbék szerkesztésére 
a legteljesebb figyelmet kell fordítani és az építkezés keresztül
vitelénél is a legnagyobb suly helyezendő azok helyes előállítására, 
mert első sorban ettől függ a csúsztató pálya kifogástalan működése. 

A kiegyenlítő görbéknek az a hivatásuk, hogy az egyenes 
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szakaszokon, a hol a röperő egyáltalában nem vagy csak alig 
érvényesül, a lecsúszó törzsek és törzsrészletek befuródását vagy 
kiugrását megakadályozzák és a lecsúszó fáknak nyugodt hala
dását biztosítsák. 

Csúsztató utak berendezésénél és üzeménél már sok keserű 
tapasztalatot szereztek, különösen a magas hegységben. Sok csúsz
tató utat fel kellett hagyni, mert vagy teljesen használhatlanok 
voltak, vagy pedig a gyakori üzemi zavarok miatt nem voltak 
gazdaságosak. 

Ennek oka a legtöbb esetben a hibás kivitelben rejlik és csak 
igen ritkán az annyira kedvezőtlen terepviszonyokban, melyek a 
csúsztató ut építését már eleve kizárják. 

A kivitelnél leggyakrabban mutatkozó hibák a következők: 
a) a közvetlen átmenet a nagy esésből a csekélyebbre, vagy 

viszont, azaz a merőleges kiegyenlítő görbék vagy teljesen 
hiányoznak, vagy pedig igen hirtelenek és rövidek; 

b) erős kanyarok (a szintes vetületben) 60 m-né\ rövidebb 
sugárral nagy esés mellett; 

c) igen csekély esés a kezdő szakasznál vagy túlságos nagy 
esés a végső szakasznál ; 

d) a rakodó hibás elhelyezése. 
A rakodóba átmenő végső szakasznak 200—300 m hosszban 

5 — 7 % eséssel kell birnia és a rakodónak magának, oly hosszban, 
a minőre a megérkező fának a kifutására szüksége van, teljesen 
szintes sikot kell alkotnia. E siknak a csúsztató pálya tengely
irányában 150—200 m hosszúnak és a rendelkezésre álló helyhez 
képest 4—8 m szélesnek kell lennie; e mellé a lecsúsztatott fa 
részére szolgáló rakodó oly módon csatlakozzék, hogy az a sik 
kifutó egyik vagy mindkét oldalán terüljön el és ugyan olyan 
hosszú legyen mint amaz; szélessége 8—10 m közt váltakozzék. 

A rakodónak jól vezetett, szilárdan épült és szálfa szállítására 
alkalmas szekér-uttal kell összekötve lennie a közel fekvő többi 
szállítási berendezésekkel (erdei pályával vagy főúttal). 

A rakodót hosszkiterjedésében a tengely irányában lejtős 
sik alakjában előállítani nem czélszerü, mert a megérkező szálfák 
a lejtős sikon a kifutó hosszirányával nem párhuzamosan haladnak, 
hanem elől vastag végökkel legurulnak és a már felrakásolt fa 
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közé fúródnak s ezt többé-kevésbé megrongálják. Nem szükséges 
a kifutó helynek emelkedést sem adni, csak legfeljebb abban az 
esetben, ha a terepviszonyok meg nem engednék, hogy a végső 
szakasz 200—300 m hosszban, a már megjelölt mérsékelt 5 — 7 % 
eséssel birjon, hanem arra lennénk kényszerítve, hogy itt 1 0 — 1 5 % 
esést alkalmazzunk. Más esetben teljesen elégséges, ha a végső 
szakaszhoz csatlakozó 100—150 m hosszú kifutó szakasz, mely a 
rakodónak is egy részét alkotja, szintesen készül. A 100—150 m 
hosszú szintes kifutó szakaszon minden szálfa fékeződik, kivéve, 
ha a pálya jeges vagy más módon kisimult. A rakodó kifutó 
szakaszát a kiegyengetés után durva homokkal kell beszórni és 
ez jól lehengerelendő; erre azután a finom homokot hintünk és 
ezt időről-időre megújítjuk. Párnafákat a kifutó szakaszon nem 
alkalmazunk. 

Gyakran elégséges lesz a kifutó szakaszt 80 m hoszban 
készitni, akkor ugyanis, a midőn a végső szakasz, — a melyhez a 
kifutó szakasz és a rakodó csatlakozik — 5 — 7 % esésnél többel 
nem bir. 

Rendezett erdőgazdasági üzemeknél nem járja, hogy a szük
séges szállítási eszközök készítését és a faszállitás módozatának 
meghatározását a munkásokra bizzuk, itt az erdőmérnöknek kell 
közbe lépnie, a kinek, ha nem is mindig áll a kívánatos gyakorlati 
tapasztalat rendelkezésére, a szükséges elméleti ismeretekkel birnia 
kell és a különböző ujabbkori szállítási berendezések lényegével 
tisztában kell lennie. 

Természetes, hogy valamely vidék szokásos szállítási módo
zatával ismerős munkások, az illető szállítási berendezések készítése 
és használata körül mesteri gyakorlattal birnak; igy a Salzkam-
mergut erdőmunkásai annak idején mesterei voltak a facsusztatók 
készítésének, valamint a fának ilyen csusztatókon való szállításának 
és az usztatásnak. Ezeknél bámulatos ügyességre tettek szert és 
pusztán szemmérték után művészileg vezetett facsusztatókat építettek 
mély és széles terep bevágások vagy szakadékok merész áthida
lásával. 

Abban az időben még megjárta, hogy a faszállitás legnagyobb 
részt a gyakorlott munkásokra volt bízva, mert akkor csak tűzifa 
szállításáról volt szó. Ma azonban a tarvágással összekötött durva 
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tüzifa-üzem helyére a fokozatos felújító és vigályitó vágással kap
csolatosan a belterjes haszonfa-üzem lépett és igy csak természetes, 
hogy a gazdaság finomodásával a szállítási berendezések kikép
zésének is karöltve kell járnia és hogy ez a belterjes gazdálko
dásnak elengedhetlen feltétele. 

A rövid használatra szolgáló szállítási eszközök, mint pl. a 
facsusztatók helyet kell, hogy adjanak oly állandó berendezé
seknek, melyek jól átgondolt terv szerint készülnek s a melyeknek 
megvalósítása hosszú időre terjed. 

Az ilyen terv készítése épugy, mint annak alapján az épitési 
részletes terveknek a szükséghez mért kidolgozása, valamint a 
jövedelmezőségi kimutatás nagy fontossággal biró munkálatok, 
melyeket az erdőmérnöknek kell szerkesztenie, a kinek a feladatát 
képezi, hogy az ehhez szükséges ismereteket megszerezze. 

A fa csusztatóutakon való mozgásának törvénye. 
A csúsztató utakon vagy facsusztatókon lecsúszó fák a nehéz

kedés következtében önmaguktól mozognak és ugyanazon törvé
nyeknek vannak alávetve, mint a lejtős síkon lefelé mozgó más 
testek általában, csak hogy itt a lejtős sik oldalt szűken határolt, 
a mozgásban levő test alakja többé-kevésbé hosszura nyúlt (csonka 
kup vagy henger alakú) és mozgása összetett (csúszó és guruló), 
mig más testek a lejtős sikon vagy csak csúsznak vagy pedig 
csak gurulnak. 

A testek mozgása a lejtős sikon vagy egyenletesen sebesedő, 
feltéve, hogy a hajlásszög elég nagy; ez esetben a gyorsaság a 
hátrahagyott úttal nő és annak minden pontján más; vagy egyen
letesen lassúdó, ha a lejtős sik hajlásszöge 'nem elegendő nagy; 
ez esetben az ellenkező eset áll be és a test mozgása egyenletesen 
lassúdó lesz. E szerint tehát oly hajlásszög is képzelhető, a mely 
mellett a test mozgása egyenletes marad; e szöget „súrlódási 
szögnek" és a szög háromszögmértani érintőjét „súrlódási tényező
nek" nevezzük. 

A csusztatókon vagy csúsztató utakon lecsúszó fa mozgása 
ugyanazokat a törvényeket követi, csakhogy befolyásoltatik azon 
nyomás által is, a melyet a fa a pálya bizonyos szakaszán nem 
csak a fenékre, de az érvényesülő czentrifugális erő következtében 
az egyik oldalfalra is gyakorol. 
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A kanyarulatokban érvényre jutó röperő mint súrlódás érvé
nyesül, mely a sebességet csökkenti. 

A csúsztató utak oly alakban, minőben mi azokat szem előtt 
tartjuk, a lejtős sikon való mozgás tekintetéből olyképpen hason
lítanak a facsusztatókhoz, hogy a súrlódási ellentállás kivételével, 
a mely a csúsztató utaknál majd kisebb, majd nagyobb, mint a 
facsusztatóknál, mindkét szállítási berendezésre ugyanazon tényezők 
irányadók. 

A fa mozgása a csúsztató utakon vagy csusztatókon magától 
értetődőleg csak azon szakasz részeken lehet egyenletesen gyorsuló 
vagy egyenletesen lassúdó, a melyek esése egyenletes és a gyorsa
ságnak a lejtős sik hajlásszögével — tehát minden beálló esés 
változással — vagy gyarapodnia vagy csökkennie kell; ez tehát 
a pálya minden pontján más és más lesz és függ az eséstől 
(hajlásszögtől), az útiránytól, azaz a pálya eltérésétől, a kezdőleges 
mozgás irányától, a súrlódás nagyságától, a fa alakjától és súlyától, 
illetőleg súlypontjának fekvésétől, az egyenlő esés mellett meg
futott útszakasz hosszától és a gyorsaságtól, a melyet a fa az 
utolsó egyforma esésű szakaszba való belépésénél magával hozott 
és végül a levegő ellentállásától. 

Mindezeknek a folytonosan változó tényezőknek a pontos 
kipuhatolása oly körülményes és bajos, hogy egy használható 
mennyiségtani képletnek a felállítása a lecsúszó fa ama sebességére 
— melylyel az a pálya valamely pontján bir — nagy nehézségbe 
ütközik. 

A szakirodalom e tekintetben nagyon szegény és különösen 
a facsusztató utakon való mozgásának törvényével csak Förster 
foglalkozott „Das forstliche Transportwesen" czimü müvében; a 
facsusztatókról Petraschek és Steiner tauulmányai szólanak. 

Legyen szabad itt a fának a facsusztató pályán való mozgási 
törvényét az előbb megnevezett szerzőkre támaszkodva tüzetes 
tárgyalás alá venni. 

A csusztatóban a fa csúszása a testeknek a lejtős sikon való 
mozgására vonatkozó törvény szerint történik. 

Legyen a lecsúszó test súlya Q, a nyomás, a melyet az az 
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alapra gyakorol D, és az az erő, a mely a lecsúszást eszközli, P, 
a lejtős sik hajlásszöge pedig x, akkor 

D = Q. cos x 
P=Q. sin x. 

A test által az alapra gyakorolt nyomást annak szilárdsága 
felfogja és az ellentállás, a melyet az alap a testnek a lejtős sikon 
való tovább mozgása elé gördit, a számitásnál, mint súrlódás, a 
súrlódási tényezőben / nyer kifejezést. 

Az erő P, tehát a nyomás és a súrlódási tényező szorzatával 
kisebbítendő, vagyis: 

P= Qsinx — fQ cos x. 
Ebből a képletből, ha P= 0-val helyettesitjük, a nyugvó szög 

nagysága meghatározható, azaz a lejtő ama legnagyobb hajlás
szöge, a mely mellett a rajta levő test még nyugalomban marad; 
lesz tehát 

f=tangx 1. 

A lejtős sikon bekövetkező gyorsulás O kifejezhető, 

G = -TT; M = — ; 
M g 

a hol M a tömeget, Q a test súlyát, g a nehézségi erővel meg
felelő gyorsulást jelenti; lesz tehát 

G 
P.g 

Q 
és ebből 

0=g (sin x — fcosx) 2. 

A lejtős sikon lecsúszó test végsebessége — v — kifejeztetik 
v2 = 2öl; a. hói / a csúsztató szakasz hosszát jelenti. 

Ebben a képletben O értékét helyettesítve kapjuk 

v2 = 2gl (sin x — fcos x); 

v = Y 2 g l (sin x — fcos x) 3. 

Hogy a fa egyenletesen mozogjon tovább a pályán, annak a 
súrlódási szögnek megfelelő hajlással kell birnia, azaz: tangx=f. 
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Az igy meghatározott esést azonban az egész útvonalon meg
tartani a terepviszonyok miatt teljes lehetetlen; sőt inkább kény
szerítve leszünk a csúsztató pálya esését gyakran változtatni. 

Ha a csúsztató pályának a súrlódási szöget meghaladó esést 
kell adnunk, akkor az a kérdés merül fel, hogy ez minő hosszban 
engedhető meg, anélkül, hogy a sebességet túlságosan fokoznók. 

Ha a fa a csusztatópályán még csak megkezdi a mozgást, 
akkor a 3. számú képlet alkalmazható, a melyből a megengedhető 
hossz kiszámítható: 

1 = t • 
2 g(sin a — f c o s a ) ' 

de ha a fa a C szakaszra való belépésénél már c sebességgel bír, 
akkor: 

v2 — c2 

l — - 4 
2 g(sin a—fcosoc) 

Az esés csökkenésénél (lásd a 4. ábrát), a midőn [3 > a-nál, a 
gyorsaság c, a melylyel a fa a fi ponthoz érkezik, a B C szakaszra 
való átmenet alkalmával csökkenni fog, a mely veszteség c.siny 
által fejezhető ki és a mely a csúszó pályára gyakorolt ütődésnek 
felel meg, ugy, hogy a fa a B C szakaszra nem c sebességgel fog 
átmenni, hanem a veszteség által kisebbedett ccosy sebességgel. 

A veszteségre való tekintettel a képlet, tehát a következő
képen alakul. 

y2 — c2 c o s 2 „ 
/ — i 5 

2 g (sin a. — fcos a) 

vagy pedig cp-t (3 és a által kifejezve (cp = § — a) és c-t az ismert 
mennyiségek g és l által, a midőn c2 = 2gl1 (sinfi—fcos$); 

l _ v2 — 2gl1 (sin p —fcos j3) cos2 (j3 - a) 
2 g (sin a — / c o s a) 

azaz: ha a fa 0 sebességgel kezdve, a csúsztató pálya l± szakaszán 
§ hajlásszög mellett átszalad és annak végén egy kisebb, a hajlás
szöggel biró lejtős szakaszra megy át, ugy azon l hosszúságot 
kell megfutnia, hogy annak végén v gyorsasággal megérkezzék, 
mi mellett föl kell tételezni, hogy a j3 szög nagyobb a súrlódási 
szögnél. 
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Az esetben, ha az x szög nagyobb a súrlódási szögnél, akkor 
a fa mozgása a B C szakaszon egyenletesen gyorsuló lesz, ha pedig 
kisebb, egyenletesen lassúdó; ha azonban a a a súrlódási szöggel 
egyenlő, akkor a fa a pályán egyenlő sebességgel halad, mert 
akkor / = = tarig x és ha ezt az értéket az 5. sz. képletben érvénye
sítjük, lesz: 

c- cos- < c- cosz cp 
2 g (sin x — tg x. cos x) 0 = oo 

vagyis az l szakasz végtelen hosszú lenne. 

<r \-f~7* 

5. ábra. 

Áttérünk most arra az esetre, hogy a p hajlásszöggel biró 
pálya-szakaszhoz egy szintes szakasz csatlakozik, azaz, ha x = 0 
és kiszámítjuk azon szakasz hosszát /, a melynek végén a sebesség 
v (5. ábra). 

x = 0 ; sin x — Q; cos x = 1. 

Ezeket az értékeket az 5. sz. képletben érvényesítve nyerjük: 
v1 — cz cos2 cp 

2g-(-f) 
Cl cos2 cp 
2gf 

.1 = c2 .cos2 cp 
2gf 

7. 

és ennek megfelelőleg a 6. képletnél, midőn x = | 

l = 2gl1 (sin p —fcos §) cos213— v2 

2gf 

file:///-f~7*
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Ha pedig a csúsztató pálya j3 szög alatt hajlott szakaszára egy 
a hajlás szögű emelkedéssel biró szakasz következik (6. ábra), 
akkor a fa az lx szakasz befutása után c sebességgel bir, és az 
emelkedésre c • cos cp kezdő sebességgel addig fog egyenletesen 
lassúdó mozgással felhaladni, mig a végsebesség megszűnik; ez 
alatt az l2 szakaszt fogja befutni. Ha most ugyanazon testet a 
hajlásszög mellett hasonló / 2 szakaszon ismét lecsúszni engedjük, 
tehát C-től B irányban, akkor a végsebességnek a B ponton ugyan
akkorának kell lennie, mint a minővel a test előbb birt, a midőn 
A-bó\ jöve B-be érkezett és ott az ütődés által a gyorsasága egy 

6. ábra. 

részétől megfosztva, tovább mozgását B-tő\ C felé megkezdette, 
azaz v1 = c. cos cp. 

v i = V 2 g 4 (s^n a — fcos a ) ; tehát 

c. cos cp =^ Y 2 g 4 (sin a. —fcos a) 

c2. cos2 y = 2gl2 (sin a — fcos a) és ebből 

, c2. cos2 cp 

4 = ^—!—• J Í vagy 
4 2 g (sin a. fcos a) b J 

• . c2. cos2 cp 
2~ 20 ' 

mert g (sin a. — cosx) = G, a gyorsulás, a lejtős sikon lefelé való 
mozgásnál. 

Erdészeti Lapok 40 
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Ez esetben azonban a testet P erő felfelé hajtja és mozgása 
egyenletesen lassúdó, lesz tehát 

P— Q(sinx-\-fcos x) és 

P 0 Q = — = ~ (sin a -\-fcos x) ; 

M = — ; O = Q • g (sin x - j - fcos x)—g (sin x -{-fcos x) 

és O-nek ezt az értékét L, képletébe helyezve lesz: 

1 _ & cos2 cp g 

2 2g(sinx-\-fcosx) 

illetőleg a mennyiben cp = x -4- p 

1 = 2 . ( swp~- / cosp ) . cos 2 ( a -4 -p ) 
2 ^ 1 2 g (sin a.-\-fcos a) ' 

1 _ lt (sin p — / c o s p). cos 3 (a -4- p) 1 Q 

2 (s//z a -4- /cos a) 

Most még arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy mekkora az 
/ szakasz, ha a törzsnek a szakasz végére v sebességgel kell meg
érkeznie. 

Ebben az esetben v< c. cos cp és az 5 képletben 

. V2 — c2 cos2 cp 
2g (sin x — fcos x) 

a v2 — c2cosy e szerint nemleges értékű lenne; ezt elkerülendő 
a számlálót és nevezőt — 1-el szorozzuk és lesz: 

^ c2 cos2 cp — v2 

2 g (fcos x — sin x)' 

sinx azonban ez esetben nem nemleges, hanem tevőleges értékű, 
minthogy itt nem hajlásszöggel, hanem emelkedési szöggel van 
dolgunk, mig cos a mindkét esetben nemleges marad. • 

Nyerjük tehát: 
C2 COS2 cp — v2 , , 

file://-/-fcos
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vagy másként kifejezve: 

l^_2gl1 (sin p —fcos p) cos2 (a + p) - v2 • 
2 (sin cc-\-fcos a) 

Az itt levezetett képletek helyessége — bár azok a Förster és 
Petraschek által felállitottakkal csak részben egyeznek — minden 
kétségen kivül áll, mert egyik képlet a másikból levezethető. 

A 8. és 12. számú képletekből kiszámítható a hossza a szin
tes és illetőleg emelkedő szakasznak, a melyek végére érkezve a 
mozgásban levő törzs még bizonyos sebességgel bir, ha az előbbi 
szakasz hosszát és lejtszögét illetve az emelkedés hajlását és a 
súrlódási együtthatót ismerjük. 

E számításoknál a levegő ellentállása figyelmen kivül maradt, 
minthogy az aránylag nagyon csekély és tulajdonképpen a súrló
dási tényezőben bentfoglaltatik. 

A legnagyobb nehézség az e számításokhoz szükséges súrló
dási tényezőnek kipuhatolása, a mely az ismert képletből 

2 / 
f= tangó.—•—75 13. 

b gtl cos a. 
kiszámítható, ha pontosan megmérjük azt az időt, a mely alatt a 
fa a csúsztató ut / hosszúságú és a szög alatt hajlott szakaszán 
átfut.1) 

Petraschek a facsusztatókra vonatkozó súrlódási tényezőket 
kipuhatolta.2) A mi csúsztató útjainknál, a melyek a rajtuk mozgó 
fának csúszását illetőleg a facsusztatókra nagyon hasonlítanak, 
ugyanazon tényezők jönnek figyelembe. 

A szerző gyakorlati kísérletekkel meggyőződést szerzett magá
nak arról, hogy a facsusztatókra Petraschek által kipuhatolt súrló
dási együtthatók némi csekély korlátozással a csúsztató utaknál is 
használhatók, a nélkül, hogy a számításban jelentékenyebb hibát 
követnénk el. 

A facsusztatókra vonatkozó súrlódási együtthatók kipuhatolá-
sánál — eltekintve a netaláni megfigyelési hibáktól — Petraschek 
különbözeteket kapott, a szerint, a mint a számitásnak hosszabb 
vagy rövidebb útszakasz szolgált alapul. 2 / 

!) A 13. sz. képletet a 3. sz. képletből nyerjük, ha v = —r-. 
2 ) Lásd Förster: Das Forstliche Transportwesen. VIII. tábla. 40* 
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Steiner szerint ennek a jelenségnek oka abban rejlik, hogy a 
levegőnek a növekedő sebesség folytán gyarapodó ellentállása a 
mozgásra lassitólag hat, és hogy a súrlódási tényező változó és 
valószínűleg növekedő gyorsaság mellett fogy, a mi a gyorsulás 
gyarapodásával egyértelmű. 

A gyakorlatban az állandó együttható feltételezése mellett 
érvényes törvények teljesen megfelelnek és a súrlódási tényező 
változásának annál kisebb a jelentősége, mert a többi tényező 
értéke sem állapitható meg mennyiségtani pontossággal és mert 
a csúsztató utakon érvényesülő súrlódási ellentállás különféle külső, 
nagyon változó befolyásoktól függ. 

A súrlódási együttható általában igen bizonytalan tényező, 
a mely a csúsztató pálya minősége szerint az időjárás befolyása 
alatt naponkint, sőt óránkint változik és a lecsúszó fának alakjától 
és súlypontjának fekvésétől, úgyszintén annak fajsúlyától is függ, 
tehát minden egyes szálfánál vagy törzsrésznél változik. 

A többi tényező, mint az ut hossza és hajlásszög, minden 
egyes esetben pontosan meghatározható. 

Kanyargó pályánál még a röperő hatása is hozzájárul, a mely 
mint az iv külső oldalán nyilvánuló súrlódás érvényesül; ezt egyrészt 
a hajlásszög nagyobbitása, másrészt pedig a csúsztató pálya oldal
falának az ív külső oldalán való emelése által lehet ellensúlyozni, 

(Folyt, köv.) 

*f 

A jegenyefenyő tenyésztése. 
Tanulmány. 

Ha vágható korú hegyvidéki erdeinket összehasonlítjuk azokkal 
a fiatalosokkal, amelyek négy-öt évtized óta ott létesültek, 
sok vidéken arra a tapasztalatra jutunk, hogy a reánk maradt 

koros erdőrészekben a jegenyefenyő jelentékeny arányban fordul 
elő, vagy önmagában is alkot tiszta állabokat, az ifjabb korfo
kokban ellenben csupán egyes csoportokra szorítkozik, vagy teljesen 
hiányzik. Nincs okunk azt hinni, hogy a fiatalosok helyén ne 
állottak volna hasonlóan jegenyefenyővel elegyes idős állabok, 
sőt a legutóbbi egy-két évtized vágásterületeiről saját tapasztalásból 
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tudjuk, hogy ott a jegenyefenyő egykor mily mértékben fordult 
elő. Fanemcserével van tehát dolgunk, mely az utóbbi évek gaz
dasági tevékenységének szinterén jelenleg is folyamatban van és 
úgyszólván szemünk előtt megy végbe. 

A jegenyefenyő térvesztését egyébiránt számos feljegyzés és 
történeti adat is bizonyítja. Csak példaképen említem fel, hogy 
egy régi üzemtervben, amely mintegy 45 év előtt egyik észak
magyarországi erdőbirtokról készült, a jegenyefenyő elegyarányszáma 
07-del volt kitüntetve, mig ellenben a 30 évvel utóbb megejtett 
ujabb becslés ezt az arányszámot már csak 0'3-nak találta; lehettek 
eltérések a becslésben, lényegileg azonban a jegenyefenyő elegy-
arányának leszállása ebben az esetben is arra vezethető vissza, 
hogy a kihasznált területeken a jegenyefenyő nem újult fel. 

A legutóbbi 4—5 évtized alatt kihasznált öreg erdőrészek 
egykori létesülésénél az ember mesterséges beavatkozásának kétség
kívül igen kevés része volt. 100—120 év előtt még vajmi kevés 
mesterséges erdősítés történt, a most vágás alá kerülő idős állabok 
legnagyobb része tehát természetes uton keletkezett s ha azokban 
a jegenyefenyő tetemes mértékben fordult elő, ugy ezen előfor
dulását mindenesetre természetszerűnek kell tartanunk s inkább az 
ujabbkori, a jegenyefenyőtől mentes, mesterségesen telepitett fiata
losok nagy részének összetételét vizsgálva merül fel az az aggályunk, 
hogy ily módon való telepítésükkel bizonyos mértékig erőszakot 
követtünk el a természet ellen, amely eddig nagyobb mérvű káros 
következményekkel még nem járt ugyan, később azonban, a midőn 
mostani fiatalosaink felnőttek és a jegenyefenyőt s általában az 
elegyes erdőt úgyszólván teljesen kiküszöböltük, mégis csak 
különféle veszedelmekkel fenyegeti hegyvidéki erdőgazdaságunkat. 
A kérdés mindenesetre bir akkora jelentőséggel, hogy avval 
foglalkozzunk és számára e lapok hasábjain tért kérjünk. 

Legtöbb tért ezek szerint a jegenyefenyő eredeti termőhelyén, 
a középhegységben és a magashegységnek átlag 1000 m magas
ságig terjedő övében veszített. Ezt a veszteséget némileg pótolja 
ugyan bizonyos térfoglalása természetes előfordulásának alsó határán, 
ahol árnytürő természete révén a fényigényes fanemek, nevezetesen 
a kocsántalan tölgy alá és közé tolakszik, ez a hódítás azonban 
korántsem egyenlíti ki az amott szenvedett veszteséget. 
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Keresve a jegenyefenyő térvesztésének okait, elsősorban nem 
valamely szándékos pusztítására, vagyis gazdasági okokból való 
megfontolt mellőzésére kell gondolnunk, hiszen akárhány helyen 
a kisebb értékű bükk foglalta el a helyét, mint inkább kutatnunk 
kell a jegenyefenyő erdőtenyésztési szempontból tekintetbe jövő 
faji tulajdonságait s azután azt a kérdést kell felvetnünk, hogy az 
elegyes és elegyetlen jegenyefenyő állabok kezelési módja az e 
tulajdonságokból folyó követelményeknek mennyire felelt meg. 

A jegenyefenyő a talajminőség tekintetében ugyan némileg 
követelőbb a többi honi fenyőfélénél, mindazonáltal honunkban 
a talaj termőerejének romlása csak aránylag igen kis területen oka 
annak, hogy nálánál igénytelenebbek foglaltak tért. Bekövetkezett ez 
a legeltetés folytán elkopárosodott részeken, de általában éppen a 
jegenyefenyő tenyészövében nem akkora és nem oly általános a 
talaj termőerejének hanyatlása, hogy evvel lehetne e fanem igen 
nagymérvű térvesztésének kielégítő magyarázatát adni. 

Az éghajlati viszonyok sem voltak a most idős állabok meg
telepítésekor mások, mint jelenleg, ezt azonban csak általános 
értelemben lehet állítani, mert ami különlegesen a felujulás szín
helyének, a vágásnak helyi viszonyait illeti, nem szenved kétséget, 
hogy az éghajlat szélsőségei a jelen kezelési mód mellett sokkal 
károsabban érvényesülhetnek, mint hajdan, a mikor ha nem is vezettek 
rendszeres fokozatos felujitó vágásokat, mégis nagyszámú magfákat 
hagytak, mig ellenben a most széltiben űzött tarvágás után vissza
maradó csupasz terület az időjárás szélsőségeinek teljesen ki van 
téve! Pedig a jegenyefenyőnek azon élettani tulajdonságai közül, 
melyek az általa alkotott erdők felújítására befolyással vannak, első
sorban ama nagy érzékenység említendő, melyet fiatal korában 
a tavaszi fagygyal és a nyári hőséggel szemben tanusit.*) A védetlen 
jegén} efenyőcsemete ezek hatásának jóval könnyebben áldozatul 
esik, mint bármely más fenyőfélénk. Ez a tulajdonság az erdő
tenyésztő feladatává teszi azt, hogy a jegenyefenyőt védelemben része
sítse egyrészt addig, a mig a fagynak leginkább kitett alsó légréte
gekből kinőtt s több éves tűi és hajtásai megélhetését arra az 
esetre is biztosítják, ha a legújabb hajtást a tavaszi fagy meg-

*) L. ÍZ Erd. Lapok 1876. évfolyamának 342. és 395. lapját. 
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fonnyasztaná, másrészt mig gyökerei oly talajrétegig hatoltak, 
mely állandóan nedves, hogy a nap hevében fokozódó vízveszte
ségnek megfelelően szállíthassák a nedvességet a levelekbe. 

A fiatal korban szükséges védelmet legtökéletesebben árnyaló 
idős fák nyújthatják, nem közömbös azonban a védő állabnak 
elosztása. Annak megvilágítására, hogy a fagy és hő ellen való 
sikeres védekezésnek mik az előfeltételei, vegyünk szemügyre 
valamely déli fekvésű, silányabb talajú jegenyefenyvest. Ily helyen 
a fiatalos nagyon reászorul a légköri csapadékokra. Ennek hozzá-
juttatása végett tehát csekély záródású védőállab látszik kívánatosnak-
Viszont azonban épen a déli oldalok azok, melyekről tavaszszal 
a hó leghamarább eltakarodik s ezért a fagynak sokkal inkább ki 
vannak téve, mint északi kitettségü helyek. A tavaszi fagy távol
tartása végett tehát sürübb záródású védőállabra volna szükség, 
de a nyári hőség miatt sem kívánatos, hogy valamely egyenletesen 
eloszló védő állab igen ritka legyen, mert ebben az esetben a nap 
heve majdnem akadálytalanul érheti a talajt és a csapadékoknak 
jó hatását megsemmisítheti. 

Egyenletesen eloszló védőállab tehát nem elégíti ki tökéle
tesen a felmerülő ellentétes követelményeket. Ha az őserdőhöz 
fordulunk tanácsért, arra a tapasztalatra kell jönnünk, hogy a 
legügyesebb erdőtenyésztő, a természet maga sohasem alkot 
egyenletesen eloszló védőállabokat, hanem az enyészetnek indult 
törzsek hézagait elfoglaló csemetecsoportok védelmét főleg az 
oldalt álló sürü állabrészekre bizza. 

A csemeték fölött álló állabrész (csoport) záródása tehát csekély 
lehet, hogy ezáltal a csapadékoknak ut nyíljék, semhogy a fagytól 
való túlzott félelemben elkényeztetett és hosszabb felújítási idő
tartam (szálalás) esetére az elnyomatást, majdan pedig a felszaba
dulást többé-kevésbé megsinylő fiatalost neveljünk. Ellenben szük
séges arról gondoskodni, hogy a talaj üdeséget oldalt álló sürübb 
idős állabrészek (csoportok) megóvják. 

Legtermészetszerübb tenyészviszonyok között a fiatal jegenye
fenyő tehát akkor van, amidőn felülről mérsékelten árnyaló fák a 
talaj hőkisugárzását annyira korlátozzák, hogy egyes rendkívüli 
eseteket kivéve a fagynak számottevő károsításától nem kell tartani, 
a csapadékok pedig elegendő mértékben érik a talajt, egyúttal 
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azonban oldalt álló sürü állabrészek távoltartják a forró napsugarat, 
hogy a talaj üdeséget ne veszélyeztesse. Állításunk helyességéről 
meggyőző tanúságot tesznek azok a sürü fiatalos csoportok, 
melyek idős állabok hézagos helyein megtelepülni szoktak. 

Északi kitettségü helyen, kivált ha jó a talaja, kevésbé lehet 
szó ellentétes követelményekről, mivel a csapadékok földre jutta
tása a talajnak amúgy is nagyobb üdesége által veszt fontosságban 
s a nap hevétől és fagytól sem kell sokat tartani. 

A hőmérséklet szélsőségeivel szemben tanúsított magatartáson 
kivül továbbá igen lényeges az erdőtenyésztőre a jegenyefenyő 
növekvésének menete. Ez a fanem első éveiben igen lassan nő; 
10—12 éves koráig szembetűnően majdnem csupán csak az oldal
ágak fejlődnek, s a csemete ily korban alig 40—50 cm. magas, 
mig ellenben pl. a luczfenyő jó talajon 2—3 m. hosszt is elér. 
Gyorsabb hossznövekvésnek csak 15—20 éves korában indul. 
Ifjúkori lassú fejlődésének következménye az. hogy vele egykorú 
vagy idősebb más fanemek, melyek közé egyesével van elegyítve, 
túlszárnyalják és árnytürő természete dacára előbb-utóbb elnyomják. 

A fagy és hő káros hatása, valamint az ifjúkori lassú hossz
növekvés azok a sarkalatos tényezők, melyeket a jegenyefenyőt 
tenyésztőnek szem elől téveszteni nem szabad. 

Áttérve immár a jegenyefenyő elegyetlen vagy más fanemekkel 
elegyes állabjainak használati, illetőleg felujitási módjára, ebben 
nagy egyöntetűséget találunk. Jegenyefenyveseinkben is széltében 
alkalmazást nyer a tarvágás és a vele járó mesterséges felújítás. 
Számottevő területen továbbá öt évi időszakra szorítkozó termé
szetes felújítás is van gyakorlatban. 

E két eljárás közül a tarvágás a jegenyefenyő tenyésztésénél 
figyelembe veendő körülményeket teljesen mellőzi. Az öreg erdő 
alatt megtelepült csemetecsoportok, melyeket a jövő állab képzésére 
előnyösen lehetne felhasználni, a fáknak egyszerre történő kivágá
sakor és a törzseknek hegyvidékeinken általánosan divó szabad 
eregetése közben nagyobbrészt tönkre mennek, a mi pedig meg
marad, az az erdő sürü árnyából hirtelen a nap és fagy hatásának 
kitéve csak kevés esetben marad életben és többnyire elégtelen 
arra, hogy a jegenyefenyő létét azon a területen biztosítsa. Ugyan
csak a fagy és hő elleni védelem hiánya okozza azt, hogy a 
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tarvágást követő mesterséges felújítás a jegenyefenyőre nézve 
gyakran nem vezet a kívánt sikerre. 

A vetésből kelt zsenge csemetéket ugyanis az éghajlati szélső
ségek veszélyeztetik, melyektől árnyas, északi oldalakon ugyan 
kevésbé kell tartani, mindazonáltal ily helyeken sem ajánlható a 
jegenyefenyőnek vetés által való felújítása, mert ha a gyenge 
csiranövényeket nem szabadítják fel ismételten a fü alul, ez a hó 
nyomása alatt a lassan fejlődő csemetékre borul s azokat teljesen 
maga alá temetheti. 

Az ültetés pedig már azért sem bir kellően elterjedni, mert a 
jegenyefenyő csemeték nevelése némileg gondosabb eljárást igényel, 
mint más fanemeké, továbbá azért, mert a kiültetett csemete a 
tarra vágott területen szintén nélkülözi a védelmet. 

A csemetenevelés nehézségei abban állanak, hogy a jegenye
fenyő magja többnyire csak mintegy félakkora csiraképességgel 
bir, mint a luczfenyőé és hogy legfeljebb egy télen át tartható el. 
Minthogy pedig a jegenyefenyőt is fagyzugokban vagy forró, 
napos oldalakon akarták a luczhoz hasonlóan minden takarás nélkül 
nevelni, természetesen elkedvtelenitően csekély volt az eredmény 
a sürün kelő luczhoz képest és nem egy erdész oly nézeten volt, 
hogy a jegenyefenyőt nagyban nem is lehet nevelni. E bajon 
segítendő, az erdő alatt szedett csemetéket is ültettek a szabadba, 
ámde ezek árnyékhoz lévén szokva, eltekintve attól, hogy sértetlen 
gyökérrel gomostul is nehezen szedhetők ki, tapasztalásom szerint 
északi oldalakon is csak tuskó vagy más árnyaló tárgy tövében 
élnek meg. A legutóbbi 10—15 évben ugyan a jegenyefenyő
csemeték tenyésztése körül örvendetes haladás észlelhető és ma 
már igen sok helyen láthatunk példás jegenyefenyő-csemelekerteket, 
a luczfenyő tenyésztése azonban még most is óriási túlsúlyban 
van azokon a helyeken is, a hol a jegenyefenyő teljes joggal 
számot tarthatna arra, hogy pl. 0 - 3 elegyarányban fentartassék. 

A mi jegenyefenyő a természet jóakaratából vagy mint mes
terséges telepítés eredménye a vágásterületen életben marad, 
későbbi fenmaradása ennek sem biztos, mert többnyire egyesével 
áll és csakhamar eltűnik a gyorsabban növő többi fanemeknek 
fölötte összecsapó sűrűjében. 

Ezek azok az okok, melyek miatt a jegenyefenyővel való 
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mesterséges felújítás a kihasználás előrehaladásával lépést nem 
tartott, daczára annak, hogy ujabban, mióta elegyes állabok neve
lésének szükségét érzik, nem egy helyt kísérlettek meg. A felhal
mozódó tarterületek beerdősitésére gyorsabban eredményre vezető 
fanemet kellett keresni, s erre a czélra a könnyen megtelepíthető 
és a világpiaczon nagy kelendőségnek örvendő luczfenyő kínál
kozott, mely óriási területeken foglalta el a jegenyefenyő helyét. 

Kedvezőbbek a viszonyok a jegenyefenyőre nézve fokozatos 
felújító vágással való kihasználás mellett. Az eljárás többnyire az, 
hogy a félfordulószaki területen két-két évi vágást egyesítenek, erről 
a fatömeg felét kiszedik s igy 5 év alatt a tíz évi vágásterületet 
kiritkitják. A hatodik évben már az első ízben ritkított kettős vágás
tér végvágása következik. A felujulásnak tehát öt éven belül 
kellene bekövetkezni. 

Ennek az eljárásnak egyik előnye az, hogy a vetővágás előtt 
egyes ritkább záródású helyeken már meglevő csemeték a részleges 
kihasználás közben több kíméletben részesülnek és nem szabadulnak 
fel hirtelen, hanem kellően megerősödhetnek és fokozatosan szoknak 
a szabad álláshoz. Kivált az előzetesen megtelepült csemetéknek az 
a része, mely az állab kikezdése előtt már 5—10 éves s a mely 
teljesen alkalmas szokott lenni arra, hogy az uj állabba belépjen, 
jut kedvező körülmények közé s fönnmaradása rendesan biztosított. 
Az öt évnél fiatalabb csemeték ellenben nem mindig, a vetővágást 
követő 5 évben kikelt csemeték pedig ritkán erősödnek meg a 
végvágásig annyira, hogy kitett helyeken a fagy és hő, de kívülük 
a gyomok is káros hatásukat utóbb ne gyakorolhatnák. 

Minthogy ennél az egyszerű eljárásnál a záródás hirtelenül 
erősen és egyenletesen megszakad, egyrészt déli fekvésű és sekély 
talajú helyeken a talaj nagymérvű kiszáradásától lehet tartani, 
mely a lehullott magnak eredményes csírázását akadályozza, 
másrészt pedig gyakran csakhamar gyomok jelennek meg a 
ritka állab alatt. Ez utóbbiak bizonyos mértékig előnyösek, mert 
a maghullás, illetőleg a csemeték kikelése után gyér állásban 
fellépő és mérsékelten árnyaló erdei gyomok a zsenge fenyőcs-
kéket az anyaállab levágása után is dajkálják. Igen buja és el-
gyomosodásra hajlandó talajon ellenben már a maghullás előtt 
annyira benőheti a gyom a vágást, hogy a mag ki sem csírázik. 
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Elég gyakori, az az eset is, hogy öt éven belül kielégítő mag
termés nincs, már pedig a végvágás után a jegenyefenyő megtele
pítése elé ugyanazon akadályok gördülnek, mint a már eleve 
tarra vágott területen. A vetővágást követő 4. vagy 5. évben való 
alátelepítés, ha erős csemetékkel végezzük, tekintettel a végvágás
nál elkerülhetetlenül bekövetkező nagymérvű sérülésekre, igen 
drága, az alávetés pedig a felszabaduló csemeték fiatal kora miatt 
ez esetben nem nyújt elegendő biztosítékokat a jegenyefenyő 
sikeres felujulására. 

Lényeges befolyást gyakorol a fiatalos boldogulására a fel
szabadító vágás mértéke. Minthogy esetünkben csakis végvágásról 
lehet szó, a fatömeg fele döntetik a fiatalosra és közelittetik 
rajta keresztül az úthoz vagy a völgybe. A midőn holdankint 
100—200, sőt több köbméter termeltetik egyszerre, csak ritkán 
sikerül a csemetéket nagyobb sérüléstől megóvni. Igen sürü 
csemetésben azonban néha kívánatos is, hogy a termelés a fölös
legtől megszabadítson. 

Végül az ilyen gyors kivitelű fokozatos felújító vágás hátrá
nyául az róható fel, hogy vigályossági növedék a védőállabon az 
idő rövidsége, a záródás hirtelen és egyenletes megszakadása és a 
talajnak evvel többé-kevésbé járó kiszáradása miatt nem jő létre, 
pedig jó termőhelyeken és nem túlkoros állabokban ez a növedék 
félannyi törzsön nagyobb lehet, mint a milyen a teljes záródású 
állabé volt. 

Azonban a fokozatos felújító vágásnak még egy előnyéről is 
kell megemlékeznünk, a mely ily egyszerű alakban való alkal
mazása mellett is érvényesül. Elősegíti ugyanis a csoportos elegyii-
lést, mert a serdény rendesen kisebb-nagyobb foltokban telepszik 
meg. Már fennebb nyilt alkalom arra utalnunk, hogy a jegenye
fenyő a fiatal korban nálánál gyorsabb növésű egyéb fanemek 
között, kivált ha sürü lombozatuak, egyesével elegyítve nem marad 
meg állandóan, hanem elébb-utóbb (20—40 év alatt) kivész vagy 
a mellékállabba szorul. 

Kivétel ez alól lehet ugyan talán oly termőhelyeken, melyek 
a jegenyefenyőnek kitűnően, a vele társuló fanemnek ellenben 
nem felelnek meg, általánosságban azonban elszórt vagy soros 
elegyítése nem vezet állandó, vagyis oly elegyhez, melyben a jegenye-



600 

fenyő elegendő mértékben vágható koráig, mint a főállab része 
szerepel. Leginkább érvényes ez egykorú állabokra és világos, 
hogy megfelelő korelőnynyel ellensúlyozni lehet azon hátrá
nyokat, melyek a jegenyefenyőre kezdetben lassú növekvéséből 
haramiának. Teljesen vagy közel egykorú állabokban ellenben, 
mint a milyeneket most divó felújítási módjaink is eredményez
nek, csakis csoportos elegyítés által tarthatjuk fenn a jegenye
fenyőt, mikor is csak a csoport szélső fáit veszélyezteti a túlszár
nyalás és elnyomatás, a csoport közepén nőtt egyedeket ellenben 
saját fajukbeli veszi körül. 

Megkönnyebbül ez esetben az állabnevelés dolga is, mert 
mig az elszórt vagy soros elegynél csak a felszabadító (tisztító) 
vágások gyakorlatilag kivihetőnek alig képzelhető részletessége és 
gyakorisága, vagy egész sorokra való kiterjesztése által biztosit-
hatnók a jegenyefenyő számára a kellő nőteret, addig csoportos 
állásnál a felszabadító (tisztító) vágás először nem is oly sürgős 
és okvetlenül szükséges, tehát ott, a hol foganatosítása bármely 
okból kivihetlen, el is maradhat, másodszor pedig sokkal egy
szerűbben végezhető azáltal, hogy a jegenyefenyő csoportot 
mintegy egy méter szélességben a másik fanem kivágása által 
körül szegélyezzük (szőlőkarótermelés stb.) Legelőnyösebb termé
szetesen az az eset, a midőn a jegenyefenyő a csoportos állás 
mellett még elegendő korelőnynyel is bir (8—10 év). 

A fokozatos felújító vágásnak nálunk szokásos módja mellett 
leginkább a már előzőleg megtelepült csemeték vannak csopor
tosan eloszolva, sőt többnyire a megfelelő korelőnynyel is birnak. 
De a vetővágás után települt fiatalos is csoportosan szokott elhe
lyezkedni. 

A csoportos elegyítést nagy erdőgazdaságok tarvágásain mes
terséges uton csak nagy felügyelet mellett gyakorlott munkaerővel 
lehet elérni. 

A felsorolt körülmények, de különösen a ritkításnak az állab 
jellegéhez és a termőhely igényeihez kevésbé alkalmazkodó 
mindenütt egyenlő mértéke igen változatosan módosíthatják a 
sikert a szerint, a milyen az öreg állab záródása, a talaj jósága, 
és főleg a kitettség. Kétségtelen, hogy a fokozatos kihasználás ezen 
módjának sok jegenyefenyvesünk felujulását köszönhetjük és sok 
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szép siker mutatható fel, de a fanem igényeinek ily módon minden 
irányban eleget nem teszünk, háttérbe szorulásának, ha valamennyire 
kedvezőtlen viszonyok forognak fenn, biztos gátat nem vetünk. 

A hol a jegenyefenyő a bükkel képez vegyes állabokat, ott 
a tiszta bükkössé való átalakulást gyakran az értékesítési viszonyok 
mostohasága okozta. A jegenyefenyőt, mely vevőre talált, kiszedték 
a bükk közül, mely értékesíthető nem lévén, lábon maradt és 
amannak helyét is csakhamar elfoglalta. Ezt a gazdálkodást is 
„fokozatos felújító vágás" névvel illették, miáltal a természetes 
felújítás sok vidéken rossz hírbe került. 

Néhol végül a vágások mezőgazdasági használata, melyről 
lemondani egyebektől eltekintve gyakran a földdel alig biró nép 
érdekében sem lehet, szintén hátráltatja a jegenyefenyő tenyész
tését, mert az ortolással járó vágáségetés és talajmegmivelés 
elpusztítja az előzetesen megtelepült csemetéket és kizárja a foko
zatos kihasználást. Mégis ugy véljük, hogy az idős állab hézagain 
előzetesen létesülő, önmagukban záródott, nagyobb jegenyefenyő
csoportokat érdemes volna a döntésnél megkímélni és az irtás 
alól kivonni. 

Az előadottakban foglalt egyik-másik állítás egyes erdőbirto
kokat tekintve talán nem érvényes teljes mértékben, itt-ott pl. a 
jegenyefenyő mesterséges felújítása a reája fordítható munkának, 
felügyeletnek és pénzmennyiségnek megfelelően eredményhez vezet, 
másutt a gyorsított fokozatos kihasználás hátrányait felismerték s 
azt tökéletesbitett alakban alkalmazzák,*) nagy területeket véve 
azonban szemügyre, bízvást állithatjuk, hogy a jegenyefenyő tagad
hatatlan térvesztésének oka abban rejlik, hogy az általa alkotott 
állabokban bármely okból űzött kezelési mód természetének vagv 
épenséggel nem, vagy csak feltételesen felel meg. 

(Folyt, köv.) 

•) Muzsnay Qéza E. L. 1893. Vl. 461. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapítványa" -
ból pályázatot hirdet egy 600 koronás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdő
akadémia rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
látásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó és halló érzékkel b i r ; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s a mennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdőakadémia rendes hallgatói közé tartozik, 
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi erdő
akadémia bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hónap 15. napjáig az orsz. erdészeti egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) ter-
jesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
Ítéltetik oda s a selmeczi akadémiára történt beiratkozás után 
egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től kezdve tétetik 
folyóvá. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
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élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból 
ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott 
kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve az 
összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1904. június hó 8-án. 
A titkári hivatal. 

IRODALOM. 

I. Lapszemle. 

A Lyda s te l la ta i r tása . Ezen levéldarázsféle a középkorú erdei 
fenyvesekben nagy károkat okoz s Németországban a mult század 
hetvenes évei óta sok erdei fenyves idő előtt fejsze alá került. 

Az álcza a törzs koronájában június közepétől szeptember 
elejéig rág; azután a földre hullva, az almon keresztül a talajba 
jut s itt majdnem teljes 3 évet tölt el ; körülbelől 14 napig tartó 
bebábozás után kibúvik a darázs. A hernyófalás tehát, ugy mint 
a cserebogárnál, minden 3 évben lép fel. 

Irtását sokféle módszerrel kísérlettek meg, a megtámadott és 
tarra vágott területeket felszántották azon hiszemben, hogy a nap 
hevének kitett — állítólag igen érzékeny — álhernyók tönkre 
mennek, de ez a módszer a gyakorlatban be nem válott. Ép ugy 
sikertelen maradt fogófák felállítása, vagy enyvgyürük alkalmazása. 
Ezek után a régi módszerhez folyamodtak: sertésbehajtással 
próbákoztak meg, a mi eredménynyel is járt és pedig azért, mert 
a Lyda-álczák a talajban szabadon feküsznek és a sertés azokat 
szívesen falja fel, a sertések irtó munkája legalább is 10 munka
hónapra terjed ki (ősz, 2 é v ' é s 2 tavaszi hónap) és az álczafalás 
nagyobb, de határolt területen történik. Az irtás azonban csak 
akkor mondható eredményesnek, ha a terület teljesen meg van 
tisztítva a Lyda-álczától. 

Eckstein dr. azután áttér a sertés behajtására vonatkozó gyakor
lati útmutatásokra. 
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Helytelen a generácziókon keresztül ólakban nevelt, tehát 
mozgáshoz nem szokott állatokat az erdőbe behajtani, jó erre a 
közönséges, kevésbbé nemes fajta, mely naponta legelőre lesz hajtva, 
mert nem nehézkes, erőteljes csontvázu és élénk a táplálék kere
sésében. E tekintetben jól vált be az orosz fajta. A sertések őrizete 
biztos kézre legyen bizva, azok számára az erdőben, — lehetőleg a 
megtámadott terület középen, — fából nyersen összeállított aklok 
állitandók fel víz közelében, a hol nincs viz, az oda szállítandó. 
Az akol összeállítására gond fordítandó, hogy az elég téres legyen. 
Bár a Lyda-álczák jó táplálékot képeznek, az még sem elegendő, 
esténként tehát más takarmányt is kell nyújtanunk a sertéseknek, 
mint zabot, borsót, tengerit. Fejenként és esténként elegendő Va kg. 
A póttakarmányt azonban csakis este szabad nyújtani, mert az 
éhes disznó jobban keres. 

A sertések munkabírásánál tekintetbe jönnek: a talaj kötött
sége, a talajtakaró minősége és az álczák eloszlása a talajban. 
Mivel a pihent disznó jobban keres, ügyelni kell arra, hogy azokat 
ok nélkül el ne fáraszszuk, az aklok tehát a megtámadott terület 
közepén helyezendők el, ha a következő megtisztítandó hely 
tovább feküdnék, jobb, ha az aklot oda áthelyezzük, ha sok sertés 
lesz behajtva, azok több kondába osztandók és egy-egy ember 
őrizetére bizandók, a sertéskondák ugy vezetendők, hogy minden, 
álcza által megtámadott hely felkeresve legyen, mert ha csak a 
sürün megtámadott helyeket tisztittatjuk meg és a kevésbbé meg
támadottakat kihagyjuk, ezáltal alkalmat adtunk a levéldarázsnak 
petéinek kedvező elhelyezésére és kifejlesztésére. 

Porhanyós talajban a munka könnyű, köves talaj nagyon 
akadályozza a sertések irtó munkáját. A növénytakaró is sokszor 
akadály, ha a gyökérzet összefonott, ilyenkor kapával kell feltörni 
a talajt. A sertések által kihagyott helyek szorgosan megvizsgá-
landók s ha van bennök álcza, akkor a talajt kapával ugy kell 
előkészíteni, hogy a sertés benne kereshet. A valamely területre 
behajtandó sertések számát illetőleg általában mondható, hogy 
/za.-ként elegendő 10 drb sertés, ha a talajtakaró nem tulsürü és 
ha a megtámadás nem nagyobb mint 100—200 álcza /raa-ként. 

(Deutsche Forstzeitung.) G . . . . o. 
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Mily nagy a Karszt-vidék ? Az Oest. Forst- u. Jagd-Zeitung 
f. é. 13. száma Holl F. sarajevoi erdészeti tanár tollából fenti czim 
alatt tárgyalja az Adriai-tenger mellett elterülő Áförs.z/'-vidék kiter
jedését. 

A Karszt-vidéknek pontos határát megállapítani bajos, mert a 
Karsztot olyannyira jellemző geológiai formáczió szélső határai 
még nincsenek ezideig pontosan megállapítva. 

Krajnára, Horvátországra, Dalmácziára, Boszniára és Monte
negróra nézve e határokat pontosan ismerjük, mig Albániát és 
Görögországot illetőleg még nem rendelkezünk hiteles adatokkal. 

A Karszt- vidék' határa ezek szerint - megközelítőleg meg
határozva — a trieszti öböltől északra Gradiska és Görzön át az 
Iszonzó folyócska mellett lévő Karfreitig, innen keletre a Száva 
melletti Krainburgig, innen a Szávával Laibachon át egész a 
horvátországi Szamobor vidékéig, innen délre Károlyvárosig s 
innen délkeletre a boszniai Vruogracson át Sanskimostig húzódik. 
Innen újra keletre a Verbász melletti Banjalukáig, majd délkeletre 
a Boszna folyó melletti Vrandukig; majd innen délnek a novi-
bazari Pribojon át a Lim folyó mellett Bjelopoljeig; innen a 
montenegrói Kolasin és Podgoriczán át a Scutari tóig vonul. 
Podgoriczától Albániába a Karszt-vidék határa elágazik, de ez a 
határ, mint jelezve volt, megközelítőleg sem ismeretes. 

A Karszt-vidék kiterjedését az alábbi kimutatás tünteti fel, 
mely szerint annak összterülete a fönt emiitett határvonalon belül 
egész a tengerig, — a tengeri szigetekkel együtt, — 82762 km2-t 
tesz ki, mig 65900 km--re tehető az a terület, mely tulajdonképpen 
Karsztjelleggel bir. Ebben tehát nincs belefoglalva az a terület, 
amely noha a Karsztvidék övében van, mégis a Karszt formáczió 
jellegével nem bir. Ilyen kisebb-nagyobb területekkel találkozunk 
gyakran a Karsztvidéken s ezek főleg vizbőségükkel tűnnek ki. 

A Karsztjelleggel biró vidékről nem kell azt hinni, hogy az 
mindenütt merő kőtenger, a vegetáczió teljes hiányával. 

A Karszt-vidéknek a közlekedési eszközöktől, nevezetesen a 
tengertől és a lakóhelyektől távol eső részei üde és igen erőteljes 
vegetáczióval birnak. Őserdőkkel is találkozunk, melyekben ritka-
méretü luczfenyő, jegenyefenyő és bükktörzseket láthatunk. Az ily 
erdők azonban, ha egyszer letaroltattak s felújításukra gondot 

Erdészeti Lapok 41 
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nem fordítunk, 2—3 évtized alatt talajukkal együtt ugy eltűnnek, 
hogy később csak kőtengert találhatni, melyek helyén az egykori 
erőteljes erdő előfordulását már alig lehet elképzelni. 

Az ország 

vagy 

tartomány neve 

Az ország ! Karsztvidék-
vagy tartó- | h g z t a r t o z ó 

mány össz
területe 

A/ra-ekben 

terület 
km2-ekbm 

A Karsztjelleggel biró 
terület 

megközelí
tőleg 

km--ekben 
elfoglal 

az ország 
össz

területéből 
%-ban 

Krajna . . . . . . ... - -
Isztria a szigetekkel 
Horv.-Szlavonország 

Fiumével— ... . . . 
Dalmáezia a szige

tekkel 
Bosznia és Hercze-

govina — — 
Montenegró . . . . . . 
Szandsák és Novi-

bazár 

Összesen . . . . . . 

_ 9.965 
7.974 

42.521 

12.862 

51.110 
9.085 

7.350 

7.500 
6.100 

12.000 

12.862 

34.000 
7.500 

2.800 

140.867 82.762 

6.000 
4.700 

10.200 

11.000 

26.000 
6.500 

1.500 

60 

59 

22 

S6 

51 
71 

20 

65.900 60 

Ilyen helyeken szolgálatom alatt többször megfordultam s a 
kételkedőket csak ugy tudtam meggyőzni arról, hogy azon helye
ken néhány évtized előtt még hatalmas erdő állott, hogy a kőtör
melék közül kihúzogattam a jegenyefenyő tuskó és gyökérmarad
ványait s azok alapján megjelöltem egy-egy elpusztult jegenye-
fenyő-óriás gyökérzetének területét. Legsivárabbak a déli és dél
nyugati hajlással biró oldalak. A ki Fiúmétól a quarnerói öbölben 
Dalmácziáig utazik, annak különösen Zenggtől kezdve délfelé van 
alkalma a legsivárabb Karsztot, a tengerparti Karsztot látni, mely 
hajdan a Velencze alapját képező czölöpöket szolgáltatta s mely
nek északi és északkeleti lejtőin még ma is üde tenyészett erdők 
vannak. Pászthv Ferencz. 
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II. Könyvismertetés. 

Az északkárpátmenti hegyvidéki nép gazdasági helyzetének 
jav í tására irányuló állami segitő akezió hat évi működésének 
ismertetése. A m. k. földmiv. min. kiadványa. Összeállitotta Kazy 
József min. osztálytanácsos, hegyvidéki miniszteri megbízott. 1904. 

Ezen füzetnek sokoldalú tartalmából az erdészetet közvetve ugyan 
majdnem valamennyi fejezet érdekli, s a hegyvidéki felsegítő akezió 
éppen az erdőgazdaság részéről érdemel minden tekintetben különös 
figyelmet, mégis mint legközvetlenebbül érdeklő fejezetet alábbiak
ban a havasi legelőkről szólót közöljük mutatványképen, képet 
nyújtandó a kirendeltség működésének ezen ágáról, a melynél az 
erdészeti közegek közreműködése a legbehatóbb. 

„A nyugati országok hegyvidékei különösen Schweiz, s az 
osztrák hegyi tartományok fokozódó jólétüket páratlanul értékes 
marhatenyésztésüknek köszönik. 

A marhatenyésztés terén elért sikereik titka pedig nem a 
véletlenben, vagy valamely természeti egyedáruságban keresendő, 
hanem a szakértelmen kivül első sorban az Alpesek kitűnő havast 
legelőiben rejlik. 

Schweizból, Tyrolból, Bajorországból importált marha azért 
oly értékes s világhírű, azért hoz milliókat azok tenyésztőinek^ 
mert ez állatok fejlődésük egy idejét, ha nem is egész ifjúságukat, 
a havasokon töltik. 

Csodás ugyanis az a hatás, melyet a havasi legelő az állatokra 
gyakorol. A tiszta ózondús levegő, a havasi növényzet sokoldalúsága, 
a lassan nőtt, kevés víztartalmú, tehát föltűnően tápdus füvek 
zamatossága rövid pár hét alatt átváltoztatják az ott legelő állatot. 
Különösen nagy hatással van a növendékállatokra, melyek szervezete 
gyorsan fejlődik, bámulatosan gyarapszik s a betegségekkel szem
ben ellenállóvá válik. 

A természet ezen kincseivel hazánkat is bőven megáldotta. 
Magyarország iv-alakban körül van véve a leggyönyörűbb hegyi 
legelőkkel, melyek összkiterjedése csaknem akkora mint maga 
Schweiz. 

Sőt a magyar hegyi legelőknek, melyekből l - 5 millió hold 
szorosan havasi jellegű, azon nagy fölénye is megvan, hogy mig 
a schweizi havasoknak 28'6 százaléka terméketlen, addig a 
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magyarországi havasokból csak 0-5 százalék nem legeltethető. A 
schweizi havasi legelők nehezen hozzáférhetők s több száz legelő 
állat pusztul el évente az által, hogy a meredekebb helyekről a 
mélységbe zuhan, a mi havasaink pedig könnyen megközelíthetők. 

A magyar havasok mindezen előnyeik daczára sem válhattak 
még ez ideig valódi tényezőivé a közvagyonosodásnak. 

Hogy a magyar állattenyésztő havasaink hivatásáról és nagy 
értékéről eddig igazi tudomással nem birt, annak két okát lehet adni. 

Havasaink ugyanis mindezideig vadregényes, ős állapotban 
voltak. Rendszeres gondozásban, müvelésben nem részesültek. S 
igy nem is lehetett alkalom a havasi legelők azon csodás hatásáról 
meggyőződni, mely rendezett viszonyok között azok sajátságát képezi. 

A másik ok pedig abban keresendő, hogy ott is, hol a havaso
kat legeltették, ezen legeltetést minden rendszer nélkül alkalmazták. 
A mint tavaszra nyilt az idő, túlzsúfolták elsatnyult állatokkal. A 
vidék egész juh- és szarvasmarha-állományát minden beosztás s 
férő helyre való tekintet nélkül egyszerre hajtották föl. Csak termé
szetes tehát, hogy az idő viszontagságai ellen védelmet nem találó, 
legelésben egymást akadályozó állatok inkább leromolva, mint 
megjavulva kerültek le őszszel a havasi legelőről. 

Azért a földmivelésügyi miniszter, midőn a hegyvidék gazdasági 
helyzetének javítását czélzó állami akcziót megindította, a havasi 
legelőknek kultur állapotba való helyezését s azoknak az ország 
állattenyésztésével való szorosabb összeköttetésbe hozatalát a hegy
vidéki kirendeltség egyik legfőbb feladatává tette. 

A hegyvidéki kirendeltség a gróf Schönborn-féle hitbizományi 
uradalomtól 25 évre bérbevett mintegy 5467 hold kiterjedésű 
beszkidi, volóczi és a „Sztoj" havascsoportok kultur állapotba 
való helyezésével 1898. évben kezdette meg a rendszeres havasi 
gazdálkodást. 

A bérbevett havasokon a fünövést és növényfejlődést rend
szeres müveléssel előmozdította; felhajtó utakat készített; kőszedéssel, 
hangyabolyok szétszórásával, fümagkiszórással, trágyateregetéssel 
a legelők termőképességét fokozta; itató helyeket, pásztortanyákat, 
menhelyeket, istállókat létesített; a mocsaras helyeket lecsapolta; 
a havasi telepek közelében levő legelőrészeket kaszálókká változtatta, 
hogy a marhát a beállott rossz idő esetén is jó karban lehessen 
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tartani; megállapittatott az állatok férőszáma stb. Legújabban pedig 
a havasi flóra tanulmányozása végett egy hold területen havasi 
kísérleti telepet is létesített, hogy ezen kísérleti telep által a leg
értékesebb füvek elszaporodása előmozdittassék. 

A mintegy 30.000 korona költséggel fokozatosan kultur állapotba 
helyezett beregi havasokra a kirendeltség évről-évre bárczázással 
mintegy 5200 darab normál jószágot vesz fel 6- -8 korona fübér 
mellett. A legelő jószág felvételénél a legelőhiányban szenvedő 
községek részesültek mindig elsőbbségben. 

Hogy mily óriási hatással van a növendékállat fejlődésére 
a havasi legelő, azt a Szolyván végzett próbamérések mutatják, 
melyek szerint 3 hónap alatt egy-egy növendékállat mintegy 
45 kg. súlygyarapodást ért el. Ezen számok legfényesebben igazolják 
a havasi legelők nagy értékét. 

A beregvármegyei havasokkal elért sikerek arra indították 
a földmivelésügyi minisztert, hogy szakitva az eddigi bérbeadási 
rendszerrel, a máramarosi kincstári havasokat is házi kezelésbe 
vétesse és bárczázás utján értékesítse. 

A bárczás legeltetésnek ugyanis szemben a bérleti rendszerrel 
azon nagy előnye van, hogy a házilag kezelt havasokon az állatok 
száma szigorúan ellenőrizhető s a legelőre utalt községek érdekei 
méltányos figyelemben részesíthetők. A bérleti rendszernél a havas
bérlő kizárólag jövedelmi szempontok által vezéreltetve a bérbevett 
havasra sokszor épp a körülfekvő községek érdekeinek mellőzésével 
annyi állatot vett föl, a mennyi azon csak elfért. 

Az 1903. évben a máramarosi kincstári havasokból 24.390 hold 
havas vétetett házi kezelés alá s azokra a megfelelő számú normál 
jószág hajtatott föl május- szeptemberi legelőre. A következő 
években a többi havasokon is kezdetét veszi a rendszeres havasi 
gazdálkodás. 

igy fog terv szerint a havasi gazdálkodás a 106.658 hold 
kiterjedésű összes kincstári havasokon fokozatosan meghonosittatni, 
hogy a magánosok is kedvet kapjanak azon csaknem másfél millió 
hold havas terület okszerű kezelésére, mely egyesek birtokában 
hazánkat ivalakban körülveszi. S ha nagykiterjedésű értékes havasi 
legelőinket sikerül hazánk állattenyésztésével kapcsolatba hozni, 
ha minél több tenyésztő számára válik lehetővé, hogy a havasi 
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legelő fölülmulhatatlan előnyeiben állatjait részesítse, akkor a magyar 
állattenyésztés is a hegyvidék jólétének s vagyonosodásának épp 
oly elsőrendű tényezőjévé válhatik, mint a nyugati államokban, hová 
nemesítő anyagért zarándokolnak ma már a világ összes tenyésztői. 

III. A könyvpiacz uj termékei. 
Erdészeti Rendeletek Tára . 1901—1003. évi (XXI—XXIII.) évfolyam. 

Kiadja az Országos Erdészeti Egyesület. S H , 197. oldal. Ára az egyesület tagjainak 
3 K. , másoknak 5 K. 

%<? %V 

KÜLFÖLDI EGYESÜLETEKBŐL. 
A tűzifa csekély kelendőségének és a tüzifafogyasztás 

folytonos apadásának nálunk is oly égetővé vált kérdésével 
behatóan foglalkozott a csehországi erdészeti egyesület, melynek 
megbízásából Wiehl Gyula főerdőtanácsos a folyó évben meg
tartott XX-ik osztrák erdészeti kongresszuson érdekes előadást 
tartott. 

Igen czélszerünek s időszerűnek tartjuk ezt az előadást, mely 
a kérdést a nálunk létező viszonyoknak is megfelelőleg tárgyalja, 
— valamint a kongresszuson az előadás után megindult vitának 
főbb mozzanatait, — az „Oesterreichische Forst- und Jagd-Zeitung" 
idei 1116. és 1117. számában erre vonatkozólag megjelent közle
mény alapján főbb vonásokban ismertetni. 

Az ősidőkben mesterséges hőforrásul kizárólag a fa szolgált, 
melynek nyilt tűzhelyeken fejlesztett tüzénél akadunk a művelődés 
első nyomaira. A fát mint tüzelőszert, nemcsak az emberi lakó
helyiségek fűtésénél, hanem az érezek olvasztásánál s feldolgozá
sánál, úgyszintén az edények készítésénél is felhasználták. Később, 
a mint a különböző iparágak kifejlődtek, a fát a tüzelésnél még 
kiterjedtebben alkalmazták annál is inkább, mert azt az őserdők 
bőviben szolgáltatták. Épen a tüzelőanyagnak ezen bő előfordu
lása folytán az erdőkben kohók, üveghuták, porczellángyárak és 
más fát fogyasztó iparágak keletkeztek, melyek a harminczas évekig 
csaknem kizárólag fával és faszénnel tüzeltek. Egyrészt a faanyag 
bősége folytán, másrészt azért, mert a fát a közlekedési eszközök 
fogyatékossága és az emberi lakások távoli fekvése miatt nehéz 
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volt hosszabb távolságra szállítani, a fából — oly czélból, hogy 
annak térfogatát és súlyát csökkentvén könnyebben szállíthassák 
— faszenet, hamut, hamuzsirt, kátrányt és szurkot állítottak elő. 

Különösen a kohóüzem virágzása korában vált a fának szeni-
tése általánossá. 

A 18-ik század elején azonban már aggályok kezdtek felme
rülni a fának pazarló fogyasztása és a nagy kiterjedésben történt 
erdőirtások miatt. Carlovitz Károly János, az első erdészeti szakíró 
1713-ban megjelent „Silvicultura oeconomica" czimű müvében is 
panaszkodik arról, hogy Európában néhány év alatt több fát 
használtak ki, mint a mennyi évszázadok folyamán termett. 

A mult évszázad közepe előtt a fafogyasztás az erdőkben 
megtelepedett iparágak fokozódott szükséglete folytán már oly 
mérvet öltött, hogy már egy általános tüzifaszükség bekövetkezé
sétől tartottak. Ennek a szükségnek elkerülése czéljából a hatóságok 
először a takaréktüzhelyek berendezését rendelték el, később az 
erdőgazdákat hivták fel arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozván, 
a fának minél nagyobb tömegben való termelése általa, a fenye
gető veszély elhárításánál közreműködjenek. 

Az erdőgazdák erre való törekvésében és abban a reményében, 
hogy a fiatalabb korában gyorsabban növő erdeifenyő tenyésztése 
által a tüzifaszükség el lesz kerülhető, leli magyarázatát a fenyőnek, 
különösen az erdei fenyőnek úgyszólván mániává vált, túlságos 
mértékben s elegyetlenül történt tenyésztése oly termőhelyeken is, 
melyek annak egyáltalában nem feleltek meg. 

A 19-ik század második felében azonban a tűzifa fogyasztá
sánál apadás állott be. A tüzelésre ugyanis mindinkább a kőszenet 
kezdték alkalmazni — különösen a kazánok fűtésénél, — azután 
a vas- és érczkohóknál, porczellán-, üveg-, szesz-, sör- s más efféle 
gyáraknál és a mészégetőknél is. Ezeket az iparágakat azután a 
városok követték, melyekben a kőszenet egyrészt ennek könnyebb 
beszerezhetése és eltarthatása, valamint az általa előidézett egyen
letesebb s tartósabb meleg miatt, másrészt az utóbbi évtizedekben 
számos helyen létesített központi fűtőberendezések folytán mind 
szivesebben alkalmazták. A középületek, hivatalok, iskolák, vendég
szállók, paloták helyiségeit ma már levegővel, vizzel, gőzzel mele
gítik és a tüzelésre nem fát, hanem kőszenet használnak. 
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A vidéken a kőszenet csak később kezdték alkalmazni, azonban 
itt is ma már a vasúti hálózatok, nevezetesen a legfélreesőbb 
vidékekre is elvezető helyiérdekű vasutak kiépülése, valamint a 
köz- és a vasúti állomásokhoz vezető utak jobb karba helyezése 
folytán a kőszén nem remélt gyorsasággal terjedt el ugy, hogy 
az ma a fát a városokból már úgyszólván kiszorította s jelenleg 
a vidéken folytatja hódítását. 

Épen az ellenkezője állott be tehát annak, mitől a 18. e's 
19-ik században féltek. Tüzifaszükség helyett most tiizifafelesleggel 
állunk szemben, mely a póttüzelő szerek rohamos elterjedése 
folytán is az erdőgazdaságot súlyos helyzetbe sodorta és azt a 
veszélyt rejti magában, hogy most a silányabb tüzifaválasztékokat 
már nehezen - később tán egyáltalán nem, még a termelési 
költségek árán sem lehet majd értékesíteni. Be fog következni 
tehát az a helyzet, hogy a mindinkább emelkedő termelési és 
szállítási költségek folytán a tüzifaválasztékok előállítása egyáltalán 
nem fogja magát kifizetni, a mint ez már néhány év óta több 
erdőgazdaságban a tuskófa termelésénél tényleg be is következett. 

Minthogy azonban a tűzifából várható bevétel az erdőjöve
delemnek gyakran jelentékeny részét — a sarjerdőüzemnél pedig 
úgyszólván az egyedüli jövedelmet -— képezi, minthogy továbbá 
a kereslethiány, az árak általános alábbszállása és ennek folytán a 
tüzifaválasztékok előállításának czéltalan volta, az erdők jövedel
mezőségét is csökkenti s ezenkívül a fiatal faállománynak gyérítés 
által történendő okszerű ápolását is lehetetlenné vagy legalább is 
csak tetemes kiadások árán teszi lehetővé, ennélfogva már most 
igen czélszerünek mutatkozik a fenyegető veszély elhárítására egész 
figyelmünket fordítani annál is inkább, mert a tűzifa vetélytársainak, 
az ásványi tüzelőanyagoknak fekete-, barnaszén, továbbá koksz és 
brikett alakjában való termelése és fogyasztása nőttön nő. 

Csökkenés e téren csak időlegesen, a kőszénbányamunkás
sztrájkok kitörése alkalmával állott be. 

Jóllehet tehát a kőszénnek oly óriási arányokban történő 
termelése a sokféle és hatalmasan fellendült iparág fogyasztásában 
megokolását leli és bár a kifejlődött bányaüzemnél, a papír
gyártásnál kisebb értékű, azelőtt kizárólag tűzifának használt 
faanyagot nagyobb mennyiségben dolgoznak fel,— minek követkéz-
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tében az utóbbi évek müfatermelése is, bár korántsem olyan 
arányban, mint a kőszéntermelés, emelkedett, — mégis az ásványi 
tüzelőszerek rohamos elterjedése az utóbbi évek enyhe teleivel 
együtt, a tüzifafogyasztást az utóbbi években igen jelentékenyen 
csökkentették s az erdőgazdaságban a fentemiitett válságot idézte elő. 

A tűzifa kelendőségének emiitett nehézségei a mezőgazda
sággal foglalkozó, népesebb vidékektől távolabb eső s nagyobb, 
egymással összefüggő erdőkkel borított vidékeket inkább sújtják 
és ott a gyengébb haszonfára kevésbbé alkalmas faanyag már 
alig értékesithelő. 

A tűzifa a világpiacztól el lévén zárva, azt a nemzetközi 
haszonfa-piacz árainak hullámzása nem érinti és az csakis a helyi 
fogyasztásra van utalva. A tűzifa kereskedelmi forgalmát a magas 
vasúti szállítási dijak és különösen a jelenleg érvényben lévő díj
szabások is gátolják, melyek szerint közeli távolságokra szállított 
fa szállítási költsége Ausztriában aránylag sokkal drágább, mint a 
nagyobb távolságokra szállított fáé. 

A félreesőbb vidékeken fekvő erdőknél, melyek vasutaktól és 
kőszénbányáktól távolabb esnek, a tűzifa kelendőségének pangása 
nem érezhető annyira; az ily vidéken a tüzifafogyasztási viszonyok 
kedvezőbbek, de ott sincsen már messze az az idő, midőn a 
kőszén a tüzifafogyasztást ugy, mint a városokban is, csökken
teni fogja. Nagyobb városok közelében a kemény fanemek és 
különösen a bükkfa kelendőségének rohamos hanyatlása válik 
érezhetővé, jóllehet a bükk- és egyáltalán a kemény tüziíaárak 
már régebben a lágy tüzifaárak színvonalára, sőt ennél mélyebben 
is szálltak, minek az az oka, hogy a bükkfa a kőszénnel való 
tüzelésnél alágyujtó gyanánt nem alkalmazható. 

Ez a jelenség is arra vall, hogy a kőszén használatának ter
jedése még mindig emelkedőben van. 

A tűzifa kelendőségénél és fogyasztásánál tapasztalható álta
lános hanyatlásnak és a tüzifaáraknak, a jövőben még inkább 
bekövetkező, leszállásának oka a nagyobb kínálattal szemben fen-
forgó kisebb keresletben keresendő, miért is az erdőgazdaságnak 
mindenekelőtt első sorban oda kell törekedni, hogy ez a nagy 
kínálat apasztassék és hogy egyáltalán az erdők jövedelmének a 
kívánatos fokon való fentartása és lehetőleg emelése czéljából a 
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műfa nagyobb arányokban termeltessék és jövedelmezőbb módon 
értékesíttessék és ezenkívül a tűzifa is — mint a műfa-gazdaság 
elkerülhetetlen mellékterménye — a megfelelő módon értékesít
hető legyen. > 

A kihasználandó vágásterületeknek és a gyérítéseknek reduká
lása által természetesen a tüzifatermés is csökkenthető volna; ezt 
az eljárást azonban — eltekintve attól, hogy az okszerű gazdál
kodás elveivel ellenkezik — azért sem lehet alkalmazni, mert az 
erdők jövedelmezőségére általában kedvezőtlenül hatna. 

Ama eszközök és módok közül tehát, melyeket ma egyáltalán 
a műfatermelés fokozásánál, illetőleg a tüzifa-kinálat csökkentésénél 
alkalmazni lehetne, figyelembe veendő pl. a fenyőszálerdők ép 
vágásainak kihasználásánál a szál (gömbölyű) fáknak minél nagyobb 
hosszúságban való kitermelése, miáltal igen magas műf a terméstét 
érhető el. Görbe, hibás - azelőtt tűzifának használt — törzs
részeket, ágsudarakat 1'5—3 m. hosszúságban a bányagazdaságban 
gyakran ászokfáknak, támasztó oszlopoknak, süvegfáknak, valamint 
kisebb méretű gazdasági haszonfáknak is lehetne — szükség esetén 
tüzifaárakon is - értékesíteni. Ily választékoknak áruba bocsátása 
által a vidéki lakosságnak is mód volna nyújtható arra nézve, 
hogy ezek az azelőtt tűzifának termelt darabok - a gazdaságban 
haszonfa gyanánt használtassanak fel, miáltal a tüzifakinálat is 
csökkenthető volna. 

Nehezebb ennek az eljárásnak az alkalmazása a lomberdők
nél, különösen a bükkösöknél és az alacsony vágásfordulóban 
kezelt sarjerdőknél, melyek a tüzifatermelés csökkentésének, más
részt a műfatermelés fokozásának lényeges akadályai. 

Lucz- és jegenyefenyvesekben a vágásokból és a gyérítések
ből kikerülő kisebb méretű fa nagyobb mennyiségben a papír s 
cellulose gyártásnál nyerhetne mint haszonfa alkalmazást. 

Sajnálattal kell azonban megjegyezni, hogy az utóbbi időben 
a cellulose gyárak is nagyobb követelményekkel lépnek fel a 
szállítandó fák méreteit illetőleg, a mennyiben átlag már csak a 
7—8 cm. minimális vastagsággal biró darabokat veszik át. 

Nagyobb mennyiségű műfa termelését, a műfa feldolgozásá
val megbízott munkások, napszámosok vágatási bérének feleme
lése által is kedvező módon mozdíthatjuk elő, mert ezáltal, illetőleg 
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a bérek felemelése által, a famunkás érdekei jobban összeforrnak 
a munkaadó érdekeivel s kisebb ellenőrzés mellett több műfa 
termelhető. 

Ugy az erdők jövedelmének, mint az erdőállomány növeke
désének nagy hátrányára szolgál ugyan az, ha a szükséges gyé
rítéseket a tűzifa csekély kelendősége miatt nem lehet végrehaj
tani, mégis a fiatalosokból még áldozatok árán is mielőbb el kell 
távolítani a tenyésztés tárgyát nem képező és műfának nem alkal
mas egyedeket, hogy a műfára alkalmas többi törzs további fej
lődése biztosittassék és legalább a jövőre nézve elejét vegyük a 
nagyobb tüzifakinálatnak. 

.Minthogy továbbá a sarj és részben a középerdőben is a fő 
használatok leginkább a tűzifából állanak, — czélszerü az ilyen 
erdőknél az üzemmódokat fokozatosan szálerdőüzemmé átalakitani ; 

melynek műfatermelése tudvalevőleg nagyobbá sarjerdő üzeménél. 

Fát fogyasztó iparágak, fürésztelepek és zsindelykészitő, cel
lulose, papír, nemezpapir, fagyapot, doboz stb. gyáraknak az 
illető erdőgazdasági üzembe való bevonása által is kedvező módon 
előmozdítható a műfatermelés. Ugyanez érhető el a termelt és 
bizonyos minőségű faanyagok száraz lepárlása által is, mely eljá
rásnál mint lepárlási termék faecet (faszesz, methyl, acetát, aceton 
és szabad eczetsav vegyüléke), továbbá fakátrány s faszén is 
kerül ki. 

Mindezek ugy a mostanban, mint a közel jövőben alkalma
zandó eljárások azonban, melyek a maguk helyén és idejében 
alkalmazva a kivánt czélt ugyan elérhetővé teszik, csak helyi jelentő
ségűek és a müfakinálat fokozását illetőleg a tüzifatermelés csök
kentését csak ott mozdíthatják elő, a hol az ehhez szükséges fel
tételek már megvannak. 

Hogy a későbbi jövőben elkerülhessük azt, hogy a tűzifát 
egyáltalán nem vagy csak igen nehezen értékesíthessük, már az 
állabok telepítésénél, valamint azok ápolásánál kell tervszerűen 
eljárnunk. 

Az állabok telepítésénél tehát főképen a vegyes erdő volna 
előnyben részesítendő, de a fenyőnek, különösen a legmagasabb 
terméstétet nyújtó luczfenyőnek telepítésére különös figyelem volna 
fordítandó. 
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A műfára nem igen alkalmas bükk csak erdőtenyésztési szem
pontból és kisebb mértékben, elegyítve volna az erdősítéseknél 
alkalmazandó. Az erdei fenyő — tekintettel arra, hogy a gyéríté
seknél kikerülő csekély értékű faanyag leginkább csak tűzifának 
használható — kizárólag csak a neki legalkalmasabb termő
helyeken telepítendő. A csemetéket nagyobb távolságra ültessük 
egymástól, hogy a korai s csekély értékű tűzifát szolgáltató gyé
rítések alkalmazását lehetőleg kikerüljük. Az állabok nevelésénél 
törekedjünk ágtisztatörzsek s egyáltalán erőteljes, egészséges álla
bok nevelésére. A magasabb vágásforduló és a szálerdőüzemmód 
előnyben részesítendő, mert az idősebb állabok magasabb tnűfa-
termést nyújtanak. 

Hogy a tűzifa kelendőségét előmozdítsuk és a fogyasztást 
élénkebbé tegyük, a csekélyebb értékű s különösen a gyérítések
ből kikerülő fatömeg olcsóbb árusításán kivül a tűzifának lehető
leg kényelmes beszerezhetéséről s könnyű elszállithatásáról is kell 
gondoskodunk. Miután a tűzifa nem kiviteli czikk és szállítását a 
vasút nagyobb távolságokra nem szívesen vállalja el, ennélfogva 
különösen a helyi fogyasztásra kell a fősúlyt fektetni. A fa köny-
nyebb beszerezhetése czéljából azt a még több helyen divó eljá
rást, hogy a vevőnek az erdőhivatalnál vagy erdőgondnokságnál 
kell az utalványt kiváltania és a megvásárolt fa árát ugyanott 
lefizetni, — mellőzni kell és az erdőn a napi kézieladást kell 
a kisebb kereskedők részére behozni. Bizonyos körülmények 
között a fának, nevezetesen egész vágásoknak, gyéritési hozadék
területeknek árverés utján azonnal, a vágatás befejezése után tör
ténendő eladása, gyakran igen jó eredményre vezet, úgyszintén 
a fizetéseknek nyugtázása is a vevők részére kiállítandó elismervé-
nyek utján. 

Nagykereskedők részére, kik a fát megvették s azt maguk 
szállíttatják el, árleengedések s fizetési határidők volnának enge-
délyezendők, a mennyiben a nagykereskedők kötelezik magukat 
arra, hogy a megvásárolt fát az erdőgondnokság faeladási és 
értékesítési kerületén kivül fogják eladni. A vidék népességének 
favásárlási kedvét azáltal is ösztönözhetjük, ha a tűzifát szavatolás 
s egyetemleges kötelezettség ellenében, fizetési határidő engedé
lyezése mellett, egész helységek részére kiszolgáltatjuk. Fakihasz-
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nálási és szállítási szerződéseknek nagyobb fát fogyasztó ipar
vállalatokkal (üveg, porczellán-gyárak stb.) több évre való meg
kötése is emeli a tűzifa kelendőségét. 

Mindenekelőtt azonban jó közlekedési, szállítási eszközök, 
jó erdei, csúsztató stb. utak létesítésére, erdei vasutak berendezésére 
kell törekednünk. A tűzifának usztatása, továbbá annak a tutajozás
nál — a szállítási költségek apasztása és a fa könnyebb beszerez-
hetése végett — felteherként való szállítása által is előmozdíthatjuk 
a tűzifa fogyasztását s kelendőségét. 

Vájjon uj viziutak elősegitenék-e a tüzifafogyasztást, az még 
kérdéses dolog, mert épen ellenkezőleg uj viziutak, csatornák léte
sítése által a szénnek a versenye még nyomasztóbbá válhatik, 
minthogy a vizi utakon a kőszén — mint tömegáru — olcsóbban 
szállítható, mint az jelenleg a vasúttal történik. 

Több vágássorozatnak alkalmazása és több kisebb vágásterü
letnek kihasználása által a fának az erdőből való beszerezhetését 
s szállítását is megkönnyithetjük a vidéki lakosságnak, mert a 
kisebb, de nagyobb számú és több részletben az egész erdőre 
elosztott vágásterületekből több vágásterület a helységek közelébe 
is esik, mi a tűzifa kiszállítását lényegesen megkönnyíti. 

Oly esetekben, midőn a tüzifakelendőség igen megcsökkent 
és attól kell tartani, hogy a termelt fa a minőség rovására — 
hosszabb ideig hever majd az erdőn, igen czélszerü a fát gyors 
kiszárítás által konzerválni, mit az illető termelt választékok lehéja-
zása, felhasogatása által érhetünk el. A tűzifát általában szellős, 
napos helyen, erős talpakon, az erdő árnyékába nem eső és utak
hoz közel vagy ezek mellett fekvő területen kell jó magasan fel-
rakásolni, hogy onnan minél könnyebben elszállítható legyen. 

Jó közlekedési utak és erdei vasutak kiépítésén kivül farako-
dóknak vidéki városok vasúti állomásain történendő berendezése, 
valamint nagyobb városokban faeladási ügynökségek létesítése 
által is javíthatjuk valamely vidék fakelendőségi és fogyasztási 
viszonyait. 

A fának gépek utján történendő felaprózása, kicsiben való 
eladása, továbbá a jól kiszáradt tűzifának eladása esetleg a keze
lési költségek árán, úgyszintén annak házhoz szállítása is emelheti 
a tüzifafogyasztást. 
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A kisebb távolságokra kiszabott, aránylag magas díjtételeknek 
leszállítása, valamint a mai erdőgazdaságnak s a fakereskedelemnek 
inkább megfelelő uj díjszabás megállapítása is hozzájárulna a tűzifa 
kelendőségi viszonyainak kedvezőbbé alakulásához. 

Wiehl főerdőtanácsos előadása végén még azt is mondja, hogy 
abban az esetben, ha mindezen eljárások alkalmazása sem idézné 
elő a kelendőség és fogyasztás emelését, akkor nem marad majd 
más hátra, mint helyenkint — mindaddig, mig a vegyészek és 
technológusok a tulajdonképeni tűzifának tömeges értékesítésére 
valami uj utat-módot ki nem találnak — ismét a fának szenités 
utján való értékesítéséhez visszatérni. 

* 

A Wiehle főerdőtanácsosnak főbb vonásokban ismerteiéit 
előadása után megindult tárgyalásból és vitából kiemeljük, hogy 
az ahhoz szólók mind megegyeztek abban, hogy a kérdés igen 
fontos, bár arra nézve a vélemények, hogy a műfatermelés 
még mesterségesen emelhető-e, illetőleg ezzel szemben a tüzifater-
melés és evvel együtt a kínálat lényegesen csökkenthető volna-e, 
eltérők voltak. 

Haugwitz gróf szerint az államnak ugy, mint annak idején a 
czukoripart, most a faipart is kellerte támogatnia. 

Haerdtl dr. báró a „Wienerwald" bükkfaárainak hanyatlására utal, 
mi miatt most a fatermés értékesítése által alig térülnek meg az 
adóköltségek, mert az adó kiszabásánál annak idején az akkor 
fennálló magas bécsi tüzifaárakat és nem a műfaárakat vették 
figyelembe. 

Schmidt erdőtanácsos a vasúti szállításnál a fára és faszénre 
nézve megállapított díjtételek leszállítását sürgeti és oda kivan 
hatni a kormány utján, hogy az erdőgazdaságnak a faszén szállí
tására, a magyarországi vasutak mintájára, erre külön berendezett 
vasúti kocsikat bocsássanak rendelkezésére, hogy a magyarországi 
faszénbevitel ellen is inkább védekezni lehessen. 

Baudisch erdőigazgató szerint a műfatermelés fokozása bizo
nyos fanemeknél már alig érhető el. A bükkfa csekély kelendő
ségének okát abban keresi, hogy az ipari czélokra még mindig nem 
talál elég alkalmazást. Hivatkozik arra, hogy Hufnagl már 
1901-ben tett ama javaslatának, hogy a bükkfának az egyes iparágak 
részéről nagyobb mennyiségben történendő fogyasztása érdekében 
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e fanem vám- és vasúti szállítási dija, úgyszintén a bükkfát 
fogyasztó iparágak adója kedvezményben részesittessék, mindeddig 
semmiféle eredménye nem lett. 

Guttenberg tanár rámutat arra, hogy ennek a kérdésnek 
tárgyalása igen alkalmas annak az 'eddig — még az iránytadó 
körökben ís — elterjedt felfogásnak megdöntésére, hogy a fa első
sorban tüzelőanyagnak tekintendő és hogy az erdők csak ebből 
a szempontból adóztatandók meg. 

A tárgyalás s vitának bezárása után az egyesület az osztrák 
erdészeti kongresszusnak a kormány felkérése végett a következő 
határozati javaslatot terjesztette elő: 

1. A fa és faszén szállítására vonatkozólag érvényben lévő 
vasúti díjtételek — nevezetesen a rövid távolságokra megszabott 
aránylag magas dijak — szállíttassanak le. 

2. Minthogy a faszén árai a megváltozott gazdálkodási és 
termelési viszonyok folytán igen leszállottak és a faszén alig érté
kesíthető — a kormány támogatása volna oly irányban kikérendő, 
hogy a magyarországi vasutakon forgalomban lévő kocsikhoz 
hasonló, a faszénszállitásra külön berendezett kocsikat helyezzen 
forgalomba és hogy a fának s a faszénnek a kivitelét Német- s 
Olaszországba tegye olcsóbbá. 

3. Állapíttassanak meg uj, a változott viszonyoknak megfelelő, 
faszállitási díjszabások. 

* 

A szóban lévő kérdés bennünket is különösen érdekel, mert 
bükkfaállományunk nagy és a tűzifa értékesítési viszonyai mind
inkább kedvezőtlenebbekké alakulnak. Néhány évtized előtt még a 
tuskóíatermelés jelentékeny volt, ma már alig fizeti ki magát, 
mert a tuskó sem a munkásnak, sem a kisgazdának nem kell, 
minthogy kőszénnel nagyobb s aránylag olcsóbb hőt képes fej
leszteni. Bár tehát nézetünk szerint is a tűzifa kelendősége és 
fogyasztása úgyszólván csak a helyi viszonyoktól függ és bár 
az a veszély, hogy a tűzifa maholnap alig lesz értékesíthető, 
nálunk még nem olyan fenyegető, mégis időszerű és helyén
való volna ezzel a kérdéssel nálunk is behatóbban foglalkozni és 
a veszély elhárítása érdekében már előre alkalmas gazdálkodási és 
kereskedelmi módszerek igénybevételével intézkedni. Cserny Győző. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS A F O L Y Ó ÉV ŐSZÉN TARTANDÓ ERDÉSZETI 
ÁLLAMVIZSGÁK TÁRGYÁBAN. 

18-904. szám. — A f év őszén erdészeti államvizsgát tenni 
szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért 
a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a 
szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással fel
szerelve, legkésőbb f. évi augusztus hó végéig az erdészeti állam
vizsgáló bizottság elnökéhez (Budapesten, földmivelésügyi minisz
térium, erdészeti főosztály V., Zoltán-utcza 16.) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1904. évi június hó 4-én. 
Horváth Sándor s. k. 

elnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Jogi végzettségűek erdészeti á l lásokban? Az 1904. évre 
szóló állami költségvetés indokolása egy szakaszt tartalmaz, amely 
az állami erdőtisztek széles köreiben nem ok nélküli aggodalmat 
keltett, de az erdészeti közigazgatás szempontjából sem közömbös. 
E szerint a földmivelésügyi miniszter mintegy felhatalmazást kér 
arra, hogy az erdészeti és gazdasági hivataloknál megüresedő 
állások terhére más szolgálati ághoz tartozó „fiatalabb" tisztviselőket 
is kirendelhessen, állítólag azzal a czélzattal, hogy a gazdasági 
élettel megismerkedjenek. 

Megengedjük, hogy a miniszternek magának csupán ez a 
szándéka. 

Ugy mondják, hogy hivatali elődje nagy számban nevezett 
ki fizetéstelen fogalmazó-gyakornokokat, a kiket a központban 
foglalkoztatni nem tudnak. Ezeken akarnak túladni és segíteni 
akként, hogy vidékre küldik őket és más tisztviselőktől elvont 
javadalmazásból juttatják mihamarább fizetéshez. 

Vájjon a vidéken és nevezetesen az erdészetnél, hasznát 
vehetik-e majd e fiatal jogászoknak? Az erdészetnél, ahol lépten
nyomon, a legegyszerűbb fogalmazványnál is szakismeretekre van 



szükség, bizonyára nem! Érdemlegesen foglalkoztatni őket nem 
lehet, tehát vagy a legalárendeltebb munkát fogják végezni, avagy 
az erdészet terhére gazdasági ismeretek szerzése czimén kéjutazást 
fognak tenni erdeinkben. 

Ha tehát feleslegesek a központban, kétszerte feleslegesek 
lesznek a vidéken is, csak azzal a különbséggel, hogy itt károsak 
is lesznek. Károsak nevezetesen azáltal, hogy más, csak a szol
gálat hátrányára nélkülözhető szaktisztviselő helyét betöltik. Leg
inkább pedig az erdészet fogja ennek kárát látni. Az előmeneteli 
viszonyok, amint azt az Országos Erdészeti Egyesületnek több fel
terjesztése világosan beigazolja, valóban kritikán alóliak; ily körül
mények között az állások egy részét s legyenek bár azok a 
legalsók idegenekkel betölteni, nem lehet kormányzati czél. 

De vájjon ki garantálja, hogy azoknak a jogászoknak alkal
mazása csak ideiglenes lesz, hogy csak alsóbb állásokat fognak 
betölteni és magasabbat nem ? Az intenczió ez lehet, de az egyszer 
megnyitott résen meginduló inváziót lehetséges lesz-e megállítani ? 

Pedig épen ebben rejlik nagy veszély szakunkra nézve. 
Alighanem ez indította dr. Bedő Albert országgyűlési képviselőt 
is arra, hogy Tallián Béla földmivelésügyi minisztert a költség
vetésnek a pénzügyi bizottságban való tárgyalása alkalmával ez 
ügyben interpellálja. A miniszter válaszában igyekezett az inter-
pellálót megnyugtatni. Mi is hisszük, hogy a miniszter ur szándéka 
teljesen jóhiszemű, de azért fenn kell tartanunk a mondottakat, mert 
annak megvalósítása — legalább is az erdészetnél — mégis csak 
a szolgálatnak és a tisztviselőknek kárára volna és nagyon könnyen 
oly irányban fejlődhetnék, a mely ez idő szerint a miniszternek 
magának nincsen szándékában, végeredményben azonban mégis 
bekövetkezhetik. 

Fakereskedelmi szaktanfolyam. A Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia mellett a jövő tanévvel egy fakereskedelmi szaktan
folyam nyilik meg, melynek czélja a hallgatókat a fatermelés és 
kereskedelem minden vonatkozásában elméletileg és gyakorlatilag 
bevezetni és a kereskedelem ezen részéhez szükséges specziáli 
ismeretekkel ellátni. 

A tanfolyam tíz hónapra terjed és felöleli a következő tár
gyakat és gyakorlatokat: 

Erdészeti Lapok 42 
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Erdészet (erdőfelvétel, becslés, értékesítés, erdőtörvények). 
Faipari technológia, gyakorlatokkal. 
Motorok, gőzkazánok és transmissiók és ezeknek kezelése, 

gyakorlatokkal. 
Elektromotorok és elektromos vezetékek. 
A fakereskedelem technikája, gyakorlatokkal. 
Vámügy. 
Vasúti és hajózási díjszabások. 
Ezen különleges előadásokon kivül a hallgatók szükségükhöz 

mérten az Akadémián előadott más tárgyakat is hallgatnak és 
elsősorban nyelveket tanulhatnak (német, szerb-horvát, franczia, 
angol, olasz). 

A hallgatók kirándulásokat tesznek az ország főbb erdővidékeire, 
nagyobb fürésztelepekre, faipari gyárakba, Fiumébe, esetleg külföldre. 

Hallgató lehet, aki a felső kereskedelmi iskolában érettségi 
vizsgálatot tett, vagy a középiskolai érettségi vizsgálat letétele után 
az akadémiai tanfolyam I. évfolyamát elvégezte, továbbá a fakeres
kedelem terén alkalmazott egyének, akik az előadások megértéséhez 
szükséges előképzettséggel birnak. 

A hallgatók rendesek vagy rendkívüliek. 
A rendes hallgató köteles a fakereskedelmi tanfolyam összes 

előadásait hallgatni, azonkívül azokat legalább heti 25 óráig más 
akadémiai előadásokkal kiegészíteni. A rendes hallgatók az iskolai 
év végén záró vizsgálatot tehetnek és akadémiai fakereskedelmi 
végbizonyítványt kapnak. Erdészeti akadémiát végzett hallgatók az 
erdészet alól fel vannak mentve. 

A rendkívüli hallgató előadásait szabadon választhatja, de 
záróvizsgálatot nem tehet. 

A rendes hallgató 10 K beirás- és könyvtárdijat és félévenkint 
100 K leczkepénzt fizet. A rendkívüli hallgató leczkepénze minden 
heti óra után félévenkint 12 K. 

A fakereskedelmi tanfolyamra előadókul a Kereskedelmi 
Akadémia szaktanárain kivül eddig a faipari technológiára Oaul 
Károly műegyetemi magántanár, a gépészeti tárgyakra Jalsoviczky 
Géza áll. ipariskolai tanár nyerettek meg. 

A tanfolyamon előadandó tárgyak részletes anyagának megálla
pítása még folyamatban van. 
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A tanfolyam megnyitása ahhoz a feltételhez van kötve, hogy 
legalább 10 rendes hallgató jelentkezik. Ez okból f. év augusztus 
15-ig kell a Budapesti Kereskedelmi Akadémia igazgatóságánál 
levél utján jelentkezni. A tanfolyam megnyitása esetében a beira-
.tások szeptember 10-től 15-ig tartatnak meg, az előadások szep
tember 16-án kezdődnek. 

A tanfolyam egyes tárgyait gyakorlati erdőgazdák is haszonnal 
hallgathatják, különösen a három utolsó tantárgyat. 

Az Országos Erdészeti Egyesület boszniai kirándulására, 
.a melynek programmját legutóbbi füzetünkben közöltük, a hivatal
ból résztvevőkön kivül 33-an jelentkeztek. 

Az Erdészeti Rendeletek Tára 1901—1903. évi kötete 
(XXI—XXII I . évfolyam) megjelent. Ez a kötet számos közérdekű 
rendeleten kivül az erdőmunkásokról szóló törvényt, a gazdasági 
munkásokról szóló törvényt és e kettőnek közös végrehajtási 
utasítását is tartalmazza bő magyarázattal és tárgymutatóval ellátva. 
Tartalmazza továbbá az erdészetet és vadászatot érdeklő közigazgatási 
bírósági döntvényeket és elvi jelentőségű határozatokat az 1897.-évig 
visszamenőleg. A füzet az Országos Erdészeti Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány u. 6. sz.) rendelhető meg. 
Ára az egyesület tagjainak 3 K., másoknak 5 K. 

A legeltetés és havasgazdálkodás kézikönyve. Irta: Berendi 
Béla m. kir. erdőmester a földmivelésügyi minisztériumban. Szerző 
— a mint e lapok t. olvasói is bizonyára tudják, — már régóta 
foglalkozik a legeltetés kérdésével. Részint saját ambicziójából, 
részint a földmivelésügyi kormány megbízásából bejárta a nyugat 
államait és idevonatkozó tanulmányait néhány önálló füzetben 
és több szakfolyóiratban ismertette. 

Jelenleg a legelő- és havasgazdaság kézikönyvét szándékozik 
Berendi kiadni és erre lapunk hirdetési rovatában előfizetési fel
hívást hirdet, a melyre olvasóink szives figyelmét ezennel fel
hívjuk. Szerző bizonyára meg fog felelni a munkához fűzött kívá
nalmaknak. 

Stainer Gyula es. és kir . udvari szállító, jó hírnévnek 
örvendő régi magkereskedő-czégnek a m. k. belügyminiszter a 
magyar czimer használatát megengedte. 

42* 
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A budapesti faközraktár ügyéről, a melyről lapunk mái-
több izben megemlékezett, a „Magyarország" czimü napilap f. hó 
1-én megjelent számában a következőket olvassuk: 

A főváros közgazdasági ügyosztálya a tanács utján sürgető 
felterjesztést intézett a belügyi, kereskedelmi és földmivelésügyi 
miniszterekhez a három év óta ottrekedt faközraktár ügyének 
letárgyalása végett. Az ügyosztály meglepőnek tartja, hogy a kormány 
egy ilyen országos fontosságú ügyet évekig agyonhallgasson, holott 
kezdettől fogva maga is legnagyobb érdeklődéssel siettette az 
eszme megvalósítását. A magyar erdőüzem és fakereskedelem érdekei 
követelték a faközraktári intézményt s amikor arra a főváros konkrét 
ajánlatot kapott, tőle telhetőleg igyekezett a vállalkozás létrejöttét 
biztosítani. 

Az összes érdekeltek hangoztatták az erdőüzem és fakeres
kedelem súlyos bajait, érdektársulás és belső organizáczió nélkül 
való szükölködését, a fatermelők tőkeszegénységét és hitelük kor
látozott voltát. Nagy nemzetgazdasági kérdésnek jelezték a segítésre 
alkalmas tervet, amelynek alapjait már az 1880. évi 65. törvény-
czikben lerakták. Mindezideig azonban a megfelelő vasúti és vizi 
közlekedés mellett levő alkalmas terület hiánya állta útját első 
sorban a megvalósításnak. Ezt a hiányt megszüntette a felső Dunapart 
szabályozása, amely után a balparti körvasút, a Rákospatak és a 
Duna között elegendő terület alakult az intézmény czéljára. S 
amikor a terület rendelkezésre állott, az intézmény létesítésre 
vállalkozó is volt, a városi hatóságok anyagi erejükhöz mérten 
hajlandók voltak a vállalkozás támogatására, csodálatosnak mondja 
a tanács, hogy épen a kormány húzódozik a kérdéstől — bizonyára 
a tőle kivánt pénzbeli áldozat miatt. Ez a huzódozás azonban vesze
delmes a magyar fatermelésre, amit leginkább kell a kormánynak 
ismernie. 

Máris erős versenytársunk van a szomszéd Romániában, 
amelynek kormánya a fatermelést és fakereskedelmet olyan állami 
kedvezésekben részesiti, hogy a mi erdőbirtokosaink nem vehetik 
föl velük a versenyt. 

Nálunk a helyzet a lehető legkezdetlegesebb. A fürészgyárak 
az üzemév egész anyagát, beleértve az anyag árát, az erdőkezelés 
és a gyárhoz való szállítás költségei! is, rendesen egyszerre fizetik 
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ki, még az anyag feldolgozása előtt. A kész gyártmány értéke
sítése pedig bizonytalan lévén, tőkéjüket évenként alig egyszer 
tudják forgatni, hitelt igénybe nem vehetnek, mert telepük több
nyire távol esik minden központtól s igy egyetlen szezonjuk az 
épitési időszak, amikor meg az a bajuk, hogy a tömeges fuvart 
a vasút nem tudja lebonyolítani. A telepek szétszórt volta, a készlet 
hiánya okozta, hogy kivitelünk, különösen Németország, Belgium 
és Hollandia felé csökkent. A kereső külföldi alig talált kész 
anyagot, vagy tuldrágán, harmadik-negyedik kézben. A vidéki 
központok a tőkeszegénység miatt nem fejlődtek, a budapesti 
telepeket a raktárbérek magassága nyomja. És még egész sereg 
kisebb-nagyobb panasz orvoslására volt szánva a faközraktár 
intézménye, amelynek feladatát a következőkben állapították meg 
a lefolyt tárgyalásokon. 

1. Fedett raktárakban és szabad ég alatt olcsó fekvőhelyet ad. 
A termelő bármikor felküldheti készletét, télen is, amikor a fuvar 
és napszámosmunka legolcsóbb. A közraktárban felhalmozandó 
anyagból és Magyarország összes fanemeiből állandó mintaraktárt 
nyitnak, amely ugy a vidéki, mint a külföldi fogyasztót tájékoz
tatja a beszerezhető anyagról és az árakról. A raktár mellett kizá
rólag a budapesti fakereskedők részére külön telepeket adnak 
tér-bérlet alapján, hogy az egész fakereskedelem egy helyben 
legyen. 

2. Közraktári jegyeket (warrantokat) ad ki, amely mint érték
papír szerepel az előleg és hitelforgalomban s egyben az anyag
kezelés egyszerűsítését is lehetővé teszi. 

3. A reexpediczió kedvezményét adja, akkép, hogy az intézmény 
lesz gyűjtőhelye a magyar fatermelésnek; csökkenti a vizi szállítást, 
amely az anyag értékét rontja, a szárítást nehezíti; emeli a vasúti 
forgalmat s elérhetőnek véli, hogy a tört forgalomban a szállítás 
díjtétele alacsonyabb lesz. 

4. Egyszerűsíti a be- és kiraktározást azzal, hogy minden fuvar 
a raktártelephez érkezik, akár vízen, akár vasúton. 

5. Szárító- és gőzfürésztelepeket állit a felek használatára s 
maga az intézmény is vállalkozik a szükséges megmunkálásra. 

6. Előleget és hitelt ad az erdőbirtokosnak, a fatermelőnek és 
fakereskedőnek akár a beraktározott árura, akár személyhitelt. 
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7. Erdőüzleteket finanszíroz, az okszerű kihasználáshoz tőkét 
ad ugy a nagy-, mint a kisvállalkozóknak. 

8. Végzi az áruközvetitést a termelő és kereskedő között ugy 
a belföldi, mint a kiviteli fogyasztó területen. 

Az intézmény czéljára átengedett terület 63.000 négyszögöl. 
Ennek egyengetési, rendbehozási költsége 900.000 K- A vasúti 
berendezés 250.000 K, a raktárépítés és belső berendezés 550.000 K,. 
az összes költség 1,700.000 K. A főváros a területet ingyen adja, 
még pénzbeli áldozatokra is hajlandó, a kormány azonban csak 
igen mérsékelten akart belemenni a vállalkozásba. 

Uj szerkezetű erdei iparvasuti kocsik. Az Aradi és Csanádi 
Egyesült Vasutak művezetője, Bóra Elemér teljesen uj szerkezetű 
erdei iparvasuti kocsit állított össze hegyipályák részére. 

Bóra már 15 év óta művezetője az erdei iparvasuti kocsi-és 
gépjavító műhelynek s 4 év óta ugyancsak az erdei iparvasuton, 
egyúttal mozdonyvezetői teendőket is teljesít. Igy módjában volt 
az eddig használatos kocsiknak minden hiányát, csinját-binját 
megismerni. 

Ezen tapasztalatai alapján sikerült neki olyan szerkezetű kocsit 
összeállítania, melyből az eddig észlelt lényeges hiányok és hibák 
ki vannak küszöbölve. Mivel ez a találmány most áll szabadal
mazás alatt, a kocsik rajzaitfés részletes leírását még nem közöl
hetem. A kocsik azonnal készülni fognak, mihelyt a szabadalom 
engedélyeztetik. 

Csak főbb vonásaiban ismertetem tehát azokat, hogy erdő
birtokosaink és az érdeklődők mielőbb tudomást szerezhessenek 
ezen találmányról, melynek segélyével az erdei és más termékek
nek hegyi pályákon való kiszállítása tetemesen könnyebbé és 
olcsóbbá válik. 

Mielőtt azonban az uj kocsikat, ezúttal csak főbb vonásaikban, 
a szabadalom leérkezte után pedig részletesen ismertetném, ezek 
előnyeinek jobb elbirálhatása végett, az eddigi rendszerű kocsikat 
kell egészen röviden ismertetnem. 

Hegyipályákon közlekedő kocsiknak tudvalevőleg egyik elenged-
hetlen és főalkotórésze a fék. 

A fékek száma és elhelyezési módjának megfelelőleg 4 kocsi
rendszert különböztetünk meg. Mind a négy rendszernek vannak 
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előnyei és hátrányai. A tökéletességtől azonban mindegyik rend
szer nagyon távol áll. 

Az 1. ábrán ábrázolt rendszer a következőképpen jellemez
hető: Ütköző, közös fékorsó és vonóhorog az asztallapon van 
elhelyezve és egy közös fékrud fogja össze mind a két alvázat és 
a 8 féktuskót. 

A kocsi húzásánál és tolásánál a vonó és tolóerőt, derékszög 
alatt megtörve, 2 csapszeg viszi át az asztallapról az alvázakra, a 
vonóerő teljes érvényesülésének hátrányára. Nagyobb rántásoknál 
és ütközéseknél, a mi elkerülhetetlen, az asztallapot az alvázakkal 
összekötő csapszegek többé-kevésbbé elgörbülve, hátrányosan befolyá
solják a kocsi szabadmozgását és a fékezhetést. 

ábra. 

A fékezésnél, a fék vonórudja mindkét alvázat az asztallaphoz 
szorítva, megmerevíti. Ez hátrányos az ivekben való elfordulásnál 
és a kocsi biztos haladására, mert a kerekek igen rövid idő alatt, 
az ivekhez való erős súrlódás és kopás folytán (ugyancsak a külső 
sinkoronákat is erősen elkoptatva), éles nyomkarimát kapnak, 
minek folytán a kisiklások nagyon gyakoriak. Hátránya még a 
közös fékcsavarorsó és rud miatt az, hogy ha valamelyik féktuskó 
csak valamivel is magasabban áll, mint a többi, ugy ezek keveset 
vagy semmit nem működnek. A közös fékrud eredeti hosszának 
megváltozása esetén csak az egyik alváz fékezhető. Főhátránya 
még, hogy asztallap nélkül, hosszú méretű fák szállítására nem 
alkalmas. 

Előnye az asztallap szilárd ellenállása folytán a jó ütközés és 
hogy rajta a fékező embernek biztos állása van. 
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A 2. ábrán lévő kocsin az ütköző, közös fékorsó és vonó
horog az alvázra van elhelyezve. A két alvázat itt is egy közös 
fékrud köti össze. Ennél a vonóerő jobban használható ki, de a 
kocsi tolatása annál hátrányosabb. 

2. ábra. 

Fékezésnél a közös fékrud a két alvázat egymáshoz szorítja, 
minek folytán az asztallappal való összeköttetést is megmerevíti, 
tehát a kocsi az ivekben nehezen fordul el, a kerekek kopnak és 
a sínt is erősen koptatják. A fék vonórudja már kisebb ütközésnél 
is elgörbül s igy a fék megbízhatatlanná válik. Folytonos szabá
lyozást és javítást igényel. A fékállvány az alvázon van, a mi 
bizonytalan és veszedelmes állást nyújt a fékező embernek. 

Előnye, hogy asztallap nélkül, fordító szerkezettel, hosszú 
méretű fák szállítására is alkalmas. 

A 3. ábrán ütköző, vonóhorog és kettős fékorsó az asztal
lapra van szerelve. 

V 

3. ábra. 

Az 1. ábrán bemutatott kocsi összes hibái itt is megvannak. 
Egyedüli előnye e felett, hogy egyik fék elromlása esetén a másik 
még mindig használható. 
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A 4. ábrán ütköző, vonóhorog és kettős fékorsó az alvázra van 
szerelve. 

Előnyei és hátrányai, mint a második ábrán levő kocsinál. 
Különösebb előnye szintén csak a kettős fék. 

Rövid akarván lenni, még számos olyan hiány felsorolását 
mellőzöm, melyeknek leírása kissé hosszadalmas lenne. Elég fel
említeni, hogy az eddigi kevésbé tökéletes rendszerű kocsik miatt 
akár ezeknek, akár a pályának sokszor csekély, észre sem vehető 
hibája miatt is gyakori volt a kisiklás. Ennek következtében nem
csak forgalmi zavarok állottak elő, de a megrongált pálya- és 
kocsijavitások is tetemes költségbe kerültek. A kocsin levők 
életének avagy testi épségének veszélyeztetéséről nem is szólva. 

n 

4. ábra. 

A Bóra-féle kocsik szabadalmi kérvényében 9 igénypont van 
felsorolva. A mi azt teszi, hogy az eddigi legjobbnak ismert 
kocsirendszereknek 9 lényeges szerkezeti hibáját küszöböli ki. 

Az uj kocsik előnyeit röviden a következőkben foglalom össze: 
Ugy a két alváz, mint az asztallap, könnyű önsúlyát meg

tartva, felette szilárdan van épitve és merevitésekkel oly módon 
van ellátva, hogy mig egyrészt nagyobb megterhelést bir meg, 
esetleges kisiklásnál, avagy kiesésnél alig van törésnek, avagy 
szerkezeti elferdülésnek kitéve. Időközi javítást tehát csak munka-
léczei, vagyis a kopásnak kitett felületei igényelnek. 

Az asztallap összekötése az alvázakkal nem az eddigi csap
szegekkel, hanem különleges szerkezetű 2 forgó csapágygyal tör
ténik. Mig ez a szerkezet jóval erősebb, elgörbülésnek nincsen 
kitéve, másrészt az alvázak elfordulása az asztallap alatt, teljes 
megterhelésnél is a legnagyobb könnyűséggel történik. Minden 
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részében könnyen hozzáférhető és olajozható. A kocsi még 10 /«.-es 
sugarú ivben is minden nehézség nélkül forog, nem feszül az 
ivekhez, tehát jóval kevesebb vontató erőt (-/$ részt) vesz igénybe. 

A kocsi egyaránt alkalmas asztallappal rövid, anélkül és fordí
tóval felszerelve, hosszú méretű fák szállítására. Utóbbi esetben is 
megtartja az ivekben való könnyű elfordulását. S ebben az esetben 
is mindkét fék egymástól függetlenül és szabadon működik. 

A rugalmas ütköző az asztallapra, a szintén rugalmas vonó
horog és kettős fékorsó az alvázra van szerelve. Hosszú fák 
szállításánál az asztallapon levő, egyúttal vonóhoroggal is ellátott 
ütköző, egyszerűen az alvázra helyezhető át. 

Rövid fával megrakott asztallapos kocsik hosszú fát szállító 
kocsikkal elegyesen is összekapcsolhatók, s akár vontatásuk, akár 
tolatásuk ily módon is egyaránt lehetséges. 

Vontatásuk kevesebb erőt vesz igénybe, ütközéseknél pedig 
sem az alvázak, sem a fékrendszer nem szenved, utóbbinak műkö
dése mindig biztos marad. 

Leglényegesebb és legfontosabb tökéletesítés a kocsin a 
kettős fékrendszer szerkezete és alkalmazási módja. Ugy ennek, 
mint a többi szabadalmazás alatt álló alkatrésznek azonban teljesen 
érthető magyarázatát a kocsik rajzainak közlése nélkül, még ezúttal 
nem adhatom. Röviden annyit, hogy a két, egymástól független 
fék avatlanok által sem rontható el, s működése tisztán csak a 
kerekek forgására bir hatással, s a kocsi semmi más alkatrészét 
nem befolyásolja, mint az eddigi többé-kevésbé tökéletlen kettős 
fékek. Menetközben a kocsiasztal és az alvázak egymáshoz való • 
állásához önműködőlég alkalmazkodik. 

A kocsik 4 m. hosszúak, VI t. sulylyal birnak, 12 m. fával 
terhelhetők meg. Nyomtávolságuk 7Ö0 mm., de 700, illetőleg 
600 mm.-tt is összetolhatok. Készülhetnek tisztán lóüzemre, egy lóval 
való vontatáshoz, kisebb méretekben is. Ekkor áruk is olcsóbb. 

A rendes kocsik ára ugyanaz, mint az eddigi tökéletlenebb 
rendszerű, de hasonló nagyságú és sulyu kocsiké. Egy fentebb 
leirt normális nagyságú kocsi 1000 koronába kerül. 

Megrendelhető a feltalálónál, Bóra Elemér művezetőnél, Gura-
honczon (Aradm.). Ajtay Sándor. 
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Kimutatás a deliblati kinest. homokpusztán elejtett vadakról. 

A z e l e j t e t t v a g y e l p u s z t í t o t t v ad 

d a r a b s z á m 1 

n e m e 1900. 1901. 1902. 1903. 

é v b e n 

1. Hasznos vad 
Nyul 49 78 59 48 
fogoly ._. ... . . . . . . 5 — 2 3 
Vadkacsa 2 — - - — 
Fürj . . . . . . . . 1 — — 
Erdei szalonka — 2 4 
Vadgalamb — 2 

1. Összeg . . . . _ . 57 80 63 55 

II. Ragadozó és kártékony vad 
Farkas . . . . 1 4 — 
Róka ... 24 64 83 154 
Vadmacska 4 — 7 5 
Borz . . . . . . . . . — 1 — 4 
Menyét ... . . . 1 — — — 
Sas ... . _ 1 4 4 3 
Sastojás ... .... . . . . . . — 10 6 13 
Héja ... . . . . — 4 1 3 
Héjatojás... ... 5 7 26 26 
Kánva . . . ... — — — 1 
Olyv 2 4 15 2 
Öivvtojás — S 14 10 
Karvaly . . . . . . . . . — — — 2 
Karvalyfiók . — — — 5 
Karvalytojás — - — — — 13 
Sólyom ... . . 1 — 1 — 
Vércse . . . . 2 5 4 1 
Vércsetojás ... — — 12 — 
Szarka és varjú 17 89 288 S3 
Szarka és varjufiók... .. — — — 72 
Szarka és varjutojás . . . . . . 64 371 669 S41 

I I. Összeg 121 568 1134 1238 

III. Kóbor eb 1 j 4 16 

Főösszeg L, II., III 179 651 1201 1309 
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A vörösfenyő és luczfenyő rákbe tegsége . A vörösfenyő 
rákbetegségét a Dasyscyplia calyána Fuck nevü gombafaj okozza, 
mely vörösfenyőerdőkben mindenütt előfordul. A gomba seb-
paraszita, mely tehát az egészséges szövetbe csakis sebzés követ
keztében férkőzhetik. A fertőzés tömlőspórákkal (ascospora) törté
nik. Tiz esztendőn aluli korabeli fák, melyek a fertőzésekkel szem
ben jóval fogékonyabbak, mint az idősebbek, a rákbetegség 
következtében rendszerint tönkre mennek. A gomba beférkőzésére 
alkalmas sebek legtöbbnyire — a szélvihar meg a hónyomás okozta 
törésektől eltekintve — a fenyőtetü (Chermes laricis Hartig) 
szívásától erednek, melyek tavaszszal a fiatal rövidhajtások hón
aljaiban rakják le petéiket. A magcsemeték paraffin-oldattal való 
permetezések által tisztitandók meg a tetvektől, hogy a járványosán 
megjelenő kártételnek elejét vehessük. 

A Dasyscyplia resinaria Rehtn gombafaj nagyon hasonló az 
előbbihez, a luczfenyő rákbetegségének az okozója, hasonlóképpen 
sebparaszita. Ez a kártevő egy másik gomba (Exosporium sp.) 
okozta sebeken át jut az élő szövetbe. Ez az Exosporium valódi 
élősködő, melynek spórái nedves időjáráskor a kérget támadják 
meg és meghasogatják. A balzsammal telt parányi kéregréseken 
keresztül a Dasysapha resinaria liypha-\ az élő fáknak belső 
szöveteibe kerülnek, nemkülönben a Chermes abietis és Ch. 
laricis tetvek okozta sérülések helyein. A kettős névvel meg
nevezett tetvek tulajdonképen egyazon fajnak (Ch. abietis) az 
eltérő fejlődésbeli alakjai; az ivaros ivadék csupán a luczfenyőn 
fordul elő, az ivartalan ellenben a vörösfenyőn. Ezen tetvek káro
sításait megakadályozandó, tulajdonképen nem kellene a luczfenyőt 
és vörösfenyőt keverten ültetni, nehogy ekképen eme tetüfajnak 
tökéletes kifejlődéséhez szükséges mindkétféle gazdanövényt szol
gáltassuk. Mély fekvésű, nyirkos talajok a vörösfenyő telepítésekor 
kerülendők, hogy a fagyhatásokat elkerüljük, mivel a fagyrepedések 
is fertőződhetnek az emiitett gombától. Minden ráksebet lehetőleg 
ki kell vágni, hogy ezáltal az egészséges fáknak spórákkal való 
fertőzését mentől inkább akadályoztassuk. Tétényi. 

A fakereskedelemmel foglalkozó államok által behozott 
és kivi t t faanyagok évi á t lag ér téke az 1896—1900. évi idő
szakban frankokban: 
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Behozatalban Kivitelbe 
Szerbia _ _ — . . . . . . . . . 1,581.000 459.000 
Görögország í„ . . . . . . . . . . . . . . . 6,028.000 78.000 
Törökország . . . . . . . . — 5,202.000 1,016.000 
Románia . . . . . . . . _. . . . 4,773.000 7,894.000 
Portugália . . . . . . 8,763.000 1,792.000 
Svájcz 27,174.000 4,687.000 
Dánia . . . . . . . . . . . . . 34,109.000 2,193.000 
Olaszország 46,141.000 18,465.000 
Norvégia . . . . . . 18,526.000 58,573.000 
Spanyolország. . . . . . . 50,859.000 15,910.000 
Hoiiandia . . . . . . . . . . . . 121.210.000 91,266.000 
Belgium ... . . 137,005.000 37,127.000 
Oroszország . . . . . . . . . . . ... 24,945.000 149,031.000 
Francziaország. . . . . . . — 179,198.000 74,034.000 
Svédország... — 7,622.000 223,605.000 
Ausztria-Magyarország . . . . . . ... 16,457.000 252,587.000 
Németország . . . . . . . . . . . . . . . . 350,995.000 107,104.000 
Nagybritannia. . . . . . . . 638,746.000 27,750.000 
Északamerikai Egyesült-Állainok.- 80,239.000 206,101.000 
Kanada. . . ... 22,237.000 152,350.000 
Egyptom .. . . . . ... . . . . . 20,767.000 118.000 

A mint látjuk, a behozatalban Nagybritannia, Németország és 
Francziaország, a kivitelben pedig Ausztria-Magyarország, Svéd
ország és az északamerikai Egyesült-Államok az elsők, a melyek 
után még Oroszország következik. 

Halálozás. Ifj. Bizell Gyula, gf. Károlyi Imre t.-remetei 
uradalmának erdészsegédje meghalt. Béke hamvaira! 

£C %F $ t? 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán, KrepplerFeren.cz 
uradalmi erdő mesternek sok évi hü és buzgó szolgálata elismeréséül, az arany 
érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1904. évi június hó 4-én. 
Ferencz József s. k. 
Gróf Khnen-Héderváry Károly s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőfelügyeleti személyzet 
létszámában Kógl Árpád kir. alerdőfelügyelőt a szombathelyi kir. erdőfelügyelő
séghez, — Csemy Győző kir. alerdőfelügyelőt a földmivelésügyi minisztériumhoz 
és Napholtz fenő kir. alerdőfelügyelőt az ungvári kir. erdőfelügyelőséghez a 
IX. fizetési osztályból a VlII-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába I-ső osztályú 
alerdőfelügyélőkké kinevezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Jánosi Kálmán főerdészt, sok éven át 
teljesített hü és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, állandó nyugalomba 
helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter PreisznerNándor főerdészt a máramaros-
szigeti erdő igazgatóság kerületéből a zsarnóczai erdőhivatal kerületébe a körmöcz-
bányai erdőgondnoksághoz, Szve'.elszky Géza főerdészt pedig a máramarosszigeti 
erdőigazgatóság kerületében a tiszabogdányi erdőgondnoksá/tól a fehértiszai 
erdőgondnoksághoz helyezte át. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Nevitzky Miklós főerdészt a vinkovczei 
főerdőhivatat kerületében a morovicsi erdőgondnokságtól a jaminai, Kmetónyi 
Emil erdészt a jaminai erdőgondnokságtól az otocsáczi erdőhivatal kerületébe 
a krasnói, Hamar László erdészt pedig a krasnói erdőgondnokságtól a vinkovczei 
főerdőhivatal kerületébe a morovicsi erdőgondnoksághoz helyezte át. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi s némely 
más erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában 
kinevezte m. kir. erdészjelöltté: Franáscy Vilmos ideiglenes minőségű m. kir. 
erdőgyakornokot (a székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz). 

Ifj. Harwich Ernő hgi uradalmi erdőgondnokká neveztetett ki Sárvárra. 

http://KrepplerFeren.cz
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EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 

Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 
oeldányt szerezhetvén meg a megállapított kedvezményes áron, több példány 
megrendelése esetében a lobbi példány után a nem tagok számára megállapított 
ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. 1904. XLIII. évfolyam. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. 
Megjelenik minden hó 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok 
mérsékelt áron. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K-

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta : Tomcsányí Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K- — II. rész : 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 IC, nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) évf. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. (XX.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ara tagoknak 1 K. 60 fill., 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

.AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1904. ÉVI (XXIII.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., mások számára 3 K. 
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A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J. , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 0 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Qaul Károly. Ara tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K , másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem, 
tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 

ERDÉSZETI, INDULÓ és NEMES SZIV-KERINGŐ zongorára. Irta: Szmik 
Gábor. Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az eladásból befolyó 
összeg az Erzsébet királyné-alapitvány gyarapítására fordittatik. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő 

népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül egyen
kint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők : 
AZ ERDEI VETÉSRŐL ÉS ÜLTETÉSRŐL. 
A VÁGÁSRA ÉRETT ERDŐ KIHASZNÁLÁSA. 
AZ ERDŐK FELÚJÍTÁSA, KAPCSOLATOSAN AZOK RENDSZERES KI

HASZNÁLÁSÁVAL. 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. 

Valamennyit Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos. I. füzet.. Spórás 

növények. Ára 4 K. II- f- Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K-
A VADÁSZ TIZPARANCSOLATJA. Irta : ifj. Belházy Gyula. Ára 1 K. 

A szerzőknél rendelhetők m e g : 

ERDÖMIVELÉSTAN. Irta: Vadas [enő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára 12 K. 
A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ára tagoknak 

4 K., nem tagoknak 6 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiad. Irta : Fekete Lajos (Selmeczbánya). Ara 6 K 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). 

Ára 4 K. 
A SZÁLALŐ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya) 

Ára 1 K. 20 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiad. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. (Kaphatá 

Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) Ara 8 K. 
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 

Márton Sándor. Ára tagoknak 4 K. 80 fill., nem tagoknak 6 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K, akadémiai 
hallgatóknak 2 K ) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

ÁLLAMERDÉSZETI ÚTIKÖLTSÉG-SZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. Irta : 
Szondi János. Ára 3 K. Kapható a szerzőnél Temesvárott, Fröbel-utcza 12. 



637 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. 

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

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K-

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta:, Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható Joerges 
A. özv. és fiánál Selmeczbányán.) Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta : Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. 
ERDEI ROVATOS NAPLÓ. Ára 1 K. 20 fill. 

Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 
TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 

(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 
AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő 

Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
i í 

TAIFK'O^Ám II I A z " E r d é s z e t i Lapok" közleményeik körébe 
* J Ll^.v/Z^AOU L . fogadják az erdőgazdaság összes ágainak müve

lésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati alkal
mazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felvesszük az erdészetet 
közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

Ez e lapokban megjelenő közlemények szerzői irói dijban részesülnek és 
pedig: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szerkesztőség részéről 
átdolgozást nem igényel 40—48 K--ban, ha az átdolgozást igényel, avagy idegen 
nyelvbőt eszközölt szabatos fordításért 24—32 K.-ban, és oly fordításért, mely 
átdolgozást igényel 16 K.-ban. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A ki czikkét ugy kívánja közöl
tetni, hogy azon változtatás ne tétessék; ebbeli feltételét a kézirat beküldése 
alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó rajzokat sima, fehér 
papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagy
ságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. Tiszta 
és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni. Kéziratok 
nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén kiilönlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő; 30 példány: 16 oldalas 
ivenként 7 K., 50 példány 8, 100 példány 10 K. 

Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál3K 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
i t 

Erdészeti Lapok 43 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

KÖRRENDELET. 
Valamennyi m. kir. kincstári erdőhatóságnak. 

(A kataszteri térképeknek állami erdőtisztek által való másolhatása 
tárgyában.) 

61.597/1904. földmivelésügyi minisztérium. Tudomás végett 
értesítem a czimet, miszerint a m. kir. pénzügyminiszter ur idei 
60.054. számú átiratom folytán: 

a budapesti, kassai, pozsonyi és temesvári m. kir. pénzügy
igazgatóságokhoz, továbbá a kassai, szatmári, egri, temesvári, 
pozsonyi, nyitrai, nagy-váradi, budapesti, szegedi, pécsi, debreczeni 
és szombathelyi m. kir. felmérési felügyelőségekhez idei 52.147. 
szám alatt azon rendeletet intézte, hogy: 
2897. évi július hó 29-én 60.071. szám alatt kelt körrendeletét, 
mely szerint gazdasági műszaki hivatalom „az esetről-esetre fel
merülendő kérdések elintézéséhez szükséges adatokat, melyek 
azonban ugy a térképtárakhoz, mint az egyes felmérési felügyelő
ségekhez intézendő megkeresésekben tüzetesen megjelölendők, 
saját kellően igazolt szakközege által a térképek és egyéb kataszteri 
munkarészek nyomán" a nevezett miniszter urnák előzetes enge
délye nélkül „az 1888. évi augusztus 17-én 47.705. szám alatt 
kelt rendelet 7. pontjában foglalt feltételek keretén belül díjmen
tesen lemásoltathatja", azzal egészítette ki, hogy ezen engedélyt 
a m. kir. állami erdőtisztekre nézve is kiterjeszti. 

Budapest, 1904. évi június hó 29-én. 

A miniszter megbízásából: 
Tavi Gusztáv 

miniszteri tanácsos. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sített befizetések 1904. évi június hóban. 

A rövidítések 
alapítványi kamat — — = ak. 
alapítványi tőketörlesztés = att. 
átfutó bevétel - - = áb. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktiizifa romlása stb = Btr. 
Erdei facsemeték nevelése ==s Ecs. 
Az erdei vetésről és ültetésről 

(Fekete Lajos) = Evü. 
Erdészeti épitéstan 1. rész (középi-

téstan) I. kötet = Eép. 1.1. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, 

vasút- és hidépitésfan) — = Eép. II. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei — E L . 
Erdészeti Növénytan I. rész = Nvt. I. 
Erdészeti Növénytan II. rész s= Nvt. II. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
Erdőhasználattan = Eh. 
Erdőrendezéstan = Rz. 
erdők ápolásáról és használatáról = Eáh. 
erdők berendezése = Eb. 
erdők felújítása -- = Ef. 
Erzsébet királyné alapítvány - E,. a. 
Értékpapírok kamatai — Ék. 

m a g y a r á z a t a : 
Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F. 
hirdetési dij - = hd. 
időközi kamatok (takarékpénztári) = 1K. 
kedvezményes lapdij — kid. 
készpénz alapítvány . . . — — k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése (Pech 

Dezső) = Kft. 
lapdij = ld. 
„Legelő-erdők" (Földes J . ) = F L . 
Legelő erdők berendezése stb. 

(Márton Sándor) = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevcltár — EOT. 
Népszerű növényfan — N. Nvt. 
Ő Felsége fénynyomatu arczképe . . . a OFa. 
postaköltség — pk. 
rendkívüli bevétel . . . = rb. 
tagsági dij = td. 
titkári nyugdijalap = t. ny. a. 
Tangens-táblázatok = Tt. 
gr. Tisza Lajos-alapítvány . . . ... TLa. 
Vadászati ismeretek kézikönyve . . . = Vik. 
Vágásra érett erdők kihasználása . . . Ek. 
Wagner Károly alapítvány — WKa. 
Vadász tizparancsolatja = Vtp. 

Ambrus Lajos td.. . . ... 
Alsó-Schönborn v. urb. hd 

Befizetések K. 
10.— 
6.95 

Bund Károly Tnya. . . . 4 1 . — 
Bánik György ak. . . . . . . . . . . . . 12.— 
Becker Róbert td. . . . . . . 5.— 
Özv. Boskovitz Árminná lb. . . . 91.66 
Brannich Gyula td. . . . ... . . . 4 . — 
Brebenár József td. . . . . . . . . . 10.— 
Bélay József ak. . . . . . . 4 . — 
Beígér Jakab npt. . . . ... 3 .— 
Batta Ferencz td. . . . . . . 32 .— 
Bodnár Mihály npt. 3.—, pk. 

—.12 3-12 

Campeán János td. . . . : 16.— 
Cseh Pál ak. 48 .— 
Csopey Kornél ak. ... ... . . . 16.— 
Cservenka Antal td. . . . 16.— 

Dézsányi Jenő td. 8.—, npt. 2.—, 
pk. - . 1 2 10.12 

Átvitel 328.85 

Daniek Géza td. 
Dióssi Dezső td. 

Befizetések K. 
Áttétel 328.85 

30 .— 
5.— 

Endersz Frigyes td. 
Erőss Gyula td. .... 
Egyed Miklós td. ... 

32. 
10. 

Fás Géza npt. 2.—, pk. —.30, 2.30 
Faragó Béla hd. 54.60 
Förster Gyula at t— — 100.— 
Furrmann Antal td. — 10.— 
Ferenczi Béla td. . . . 8.— 
Fábián Béla td. . . . 4 . — 
Földm. min. Ert.78.40, áb. 40.— 118-40 

Garlathy Oszkár ifj. td. 8.— 
Garda János td. 16.— 
Ganovszky Gusztáv td. . . . — 16.— 
Gasparik Pál td. 10.— 
Geschwindt Lipót td. . . . . . . — 14.— 
Gruber Gyula td. . . . . . . . . . . . . 4 .— 
Grid község hd. . . . . . . . . . . . . 10.95 

Átvitel 790.10 
43* 
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Befizetések K. 
Áttétel 790.10 

Hoffmann Gyula dr. td. 10.— 
Hoffmann Jenő npt. 3.—, pk. 

— . 2 5 - 3.25 
Hepke Arthur td. „_ .._ 16.— 
Hrabovszky Kelemen .__ 8.— 
Hollós Gyula td. 8.— 
Hors László npt. 3.—, pk. —.45 3.45 

Ivanich Ferencz td. — 16.— 
Ifftsits József td. 1 6 . -

Jausz Sándor td. 24 .— 
Jaczkó Luczián td.__. ... . . . — 16.— 
Jamniczky Antal td. 32 .— 
Janoviczky Béla td. . . . — — 16.— 
Járos Ferencz td. ... — 16.— 
Jureczky Mór td. 20 .— 
Juhász József td. ._. — 16.— 

Kiss István td ... ._. — 16.— 
Kralovánszky János td. 20 .— 
Kochen Waldemár td. 16.— 
Kovács Gusztáv td. ._ - 16 .— 
Kovács Páltd 20 .— 
Kozelka Pál td. 4 . — 
Koralevszky Géza td.... ._. 16.— 
Körmöczbánya város hd — 28.30 
Kressák Páltd .__ 16.— 
Krause Tivadar td — 20 .— 
Korzenszky Antal td ___ . . . 16.— 
Kozma Antal td 10.— 
Korpona város hd. ... . . . 10.95 
Karay Ernő td.— .. . . . . . . . ... 16.— 

Littauer Miksa lb 53 .— 
Lampel Róbert npt. .. . 3 .— 
Lippai főerdőhivatal hd. 18.05 
Leszher Sándor td. . . . 16.— 
Lampel Róbert npt. .. . . . . . . . 3 .— 
Lopusny Kornél ak. 11.—, Eép. 

1/2. 11.20, Eép. II. 12.—, 
Btr. —.60, Kft. 3.— . . . . . . 37.80 

Átvitel 1366.90 

Befizetések K 
Áttétel 1366.90 

Mezey Arthur Tt. 1.—, pk. 
—.45, td. 16.— ... 17.45 

Mariányi János td.._. 16.— 
Mikó Béla ak. 16.— 
Molnár Imre td. ... ..: ... 48.— 
Mosse Rudolf hd 31.36 
Michna Bertalan td. . . . 8.— 
Márton Benedek td. 16.— 
Mike Imre td. 20.— 
M.-Szigeti főszolgabíró hd. . . . 14.05 
Mikolasek György td.— . . . . . . 16.— 
Mirtse János td. . . . . . . . . . ... 6.— 
Merreider István ld. . . . 4 .— 
Mezey Rezső td. ... 20.— 
Mitske Gusztáv td. — 8.— 

Nagy Vincze td. . . . . . . 16.— 
Nóvák György td 64.— 
Nürnberger József td . . . . . . 16.— 
Nagy Sándor ld. ... 8.— 

Orosz István td. . . . ... . . . 16.— 
Odor Ignácz td. . . . . . . . . . — 16.— 
Ormay Kálmán td.._. . . . 32.— 

Persián Iván lb. . . . ... . . . . . . 60.— 
Praxa János td. . . . . . . 20.— 
Polakovics György td. 40.— 
Pultz Ferencz td. . . . . . . 16.— 
Pauchly Rezsőid. . . . . . . i 6 .— 

Rankú Miladin td 16.— 
Ringler Antal att. . . . . . . ... — 5.— 
Rónay Imre td .... 10.— 
Radó Pál att. 320.—, ak. 8.— 3 2 8 . -
Rácz Imre td. 4.— 
Rettich Károly td. 8.— 

Szabó Kálmán Szombathely td. 48.— 
Sümegh Ignácz td. 16.— 
Sárosmegyei gazd. egyesület att. 60.— 
Sengtschmidt Frigyes td. . . . 16.— 
Stéger Antal ak. . . . . . . 5.— 

Átvitel 2433.76 
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Befizetések K. 
Áttétel 2433.76 

Svedlér község hd. 12.55 
Szepessy Elek td. ._. ... . . . . . . 4 . — 
Sziklay Lajos ak. 16.— 
Szántó Zénó td. 16.— 
Szászsebesi erdőrend. Nt. II. 

18.—, Km. 3.90 21.90 
Sailer György td. 5 .— 
Selmeczbányai Casinó ld. . . . . . . 8.— 
Szászsebesi erdőhiv. WKa. . . . 3.90 
Skoppil Ede td. 31-31 

Török Gábor npt 3. — 
Tribus Gusztáv td. . . . 8.— 
Tavassy Lajos td. . . . . . . . . . . . . 8.— 
Tanádi Emil td. . . . — 16.— 
Törzs Arthur td. . . . . . . 16.— 

Ujfalussy Mihály td. 16.— 
Urbanovszky Béla ak.— .. . .. 48.— 

Átvitel 2667.42 

Befizetések K. 
Áttétel 2667.42 

Vass Andor npt. 6.—, pk. —.12 6.12 
Vaitzik Emil td. 16.— 
Vassányi Mihály, István td. 16.— 
Vidos Miklós td. 8.— 
Velancsics István td. . . . 32 .— 
Várhelyi Márton ld. ... 4 . — 
Velbavszky Gyula t d— .. . . . . 16.— 

Wenk Gyula td. 4 .— 

Zirin György td. 16.— 
Zigler Mihály td. ... 20 .— 
Zathureczky Géza ld 4 . -
Bevétel június hóban 2809.54 

Január-májusi bevétel . . . ... 38927.33 
Összesen . . . 41736.87 

* P 





Az „Erdészeti Lapok" 1904. évi VII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolcad
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammor-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-múszereke t 
és erdei basszóláka t 

••"optikai távolságméréssel, 
Ár 65 írttól felfelé. 

BKérA-asztalokat n l x g - é s T o n a l z t f k h a l , mérő
szalagokat, faátlalókat, rajzeszközöket, terft* 
l e t m é r ő k e t (pianimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
csász. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

B é c s , ( l . f K o h l m a r k t 8 . ) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve, 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden 
féle műszerből készletet tart. 

Valamennyi mérő műszereink Cafderoni és Tsa budapesti czégtö! is 
beszerezhetők. Minden műszer czégünkkel van ellátva. 

A vadcsökkenés télen megakadályozható a Barthel-féle nagyvad-
és ó'zbakpor hozzáadása által, mely az agancsok erős növését 
nagyban elősegíti. 5 kg. próbaküldemény 5 K. Nagyvadpor 100 kg. 
90 K. Őzbakpor 100 kg. 80 K., bécsi raktárból. Barthel-féle 
takarmány mész, szagnélkül, csontképző, minden vadnak és kutyáknak 
nélkülözhetetlen. Leirás és véleményezések díjtalanul. 5 kg. próba-
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küldemény 2 K., 100 kg. 24 K., bécsi raktárból. Michael Barthel 
& Co., Wien, X/3 . , Siccardsburggasse 44. (2. VI. 5.) 

(5. VII. 2.) 

Erdóóri állást keres 29 éves, nős, róm. kath. vallású, kiszol
gált katona altiszt, erdőőri szakiskolát végzett és szakvizsgázott, 
7 évi gyakorlati jó bizonyitványnyal, irodában jól alkalmazható-
Czim: Blahuta János, Kiszucza-Ujhely. (Trencsén vármegye.) (6.) 

FARAGÓ BÉL A 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ 

MAGYAR 

MA.GPERGETÜ 

GYÁRA 

őszi vetésre ajánl 
g y ü m ö l c s m a g v a k a t , kőris, juhar, nyír és 
egyéb íamagvakat m e g s z o k o t t j ó minőségben. 

( 4 - 2 ) 

TOLGYMAKKOT, 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

LEGELŐ- É s HAVASGAZbÁLKObÁS 
czimü kézikönyvre. 

Irta 

BERENDI BÉLA 
in. kir. erdoinesfer a földmiv. minisztériumban. 

A munka tárgyalja általánosságban a legelő-, de különösen a 
havasi legelőgazdálkodást; kimerítően ismerteti az okszerű legelő
gazdálkodás különféle munkálatait, a legeltetés gyakorlását, a havasi 
takarmányféléket, azoknak telepítését, a havasi gyomokat, azoknak 
irtását; a havasgazdasági épületeket, a trágyázást; röviden meg
emlékezik a tejgazdálkodásról, az állatbiztosításról és az okszerű 
gazdálkodást irányító szövetkezetekről és végül a kulturális intéz
ményekről. Megismerteti egyszersmind a legelő-gazdálkodásnak 
jövendőbeli ideális alakját a „Ligetes legelőket", azoknak üzemren
dezését és mikénti alakítását. 

Nagy 8-ad alakban, mintegy 380 oldalon, közel 120 tollrajzzal 
és 40 fénykép után készült ábrával és egy térképpel folyó évi 
augusztus hó végével fog megjelenni. 

Minthogy a könyv nyomatási költségének tekintélyes részéve! 
Tallián Béla földmivelésügyi miniszter űr őnagyméltósága támogatni 
kegyeskedik és hogy a munka minél tágabb körben terjedjem 
a könyv ára csekély 5 korona, vagyis annyi, amennyibe a munkának 
kiállítása magamnak kerül. 

A nyomtatandó példányok száma iránt való tájékozás czéljából 
tisztelettel kérem a megrendelést levelezőlapon az alább megjelölt 
helyre intézni. Annak alapján a munkát utánvétellel fogom elküldeni. 

BUDAPEST, IV. KER., BORZ-UTCZA 6. SZÁM. (16) 



P E T E R L O N G O J Á N O S 
f e g y v e r g y á r a 

I n n s b r u c k N o . 7 3 . s z. ( T i r o l ) 
Ausztria-Magyarország főraktára 

a minden államban sza
badalmazott 

Jáger-féle egyravaszos 
berendezésnek. 

Kétcsövű sörétes és golyós fegy
verek részére kakassal vagy anél
kül, nemkülönben önfelhuzó há

romcsövű fegyverek részére. 
Ezenkívül ajánlom nagy raktáramat jótállás mellett kitűnően belőtt 
kétcsövű sörétes fegyverekben, kakassal, vagy anélkül, valamint 
egyenkint töltendő golyós cserkésző fegyverekben, nikkelköpenyes 

ólom és ötvözetes golyók részére. 
Mannlicher-Schönauer és Mauser ismétlő fegyverek, 67 , 8 és 9 mm. 

csőürrel. 
Vegyes lövetű fegyverek 

(Büchslegyver)és kétcsövű golyós 
puskák minden kivitelben, három
csövű fegyverek, kakassal vagy 

anélkül. 
KÜL.ÖHXBGESS15C}: hármas, kettős és egycsöves golyós fegyve
rek és vegyes lövetű puskák (Büchspuska) nikkelköpenyü golyók részére 
6 -7, 8, 9 vagy 11 mm. csőürrel és a legerősebb töltés részére (2—2 5 gr. 

füstnélküli lőpor). 
Czélozó távcsövek legújabb és 
legjobb szerkezetben (Skopar, Zeiss 

stb) eredeti gyári árakon. 
120—200 lépésre belőtt olcsó precziziós puskák az ábrázolt töltények 

számára (Ragadozók, 
vizi szárnyasok, fajd
vadászat es őzcserké-

szet czéljára. 

Szíveskedjék gazdagon illustrált 300 oldalra ter
jedő „Modern fegyverek" árjegyzékemet be-

kivánni. (Ingyen küldöm). S>09 (6—4) 
Reális árak : 
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50.697/904. sz. M. kir. államvasutak. 
Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak igazgató

sága az 1905. évben, esetlég még további 2, illetőleg 4 évben 
szükséges mühelyi faanyagok szállítására ezennel nyilvános pályá
zatot hirdet. 

kezők: 1. Erdei fenyőfa-deszka 1755 m. 2. Erdei fenyőfa-pal[ó 
6580 m. 3. Luczfenyőfa deszka 3920 m. 4. Tölgyfa-deszka 90 m. 
5. Vágott tölgyfa 600 m. 6. Tölgyfa-palló 2550 m. 

Az ivenként egykoronás okmánybélyeggel ellátott ajánlatok 
lepecsételve legkésőbb 1904. évi július hó 19-én déli 12 óráig 
a magyar királyi államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosz
tályánál benyújtandók vagy postán oda beküldendők. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag egy évi értékének 5%>-a 
legkésőbb 1904. évi július hó 18-án déli 12 óráig a magyar 
királyi államvasutak budapesti főpénztáránál teendő le. 

A szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 122.291/96. sz. 
általános és a mühelyi czélokra szükséges müfák szállítására vonat
kozó 82.144/98. sz. különleges szállítási feltételek, valamint az 
ajánlati felhívásban foglalt egyéb feltételek. 

A pályázatra és szállításra vonatkozó részletes módozatokat 
magában foglaló „Ajánlati felhívás", nemkülönben az ajánlattételre 
használandó ajánlati űrlapok, melyekben a szükséges méretek és 
az azokból előreláthatólag biztosítandó mennyiségek vannak fel
sorolva, az igazgatóság anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál, 
(Budapest, Andrássy-ut 73. II. em. 43. a.) valamint az üzletvezető
ségnél és a hazai kereskedelmi és iparkamaráknál megtekinthetők. 

Ezen ajánlati felhívás és ajánlati űrlapok az ajánlatot tenni 
szándékozóknak a fentnevezett anyag- és leltárbeszerzési szak
osztály által ingyen adatnak ki vagy kívánságra postán meg
küldetnek. 

Budapest, 1904. június hóban. Az igazgatóság-
(Utánnyomás nem dijaztatik.) (7.) 

Pályázati hirdetmény. 1796/904. sz. — Hunyad vármegye 
tekintetes közig, erdészeti bizottságának 1526,1904. számú hatá
rozata alapján a petrozsényi kerületi erdőőri állásra 600 korona 
évi fizetéssel ezennel pályázatot hirdetek. 
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Pályázhatnak 24 évet betöltött és 30 évnél nem idősebb 
okleveles erdőőrök. 

A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 1904. év 
július hó 30-ig az alanti hivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél, 
3. orvosi bizonyitvány, 4. szolgálati bizonyítvány. 

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való bírása elenged
hetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig előnyt biztosit a 
pályázónak,' ezért a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles. Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó 
minősitéssel biró kiszolgált katona altisztek és csendőrök kérvénye 
is figyelembe lesz véve. 

Déva, 1904. évi június hó 18-án. M. kir. állami erdőhivatal. 
(8.) 

Pályázati hirdetmény. 1186. sz. — Az alólirott m. kir. főerdő-
hivatal kerületében megüresedett egy I-ső osztályú famesteri állásra 
az állományszerü illetményekkel pályázat hirdettetik. 

Ezen állomásra pályázók életkorukat és illetőségüket anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban 
és írásban való bírását, azonkívül az erdészet ügyköréhez tartozó 
köz-, ut- és vízépítés körüli gyakorlati jártasságukat, a rajzolás és 
költségvetés szerkesztése körüli képzettségüket okmányilag be
igazolni tartoznak. 

Az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezen
kívül ép, erős testalkatukat, különösen jól látó, halló és beszélő 
képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy 
honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal szintén igazolni 
tartoznak. 

Pályázati kérvények 1904. évi augusztus hó l-ig alólirott 
m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be. M. kir. főerdőhivatal 
Nagybányán. (9.) 

Pályázati hirdetmény. 598 1904. sz. — Fogaras vármegye 
erdészeti albizottsága 1007/1904. sz. határozata alapján az alsó-
mojecsi és felső-kománai kerületi erdőőri állásra 684 korona évi 
összes illetménynyel pályázatot hirdetek. 
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Pályázhatnak 24 évet betöltött és 40 évnél nem idősebb 
magyar állampolgárok. 

A pályázó a vármegye erdészeti albizottságához czimzendő 
folyamodványát sajátkezüleg tartozik irni és az 1904. évi július 
hó 25-éig alulirt hivatalhoz beadni. 

A folyamodványhoz csatolni kell 1. az erdőőri oklevelet, 
2. a keresztlevelet, 3. orvosi bizonyítványt és 4. szolgálati bizo
nyítványt. 

A magyar nyelvnek szóban és írásban való birása elenged
hetetlen; a mellett a román nyelv tudása is szükséges legalább 
szóban; azért is minden folyamodó kérvényében nyelvismeretét 
is kimutatni köteles. 

Fogaras, 1904. évi június hó 20-án. M. kir. állami erdőhivatal. 
(10.) 

Hia5H5H5a5£5H5HSH5E5EHE5HSH5H5a5H5ESE5H5H5ESH5H5K 

1 =  K É P E S Á R J E G Y Z É K Ü N K É 
mindennemű erdészeti eszközökről 
a favágás, famérés, faszállitás, erdöirtás, útépítés, 
erdőtelepítés, erdömivelésre stb. vonatkozólag a 
legtartalmasabb a mindennemű erdészeti eszközök
ről szóló s egyátalában létező árjegyzékek közt. 

Kívánatra ingyen és berméntve küldjük meg azt 
minden erdészeti intézóségneks minden erdésznek. 

\ J . D . D O R I N I C U S &  S Ö H N E JSi 
Remscheid-Vieringhausen (Rheinl.) 

A gyár aiapittatott 1822-ben. A gyár alapíttatott 1822-ben. K 

KI Saját ház az export részére: HAMBURG, Rathausstrasse 5. Gj 

j(| S08 (18-4) y{ 

Faeladási hirdetmény. A görgényhodáki (Maros-Torda vár
megye) gör. kat. és gör. kel. egyházak erdejében az 1904. évi 
augusztus hó 8-án d. e. 10 órakor G.-Hodák községházánál meg-
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tartandó nyilvános árverésen eladás alá jő 1080 drb tölgytörzs, 
mely 2840 / « 3 müfára és 1136 m% tűzifára becsültetett. 

A fatömeg kikiáltási ára 17600 (Tizenhétezerhatszáz) korona; 
bánatpénz 1760 korona. 

A görgényhodáki volt úrbéres közbirtokosság erdejének B) 
üzemosztályból fennti időben és helyen szintén nyilvános árverés 
útján el fog adatni 80155 m3 bükkfa, mely 61658 m3 müfára 
18497 in° tűzifára becsültetett. 

E fatömeg kikiáltási ára 30000 (harminczezer) korona; bánat
pénz 3000 (háromezer) korona. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

írásbeli zárt ajánlatok, melyekben a bánatpénz is csatolandó, 
az árverés napjának d. e. 10 óráig elfogadtatnak, még pedig az 
előbbi fatömegre Ternavean Sándor gör. kat. lelkész által, utóbbira 
Lup Flore birtokossági elnök által (G.-Hodák u. p. Görgény-
szentimre.) 

Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők fenntebb 
megnevezetteknél, valamint a kezelő m. kir. járási erdőgondnok
ságnál Szászrégenben. 

G.-Hodák, 1904. június hó 24-én. A gör. kat. és gör. kel. 
egyházak nevében: Ternavean Sándor, gör. kat. lelkész, Lapu 
Zacharia, gör. kel. lelkész. A volt úrbéresek nevében: Lup Flore, 
birtokosági elnök. (12.) 

Árverési hirdetmény. 2896/1904. kig. sz. — Alólirott főszolga-
biróság közhírré teszi, hogy felsőapsai közbirtokosság erdejében 
lefoglalt 5'8 kor. holdas tölgyfa vágásban levő s eladásra előkészített 
és 1—237. folyó számmal ellátott 110 mz müfát, 93 ürm. hasáb 
és 36 ürm. dorong tűzifát szolgáltató és összesen 1645 korona 79 
fillérre becsült 237 drb tölgyfatörzs 1904. év július hó 26-án d. e. 
9 órakor Felsőapsa községházánál megtartandó szóbeli nyilvános 
árverésen eladás alá kerül. 

Kikiáltási ár 1645 (Egyezerhatszáznegyvenöt) korona 79 fillér. 
Bánatpénz 160 korona. A bánatpénzzel felszerelt és az árverés 
megkezdése előtt beérkező zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 

A részletes árverési és kihasználási feltételek alólirt főszolga-



bíróságnál, valamint a m.-szigeti jár. erdőgondnokságnál is a hiva
talos órák alatt megtekinthetők. 

Utó- és feltételes ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 
Márm.-Sziget, 1904. június hó 21-én. A főszolgabíró. (13.) 

Fenyö-tutajfa-eladás. (1000 m*-es részletekben.) 61375/I/I . a. 
szám. — A bustyaházai m. kir. erdőhivatal irodájában 1904. évi 
július hó 25-én d. e. 10 órakor az 1904. év folyamán a felső-
szinevéri erdőgondnokságból a bustyaházai rakpartokra letutajo-
zandó mintegy 7000 köbméter fenyőhaszonfának egyezer köbméteres 
részletekben és pedig a felsőszinevéri 26-ik, bezárólag 32-ik számú 
részletnek, összesen tehát 7 részletnek eladása iránt zárt írásbeli 
ajánlatok tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog 
tartatni. 

Minden egyezer köbméteres részlet külön-külön értékesítési 
tárgyat képezvén, csak azok az Írásbeli ajánlatok vétetnek figye
lembe, a melyekben csak egy-egy — határozottan megnevezett 
számú — részletre tétetett ajánlat és a melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtattak be az árverelő bizottsághoz, illetve a 
bustyaházai erdőhivatalhoz. 

Az egyes részletek után bánatpénz gyanánt készpénzben, vagy 
állampapírokban ezer korona teendő le, illetve az írásbeli ajánlat
hoz csatolandó, a mely összeg az árverés eredményének jóvá
hagyása után 2000 korona biztosítékra egészítendő ki. 

Kikiáltási árak: a Tisza mintén elfogadott szokványárak. Az 
írásbeli ajánlatokban az igéret a kikiáltási árakkal szemben %-okban 
fejezendő ki. 

Az árverési és szerződési feltételek a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti osztályában, máramarosszigeti m. kir. erdő
igazgatóságnál és a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos 
órák alatt július hó 1-ső napjától kezdve megtekinthetők. 

Budapest, 1904. évi június hóban. M. kir. földmivelésügyi 
miniszter. (14.) 

Faeladási hirdetmény. 61374. szám. — Az orsovai m. kir. erdő
hivatalhoz tartozó dalboseczi m. kir. erdőgondnokságban 110'8 kat 
hold területen található és 1904. évi október hó l-jétől 1909. évi 



X 

szeptember hó végéig kihasználandó bükk és esetleg másnemű 
fakészletnek tövön terület szerint való eladása, valamint az ugyanott 
kihasított 62 kat. hold kiterjedésű, kezelési területnek bérbeadása 
iránt az orsovai m. kir. erdőhivatalnál 1904. évi augusztus hó 
2-ik napján délelőtt 10 órakor írásbeli versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Az eladás tárgyát képező fakészleteknek kat. holdankénti ki
kiáltási ára 95 kor. — fillérben, a kezelési terület évi haszonbéré
nek kikiáltási ára 250 koronában van megállapítva. 

Az árverésnél 1000 kor. bánatpénz teendő le. 
Az árverési és szerződési feltételek az orsovai m. kir. erdő

hivatalnál megtekinthetők. 
Budapest, 1904. évi június hóban. M. kir. földmivelésügyi 

miniszter. (15.) 

Állást keres jó bizonyítványokkal rendelkező 32 éves nős, 
erdész és vadász, ki a magyar és német nyelvet teljesen birja, az 
erdőgazdaság minden ágában, valamint az apró és fővad tenyész
tése körül és a vadászatban teljes jártassággal bir. Czim a kiadó
hivatalban. (17. II. 1) 

Az Erdészeti Lapok 1887—1903. évig terjedő évfolyamait 
jutányosán eladja Kugler István erdőmester Dálján. (18.) 

Fenyőfa eladás. Ad. 389/904. — A majszini gr. k. Szt.-Bazil 
rendű zárda erdejében a 16.446/1904. sz. F. M. R.-el engedélyezett, 
82'82 kat. hold vágásterületről kitermlehető lucz- és jegenyefenyőfa 
készlet 1904. augusztus hó 4-én d. e. 11 órakor Majszin község 
házánál tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek tövön eladatik. A hivatalos 
becslés szerint van 10.132 drb 20 cm mellmagassági átmérőn 
felüli törzs, 6562 m3 haszonfa tartalomra becsülve. A vágásterület 
a tutajozható Visó folyó partjától 6 km távolságra fekszik, jó ki
termelési és közlekedési viszonyok közt. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 46693 
(Negyvenhatezerhatszázkilenczvenhárom) korona. Bánatpénz a ki
kiáltási ár 10%-a. 
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Az árverési és szerződési feltételek és a részletes becslési 
kimutatás betekinthetők alulírott egyházi hatóságnál, továbbá a 
m.-szigeti m. kir. erdőhivatalnál és a felsővisói m. kir. járási erdő
gondnokságnál, ahol egyéb felvilágosítások is megtudakolhatok. 

Máramarossziget, 1904 július hó 7-én. Bud Titusz, gk. román 
püspöki külhelynök. (19) 

Faeladási hirdetmény. 62049/1/1—a 1904. sz. — A szászsebesi 
m. kir. erdőhivatal irodájában 1904. évi szeptember hó 5 napján 
délelőtt 10 órakor tartandó írásbeli versenytárgyaláson eladás 
alá bocsáttatik: 

I. A dévai erdőgondnokság roskányi B. üzemosztály II. és 
A. üzemosztály V. vágássorozatban kitűzött 1872-M kat. holdnyi 
vágás területen található s mintegy 28526 m?' tölgy haszonfára, 
453044 ürmeter tölgy, cser és bükk tűzifára és 13777 kétfogatú 
szekér galyfára becsült faállomány tövön az erdőn az 1906. — 
bezárólag 1915. években, azaz tiz (10) év alatt leendő kihasználás 
és iparvasut építésének kötelezettsége mellett. 

Kikiáltási ár 583000 korona. Bánatpénz 15000 korona. Bizto
síték 30000 korona. 

II. A dévai m. kir. erdőgondnokság bucsesdi E. üzemosztály 
II. vágássorozatában kitűzött 104"65 kat. holdnyi vágásterületen 
található s mintegy 22278 ürméter tűzifára becsült faállomány 
tövön az erdőn az 1905—1907. években, azaz három (3) év 
alatt leendő kihasználás kötelezettsége mellett. 

Kikiáltási ár 15300 korona. Bánatpénz 800 korona. Biztosíték 
1600 korona. 

Az árverési és szerződési feltételek 1904. évi július hó 15-től 
kezdve a földmivelésügyi m. kir. minisztérium erdészeti főosztályánál 
(Budapest, V. Zoltán utcza 16) a szászsebesi m. kir. erdőhivatalnál 
és a dévai m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők és átvehetők. 

Budapesten, 1904. évi július hó 6-án. 
(20) M. kir. földmivelésügyi minisztérium. 

Pályázati hirdetmény. 561/1904. — Méltóságos gróf Károlyi 
Imre ur felsőremetei (Ungmegye) uradalmában egy III. osztályú 
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erdészi állás van üresedésben. Évi fizetés lakás, fűtés és teljes 
élelmezési ellátáson kivül 400 korona. Erdészeti akadémiát vég
zettek ezenfelül 250 korona jutalékátalányt is kapnak. 

Pályázóktól megkívántatik, hogy a selmeczbányai erdészeti 
akadémia vagy ehhez hasonló rangú külföldi akadémia vég
bizonyítványát, melynek alapján az erdészeti államvizsga lehető, 
előmutassák, illetve másolatban kérvényükhöz csatolják. Azon 
esetben, ha akadémiát végzett pályázó nem jelentkeznék, legalább 
középiskolai képzettséget előmutatni tudó gyakorlati erdészek is 
folyamodhatnak, mely esetben azonban az illetők a jutalékátalányra 
számot nem tarthatnak. 

Folyamodványok méltóságos gróf Károlyi Imre úrhoz czimezve 
alólirott jószágfelügyelőség nevére Nagymágocsra küldendők. 
(21. II. 1) Gróf Károlyi Imre uradalmainak jószágfeliigyelősége. 
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Érvényes 1904. május i-tői. A m. kir. államvasutak 

Budapes t k. p. a. 

Sz. v. Gy. v. Gy. v. Sz. v. Sz.v. Sz. v. Sz. V. Sz. v. Sz. v. 
Állomások 316 302 402 1508 318 408 306 310 320 Állomások 

I.-III. L—II. I.—II. I.-III. MII. i.-m. I.-III. L-m. i.-m. 

Budapest, k p. u. indul 
ej! 
§ 615 710 7-10 750 800 835 935 1235 130 

Péczel érkezik % 639 — — f830 844 915 1019 119 214 
Gödöllő érkezik '< 721 749 — 908 939 1045 143 238 

indul ^ .7 99 M í 750 — Í855 — 940 10« 145 — 
Hatvan érkezik a 823 848 944 — 1Q23 1140 237 — 

Hatvan 

V. v. Sz. v. Sz. v. Gy. v. Sz. V. Sz. v. Sz. v. Sz.v. Sz. v. 
Állomások 327 325 405 1505 317 309 1509 311 307 

L-m. II.-1II. I.—III. L—II. I.—III. L-m. i.-m. I.-III. i.-m. 

Hatvan ... ___ ...indul 227 433 518 530 618 656 755 

Gödöllő érkezik 3 4 8 — 527 601 — 626 709 746 844 
Gödöllő ...indul 350 — 

529 6 0 2 615 628 7 1 1 748 8 4 5 

424 515 1553 621 &i 650 733 810 907 
Budapest k. p. u.érkezik 520 600 635 655 725 735 815 845 945 

B u d a p e s t ke le t i p. u. 

Sz. v. Sz. v. Gy. v. Gy. v. Sz.v. Sz. v. Gy. v. 
Állomások 28 10 1302 1002 1006 24 2 

1—HL I—III. L—11. L—II. L—III. L—III. L - H . 

Budapest keleti p. u ... indul 620 645 730 800 815 4 § 8 2 0 850 

Budapest-Kelenföld érkezik 6*9 71S 746 815 835 £ ö 8 4 2 906 

Budapest-Kelenföld... indul .— 720 747 — — *g 843 907 

Bicske ... érkezik — 819 826 — — ?fl 956 945 

Bicske 

Állomások 
Sz. v. 

19 
I.—III. 

Sz. V. 
11 

L-m. 

Sz. v. 
1303 

i.—m. 

V. v. 
1021 

L—III. 

Sz. v. 
1005 

i.-m. 

Gy. v. 
1003 

L - H . 

Sz. v. 
13 

I.-III. 

Bicske _ .... indul 450 507 546 739 

Budapest—Kelenföld érkezik 548 607 651 — — — 840 

Budapest—Kelenföld . . . indul 563 617 659 726 749 834 846 

Budapest keleti p. u. érkezik 615 640 725 750 8 io 850 905 
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nyári menetrendje. É r v é n y e s 1904. m á j u s l-től. 

Hatvan . 

G y . v . 
4 0 4 

L—H. 

Sz. v . 
3 1 2 

L-m. 

Sz. v. 
324 

I.-III. 

Gy. v. 
304 

I.—II. 

Sz. v. 
322 

I.-III. 

Sz. v. 
308 

i.-m. 

Sz. v . 
314 

I.-III. 

Sz. v . 
326 

I.-III. 

Sz. v . 
1510 

I.-III. 

Sz. v . 
406 

I.—III. 

Gy. v. 
1506 
I.-II. 

V . v. 
328 

I.-III. 

235 

314 
315 
348 

240 
318 
339 
340 
427 

di 
1 245 
1 332 
< 358 
c i 

0 

330 

409 
410 
443 

445 
5-7 
550 

520 
604 
630 

6 34 
725 

625 
709 
733 
735 
827 

700 
750 

845 
930 
956 
957 

1045 

940 

1024 
1050 
1051 
1137 

1040 
1110 
1128 
H29 
1206 

1110 
120ü 
1228 
1229 

isw 

B u d a p e s t ke le t i p. u. 

Sz.v. 
319 

I.-III. 

Gy. v. 
301 

I.—II. 

Gy. v. 
401 

I.—II. 

Sz. v. 
313 

I.-III. 

Sz. V. 
321 

I.—III. 

Sz. V. 
305 

I.-III. 

Sz. v. 
323 

I.—III. 

Sz.v. 
407 

I.-III. 

Sz.v. 
1507 

I.—III. 

Gy. v. 
303 
I.-II. 

Gy.v. 
403 
I.-II. 

Sz. v. 
315 

i.-m. 

l l io 
1132 
1215 

1138 
X112H 

1250 

1205 
XH244 

130 

110 
206 
208 
230 
310 

437 
500 
540 

457 
555 
557 

620 
700 

Cl: 
a B 
CD 
á 646 
0 1 707 
0 750 

633 
725 
726 
749 
830 

652 
745 
747 
810 
850 

802 
X18?5 

915 

833 

X191? 

955 

gi 
1 8-10 
% 936 
'< 93» 
* 10"" 
b 10-1" 

B i c s k e . 

Sz. v. 
8 

L - m . 

Gy. V. 
4 

L—II . 

Sz. v. 
20 

I.—III. 

Gy. v . 
1902 

I.—II. 

V. v. 
1022 

I III, 

Sz. V. 
16 

L—III. 

Gy. v. 
1004 

I.—11. 

Sz. V. 
22 

L—III. 

Sz. v. 
1008 
I.—III. 

Sz. v. 
1304 

L—III. 

Sz. v. 
12 

I.—III. 

1220 215 225 300 320 430 6 50 725 830 940 1030 
1238 232 244 315 352 450 705 747 1000 1055 
1239 233 245 — — 452 — 749 — 1003 1103 

131 314 345 — — 553 — 853 — 1103 1203 

Budapes t ke le t i p. u. 

Sz. v . Sz. v. Gy. v. Gy. v. Sz. V. Gy. v. Sz. V. Sz. v. Gy. v. Sz. v. Gy. v. Sz. v. 
2 7 7 1 9 0 1 1 1 5 3 1 0 0 7 2 1 1 0 0 1 9 1 3 0 1 2 3 

L - m . I — III. I.—II. I . - I I I.—III. I.—II. I.—III. I . - I I I . I.—II. L—III. [.—II. I—III. 

1117 1255 501 619 710 747 848 á s 1 9 1 0 

— 1210 — 133 603 6 5 8 — S 1 3 — 861 925 S 0 1008 
954 1211 115 134 6 1 2 659 732 815 850 905 928 « | l 0 o s 

1 0 1 5 1230 130 160 6 3 5 716 755 840 905 930 945 -•Sioso 
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B u d a p e s t ny. p. u . 

Á l l o m á s o k 
Sz.v. 
146 

I.-III. 

8z. v. 
122 

I.-III. 

3z. v. 
150 

I.-III. 

Sz.v. 
148 

í . -m. 

Gy.v. 
1404 
I.-II. 

Sz .v . 
1 5 2 

I.-III. 

Sz.v. 
134 

I.-III. 

Sz.v. 
164 

I.-III. 

Sz .v . 
116 

I.-III. 

© 
Sz.v. 
136 

I.-III. 

Sz .v . 
156 

I.-III. 

Sz. v. 
128 

I.-III. 

Sz. v. 
158 

I.-III. 

Sz. v. 
126 

I.-III. 

Sz.v. 
160 

I.-III. 

S z . v . 
120 

L - m . 

Bpest ny. p. n. M 55" 600 640 655 720 805 855 935 925 1135 1215 1225 110 216 220 235 

Palota—Újpest ind. 60d 612 703 711 — 822 910 963 Í938 fH52 1231 f l 2 « 125 — 236 f 2 50 

Vácz Ind. érk. 652 *720 érk. 753 •833 958 érk. 1017 1240 érk. 124 «136 254 érk. 388 
Hagy-Maros— ind. — 725 — — • 808 — 1035 — 1050 119 — 157 — 322 — 410 
Pártány-üána é r t — 80 — — 836 — érk. — 1130 érk. — érk. — 359 — 500 

P á r k á n y - N á n a 

Á l l o m á s o k 
Sz. v. 

141 
I.-III. 

Sz.v. 
143 

I.-III. 

Sz.v. 
1407 

I.-III. 

Sz. v. 
145 

I.-III. 

T. v. 
Sz sz. 

217 
i -m. 

Sz.v. 
147 

I.-III. 

0 
Sz.v. 

117 
I.-UI. 

Sz. v. 
149 

i - m . 

4t 

Sz.v . 
131 

I.-III. 

Sz.v. 
123 

I.-III. 

Sz .v . 
151 

I.-III. 

Gy.v. 
1403 

I.-II. 

Sz. v. 
153 

I.-III. 

Sz.v. 
119 

I.-III. 

Sz.v. 
155 

I.-III. 

0 
Sz.v. 

133 
I.-III. 

Páriány-Háia ind. 419 453 529 _ 
6 3 0 8 2 7 840 

Jagj-Maros— ind. — — 504 — 542 — 616 — 655 720 — • 853 — 931 — 1140 

7ácz Ind. — " 5 1 1 535 — 614 — 651 *«732 726 754 **843 908 — 1004 — 1 2 " 
Palota-Újpest ind. 412 522 1 6 1 4 6 1 9 652 719 1731 744 — 832 854 — 1002 1052 1239 101 

Bpest ny. p. u. éri. 428 540 625 636 705 735 746 800 8 1 0 845 910 y40 1020 1105 1255 115 

Megjegyzések : 0 — Ezen vonatnál az egy útra szóló szomszédos forgalmú menetjegyek érvénytelenek. 
\]f ~ Május hó 15-től bezárólag Bzeptember 25-ig vasár- és ünnepnapokon közlekedik. 
0 = Május hó 15-től bezárólag szeptember 11-ig vasár- és ünnepnapokon közlekedik. 
§ =r Vácztól Nagy-Marosig csak június hó 1-tÖl közlekedik. 

Budapes t k. p. u. 

Állomások 
Gy. v . 

604 
I.—II. 

Sz. v . 
606 

I—Iü. 

Sz. v . 
+ 5 0 6 
I.—III. 

Budapest k. p. u. indul 
Nagy-Káta indul 
Ujszász érkezik 
Ujszász indul 
Szolnok érkezik 

725 

859 
859 
916 

810 
953 

1033 
1034 
1056 

900 

1041 
1 1 1 9 
1121 
1140 

Szolnok 

Állomások 
T.v. sz. sz. 

645 
I.—III. 

Sz. v . 
1 7 0 7 

I.—IIL 

Sz. v. 
+ 6 0 7 

I.—III. 

Sz. V. 
507 

1.—ni. 

Szolnok indul 
Ujszász érkezik 
Ujszász indul 
Nagy-Káta indul 
Budapest k . p. u. érkezik 

Jegyze t : -4- Az 506., 1706., 607. és 505. sz. < 

1210 
1242 
1249 

234 
5 0 0 

zemélyvona 

224 
247 
2 4 8 
345 
545 

oknál nz eg\ 

3 0 5 
3 2 7 
328 
421 
610 

7 útra szóló 

344 
410 
412 

510 
710 

ezomszédo* 



XVI I 

P á r k á n y -Nana. 
© 

Sz.v. 
170 

I.-III. 

Sz.v. 
162 

I.-III. 

Sz.v. 
130 

I.-III. 

© 
Sz. v. 
188 

I.-UI. 

Sz.v. 
164 

I.-III. 

Gy.v. 
1406 
I.-II. 

Sz.v. 
124 

I.-III. 

Sz. v . 
168 

I.-III. 

§ 
Sz.v . 
132 

I.-III. 

© 
Sz .v . 
140 

I.-III. 

Sz. v. 
168 

I.-III. 

« 
Sz.v. 

118 
I.-III. 

0 
Sz.v. 
172 

I.-III. 

Sz .v . 
1408 

I.-UI. 

3 2 0 4 15 425 530 6 0 0 6 15 6 20 740 750 800 830 1000 1040 1030 
338 431 f 438 5 4 / 616 — 632 756 f 8 0 4 

8 17 846 1055 1043 
érk. érk. 5 16 635 érk. — 7O8 érk. y48 902 érk. C1058 érk. 1123 
— — 545 érk. — • 702 741 — 919 érk. — U 3 U — U 5 4 

— — érk. — — 726 83Ö — érk.; — — 1209 — 1233 

B u d a p e s t ny . p. u. 
Gy.v. 

103 
I.-II. 

Sz.v. 
157 

I.-III. 

Sz.v. 
169 

I.-III. 

Sz. v. 
127 

I.-III. 

0 
Sz.v. 
169 

I.-III. 

Sz.v. 
161 

I.-III. 

Sz. v. 
135 

I.-III. 

Sz.v. 
115 

I.-IU. 

Sz. v. 
163 

I.-III. 

Sz.v. 
165 

I.-UI. 

0 
Sz.v . 
137 

I.-III. 

Sz .v . 
125 

I.-III 

Gy.v. 
1405 
I.-II. 

Sz.v. 
167 

I.-UI. 

Sz.v. 
129 

I.-III. 

© 
Sz.v. 
139 

I.-III. 

Sz.v. 
121 

i-m. 

O 
Sz.v . 

171 
I.-III. 

1237 344 620 825 858 

— — — 226 — — 420 430 — — — 7 1 3 • 864 — 900 — 946 
118 **144 — 300 — — 455 506 — — 735 750 9I2 — 937 952 1034 — 156 249 342 347 522 5 33 1543 632 804 8 2 1 1832 — 959 11017 1032 1116 1122 
150 210 305 355 4O5 540 5 45 565 650 820 835 845 945 1015 1030 1045 1130 1140 

Megjegyzések : f — Június hó 1-től közlekedik. 
• = Nagy-Maros-Visegrádon áll meg. 

* = Érkezés Dunakeszi-Alagra. 
** =i Indulás Dunakeszi-Alao-ról. 

Szolnok. 
Sz. V. Gy. v. Gy. v. Sz. V. Sz. V. Sz. v. Gy.v. Sz. v. 

* 5 1 4 504 602 510 508 + 1 7 0 6 502 608 
I—III. I.—II. I—II. I.—III. I.—III. i.—in. I.—II. I.—III. 

? 4 1210 200 215 220 545 705 915 1000 
CD 0» i O < 305 Í320 421 754 905 1020 1153 

335 — 524 839 950 1053 1237 
g * - 336 f351 529 840 951 1054 1238 

3 Ü 3 4O8 556 902 1013 1112 100 

Budapes t k. p. u. 
Gy.v. Sz. V. Gy. v. Gy. v Sz. v. Sz. v. Gy. v. Sz. v. 

501 509 601 503 + 5 0 5 605 603 * 5 1 3 
I.—11. I.—III. I—II. I.-II. I.—III. I.—III. I—III. I—III. 

539 500 1119 1138 349 430 732 8 • 
•, < — 557 528 1135 1157 4 1 1 450 749 TL OT 

558 530 1136 1158 414 452 750 C | 

634 656 — 1236 505 543 827 ÍB 8io 750 905 110 150 640 720 935 s r 1030 
f o r g a l m ú menetjegyek érvénytelenek. 



A vonatok indulása Budapestről. 

A keleti pályaudvarról. 

•áj! 
§1 ere

z 
| 

vonat 
neme Délelőtt 

> •o Mi 

316' (1 15 BZV. Hatvan 
28 8 2,1 »i Triest, Nagy-Kanizsa 
10 ti 4> Bécs, Graz 

Szabadka 912 7 uO gy-
Bécs, Graz 
Szabadka 

3J2 7 10 
gy-

Ruttka, Berlin 
906 7 15 szv. Belgrád, Brod 

(Gyulafehérvár. Nagy-
034 7 25 gyv- l szeben, Kolozsvár, gyv- iTövis, Stanisiau 

^ehring, Ura/. 1302 7 31. 
iTövis, Stanisiau 
^ehring, Ura/. 

402 7 40 j Kassa, Munkács 402 7 40 \ Máramaros-Sziget 
1508 7 5i) 6ZV. Kassa, Csorba 
318 S 0J Gödöllő 

11.02 8 (10 seyv. (Zágráb, Fiume ,Torino, 
{Kóma, Pécs , Vinkovce 

608 8 10 szv. Arad, Brassó 
(Zágráb, Fiume 
\Pócs , Brod 1006 8 15 „ 
Arad, Brassó 
(Zágráb, Fiume 
\Pócs , Brod 

241 g 20 Bicske 
408 8 35 í Munkács, Máramaros-

\ Sziget 
2 S 50 gyv. Bécs , Graz gyv. 

/Kolozsvár, Brassó 
| Maramos-Sziget 506 9 00 szv. 
/Kolozsvár, Brassó 
| Maramos-Sziget 
t Stanisiau 306 9 35 J» Ruttka, Berlin 

Délután 
944 12 UJ tv. sz 514' 12 10 BZV. 

8 12 20 „ 
310 12 35 
320 1 30 II 

604 •t 00 gyv. 
6023 •i 15 11 

4 -2 15 II 

510 2 20 SZ. V. 
20 2 2a H 

404 •£ 85 gyv. 
904 2 40 
812 2 40 SZV-

324 1 2 45 
1902 b 00 . g y v . 

910 3 10 szv. 
1022 3 20 vv. 
304 3 80 gyv. 

lb 4 30 szv. 
322 4 45 
308 20 608 5 4.. 
314 ti 25 11 

1004 8 50 gyv. 

1706 7 05 szv. 
22 7 25 

M 
1008 8 80 
1510 8 45 
502 15 gyv. 

408 9 40 szv. 
1304 9 40 
608 10 U0 
90> lo 10 

12 10 80 
16062 10 40 gyv. 

328 11 10 vv. 

Kis-Kőrös 
Nagykáta 
ÍGyőr, Bécs 
(Szombathely 
Hatvan, Miskolc 
Gödöllő 

{Kolozsvár, Tövis, 
Szatmár-Nómeti 

Arad, Bukarest 3) 
tBécs , Paris , London 
(Fehring 
Szolnok 
Bicske 
Kassa, Lemberg 
ÍBosna-Brod, Belgrád, 
( Konstantinápoly 
Hatvan 
Gödöllő 
Pécs , Eszék, Gyékényes 
Szabadka 
Adony-Szabolcs, Paks 
Ruttka, Berlin 
Győr 
GödöUő 
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
f Zágráb, Fiume 
\Róma, Nápoly 
(Máramaros-Sziget, 
\ Stanisiau 
Bicske 
í Zágráb, Fiume, 
\Pócs , Boszna-Brod 
Kassa, Csorba 
j Kolozsvár, 
(Bukarest , Stanisiau 
í Lemberg, Kassa 
\ Máramaros-Sziget 
Kehring, Graz 
Arad, Brassó 
Belgrád, Eszék, Brod 
Bécs , Sopron 
Kassa, Csorba 
Ruttka, Miskolc 

*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-tÖl 
bezárólag szeptember 11-ig közlekedik. 

2) Június 15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

8 ) Május havában csak Brassóig köz
lekedik. 

A nyugati pályaudvarról. 

§1 
9 
O 

vonat 
neme Délelőtt 

> a 

102 00 kot. uai. l BüUo,t'aii8, U=-102 
1 

00 exprv. \tende, London 
t'alota-Ujpest 146 5 50 szv. 
\ tende, London 
t'alota-Ujpest 

122 fi 00 Érsekújvár 
6102 8 8a J Cegléd, Szoln. 

150 (i 40 Dunakeszi-Alag 
41U2 6 4u Esztergom 

148 6 5 . Palota-Újpest 
6012 7 (15 vv. Lajosmizse 
1404 7 20 gyv. Zsolna, Berlin 

1U4 S ou 
gyv. 

Bécs 
152 6 Oo szv. Dunakeszi-Alag 

15 [Temesvár, 
708 0 15 gyv. jOrsova, Báziás 

/Temesvár, 
712 8 80 szv. | Karánsebes, 

1 Báziás 
13H 8 55 Nagy-Maros 

41102 '.) 05 Piliscsaba 
116 9 25 Bécs , Berlin 
154 9 iíö P;üota-Ujpest 

136 3 11 35 Nagy-Maros 

Délután 
iá UD ezv. Cegiea, ÖZOÍÜOÜ. 

Palota-Újpest 156 12 15 
Cegiea, ÖZOÍÜOÜ. 
Palota-Újpest 

128 12 25 Nagy-Maros 
4108 12 50 Dorog 

158 1 10 Dunakeszi-Alag 
106 J 4.) tryv. Bécs , Paris 

4112* •i 05 szv. Pilis-Csaba 
126 •j 15 | Párkány-Nana 126 15 If \ Gar.-Berzence 
160 2 20 )) Palota-Újpest 

rVerciorova, 
704 2 30 gyv. 2 Bukarest, 

(.Báziás 
120 2 35 szv. Érsekújvár 

4104 2 40 Esztergom 
72U 2 45 „ Cegléd 

60U2 2 .)5 Lajosmizse 
170' 8 20 ,, Palota-Újpest 
102 4 lo 11 Palota-Újpest 
130 4 ta ,, Nagy-Maros 
71b 4 80 i ) Szeged 
108 5 15 gyv. Bécs 

13o3 5 80 szv. Vácz 
104 6 00 1) Palota-Újpest 

1408 8 15 gyv. í Zsolna, Berlin 
\ Pozsony 

124 8 20 szv. Párkán y-Nána 
4108 6 40 11 Esztergom 

Í Verciorova, 
710 6 50 » i Bukarest, 

l Báziás 
6014 7 25 vv. Lajosmizse 

16b 7 40 szv. Palota-Ujpeet 
132 5 V 50 

}) 
Váoz-N.-Maroa 5 

140» 8 00 J Vác, 
lb8 a 50 11 Palota-Újpest 
118 10 00 Bécs , Paris 
706 10 10 gyv. í Szeged,Báziás, 

\ Bukarest 
714 10 20 szv. K.-K.-Fólegyh. 

1408 10 80 ,J Zsolna, Berlin 
Palota-Újpest 172 3 10 40 11 

Zsolna, Berlin 
Palota-Újpest 

902« u 20 keleti 
exprv. 

í Belgrád, 
{Konstantin. 

702' ti 30 kel. ost. 
exprv . 

1 Bukarest, 
\ Konstantin. 

l ) Vasai 1- ós ünnepnapokon május 
15-től bezárólag szeptember 25-ig 
közlekedik. — 2 ) Vasár-ós ünnep
napokon közlekedik. — 8 ) Vasár- ós 
ünnepnapokon május 15-től bezáró
lag szeptember 11-ig közlekedik. — 
*) Vasár- ós ünnepnapokon ináj'ua 
15-től közlekedik.— 5) Májushavá
ban csak Váczig közlekedik. — 
6 ) Minden kedd, csütörtökön ós va
sárnapon közlekedik. — ') Minden 
szerdán ós szombaton közlekedik. 

file:///tende
file:///tende


A vonatok érkezése Budapestre. 

A keleti pályaudvaron. 

a « 
° S 

vonat 
neme Délelőtt 

•c p. 

645 5 00 tszöz. Máriu-líadna, N.-Várad 
327 5 20 w . Berlin, Ruttka 
1707 i> 45 szv. Stanisiau, M.-Sziget 
607 ti 10 Brassó, Arad 

Bicske, Gyékényes 19 ti 15 11 

Brassó, Arad 
Bicske, Gyékényes 

406 fí 35 íLemberg, Kassa 406 35 
" \Máramaro8-SzÍ2'et 11 !. 40 Bee*, Triest 

15051 6 . 5 gyv. Csorba, Kassa 
9(17 7 1)5 szv. Belgrád, Boszna-Broci 
507 7 10 Brassó, Kolozsvár 

Graz, Kehring 
Gödöllő 13oS 7 25 
Brassó, Kolozsvár 
Graz, Kehring 
Gödöllő 317 7 25 

Brassó, Kolozsvár 
Graz, Kehring 
Gödöllő 

309 7 35 Hatvan 
501 7 50 gyv. Bukarest, Brassó 

(Paks, Adony-
\ Szabolcs 1021 7 50 w . 
Bukarest, Brassó 
(Paks, Adony-
\ Szabolcs 

1005 S 10 szv. (Fiume, Zágráb, 
JBoszna-Brod, Pécs 

1509 8 15 Csorba, Kassa 
311 8 45 Hatvan 
1003 8 50 gyv. 1 Torino, Róma, 

(Fiume, Zágráb 
13 9 05 szv. Győr 
609 !» 05 Szolnok 
307 9 45 Berlin, Ruttka 
909 9 50 Szabadka 
27 lo 15 »» N.-Kanizsa, Triest 

Délután 
319 12 15 szv. Gödöllő 

12 30 (L /m. Bruck 
7 12 30 » \ Szombathely, Győr 

301 12 50 gyv. Berlin, Ruttka 
903 1 05 í Konstantinápoly, 903 1 05 {Belgrád, Bosna-Brod 

601 8 1 10 Bukarest , 1 ) Arad 
1901 1 80 „ (Gyékényes, Eszék, 

\ Péos 
401 1 ao Lemberg, Kassa 

1 50 (London, Paris , 50 \ Bécs, Fehr ing 
603 1 50 (Tövis, Kolozsvár, 603 1 50 

íj \ Szatmár-Nómeti 
313 10 szv. Hatvan, Szerencfc 
321 5 40 Gödöllő 

15 ti Győr 
f Brassó, Kolozsvár 

505 0 -10 J Stanisiau, 
( Máramaros-Szige t 

905 ti 55 Belgrád, Brod 
305 00 l Berlin, Ruttka, 305 7 00 

í Szerencs 
3 7 15 gyv. Bécs, Graz 

605 7 20 RZV. Brassó, Arad 
323= 7 50 Gödöllő 

1007 7 55 (Fiume, Zágráb, 
\ B r o d , Pécs 

407 8 ao J Munkács, 
[ Máramaros-Sziget 21 S Bicske, Kiskőrös 

1507 8 Mi Csorba, Kassa 
i Torino, Róma, 
| Fiume, Zágráb 
IVinkovce, Pécs 

1001 3 05 gyv. 
i Torino, Róma, 
| Fiume, Zágráb 
IVinkovce, Pécs 

303 1) 15 Berlin, Ruttka 
Szabadka 911 9 20 
Berlin, Ruttka 
Szabadka 

9 9 30 t-. V. Bécs, Graz 
íNagy-Szeben, 
1 Gyulafehérvár, 

603 TJ ifö gyv. 

íNagy-Szeben, 
1 Gyulafehérvár, 

603 ifö gyv. 1 Tövis, Kolozsvár, 
\Stanislau 

1301 9 45 Graz, Fehring 
403 A 55 í Munkács, Kassa 403 A 55 | Máramaros-Sziget 
232 10 30 szv. Bicske 

613 2 to 30 Nagykáta 
815 2 10 40 »> Hatvan 

J ) Június 15-től bez, szept. 15-ig közi. 
2) Vasár- és ünnepnap, május 15-töl 

bezárólag szeptember 1 l-ig: közlekedik. 
3) Máj. havában csak Brassótól közi. 

A nyugati pályaudvaron. 
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vonat 
neme Délelőtt 

701' 12 50 kel. ont í Konstantin. 
exprv. (Bukarest 

1 1 4 28 szv. Palota-Újpest 
143 5 40 Dunakeszi-Alag 

61U1 1, 15 Szolnok, Cegléd 1407 (, iö tíerlin, Zsoln t 145 (, 35 Palota-Ujpe-i 217 7 05 tv. ( . / . s z . Párkány-Nána 
1 Bukarest, 

709 ' 15 <*ZV. Verciorova, 
l Báziás 

4107 7 25 „ Dorog 
147 7 35 ,, Palota-Újpest 
117 7 15 

t ) 
Paris , Bécs 

6011 7 50 w . LajosmizKe 
149 ji 0!) SZV. Dunakeszi-Alag 

131 2 ,l 10 . . Nagy-Maros 
713 S 25 | Kis-K un-

\ Fólegyházii 
4101 8 35 Esztergom 

Párkány-Nána 123 8 45 
Esztergom 
Párkány-Nána 

151 :» 10 Dunakeszi-Alag 
1403 9 10 gyv. (Berlin, Zsolna, 

\ Pozsony 
163 10 2(1 szv. Palota-Újpest 
715 10 55 Szeged 
119 u 05 Érsekújvár 

Délután 
155 12 55 szv. Palota-Ujpesl 

133 3 1 15 Nagy-Maros 
1 Bukarest, 

703 1 25 gyv. \ Verciorova, 
[ Báziás 

gyv. \ Verciorova, 
[ Báziás 

103 1 50 Paris, Bécs 
167 2 10 szv. Dunakeszi -Alag 
159 3 05 ,, Palota-Újpest 

6001 3 15 ( , Lajosmizse 
127 3 55 Nagy-Maros 

169 3 1 06 Palota-Újpest 
6103 1 15 Szolnok, Cegléd 
4103 4 80 Esztergom 

161 5 40 Palota-Újpest 
136< 5 45 „ Nagy-Maros 
115 5 55 Bécs, Berlin 

Palota-Újpest 163 b jO 
Bécs, Berlin 
Palota-Újpest 

105 7 00 gyv- Bécs 
711 7 10 szv. Temesv., Báziás 
707 7 40 gyv. (Orsova. Báziás 

\ Temesvár 
4109» 8 10 szv. Piliscsaba 
165 S 20 Palota-Újpest 

137i> 8 85 Vác 
125 8 45 Párkány-Nána 
107 ;( 05 gyv- Bécs 

4105 9 15 szv. Esztergom 
1405 9 15 gyv. Berlin, Zsolna 
719 9 55 szv. Szoln., Cegléd 

41116 10 05 Pilis-Csaba 
167 
129 

10 
10 

15 
80 

Palota-Újpest 
Nagy-Maros 

1393 ! ( ) 45 Vácz 
901' 10 55 keleti 

exprv. 
i Konstantin. 
(Belgrád 
/London, 

101 11 00 kel. osi. 
exprv. 

lostende, 
) Paris , 
VBécs 

lostende, 
) Paris , 
VBécs 

6013 11 10 vv. Lajosmizse 
121 11 80 szv. Érsekújvár 

1713 11'40 „ Palota-Újpest 
Érkezik minden hétfőn és 

csütört. — 2 ) Jun . 1-től közi. 
— *) Vas.- és ünnepn. má . 15-től 
bez. szept. 11-ig közi. — * ) Vas -
éa ünnepn.máj. 15-től bez. s z e p L . 
25-ig közlekedik. — 5 ) Vas.- és 
ünnepnap, közi. — e ) Vasár- és 
ünnepn. máj. 15-től közi. — 7 ) 
Érkezik minden kedd, csütört. 
és szombaton. 

file:///Brod
file:///Stanislau



