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A német rendszerű faértékesitési elvek alkalmazása. 
Irta : Kaán Károly. 

K ézzelfogható sikerek és gazdasági eredmények igazolják 
manapság, hogy a fának előkészített állapotban való 
értékesítése, mint a német erdőgazdaságok rendszere, 

ugy közgazdasági, mint erdőgazdasági szempontból a leg
előnyösebb és nemcsak a magán, de az állami erdőbirtokon 
is majdnem kivétel nélkül czélirányos és sikerre vezető. 

E ténybeli állás igazságát nyílt már alkalom elég rész
letesen kifejtenem.*) Czélom ezúttal nem is ez, de a kérdés
nek olyan irányban való továbbfejtése, hogy: 

1. mik azok az előfeltételek, a melyek a faanyagok 
előkészített állapotban való értékesítésének gyakorlati kivitele 
előtt kell, hogy a lehetőség szerint biztosítva legyenek? és 

2. mik azok az alaptételek, a melyek ezen eljárás 
alkalmazásánál vezérelvekül tekintendők? 

•) Lásd Erdészeti Lapok 1903. XI—XII. f. 1904. I. és II. füzet. 

Erdészeti Lapok 
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Az első kérdésre a választ a következőkben körvonaloz-
hatnám. 

Lássuk el az erdőgazdaságot megfelelő úthálózattal, 
kössük össze ezt a hálózatot a közforgalom ereivel, bocsássuk 
ilyen előkészületek után áruba a minden éves fatermést, 
mely ezen körülmények között a faanyagok mai kereslete 
mellett kész állapotban, bárhol is jó sikerrel lesz értékesíthető. 

Baden nagyherczegség Schwarzwaldjában manapság és 
már jó ideje ezt az elvet követik s én nekem nyílt alkalom 
még látnom az állami erdőgazdaságban olyan völgyeket, 
a hol a maradandó jellegű úthálózatok kiépültéig a hasz
nálatok szünetelnek. 

Az állami háztartások természete az ilyen feltétel biz
tosítását bizonyos határig megengedi. Sőt a magángazda
ságokban is kívánatosabb és közgazdaságilag ugy, mint a 
magánérdek nézőpontjából indokoltabb volna, hogy inkább 
az erdőbirtok hitelét vegyék igénybe a talajra és faállományra 
alapított kölcsönnel és ilyen kölcsön révén építsék ki a 
szállító eszközöket is, mintsem hogy megfelelő úthálózat 
nélkül, potom áron értékesítsék a fatermést. 

Az értékemelkedés révén a kölcsön hamar amorlizál-
ható, az erdőjövedelem az utakba fektetett tőkék törlesztése 
mellett is nagyobb, s végeredményében az úthálózat meg
marad a jövő idők erdőgazdaságának. Holott utak nélkül 
az évszázados fatermés csak a leglényegtelenebb hasznot 
hozza, mert a faérték javarészét a ki hozás nehézségei és 
a feneketlen utak nyelik el; az erdő pedig a gazdaságnak 
nagy kárára a legtöbb esetben a jövőbeli fatermés meg-
éréséig, — egy ujabb évszázadig feltáratlan marad. 

Hogy a forgalom e hajszálereinek, az erdőgazdaság 
szállító eszközeinek ezen évszázados elmaradása milyen 
kihatású a vidék gazdasági életére, s hogy a megfelelő 
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szállító eszközök nélkül való anyagértékesités a magán, de 
végeredményében mégis nemzeti vagyon milyen elprédálására 
vezet, azt más helyütt igazoltam be kellő részletességgel. 

Ezúttal állításaim bizonyítására inkább egy gyakorlati 
példát ismertetek, mely nemcsak hogy jelen tárgyamhoz 
illik, de tanulságos és további következtetésekre vezet. 

Mikor a bukovinai görögkeleti hitalapok óriás terjedelmű 
erdőgazdaságának intézését és ellátását az állam vette kezébe, 
az érett, sőt túlkoros faállományok értékesítése és ezzel 
használása is megkezdődött. 

Az állami intézőség, melynek tevékenységét első idő
ben a szervezkedés, s a mindenekelőtt szükséges tiszti és 
altiszti lakok épitése vette igénybe, ilyen irányú munkájának 
költségeit elég czélszerütlenül a rendelkezésre álló fatermés 
értékéből kívánta fedezni; miért is hosszabb időre kötött 
szerződések alapján, tövön értékesítette a használatra kijelölt 
erdőrészeket, amint azokra az adott viszonyok között vállal
kozók jelentkeztek. 

Hozzáférhetetlen erdőállományok fatermésének tövön 
való értékesítéséről lévén szó, a vállalkozók a részükről 
kívánt befektetésekre való tekintettel a fáért természetesen 
a minimális áregységet ajánlották meg. 

Bizonyos völgyekre szorítkozott nagy térfogatú vágások 
rendszertelen kihasználása, a szó szoros értelmében vett 
rablógazdaság, vagyis olyan erdőpusztitás következett erre, 
a melynek látása beigazolta az erdőgazdaság intézői előtt 
azt a tényt, hogy a majdnem megközelíthetetlen erdőségek 
fatermésének tövön való ilyen értékesítése az erdőgazdaság 
belterjességét, jövedelmezőségének fokozását elő nem segíti, 
s a faállományban meglevő vagyon prédálásának természetét 
viseli magán. Példák bizonyították ugyanis lépten-nyomon, 
hogy a vállalkozók részéről sohasem maradandó értékkel, 
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de mindig a vállalat tartamára hivatott állékonysággal és 
legtöbbnyire nagy fapazarlással épített szállító eszközök az 
erdős völgyek állandó feltárására, a szállító eszközök rend
szeres hálójának kifejlesztésére nem vezetnek. 

Felszabadították ezért magukat csakhamar annak a 
nálunk széles körben elterjedt és sok helyütt még ma is 
divó elvnek a békója alól, mely a vállalkozóra bizza az 
anyagszállítás eszközeinek létesítését és fentartását; mert 
belátták, hogy vele oly értékű erdővagyon esnék áldozatul, 
mely a szállító eszközök létesítéséhez megkívánt akármilyen 
nagyszabású beruházás költségeit aránytalanul túlszárnyalja. 
Ezért tehát amikor a kényszerűség hatása alatt még egy 
időre le is kötötték magukat ilyenféle, de a kezdetbelinél 
mégis rendszeresebb használatokat biztosító szerződésekkel, 
egyben gondoskodtak arról is, hogy az erdőgazdaság száraz
földi szállító eszközökkel való állandó jellegű feltárásához 
nagyarányú tőkebefektetések igénybevétele mellett a munká
latok teljes rendszerességgel megkezdessenek. 

A fának szállítására szolgáló eszközök főbb vonalainak 
kiépítésére vonatkoztak a befektetések, hogy azokból ki-
indulólag azután az erdőgazdasági szállító eszközök mara
dandó hálóját idővel és fokozatosan kifejleszteni lehessen. 

Igaz, hogy a favállalkozóknak az egyoldalú érdek be
folyása alatt megnyilvánult tevékenysége is élénkséget hozott 
a vidékre, mert pl. a szerződésük tartamára és nem mara
dandó értékkel létesített szállító eszközök építésének mun
kája, a fürésztelepek, az erdőben tövön vásárolt anyag ter
melése és szállítása munkaerőt kívánt, költséget igényelt, 
pénz és áruforgalmat teremtett. 

Ezt az időleges becsű és az áldozatul hozott erdővel 
fölötte drágán megfizetett élénkséget azonban a visszaeséstől 
csak a maradandó értékű beruházások mentették meg. 
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Fokozták ugyanis és a valódi és tartós gazdasági fel
lendülést biztosították az erdőgazdaság részéről házilag és 
technikai tudással végzett nagyszabású feltárási munkálatok. 
Biztosították pedig a gazdasági fellendülést azért, mert itt 
az erdőbirtokos hitalapok államilag vezetett gazdasága fel
adatának jól megfontolt tudatában munkáját kétoldalúnak 
tekintette. Az erdőgazdasági szempont mellett ugyanis 
azon közgazdasági kötelességéről sem feledkezett meg, mely 
őt mint nagybirtokost a vidék közforgalmi eszközeinek fej
lesztésére kötelezi. Annál kevésbé hagyta pedig figyelmen 
kivül e kötelességét, mert az ilyen irányú tevékenysége 
előbb-utóbb úgyis szintén a birtokos hitalapok anyagi 
javára szolgál. 

A hitalap maga épit közutakat vagy hozzájárul ilyenek 
műszaki kivitelű létesítéséhez, hogy a közforgalmat biztos 
alapra fektesse, hogy az erdőt a vasutvonalak forgalmával 
állandó jellegű berendezések utján szervi összefüggésbe hozza. 

És itt nem csak felemlíteni, de fölötte hangsúlyozni 
kivanom, hogy e körülményt mint a legfőbb kellékek egyikéi 
tanultam megismerni ahhoz, hogy erdőgazdaságunk jöve
delmét s ezzel belterjességét fokozhassuk!- Mert kárba vész 
minden munka, nem kielégítő a legnagyobb tőkebefektetés 
eredménye, ha az csak az erdőre vonatkozik, ha azt a 
világforgalom eszközeivel egységes összefüggésbe nem hozzuk ! 

Nem várhatja a nagybirtokos, de nem várhatja különösen 
az állam, az úgyis annyi irányban megterhelt községektől, 
hogy magukra utalva tartsák fenn azon községi és egyéb 
közutaikat, melyeket a fatermékek szállítása oly nagy 
mértékben igénybe vesz, és nem várhatja még akkor sem, 
hogy a közre nehezedjék ily fokozódó teher a maga 
teljes súlyában, mikor a községnek talán egyesei az anyag
fuvarozásai esetleg jövedelemhez is jutnának. Nem elégséges 
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itt az anyagi hozzájárulás, itt a műszaki kivitel alól is fel 
kell menteni a községeket, melyek technikus erővel ugy 
sem rendelkeznek. 

Végig tekintve a dél-német országok és Ausztria nyugati 
tartományai erdőgazdaságának történelmi adatain s máig 
érvényben lévő szabályzatain, azokban jelen állításomat 
csak megerősítve találom. Badennek mindenben példaszerű 
erdőgazdaságában a kincstári erdők határain belül haladó 
közutak építése és fentartása, a közutakra érvényben levő 
törvény határozmányai alapján a birtokos kincstárt terheli, 
mely a határain kivül haladó, de érdek-körébe eső közutak 
fentartásához is nemcsak tetemes költséggel járul, de azok
nak az erdőtisztek utján eszközöltfentartásáról is gondoskodik. 

A badeni erdőgazdaságról 1857-ben irt füzetkében 
olvastam a következőket: „Gyakran látja előnyét az uradalmi, 
(egyben erdőgazdasági) kincstár annak, ha az erdőgazdasága 
határain kivül álló ily községi és egyéb közutak újjáépítésé
hez vagy fentartásához önként hozzájárul: csak jó legyen 
a fentartás és szakszerű az ily utak építése." *) 

Hogy bevált az állítás, igazolja a lépten-nyomon tanús
kodó tények mellett az a körülmény is, hogy Krutina 
nagyhg. titkos tanácsos, a badeni erdőgazdaság feje 1891-ben, 
tehát 34 év multán irt hasonló tárgyú munkájában,**) 
majdnem szószerint találtam a most közölt megjegyzést. 

Baden nagyherczegség 9 7 2 4 9 ha. térfogatú kincstári 
erdőgazdasága az 1878. évtől 1889-ig számított 12 év 
átlagában évente közepes számban 211*7 km. községi és 
egyéb közút fentartásához, s ezenkívül kisebb-nagyobb uj 
utak építéséhez járult, átlag 8 2 3 6 3 márka költséggel. A ki
adások azóta emelkedtek is, a mennyiben 1891-ben 91.367, 

*) .D:e Forstverwaltung Badens" 1857. Karlsruhe. 
"*) Krutina: „Die Badische Forstverwaltung und ihre Ergebnisse" 1891. 
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1892-ben 105.141, 1893-ban 99.682, 1894-ben 92.898, 
1895-ben 103.521 márkára rúgtak. 1 márkát meghaladó 
összeggel terhelte meg tehát az állami birtok minden hek
tárára eső évi kiadásokat a közutak építéséhez és fentartá
sához való hozzájárulás. 

Elsass-Lotharingiában 30 év előtt okszerűen fel nem 
tárt erdőket hagytak vissza a franeziák, de voltak ha nem 
is jó, de technikailag kiépített közutaik s igy az értékesítési 
mód megváltoztatása megelőzhette az egész vonalon a 
tulajdonképpeni erdőfeltárást, mely azt nyomon követte, s 
amelylyel egyidejűleg a közutak javítása tekintetében elis
merésre méltót müveit a német birodalmi kormány. 

Ausztria állami erdőgazdasága az erdős vidékek köz-
utainak létesítésénél nem riad vissza az anyagi áldozatoktól, 
sőt nem egy esetben épit is közutakat a kincstár erdészeti 
ága terhére, melyeket azután a községeknek enged át, a 
részéről ellenőrizett jó karbantartás kötelezettségével. 

Ily értelemben jár el Bukovina erdőgazdasága is, mely 
munkáját a sokoldalú jó eredmény ma már minden irány
ban megvilágítja. 

Az általános közgazdasági fellendüléstől eltekintve az 
a körülmény, hogy a forgalom fő ütőerei, a vasutak a 
közutakkal ekként biztos összeköttetést nyernek s hogy 
ezeknek hajszálerei benyúlnak a fővölgyek mentén az 
őserdők mélyébe, biztosítják a gazdaságnak a kijelölt czél-
irányban való fejlődését s az értékesítési módok helyes 
alakú megváltoztatását. 

Erre való tekintettel mondja Böhm erdőtanácsos, 
hogy: 

„Az erdőterületek állandó jellegű utakkal való feltárá
sával ekként a görögkeleti hitalapok nemcsak nagyobb 
jövedelmet biztosithatnak maguknak, de lehetővé teszik az 
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átmenetet a házilagos kezelésbe s igy a belterjesebb erdő
gazdálkodáshoz." 

És joggal! 
Megkezdették már Bukovina erdőségeiben a fának 

házilagos termelését és kihozatalát Csernovitz közelében s 
nem sok év már s e hegyvidék rengeteg ős állabait a nemrég 
még annyira rendszertelen és több helyütt még máig kifo
gásolandó erdőhasználás helyett ezúton fogják előkészíteni, 
kihozni, értékesíteni, mert ott az erdőfeltárás elsőrendű 
munkaprogrammja a befejezéshez közeledik. 

Azért tehát ha a bukovinai határszélen itt-ott még az 
erdőt devasztáló régi gazdasági rendszer, illetve a teljes 
rendszertelenség nyomait láthatjuk is, ez már végleg meg
szűnő gondatlan eljárások maradványa, amelyek helyébe 
a közforgalmi utakkal összefüggésbe hozott erdőgazdasági 
szállító eszközök mentén az okszerű alapra fektetett gazdál
kodás foglal tért. 

Hangsúlyozzuk itt ismételten, hogy nem egyedül az 
erdőbirtok feltárásától, mint egyoldalú erdőgazdasági czéltól 
van tehát függővé téve az értékesítési módnak ily irányú 
megváltoztatása, de főleg azon körülménytől, hogy a szállító 
főerek együttműködése biztos, egészséges, állandó és össze-
hangzó legyen. Ahol az ily munkálatok még nem eszközöl
tettek, az erdőbirtokos egyedül helyes eljárása az volna, 
hogy felfüggeszti az üzemet addig a rövid egy-két évig, 
a mig a szállító eszközök főereit kifejlesztheti, illetve csak ott 
és oly arányban indítja meg a használatot, ahol és a milyen 
arányban a szállító eszközök munkájával előrehaladni képes. 

Tudjuk, hogy ennek akadályai vannak. De éppen ez 
akadályok leküzdése, a tervszerű fokozatos átalakítás képez
heti az erdőgazdaság egyik legnemesebb feladatát, mely 
munkásságát busásan jutalmazza. 
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Ahol az akadályokkal megküzdeni nem lehet s a hasz
nálatok mégis foganatositandók, vagy a hol az erdőbirtokos 
anyagi érdekeinek a legelemibb alapfeltételét kellő arányú 
beruházás és megfelelő tevékenység révén biztosítani nem 
hajlandó, ott az erdőjövedelem nagy rovására a tövön való 
értékesítés érvényesül, mely mindenesetre kényelmesebb 
és a birtokos részéről befektetést nem igénylő. Az erdő
birtokos eljárása azután ily czélzat mellett csak az lehet, 
hogy hosszabb időre biztosit magának oly vevőt, aki a 
birtokos kárára koczkáztatni meri többek között annak a 
veszélynek a bekövetkeztét, hogy termelt fájának kiszállítását 
az időjárás kedvezőtlen körülményei meggátolhatják s igy 
üzemi akadály, üzleti veszteség, sőt a gomba spórák által 
való megfertőztetés folytán a faanyag értékcsökkenése vagy 
megromlása is bekövetkezhet. 

Ott azonban, ahol az elsőrendű szállító berendezések 
kiépülnek, ahol a kiszállítás már nincs időhöz kötve s ahol 
a vevő a vétel tárgyára ekként már helyes számítást tehet: 
ott a birtokos sincs hosszú tartamú és nincs főleg a tövön 
való értékesítésre irányuló szerződésekre utalva. 

Ha le is köti még faterméke eladását évekre, ez a 
lekötöttség már csak rövidebb időre vonatkozhatik, mert a 
világkereskedelem árhullámzásai érezhetővé válnak s mert 
ekként az áremelkedéssel az egészséges verseny következ
tében lépést tarthat. Külön választhatja az anyagtermelést 
az értékesítéstől. A vevőt a termésre utalhatja s maga 
űzheti a fatermelést s annak ki hozását. 

Tiz ország és tartomány erdőgazdasága, melyet tanul
mányi czélból meglátogattam*) a faanyagok termelt állapotban 

*) EIsass-Lotharingia, Baden, Württemberg, Bajorország Svájcz, Salzburg, 
Felső-Ausztria, Stájerország, Oaliczia, Bukovina. 
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való értékesítési módjának hódol s azt vagy alkalmazza már 
az egész vonalon, vagy azt előkészíti. 

Kifejtvén ekként a kész állapotban való eladási mód
nak előfeltételeit, eljutottam azokhoz az alaptételekhez, a 
melyek az ily módon való faanyag értékesítésnél vezér-
elvekül tekintendők volnának és illetve oly czélul lennének 
tekintendők, a melynek elérése az erdőgazdaság elsőrendű 
feladata, tervszerű és olyan munkaprogrammja, a melynek 
megvalósitásán minden erejéből törekszik. 

Pontokba foglaltam ezeket a következő sorozatban: 
a) A faértékesitésnél a fatermelés és az anyagkikészités 

az erdőgazdálkodás oly elválaszthatatlan teendőjét képezze, 
melyet a vevőre bizni sohasem szabad. A vevő tehát ki
zárandó az anyagtermelés munkájából, s neki csak a gazdál
kodó részéről a szállító eszközökig hozott fatermék, mint 
az eladás tárgya s a gazdaság eredménye adatik el. 

b) A faeladás ott, a hol a kereslet bármi okból gyérebb, 
átmenetileg néhány évre kötött szerződésekkel is biztosit
ható, olyképpen, hogy az erdőgazdaság faterméke egészben 
vagy külön-külön megosztott választékok szerint, de kitermelt 
állapotban egy vagy több vevőnek előre biztosíttatik. A hol 
azonban a kereslet már eléggé élénk, ott a vevők igényei 
szerint eladási egységekben csoportosított faanyag a termelés 
és kihozás után esetről-esetre történő árveréssel értékesítendő, 
a mikor is az áruba bocsátásnál a szabad versenynek a 
legtágabb körű tért kell engedni. 

c) Ott a hol a faanyagok keresletében, megfelelő ver
seny keletkezik, s a fatermést a kereslet szerint kisebb-nagyobb 
csoportokba sorozva árverés utján értékesíteni lehet, a fa
anyagok árjegyzékszerű eladása csakis a szegény nép kisebb 
magánszükségletének kielégítésénél, csakis a minimálisra 
szabott összeg erejéig, de minden esetben csak az erdő-
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gazdaság részéről házilag termelt, tehát kész állapotban 
értékesítés alá kerülő faanyag eladásánál alkalmazandó, 

d) A gazdálkodó a faterméket piaczra vinni sohase 
legyen kénytelen. Iparkodjék a fával kereskedőkben ugy, 
mint a fogyasztókban, tehát minden vevőjében oly érdek
lődést felkölteni, mely őket a tőtől az erdei szállító eszközökig 
hozott fatermék megtekintéséhez vonzza, s a vétel verse
nyére sarkalja. Közel a tőhöz, s minden esetben a gazda-
ság határain belül találja tehát piaczát az erdő terméke, 
melyet az erdőgazda aratott legjobb belátása szerint, s melyet 
a vevő visz el világgá. Vette pedig ez utóbbi akár közvet
len szükségletének fedezésére, akár abból a czélból, hogy 
a nagyvilág igényeinek fedezésére azzal kereskedjék. 

é) A fa-feldolgozás, a fürészáru és egyéb félgyártmányok 
kikészítése ipar, mely az erdőgazdálkodást már közvetlenül 
nem érintvén, attól ily esetben amint lehet külön válasz
tandó. Átmenetül még legajánlatosabb e tekintetben az az 
eljárás, ha az erdőbirtokos a favásárló kívánsága és meg
rendelése szerint maga fürészeli a faárut addig is, mig 
kellő támogatás révén elégséges számban magánfürészek 
keletkeznek. 

A fát feldolgozó magán Iparvállalatok létesülésének elő
mozdítása, számuk gyarapítása tehát minden rendelkezésre 
álló eszközzel az erdőbirtokos egyik legfontosabb feladatát 
képezze; hogy megnyilatkozhassék a faanyag vételében az 
egészséges verseny s kizárassék a faanyag termés lefoglalása 
az erdős vidék fakereskedelmét addig monopolizált egyesek 
részéről. 

f) A gazdálkodó ismerje a fakereskedelem szokásait, 
ismerje a keresletet, tudja a faanyagot a vevők igényeihez 
termeltetni. Legyen eljárásában határozott és olyan, hogy 
tetteit a vevők megingathatlan bizalma kisérje. 



g) Az anyagértékesités módjának megválasztásában 
birjon oly jártassággal és körültekintéssel, hogy ekként 
gazdasága egész termékének a legszélesebb körű mozgást 
biztosithassa, az értékesítésnél a legnagyobb egységárat 
érhesse el, a gazdaság termékének pedig mindig biztos és 
reális vevőket tudjon lekötni. 

h) A belterjesebbé váló gazdaság szervezete és vezetése 
könnyed és olyan legyen, mely a gazdálkodásnak szabad 
mozgást biztosit. Amint az erdőgazdaság egész rendszerébe^ 
ugy a faértékesitésnél is kisérje a gazdálkodó tisztviselőt a 
bizalom. Ellenőrizze őt önérzete, mert főleg a készállapotban 
való faanyag értékesítésnél eljárását úgyis a vevők szabad 
versenye kiséri a legszigorúbb szemmel. 

4?P %c 

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

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

Az esés gyarapítása a kanyarulatokban. 
A csúsztató ut legokszerübb nyoma az lenne, a mely a fának 

egyenletes tovamozgását a megengedhető legnagyobb gyorsaság 
mellett lehetővé tenné. 

Ez a követelmény akkor teljesülne, ha a csúsztató utat egyenes 
vonalban vezethetnők és annak olyan esést adhatnánk, a mely a 
lecsúsztatandó faválaszték súrlódási együtthatójának megfelelne. 

A gyakorlatban a csúsztató ut nyomának ilyen alakú kikép
zése a terepviszonyoknál fogva teljesen lehetetlen és igy kénysze
rülünk a csúsztató utakat váltakozó eséssel és kanyarok közbe
iktatásával készíteni. 

A görbületekben a fa mozgásának ujabb akadályai merülnek 
fel, a melyek a lecsúszó fa gyorsaságának csökkenésében és ama 
törekvésében nyilvánulnak, hogy a csúsztató pályát elhagyja. Áfának 
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a pályából való kiugrását egyoldalú emelés és korlátfák alkalma
zása által előzhetjük meg. A gyorsaság csökkenésének az lehet a 
következménye, hogy a fa a kanyarulatban megakad, a mely hát
rányt csak azáltal kerülhetjük el, hogy a csúsztató ut esését a 
kanyarulatokban megfelelően nagyobbítjuk. Megállapítandó mal
most az, hogy a csúsztató pálya esése a kanyarban mily mértékben 
nagyobbítandó, ha a pálya meghatározott sugárral biró ivben 
készítendő és valamely megállapított faválasztéknak az a sebes
sége, a melyet a pályának egyenes, a súrlódási szög alatt hajlott 
szakaszán elért, a kanyarulatban is állandó maradjon. 

A szerző itt helyet ad afeletti kételyének, vájjon nem czél-
talan-e egyáltalában ilyen számítást eszközölni, minthogy a csúsz
tató útnál tényleg elegendő, ha bizonyos főkövetelményeknek meg
feleltünk, melyek abban összpontosulnak, hogy a lecsúsztatandó 
fa a csúsztató pálya egyik pontján se akadjon meg és ne ugorjék 
ki, a pályán, anélkül, hogy kárt okozna, vagy maga szenvedne, 
áthaladjon és hogy a rakodón csakhamar nyugalomba jusson. 

Az alább következő, a röperő hatását illető számitásnak Steiner*) 
tanulmánya: „Über die Riese konstanter Fallgeschwindigkeit" 
szolgál alapul. 

Gondoljuk egy csúsztató ut nyomát ugy vezetve, hogy annak 
első szakasza egyenes és a. hajlásszöggel bir, a midőn tgx=f& 
mozgás súrlódási tényezőjének felel meg. A csúsztató útnak erre 
következő szakasza olyan görbe, a melynek szintes vetülete egy r 
sugárral biró ivet alkot. Az ivnek a gyakorlatban való kitűzése 
oly módon történik, hogy a megfelelő méreteket mint szintes 
vonalakat hordjuk fel. Az iv pedig tulajdonképpen egy r' sugárral 

biró csavarvonal és r' -- cos>~, > h°l a ' a z a megnagyobbított 

hajlásszög, a mely mellett a mozgás egyenletes marad a görbében 
is és a melynek nagysága éppen meghatározandó. 

A kanyarulatban a lecsúszó fára annak súlya Q függőlegesen 
lefelé hat és a sugár irányában kifelé a röperő F. A fát a nehéz
ségi erő tartja mozgásban és pedig Qsinx' nagyságban, mig a 
fenékre gyakorolt nyomást Q cos a! fejezi ki és f.Q. cos %' a sur-

*) Közlemények Ausztria erdészeti kísérleti ügyéről. I. kötet. Bécs, 1878. 
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lódás, a mely a mozgással ellenkező irányban hat. A röperő a 
maga részéről szintén egy a mozgással ellentétes irányban működő 
súrlódási ellentállást okoz, a melynek nagysága f.F. 

Ha már most a fa mozgása, a melyet az egyenes szakaszban 
egyenletesnek tételezünk fel, a kanyarulatban is egyenletes maradjon, 
akkor a mozgató erőnek egyenlőnek kell lennie az ellentállások 
összegével és felállítható a következő egyenlet: 

Q sin a f Q • cos a' -f- fF; 

Í T QV~ -A" I ' 
F - - — — - M I D Ő N r 

F 

g . r cos- a. 

Qv2 Q. v-. cos- a' 
r g. r 

COS2 a.' 

Most tgx helyett / + r kifejezést használjuk, a midőn y azon 
mennyiséget jelenti, a melylyel a kanyarulatban a súrlódási szög 
tangensét, illetőleg a súrlódási együtthatót növelnünk kell, hogy 
a fa mozgása egyenletes legyen és igy nyerjük: 

r\ • > s r\ i i y Q-V- . COS2 y.' 

Q sin y. f. Q. cos % - f - / -

tg*' f+f 

gr 
v2 

vagy pedig 

¥ « + 2 / ^ 4 - ( l - h / H " f1-
S" J . r-

Ebből az egyéniéiből ^ értéket közvetlenül meghatározhatjuk, 
ha v, f és r ismeretesek; de gyakorlati használatra ez a kifejezés 
igen bonyolult, miért is más utat kell választanunk, vagyis vala
mely megközelitő képletet kell keresnünk. E czélra az előbb tár
gyalt következő egyenletet használjuk: 
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•a melybe f és v helyére az ismert értékeket helyettesitjük, még 
p e d i g / - OS; i > = 1 0 ' 0 ; ha pedig cp helyett = O'Ol, 0-03, 0-06, 

€•09, 0 0 1 2 teszünk, akkor -í- 0 1 0 1 cp, 0 1 0 3 cp, 0 1 1 3 cp, 0'115cp, 

0 1 1 7 cp. 

A czélunknak megfelelő pontosság mellett feltehetjük, hogy 
f 

•y- = 0"ll cp, s akkor tg a! f r - cp képletben cp-t f és r által 

kifejezhetjük: 

tg*' ( l + y ) / 
Épp igy nyerjük / —0*3, v 15 és cp helyett sorjában a fenti 

értékeket helyettesítve J- = 0 € 4 4 cp, 0 € 4 5 0-0499 cp, 0 € 5 0 cp,0051 cp, 

f 
u gy , hogy elfogadható, hogy -y = ö'05 és akkor így.' f '•-jp 

képletben cp-t újból f és r által helyettesítve 

és igy tovább, ha v — 20, akkor 

Ebből a következő szabályok vonhatók le: 
Egyenes pályán való mozgásnak megfelelő súrlódási szög 

érintője ( / ) , illetőleg valamely egyenes szakasz esése a röperő 
9 v 2 

okozta ellentállás kiegyenlítése végett — / X  ^ Q Q értékkel nagyob

bítandó. 
9 v- Qv'1 f 

A súrlódási tényező / ez esetben 03-nak vétetett, a mi a 
csúsztató utaknál előforduló súrlódási ellentállás megfigyelése 
alapján — ha a csúsztató pálya különben rendes és száraz minő
ségű, mint a valóságot meglehetősen megközelitő érték elfogadható. 
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Sikos pálya esetén a képlet átalakítandó: 

tg- / + r - / x T o o 
vagy 

tg*' / + { í j x f -
Soroljunk most fel néhány konkrét esetet és pedig: Kiszámí

tandó, mily mértékben nagyobbítandó a hajlásszög (esés), hogy 
azáltal a röperő lassító hatását egyensúlyozzuk. 

tg*'=f+4ö-T-v*-

/ = 0 3 ; v = 10 ; r = 6 0 ; 

^ a ' ^ 0 - 3 + ^ - ^ 0 - 3 4 5 

Í £ « oN0 '3; a = 17° 

tg a' = 0-345; a ' = 19° különbség = 2 ° . 

/ = 0 3 ; v = 15 ; r = 6 0 ; 

fca' = 0-3 + ^ = 0-3 - 4 - 0 - 1 0 1 2 = 0-4012 

tgx = 0-3; « = 17" 

^ a ' = 0-4012; a ' = 21° 50 ' különbség 4° 50 ' . 

/ = 0 - 4 ; •» = 10; r = 6 0 ; 
^ a ' = 0 - 4 - f ^ - - 0 - 4 6 
/o-a - 0-4; a = 2 l « 5 0 ' 

« ' :v. 0-46; a' = 24° 40 ' különbség 2" 50'. 

/ = 0 - 4 ; i / = 15 ; r - 60 ; 
- 0 - 4 + 0 1 3 5 ^ 0 - 5 3 5 

íg-a ^ - 0 - 4 ; a = 21° 50 ' 
tg a' ... 0 5 3 5 ; a' = 28° 10' különbség 6° 20 ' . 

1 0 0 

/ • = 0-2; •» 2 0 ; r = 6 0 ; 
& 4 0 2 ; a = I P 20 ' 
tg a! 0-3233 ; a' = 17° 55 ' különbség 6° 3 5 ' . 
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Következtetések a gyakorlat részére. 

Ezekből a példákból arra az eredményre juthatunk, hogy 
rendes viszonyok között elegendő a lejtszöget a görbületekben, 
az egyenes szakaszok hajlásszögéhez képest 2—3°-kal emelni, hogy 
a lecsúszó fa hasonló gyorsasággal mozogjon tovább. Ha egy, 
a súrlódási szögnél jóval nagyobb eséssel biró egyenes szakaszra 
kanyarulat következik, ugy annak esését nem kell nagyobbítanunk, 
mert a fa enélkül is oly nagy gyorsasággal ér a kanyarulatba, 
mint a melylyel birna, ha megelőzőleg oly egyenes szakaszon 
mozgott volna, a melynek 2—3°-kal nagyobb a hajlása, mint a 
súrlódási szögnek és a melynek hossza ugyanaz. 

Hogy számítással megállapíthassuk, vájjon a tervezett csúsz
tató ut jól fog-e működni, ugy, hogy a fa a pálya egy pontján 
sem akad meg, vagy ugrik ki, a már kipuhatolt s a hossz-szel
vényből és helyszínrajzból merítendő adatok segélyével, a meg
felelő súrlódási tényezőket a szálfákra jeges pályánál 01-re , nedves 
pályánál 02- re és száraz pályánál 0'3-ra téve, ama sebességet kell 
kiszámítanunk, a melylyel a lecsúszó fa minden egyes egyenletes 
esésű szakaszvégen bír, ugy, hogy annak sebességét számitás 
által kipuhatoljuk a pálya mindazon pontjaira, ahol az esés 
változik. 

A fődolog az marad, hogy a csúsztató utat ugy készítsük, 
hogy azon egész szálfák minden üzemi zavar nélkül végig men
jenek ; mert a csúsztató útnak első sorban ennek a faválasztéknak 
leszállítására kell szolgálnia. Ha a csúsztató ut eme követelmény
nek megfelel, akkor kisebb hosszúságú faválasztékok (rönkfa, 
tüzifarönkőkben, rudak stb.) leszállítására is alkalmas; és ha egyes 
faválasztékokra nézve (rönkő) a gyorsaság túlságos nagyra nőne, 
ugy módunkban van azt a csúsztató pálya legmeredekebb szaka
szain homok beszórása által megfelelőleg mérsékelni, míg az olyan 
faválasztékokat, a melyek csekély tömegük és súlypontjuk fekvé
sénél fogva (tüzifa-rönkők, rudak stb.) a csúsztató pálya egyes 
pontjain megakadnának, sikos pályán csúsztatjuk le, tehát esős 
időben, havazáskor vagy fagynál. 

E szerint egészen hatalmunkban van a csúsztató utat minden 
tetszőleges faválaszték szállítására felhasználni; a rönköt, ha ez 
esetleg már a vágásban készül, lehetőleg legelőbb, de legalább is 

Erdészeti Lapok 
45 
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a szálfákkal egyidejűleg száraz időben kell leszállítani, a csúsztató 
pálya elégséges esését feltételezve. 

Ha ez utóbbi eset nem forogna fenn, ugy, hogy a fa a szá
raz pályán annak egyes pontjain megakadna, akkor a nehezebb 
választékokat is nedves időben, a vékonyabb választékokat pedig 
havazáskor és jeges pályán szállítjuk. 

Mindenesetre előnyös azonban, ha a csúsztató útnak nem 
adunk tulcsekély esést, hogy a csúsztatott fa meg ne akadjon; 
az oly csúsztató ut, a mely e tekintetben nem működik kifogás
talanul, használhatlan; ellenben előfordulhat, hogy egyik-másik 
fadarab a legjobban készített csúsztató útból is kiugrik, történik 
pedig ez leggyakrabban görbe törzsekkel; ezeket leszállítás előtt 
olyképpen kell feldarabolni, hogy az egyes darabok tengelye 
majdnem egyenes legyen. 

A gyakorlat részére ezekből az következik, hogy a hajlás
szöget olyan nagyra kell vennünk, hogy a súrlódási ellentállást 
növelő összes tényezők együtthatása esetén se szűnjék meg a 
lecsúszó fa sebessége és eleven ereje, hanem csak csökkenjen. 

A fentebbi képletekben tehát / nem átlagos értékkel, hanem 
a legnagyobb és legkisebb értékkel veendő számításba, ugy, hogy 
a hajlásszög maximumát és minimumát nyerjük; ha a számítást 
a csúsztató pálya egy meghatározott pontjára állítjuk fel, ugy ter
mészetesen a már magával hozott (kezdő) sebesség is tekintetbe 
veendő. 

Az elméleti képletek egyébiránt a csúsztató utak építésénél 
nem elegendők, mert a súrlódási együttható olyan tényező, mely
nek nagyságát előre biztosan meg nem állapithatjuk, minthogy 
az esetről-esetre változik. 

A tervezőre és építésvezetőre nézve lelkiismeretesen meg
állapított tapasztalati adatok sokkal több értékkel bírnak, mint a 
legjobb képletek; mindannak daczára az elmélet itt is hasznos 
útmutatást adhat. 

A csúsztató ut építésénél tehát a következőkre kell figyelnünk: 
60 méternél kisebb sugárral biró görbék ne alkalmaztassanak; 

szintes szakaszok, még nagy esések után is, lehetőleg mellőzendők 
és ha ezeket már egyáltalában el nem kerülhetjük, akkor azok 



661 

hossza a lecsúsztatandó fa legnagyobb hosszánál több ne legyen, 
tehát a 30 métert meg ne haladja. 

Egy szálfaszállitásra, nyári üzemre berendezett csúsztató ut 
szállító (középső) szakaszának legkedvezőbb átlagos esése mintegy 
2 5 % , a szállító szakasz átlagos esésének alsó határa 1 5 % . 

A keresztszelvények alakja. 

A csúsztató utak rendszerint ugy készülnek, hogy azokat 
szükség esetén -vontató utaknak is használhatjuk; ez legalább a 
schwarzwaldi csúsztató utaknál az eset és Förster is, az erdei 
szállítást tárgyaló müvében a csúsztató utaknak vontató utakként 
való felhasználhatásának lehetőségét, mint nagy előnyt, különösen 
kiemeli, egyúttal azonban hangoztatja a szükségességét annak, 
hogy ez esetben az építkezésnél különös tekintettel kell lennünk, 
hogy a csúsztató ut az ut jellegét elejétől fogva megőrizze. 

A Salzkammergutban az első csúsztató utaz offenseei csász. kir. 
erdőgazdasági kerület Gimbach nevü erdőrészében az 1875. évben 
épült és helyeztetett üzembe; azóta itt sok más csúsztató ut épült 
az elgondolható leghátrányosabb terepviszonyok között, mire nézve 
reámutatok Sychrowszky E. jelenlegi cs. kir. műszaki tanácsos 
által irott és az állami és alapítványi birtokok évkönyvében 1903-ban 
közzétett értekezésre az offenseei cs. kir. erdőgazdasági kerület
ben levő Ascherwald" csúsztató útról, valamint Straschilek Ferencz 
cs. kir. erdőmesternek az ischli cs. kir. erdőgazdasági kerületben 
levő Oschlachtenwald csúsztató ut építéséről az „Österreichische 
Vierteljahresschrift für Forstwesen" czimü folyóiratban közzétett 
tanulmányára. 

A csúsztató utak üzeme ma már meghonosult a magas hegy
ségi erdőkben; elegendő tapasztalatot lehetett szerezni, a mely ujabb 
csúsztató utak készítésénél fel volt használható, ugy, hogy a Salz
kammergutban meglehetősen sok csúsztató ut áll fenn, a mely a 
magas hegységi viszonyokhoz alkalmazkodik és kifogástalanul 
működik. 

Ezek a csúsztató utak majdnem kizárólag ugy készültek, 
hogy azoknak vontató útként való használatáról eleve lemondtak, 
minek következtében megjelölésükre a „csúsztató ut" elnevezés 

45* 
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tulajdonképpen nem találó, a miként azt már a bevezetésben 
tárgyaltuk. 

A csúsztató útnak vontató útként való használhatósága a 
mesterséges keresztmetszetnek olyan alakját tételezi fel, mely az 
utétól kevéssé tér el. 

A salzkammerguti csúsztató utak azonban — a gschlachten-
waldi csúsztató ut kivételével — ennek a feltételnek nem felelnek 
meg és általában fával szerelt földcsusztatóknak tekinthetők, melyek 
keresztmetszete a facsusztatóéhoz hasonló. 

Ezek nyári és téli üzemre, szálfa, tűzifa és vékony áterdőlési 
faanyag szállítására egyaránt alkalmasak, ugy, hogy útként való 
használatuk teljesen felesleges. 

Nyilvánvaló, hogy a fa árokszerü keresztmetszettel biró pályán 
csúszva, azt kevésbbé könnyen hagyja el, mint egy utat, a mely 
csak oldalvást van ellátva hárító fákkal, hogy a lecsúszó fa kiugrását 
megakadályozza; ezt a vályuszerü keresztmetszeti alakot a követ
kezőkben közelebbről vesszük szemügyre. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a magas hegységi üzemi 
viszonyok között sokkal előnyösebb, ha az elterelő vagy háritó 
fákat a csúsztató uton hagyjuk, hogy ez mindig üzemképes legyen, 
a mi különösen elemi károk folytán gyakran beálló esetleges 
használatoknál szükséges. 

Ez okból annál inkább lemondunk a háritó fák utólagos 
lecsusztatásáról, mert a csúsztató útnak újólag való felszerelése 
tekintélyes időveszteséget jelent és nagy költséget okoz, különösen 
ha a helyi viszonyok olyanok, hogy a szállító szakasz nagyobb 
része fiatalosokat metsz át, így tehát a nyom hosszában a háritó 
fákra alkalmas fa hiányzik és ezeket előbb a magasan fekvő 
idős állabokból kell szállítani. Ez a leszállítás nem oly egyszerű, 
mert ha a csúsztató ut pályája rendelkezésre is áll, a háritó fának 
szánt szálfát mégis csak kötélen való eregetéssel juttathatjuk le 
rendeltetési helyére, mert a csúsztató uton lesurranó fa a csúsztató 
pálya tetszőleges pontján fel nem tartóztatható. 

Kettős bordák fektetése. 

Árok- vagy vályuszerü keresztmetszet alkalmazása esetén 
egyenes szakaszokon vagy 200 m-es sugarat meghaladó enyhe 
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kanyarulatokban a csúsztató útnak háritó fákkal való ellátásától 
vagy felszerelésétől el is tekinthetünk, mert a lecsúszó szálfák és 
törzsmetszetek a csatornaalaku csúsztató pályán oly biztosan mozog
nak tova, hogy a kiugrás veszedelme teljesen ki van zárva. 
(10. ábra.) 

Egyenes vonalú szakaszokon a keresztmetszet egyenszáru 
háromszög alakját mutatja, melynek szárai a csatorna oldalfalazatát, 
annak alapvonala pedig a csatorna felső legnagyobb szélességét 

alkotja; a lecsúszó fa a csatorna legmélyebb pontját foglalja el 
és minden a pálya elhagyására vezető igyekezet nélkül bizton és 
nyugodtan csúszik le. (7. ábra.) 

Enyhe görbületeknél — 180 m átmérőn felül — a keresztmetszet 
egyenlőtlen oldalú háromszög alakját nyeri és pedig olyan formán, 
hogy a csatornának az az oldalfala, melynek feladata a kanyaru

latban érvényesülő röperőnek ellene hatni, a másik oldalfalnál 
meredekebben és magasabban készül. (8. ábra.) 

A lecsúszó fának a röperő behatása folytán az a törekvése, 
hogy az iv érintőjének irányában a pályát elhagyja és a kereszt
metszet előbb leirt és egyenes vonalú szakaszokra alkalmazható 
alakjánál, a csatornának nem a legmélyebb pontját foglalná el, 
hanem a megfelelő oldalon mozogna tovább, ugy, hogy annak 
kiugrása minden pillanatban lehetséges volna. (9. ábra.) 

7. ábra. 

8. ábra. 
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Az oldalfal meredekebb építése által a lecsúszó fának a 
súlyát érvényesítjük, a mennyiben ez a röperőnek ellene működik 
és a törzset kényszeríti, hogy a csatorna fenekén mozogjon tovább. 
Az egyik oldalfal emelésének az a czélja, hogy a fa kiugrását 
megakadályozza. 

A vályuszerü facsusztató pálya mindkét oldalfala mindkét 
esetben bordákkal, megfelelő hosszúságú fadorongokkal van fel
szerelve, a melyek az ut tengelyére nem merőlegesek, hanem 
ferdén feküsznek, ugy, hogy azok alsó — a csatorna fenekén 
levő — vége a lejtő irányában előre nyúlik. 

Bordáknak legjobbak a 10—15 cm vastag bükkdorongok, a 
melyek faczövekek által oly módon erősíttetnek meg, hogy a két 

9. ábra. 

egymással szemben fekvő bordák közül az egyik (az előlfekvő) a 
másikat (a hátulfekvőt) a csatorna legmélyebb pontján való talál
kozásnál kevéssé túléri; e szerint az előlfekvő borda a második, 
hátulfekvőt támasztja, ugy, hogy mindkettő a lecsúszó fa lökéseit 
könnyebben kitarthatja, anélkül, hogy kidobatnék. 

Az egyik borda túlérő végét — a mennyire ez kívánatos — 
a földbe beeresztjük. 

A bordáknak czövekekkel való megerősítése különös gondot 
nem követel, elegendő, ha a bordák mindkét végükön az elől és 
hátul beütött czövekek által fekvésükben rögzittetnek. Nagy fontos
ságú a bordák egymáshoz viszonyított fekvése; minden oldalfal 
bordasorának egy és ugyanazon lejtős síkban kell feküdnie, a 
mely síkok az átmeneteknél és a kanyarulatokban torzfelületet 
nyernek. (Az egyes bordák ekkor az illető felületnek mintegy az 
alkotói.) A bordák egyikének sem szabad tehát kiállania vagy 
mélyebben feküdnie, mert ez esetben a csúsztató ut könnyen 
megrongálódnék, a mi az üzemet gyakran zavarná. 
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A bordák és ászokfáknak egymásközti távolsága 0"5 és 2 - 0 m 
között ingadozik. Feladatuk első sorban az, hogy a csúsztató 

10. ábra. Eibl csúsztató ut. Egyenes szakasz, ferdén fekvő kettős bordákkal 
szerelve. 

útnak a csúsztatott fa vagy eső és hóviz által okozott megron
gálásának elejét vegyék. 
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Haránttalpfák és bordák hiányában a csúszó fa az uttestet 
annyira feltúrná és megrongálná, hogy a csúsztató ut igen hamar 
használhatlanná lenne; épp ugy a gyorsan lefutó esőviz, a mely 
nyáron nagy esőzések alkalmával a csatornaalaku csúsztató pályán 
összegyűl, a csúsztató utat rövid idő alatt egészen szétrombolná. 

A bordák és talpfák tehát nélkülözhetetlenek és oly helyeken, 
a hol az esés változik, különös fontosságot nyernek, mivel az átmeneti 
görbék a lecsúszó fa által erősen igénybe vétetnek; azért ott a 
bordák a legsűrűbben fektetendők. 

A bordák legkisebb távolsága — a mely 0 5 m.-nek vehető 
— azon szakaszokon tartandó be, hol 150—200 m. sugárral bíró 
éles függőleges átmeneti görbék alkalmazandók, mert ott a lecsúszó 
fa minden egyes bordát erősen igénybe vesz. 200 m. sugárral 
biró átmeneti görbéknél a bordák egymástól 1 m. távolságban 
fektetendők; egyenletes esésű szakaszokon elegendő azokat 1*5—• 
2'0 m távolságban alkalmazni. 

A talpfák távolságát az határozza meg, hogy a lecsúszó fának 
legalább 2 egymás mellett levő bordán kell feküdnie; a legkisebb 
egymástól való távolság tehát egyenlő a lecsúsztatandó legrövidebb 
fa hosszának felével; ha ennek legkisebb hossza 2 m., ugy a kereszt
talpfáknak 1 m.-nél kisebb távolságban kell lenniök; ha a lecsúszta
tandó fa legkisebb hossza 4 m., akkor a bordák közötti távolságnak 
valamivel kevesebbnek kell lenni 2 m.-né\. Ha ennek a követel
ménynek figyelmen kivül hagyásával fektetjük le a bordákat, 
akkor gyakran elő fog fordulni, hogy azokat a csúszó fa kiüti, 
miáltal üzemi zavarok állanak elő. 

Nagy eséssel és sziklás talajjal biró szakaszokon a bordákat 
és talpfákat teljesen mellőzhetjük. A csúsztató pálya fenekét azon
ban ez esetben egészen simára kell faragni, hogy a lecsúsztatandó 
fa repedését és elszálkásodását lehetőleg megakadályozzuk. 

Nem szerelt, sziklás csúsztató pályán a súrlódási ellentállás 
sokkal nagyobb, mint a bordafákkal ellátott szakaszokon; másrészt 
pedig az a bordatávolságok csökkenésével növekszik. Ez utolsó 
oknál fogva tehát ne fektessünk le több bordát, mint a mennyi 
feltétlenül szükséges, kivévén azt az esetet, ha a sürübb borda
fektetés által előidézett súrlódást arra akarjuk felhasználni, hogy a 
lecsúszó fa gyorsaságát mérsékeljük. 
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Feltétel azonban a csúsztató pálya száraz állapota, és a borda
közöknek kavicstól és kőtől való tisztántartása, ugy, hogy a fa 
csak a bordákon csuszszék a nélkül, hogy a földet érintené. 

Nedves vagy jeges pályánál a fa gyorsasága a bordák számával 

11. ábra. 

növekszik, ugy, hogy az előbbit mérséklendő, az utóbbiak egy 
részét el kell távolítani. 

Egyszerű bordák vagy ászokfák fektetése. 
A ^csúsztató ut azon szakaszain, a hol annak nyoma erős 

kanyarulatot vagy ellenkanyarulatot képez, a csatornaalaku kereszt-

12 . ábra. 

metszet a röperő erős hatása folytán többé nem alkalmazható; 
itt a metszetnek más alakot kell adnunk miként az az idecsatolt 
rajzokból látható. (11. és 12. ábra.) 

Ez ábrákon a az ászkokat, b a háritófákat, b^ az u. n. nyereg
fákat, b2 a talpgerendákat, c a támfákat, d a lejtvédő fákat jelzi. 



668 

A fának a röperő okozta azon igyekezeténél fogva, hogy az 
a csúsztató pályát a görbület illető pontjának megfelelő érintő 
irányában elhagyni törekszik, szükséges, hogy a csúsztató pályának 
a röperő hatásának irányában fekvő oldalfalát meredeken építsük, 
azt egy vagy több háritófával felszereljük és ezen kivül még a 
csúsztató pálya talpfákkal biztosított fenekének a röperővel ellen
kező irányú lejtet adjunk, illetőleg azt a röperő hatásának irányá
ban tulemeljük és a csúsztató pálya másik falát gyengébb háritó
fával a lecsúszó görbe fatörzsek által esetleg okozható rongálások 
ellen megóvjuk, és igy azok befuródását is megakadályozzuk. 

13. ábra. 

A kanyarulatok külső oldalain szükséges magasság meghatározása-

Képzeljünk valamely kanyargó és egyenletes (2 m.) szélességgel 
biró csúsztató útszakasz külső és belső ivén a sugár irányában 
egymással szemben fekvő két pontot A-t és B-t, akkor a külső 
iven fekvő A pontot annyival kell a belső iven fekvő B pont 
fölé emelni, hogy ez által a lecsúszó fa röperejének hatását lehetőleg 
ellensúlyozzuk. 

A 13. ábrára való hivatkozással fogadjuk el a következő meg
jelöléseket. 

h= a tulemelés m.-ben, 
AB = b a csúsztató ut szélessége (2 -0 m), 
a— az AB vonal hajlásszöge, 
Q— a fának súlya kilogrammokban, 
P= a röperő kilogrammokban, 
g= a gyorsulás méterekben, 
v = a csúszás gyorsasága méterekben, 
r= a csúsztató ut tengelyvonalának görbületi sugara. 
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A röperő nagysága meghatározható a következő egyenletből: 

P = = Q - V ' 2 

Ezzel szemben azon erő nagysága, a mely a fát a tulemelés 
folytán a kanyarulat belső oldala felé hajtja 

„ . Q . h 
^ b 

Hogy ez az erő a röperőt egyensúlyozhassa, akkor azzal 
egyenlőnek kell lennie; kapjuk tehát 

Q.v2 _ Q.h 
g.r ~ b 

és ebből h-t meghatározva lesz: 

b.v2 

h = 
g r 

Ebből a képletből kitűnik, hogy /z-nak annál nagyobbnak 
kell lennie, minél nagyobb a gyorsaság és a pálya szélessége és 
minél kisebb a sugár; minthogy pedig a gyorsaság az eséstől és 
a súrlódási ellentállástól függ, igy tehát a tulemelésnek annál 
nagyobbnak kell lennie, minél nagyobb az esés, minél kisebb a 
súrlódási ellentállás és minél erősebb a csúsztató pálya görbülete. 

A csúsztató ut egész szélessége b csak a szálfák szállítása 
alkalmával lesz igénybe véve; minthogy pedig első sorban szálfák 
szállításáról van szó, tehát b-nek megfelelő nagyságot kell adni. 

Ha v-t is ismertnek tételezzük fel, a mennyiben azt szálfának 
elegendő nagyságura veszszük fel, akkor h kiszámítható. 

A legnagyobb csúszási gyorsaságot a különböző faválasztékok 
között a 4—8 m. hosszúságú és 30 cm. középátmérőn felüli vas
tagságú fa éri el, ugy, hogy az esetben, ha rönkőfa is csúszta
tandó le, v-t megfelelően magasabbra kell venni, mint a szálfánál. 
Például 3 0 % esés mellett a szálfa gyorsasága 10 m., a rönkfáé 
20 m. másodperczenként és 2 0 % esés mellett szálfánál 7'5 m., 
rönkfánál 10 m. 

Hogy h-t ne találjuk igen kicsinynek, v helyére a legnagyobb 
értéket helyezzük a számításba. 
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Álljon itt egy konkrét példa: 

b = 2 m.; v = 20 m.; g- = Q-81 m.; r = 6 0 /« . ; 

_ 2 X 4 0 0 800 _ 
* ~ - 9 - 8 1 X 6 0 _ 5 8 8 - 6 

azaz 2 /«.-es csúsztató pálya szélességnél és 20 m. sebességnél 60 m. 
sugarú kanyarulatban a csúsztató pályának 1 5 3 m. tulemelést 
adunk a görbület külső felén, hogy a lecsúszó fának a kiugrása 
meg legyen akadályozva. 

V 
14. ábra. 

A kanyarulatokba egyszerű talpfákat fektetünk és pedig nem 
sugár irányában, hanem akként, hogy azok az iv sugarával olyan 
tompaszöget fogjanak be, a melynek csúcsa a belső iv vonalá
ban fekszik. 

A talpfák a mozgás irányában dűlnek és ezzel egy 60°—70° 
szöget alkotnak; a külső ivben gyökerező végek a belső ivben 
fekvő végeknél magasabban és azok mögött feküsznek. 

Kanyarulatból ellenkanyarulatba való átmenetnél a talpfák a 
csúsztató ut tengelyére merőlegesen fektetendők. A 14. számú 
ábra feltünteti a párnafák fekvését a csúsztató ut ellenkanyarula
tának szakaszában. 

A talpfák megerősítése a legegyszerűbb módon faczöve-
kek segélyével történik, melyeket azok mindkét végén beverünk. 
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A talpfák megakadályozzák a lecsúsztatandó fának erős lekopását, 
a nagyesésü részeken tehát nem ajánlatos azokkal túlságosan 
takarékoskodni és csak egész meredek és sziklás szakaszokat 
hagyjunk szereletlenül. 

A talpfákkal és kettős bordákkal való szerelés nem gyakorol 
az építési költségekre hátrányos befolyást, mert sokáig tartanak 
— kicserélésük csak 6—8 év multán szükséges — és mert ehhez 
kivétel nélkül csak tűzifát használunk, a melynek tőára a magasan 
fekvő erdőségekben — melyeket a csúsztató utakkal megnyitunk — 
igen csekély szokott lenni. Ezenkívül ez a faszerelés megakadá
lyozza az alépítmény megrongálását, melyet különben a lecsúszó 
fa és a lefolyó víz okozna s ennek következtében a fentartási 
költségeket előnyös módon befolyásolja. 

Egyenes szakaszokon, melyek vályú- és csatornaalaku kereszt
metszettel bírnak, a kettős bordákkal való szerelés feltétlenül 
szükséges, hogy ezáltal az alépítménynek a csúszó fa által való 
megrongálását megakadályozzuk és a csapadékok kár nélküli 
levezetését lehetővé tegyük. 

Hogy ily csatornák már rövid tartamú facsusztatás után 
miként néznének ki, arról azon számos földcsusztató ad képet, a 
melyek a magas hegységekben sajnos még oly gyakoriak. 

A „Forstliches Transportwesen" 30. oldalán ajánlott kipadolás 
erős esésváltozás esetén már csak azért is mellőzendő, mert az 
ilyen erős esésváltozások az elkerülhetlen üzemi zavarok miatt 
meg sem engedhetők; a lecsúszó fa a padolást rövid idő alatt 
szétzúzza, ugy, hogy a később leérkező törzsek vagy befúródnak 
és megakadnak, vagy pedig elülső végük szétforgácsolódik. 

Ez okból az esés csökkenése esetén megfelelő hosszúságú 
átmeneti kanyarokat kell betoldani, míg az esés fokozódásánál 
ez azért szükséges, hogy a csúsztatandó fa kiugrását megakadá
lyozzuk. 

A háritófák szerelése. 
A csúsztató pályánál a kanyarulatok külső oldalán szükséges 

emelkedése a pályának, miként azt az előbbi számitások már sej
teni engedik, nem érhető el csak azáltal, hogy a csúsztató pálya 
fenekének az iv középpontja felé sugár irányában megfelelő erős 
lejtet adunk, mert ez az emelkedés erős esésnél 3 m.-t is kitehet 



15, kép. Barengraben-csusztató-ut. 
Faszerelés egyszerű haránt-talpfákkal és háritó-fákkal (kanyar). 



16. kép. Bárengraben-csusztató-ut. 
Faszerelés egyszerű haránt-talpfákkal. 
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és a talajt ilyen hajlással előállítani sok esetben, különösen sziklás 
részeken, nehéz és költséges lenne. 

Ez okból a szükséges tulemelést részben azáltal igyekszünk 
elérni, hogy a kanyarulat külső oldalára háritófákat fektetünk és 
pedig a szükséghez képest egyet vagy többet, a melyek egész 
hosszukban egymáson feküsznek és egymással szilárdan össze 
vannak kötve (lásd a 15. és 16. képet). 

A háritófákat ugy kell megerősíteni, hogy azok a vastag 
végükkel lefelé feküdjenek; egymáson nem érnek tul, hanem 
mindkét végükön csapozás által összeköttetnek és fa vagy vas
szegekkel erősíttetnek meg; ekként a háritófák a kanyarulat suga
rának megfelelő merev fakeretet képeznek. 

A háritófáknak a talajhoz való megerősítését mindkét oldalon 
beütött faczövekekkel eszközöljük, hogy azoknak oldalt való eltoló
dását megakadályozzuk. 

Ha két vagy három háritógerendát teszünk egymásra, akkor 
az alsót talpgerendának, a másodikat nyeregfának és a harmadikat 
felső nyeregfának nevezik; az egymáson fekvő háritógerendák 
erős fa- vagy vasszeggel összeköttetnek. A felső nyereggerenda 
szükség esetén oldaltámot is nyer megfelelő hosszúságú és vastag
ságú csövek alakjában (lásd 11. és 12. ábrát), melyet a földbe 
ütünk, ha csak nem töltjük ki a háritófák mögötti teret földdel, 
miáltal ezek a legjobb támasztékot nyerik. (Folyt, köv.) 

A jegenyefenyő tenyésztése. 
Tanulmány. (Folytatás.) 

nnak kapcsán, hogy a jegenyefenyő elterjedési köre, a mint 
az előzőkben ki van mutatva, az utóbbi időben szűkebbre 
szorult, az a közelfekvő kérdés támad, hogy miként tar

tották fönn őseink a jegenyefenyőt, mely vágható korú állabjainkban 
a neki megfelelő termőhelyeken szép számban maradt reánk, 
holott régente a gazdasági viszonyok még sokkal fejletlenebbek 
voltak, mint mostanában. 
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Elődeink sok helyt őserdőben vágtak, melyeknek reánk szár
mazott azon maradványai, melyek a luc- és jegenyefenyő közös 
előfordulási övében terülnek el, arról tanúskodnak, hogy benne a 
jegenyefenyő volt túlnyomó; s ez nem is ejthet csodálatba, ha 
meggondoljuk, hogy e fanem ifjú korában jobban birta el a koros 
egyedek árnyékát és sikeresebben küzdött az elnyomatással, mint 
a fénykedvelőbb lucfenyő, tehát a magasabb korfokokba is arán} lag 
nagyobb számban léphetett. 

A ritkán álló hatalmas törzsek között az őserejében lévő 
talajt buja fiatalos fedte, mely a kíméletlen használat dacára teljesen 
elegendő volt arra, hogy az uj állabot megalkossa, s az akkoriban 
igen elterjedt szálalás fajföntartás szempontjából a jegenyefenyő 
természetének és igényeinek kitűnően megfelelt. 

Ámde ott is, a hol a szálalást már régebben a vágásos gazdaság 
váltotta fel, pl. nagy fafogyasztó üzemágak, kivált bánya- és kohó
telepek közelében, még a mult század elején határozott szabály 
volt, hogy a vágásokon elegendő számú magfa hagyassék állva 
és valószínű, hogy ily uton keletkeztek azok a nagy átlagban is 
szép állabok, melyekben jelenleg használunk. A fokozatos felújító 
vágásnak oly neme volt ez, melynél az anyafák eltakarítása sok 
esetben abbamaradt. Itt-ott benőve idős állabokban ily vén mag
fákat elég nagy számban lehet találni, legtöbbjük azonban már 
régen áldozatul esett a szélnek és enyészetnek. 

Ismét másutt (s talán később) a használat térbeli elszórtsága, 
vagyis az az eljárás, hogy nem képeztek összefüggő nagy vágá
sokat, hanem majd innen, majd onnan hasították ki az épen szük
séges vágásterületet, tartotta fenn a jegenyefenyőt, mely hosszú 
idő után bár, de mégis csak bevetült oldalról. A könnyebb magvu 
és érzéketlenebb lucz azonban ilyenkor már gyakran lépett vele 
versenyre. 

De még a régi idők u. n. tarvágásain is több kilátás volt 
a jegenyefenyő felújítására, mint most, s legfőképen azoknak töké
letlen kidolgozása kedvezett nekie. Hajdan a favágó, még tűzifa-
nyerés czéljából is, csak a legjobban hasadó törzseket vágta le, s 
tutajfának is inkább a könnyebb luczfenyőt szedték ki, a vágásban 
pedig sok csavart növésű vagy egyébképen hibás fa maradt, 
melyek magtermése a netán már eleve meglévő csemetéket idővel 
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kipótolta teljes állabbá. Erre enged következtetni többek között 
az is, hogy idős állabjaink nagyobbára nem teljesen egykorúak. 

Elődeink tehát majd öntudatlanul, majd szándékosan meg
adták a jegenyefenyőnek létfeltételeit, mely ilyképen elég nagy 
elterjedésben maradt reánk. Ott, a hol hibákat követtek el, a ter
mészet — habár lassan — jóvá tette azokat, s nem érezte senki 
sem szükségét annak, hogy a kihasznált területek felújítása gyor-
sitassék. 

Van azonban egy átmeneti korszak az erdőgazdaság fejlő
désében, a mikor a termények kihasználása aránylag belterjesebbé 
válik, mint az erdő felújítása és ápolása; ez időpontig a természet 
végzi elég sikeresen az erdő fentartását, ettő! kezdve azonban 
működése megbénul vagy ki nem elégít. 

Ez a korszak beállott akkor, a midőn 4—5 évtized előtt a 
faszükséglet nőtt és erdeink fokozott kihasználás alá vétettek. Az 
egymás mellé sorozott nagy vágásokat kopaszra tarolták, vagy csak 
magtermésre alkalmatlan korcsokat hagytak vissza rajtok; termé
szetes felujulásra tehát többé számítani nem lehetett. De másrészt 
az értéket nyert erdőben nem is akartak volna már oly soká várni, 
mig az erdő a természet kegyelméből nagysokára megtelepült; 
nagyobb mértékben kezdték tehát a mesterséges erdősítést űzni 
oly fanemekkel, melyek könnyen megtelepithetők. Ez időből szár
mazik tengernyi elegyetlen luczfiatalosunk, a melyek jövő fejlő
dése bizonyos aggálylyal tölt el. Értjük itt természetesen azokat a 
tiszta luczíenyveseket, a melyek a jegenyefenyő természetes elő
fordulásának övében terjednek el, mert hiszen azon fölül a tiszta 
lucfenyves is teljesen természetszerű és sokkal kevesebb veszély 
fenyegeti, mint az alantabb oly nagy kiterjedésben telepitett luc-
fenyveseket. 

Az a kérdés, hogy miért kell a jegenyefenyő pusztulását és 
a tiszta luczfenyvesek terjedését sajnálnunk, már többször volt 
értekezés tárgya az Erdészeti Lapokban. Az 1876. évi kötet 
I. füzetében Pausinger József, az 1886. évi XI . füzetben pedig 
Tavi Gusztáv száll sikra a jegenyefenyő érdekében. Utalva ezen 
egyaránt kiváló czikkekre és kerülve a tankönyvekből ismeretes 
részleteket, legyen elég e helyen a jegenye- és luczfenyő között 
rövid párhuzamot vonni. 



Az összehasonlítás alapjául természetesen oly termőhelyen nőtt 
állabokat és azok fatermését kell vennünk, a mely a luczfenyőnek 
és jegenyefenyőnek egyaránt megfelel. A jegenyefenyő előfordu
lásának alsó határán, különösen ha nem tömeges hegységről van 
szó, a luczfenyő igen laza szövetű, taplós fát termeszt és a lucz-
állabok ugy a faanyag értékére, mint az erdőnevelés biztonsága 
(a fenyegető veszélyek) szempontjából feltétlenül hátrányban van
nak a jegenyefenyővel szemben és viszont a jegenyefenyő felső 
határán a luczfenyő bír - valószínűleg a tömegnövekvés terén — 
bizonyos előnynyel a jegenyefenyő felett. Főleg azt az elég széles 
tenyészövet kell tehát szem előtt tartanunk az összehasonlításnál, 
a hol egészben véve mindkét fenyőfaj egyaránt otthonos. 

A szóban forgó két fenyőfaj tömegnövekvési viszonyai közel 
egyezőek, mégis azonban a jegenyefenyő produkál valamivel 
nagyobb fatömeget. Feistmantel (általános fatermési tábla) szerint 
ugyan az I. termőhelyen és 100 éves korban lucz- és jegenye
fenyő egyaránt 1098 ms íatömeggel bir hektáronkint, az ujabb 
fatermési táblák némelye azonban a jegenyefenyő nagyobb 
tömegtermelését mutatják ki. így pl. Baur szerint hasonló feltéte
lek mellett a luczfenyő fatömege 902 m%, a jegenyefenyőé 1060 m3. 
Eichhorn dr. a jegenyefenyő, Schwappach a luczfenyő fatömeget 
az I. termőhelyen 1100 m3-re\ mutatja ki. E mellett azonban a 
luczfenyvesből előhasználatképpen a véghasználati fatömegnek 
csupán 25%-át, a jegenyefenyvesből ellenben 30—40%-át, sőt 
többet lehet nyerni. A jegenyefenyő tömegtermelése tehát, külö
nösen az előhasználat utján nyerhető fatömeget is figyelembe véve, 
valamivel nagyobb a luczfenyőnél, a mi az í r^ - te rmelésné l a 
jegenyefenyőnek valamivel csekélyebb egységárait részben vagy 
egészen ellensúlyozhatja. 

A jegenyefenyő valamivel vaskosabb és ágtisztább a lucz
fenyőnél; műszaki alkalmazhatóságuk, hordképességük, hasadé-
konyságuk, tartósságuk egyenlő s csupán a fajsulyra nézve mutat
kozik különbség, a mely nyers állapotban elég tetemes (lucz
fenyő 0 7 3 , jegenyefenyő F00), légenszáradt állapotban azonban 
már majdnem elenyészik (0 -47 és 0'48), tehát az alkalmazhatóságra 
nézve lényeges befolyással nincsen. Ha ennek daczára a jegenye
fenyő fiirészáru ára jóval kisebb mint a luczfenyődeszkáké, ez annak 
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tulajdonítandó, hogy a luczfenyő fája tovább tartja meg természetes 
világos szinét, mig a jegenyefenyő csakhamar megszürkül. Ez a 
körülmény ott, a hol a jegenyefenyő mint szálfa és gerenda biz
tosan értékesíthető, a tőárra nem hat ki s ennek köszönhető, hogy 
mindezideig tövön való eladásoknál mindkét fenyőfaj rendszerint 
egy és ugyanazon főárral kel el, illetőleg a becsértékben együt
tesen szerepel. A vevő azonban a luczfenyőt, ha nem ad tul rajta 
gömbölyű állapotban, túlnyomóan fürészárura dolgozza fel, a 
jegenyefenyőt ellenben, daczára nagyobb nyers súlyának, inkább 
tutajba köti és mint szálfát értékesiti. 

Egészben véve mégis egyenlő alkalmazhatóság mellett egyenlő 
vagy közel egyenlő tömeg- és pénzhozamokat nyújt mindkét fanem 
s mindenesetre a jegenyefenyőt kell ama legértékesebb fanemnek 
tekinteni, a melylyel latófenyveseink a legtöbb helyen elegyülhetnek. 
E tekintetben a vörösfenyő, a termőhely iránti válogatós természete 
s a luczfenyővel való tartós elegyítés nehézségei miatt, korántsem 
kelhet versenyre a jegenyefenyővel. 

A mi pedig luczfenyveseinknek jegenyefenyővel való elegyí
tését szükségessé teszi, az a gazdaság, a tenyésztés biztosabbá 
tételének érdeke. Ismeretes, hogy fenyőféléink között a lucz- és 
erdei fenyőt fenyegeti legifjabb korától kezdve ugy a szerves, 
mint a szervetlen természet köréből a legtöbb veszély, mig ellen
ben a jegenyefenyőt ezek sokkal kisebb mértékben fenyegetik s 
egy részükkel szemben a jegenyefenyő, ha fel is lépnek, nagyobb 
visszaszerző-képessége által is meg van védve, illetőleg a károsí
tást könnyebben és kevesebb növedékveszteséggel heveri ki. 
Pausinger az idézett helyen erre vonatkozólag helyesen mondja, 
hogy „ha már a luczfenyő mint jelesebb és értékesebb haszonfa 
mindenesetre figyelmet és ápolást érdemel, de éppen ezért azon 
kell lennünk, hogy ezen fanemü állabjainkat jegenyefenyő és bükk 
mérsékelt közbeelegyitésével ellentállóbbá és életképesebbé tegyük". 

A szervetlen természet köréből az alig záródott luczfiatalost 
a hónyomás teheti hézagossá, mig a jegenyefenyő ettől alig szen
ved. A jégeső által megsértett fiatal luczfenyő kérgén át a gomba
fertőzésnek számos utja nyilik, mig a jegenyefenyő ily külső sérü
léseket könnyebben kihever. 

A magasabb korban főleg a vihar veszélyezteti a fenyveseket; 



679 

ámde hegyvidéki erdeink gazdasági rendjének eme nagy meg
rontója a jegenyefenyőt, mely erős szivgyökerét sekély talajon is 
a talajágy repedékeibe mélyíti, jóval nehezebben dönti ki, mint a 
luczfenyőt, a melynek gyökérzete mély talajon is a talaj felszíné
hez közel terjed szét és nélkülözi az erős karógyökeret. 

Hogy mennyire garázdáikod hátik a vihar tiszta luczfenyvesekben, 
arra közelfekvő példát nyújtanak a máramarosi tiszta luczfenyő-
erdőkben időszakonkint meg-megismétlődő széldöntvények, melyek
nek száz meg száz holdra terjedő állabok estek áldozatul, mig 
ellenben pl. a Vág és Garamvölgy erdei eddig ily nagyobb mérvű 
károsításoktól mentek maradtak, nézetünk szerint főleg azért, mert 
a jegenyefenyő az idős állabokban itt még nagyobb mennyiségben 
előfordul, mely az elegyes erdőben a luczfenyőnek mintegy 
támaszul szolgál és a szél erejét megtöri.*) 

A szerves természet kárositói, a rovarok és gombák főleg a 
szélvihar vagy más külső behatás (pl. legeltetés) következtében 
már megrongált, ellentálló erejében megfogyatkozott erdőkben 
lépnek fel veszélyes mértékben. Ebből már eleve az következik, 
hogy az a fanem, amely azoktól kevesebbet szenved, emezektől 
is inkább megkíméltetik. S valóban a szél által megingatott lucz-
fenyvesben a folyton ott lappangó betűző szú összes fajrokonaival 
együtt csakhamar káros mértékben elszaporodhatik. 

A rovarvilágban jóval hosszabb sora van a luczfenyő veszélyes 
kárositóinak, minta jegenyefenyőéinek. Hogy csak egyet,emlitsek fel, 
a mely a külföldön a luczfenyőfiatalosokban igen érezhető károkat 
szokott tenni, a Hylobius abietis nevü ormányos, mely a cseme
ték tövét rágja körül, a jegenyefenyőnek keveset árt s az e fanem 
tenyésztésével kapcsolatos fokozatos felújító vágás már egymagában 
is óvszer e rovar elhatalmasodása ellen. 

A jegenyefenyőnek károsodás esetén megnyilvánuló nagyobb 
visszaszerző képessége, melynél fogva rajta a káros rovarok és 
részben a gombák is kevesebb kárt okozhatnak, mint a könnyen 
betegeskedő luczfenyőn, az elvesztett tülomb ujrafejlődésében, 
kisebb sebek könnyű behegedésében, a fajföntartás szempontjából 
véve a gyakori és bő magtermésben, a természetes felujulás 

*) Tavi O. id. h. 
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könnyüségében és még néhány más jelenségben nyilvánul. Ide 
sorolható a jegenyefenyő tuskóinak ismeretes és elég gyakori 
benövése, elvesztett csúcshajtások könnyű pótlása (kandeláber- és 
lyra-alaku fenyők), ledőlt jegenyefenyők felfelé álló ágazatának 
önálló tovafejlődése és végül a jegenyefenyő tuskóin néha, habár 
igen ritkán észlelhető sarjadzás. 

A magasabb rendű állatok károsításaitól, különösen a legelő 
marhától és vad rágásától a jegenyefenyő, melynek puha fiatal 
hajtásait az állatok rendkívül kedvelik, a luczfenyőnél is többet 
szenved, de viszont a jegenyefenyő tenyésztésével járó fokozatos 
felújító vágás, illetőleg természetes felújítás e károkat még leg
inkább teheti elviselhetőkké s azok sokkal kevésbbé érezhetők, mint 
ritka ültetésekben. E tekintetben kedvező felújítási körülmények 
között a használatok olyképen szabályozhatók, hogy a legelő 
állatok minden tilalmazás nélkül is távol tartatnak a felújítás alatt 
álló területekről, amint erre Bund Károly emlit fel egy bajor
országi példát „Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből" czimen 
az E. L. 1901. évi III. füzetében megjelent közleményében. 

A gyökérzetnek a legelő marha által való megsértésétől és 
annak következményeitől a sekély gyökérzetü luczfenyő sokkal 
többet szenved a jegenyefenyőnél. 

Már ez a futólagos, részleteket kerülő szemle is meggyőzhet 
arról, hogy valamely fiatalosról, ha benne a luczfenyőhöz kielégítő 
mértékben vegyül a jegenyefenyő, sokkal biztosabban remélhető, 
hogy legelőnyösebb vágatási koráig ép és jövedelmet nyújtó 
marad, mintha egyedül luczfenyő alkotja. Oly körülmény ez, mely 
miatt a jegenyefenyőt a közös tenyészövben a luczfenyő nélkülöz-
hetlen társának kellene ismerni akkor is, ha termékeinek értéke 
kisebb volna. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a jegenyefenyővel 
vegyes fenyőerdők magasabb korig maradnak jó záródásban és 
tömegdusabbak, mint a legtöbb ugyanoly korú tiszta luczfenyves. 
A vegyes fenyőerdőben vagy a tiszta jegenyefenyvesben éppen 
ezért kár nélkül valamivel magasabb vágásfordulók alkalmazhatók, 
mint a tiszta luczfenyvesben, ami pénzügyi szempontból sem 
aggályos, mert a felújítási idő alatt ritkább állásba kerülő jegenye
fenyők nagy tömegnövekvéssel birnak. 

A jegenyefenyő jelenléte azonban még más okokból is kívánatos 
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lehet. Ismeretes, hogy a jegenyefenyő jelenléte valamely állabnak 
természetes felujulását mennyire megkönnyíti és elősegíti. A tiszta 
luczfenyves természetes uton való felújítása ugyan nem lehetetlen, 
de azon gazdasági viszonyok között, a melyekben a mi erdeink 
ez idő szerint még vannak, kevés kivételes esettől eltekintve, nehezen 
keresztülvihető és nem gazdaságos müvelet. Szállító eszközeink 
hiányosak, termelésünk nyers. A kihasználás nem lehet eléggé 
fokozatos és átmenetes, a záródás hirtelen megszakad s a szabadabb 
álláshoz nem szokott luczfenyőkkel a vihar gyorsan végez. De nem
csak ez a baj, hanem az is, hogy a döntésnél nálunk sok törzs 
sérül meg, a mi a luczfenyőt erősen megrongálja és müfaértékét 
alább szállítja. Az átmenetes ritkítás a jegenyefenyőnél is kívánatos, 
a nyers, durva döntést és közelítést a jegenyefenyő is megsinli, 
de sokkal kevésbé, mint a luczfenyő, ugy, hogy azon állabokban, 
a melyek elegyaránya olyan, hogy a luczfenyő a vetővágás alkalmával 
legnagyobbrészt kihasználható s a visszamaradó állabrész túlnyomóan 
jegenyefenyőből és más fanemekből áll, a fokozatos felújító vágást 
a mi kezdetleges viszonyaink között is sikerrel és a jelenlegi 
eljárásnál tökéletesebb kivitelben alkalmazhatónak tartjuk. Már 
pedig a természetes felújítás, egészen eltekintve a jegenyefenyő 
fenntartásának érdekétől, más okokból is érdemes arra, hogy az 
eddiginél jobban felkaroltassék és jövendő alkalmazása éppen a 
jegenyefenyő tenyésztése által is megkönnyittessék. Ilyen ok a 
hosszabb időre kiterjesztett felújítási időtartam alatt az anyaállab 
törzsein s különösen a jegenyefenyőn jelentkező tetemes vigály-
növedék kiaknázása, ilyen az elegyes állabok nevelésének szükséges
sége és a talaj termőerejének fenntartása, a légköri csapadékok gyors 
lefutásának meggátlása, némely, a tarvágás után egyáltalában nehezen 
felújítható területek sikeres felújítása, az erdősítési költségek csökken
tése stb. A természetes felújítás szélesebb körű alkalmazására 
azonban a jövőben valószínűleg a munkabérek emelkedése és 
a mesterséges erdősítési munkálatokhoz rendelkezésre álló munkaerő 
elégtelen volta is fog vezetni. A kínálkozó és most oly sok helyen 
ridegen visszautasított természeti erők segítségét mindinkább igénybe 
fogjuk venni, mert akár a kivándorlás miatt, akár iparunk fel
lendülése miatt a napszámbérek hova-tovább emelkednek és a 
mesterséges erdősítéshez szükséges munkaerő már ma is sok 
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helyen alig szerezhető meg. Az erdősítést végző olcsó munkaerő, 
másutt jobb keresetet találván, fogy és vasútépítés vagy más hasonló 
keresetforrás nem egy helyen zavarba hozza az erdőgazdát a 
munkaerő elvonása által. 

Ez a körülmény is a természetes felújításra utal, melylyel a 
mesterséges erdősítések tetemesen megszoríthatok. 

Az eddigi fejtegetések alapján e szerint a gyakorlati kivitel 
szempontjából a következő feladat hárul reánk: 

1. Tiszta vagy elegyes jegenyefenyvesek fenntartása azok 
természetes felújítása által; 

2. a jegenyefenyő alátelepitése más fanemek alá; és 
3. a jegenyefenyő megtelepítése tárra vágott területeken vagy 

tisztásokon. (Folyt. köv. 
* P * C 

IRODALOM. 

I. Lapszemle. 

Az erdő károsodása j égve rés ál tal . A mariabrunni cs. kir. 
erdészeti kísérleti állomás közlönyének, a Centralblatt f. d. ges. 
Forstwesen idei június havi füzetében Böhmerle Károly érdekes 
közléseket tesz azon nagymérvű jégverés következményeiről, a mely 
éppen 10 év előtt, 1894. június 7-én a bécsi erdőt érte. 

Néhány nappal a zivatar után a kisérleti állomás a purkers-
dorfi cs. kir. erdőgondnokság „Rabenstein" nevü tagjában több 
kisérleti területet jelölt ki egy bükkfiatalosban a jégverés következ
ményeinek tanulmányozása végett. A levert ágakon és leveleken 
kivül ekkor mi sem vallott arra, hogy a jég tetemes kárt okozott, 
sőt a kár két hónappal később sem volt szembetűnő. De már a 
következő évben észre lehetett venni, hogy az 1894. év hossz
hajtása majdnem valamennyi törzsecskén elhalt, és hogy a törzsecskék 
nyugati oldalán, a honnan a zivatar jött, a kéreg helyenkint leválik. 
A kéreg alatt a jégdarabok odaütődéséből származó gödrök és 
ezek szélén a kezdődő behegedés volt észlelhető. 

Azóta 10 év telt el, de a sérülések ma is észlelhetők. Főleg 
a száraz csúcshajtások, amelyek számos törzsön még rajta vannak, 
tesznek erre figyelmessé. Közelebbi vizsgálatnál azt találjuk, hogy 
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nemcsak az 1894. évi, hanem 3—4, sőt több évi hosszhajtás 
száradt el a jégverés következtében. Az életben maradt törzsrészek 
kérgén a sebhelyek és forradások még tisztán láthatók. Az akkor 
15—18 éves, ma tehát 2 5 - - 2 8 éves bükkfiataloson tehát külsőleg 
is észlelhető a 10 év előtti jégverés károsítása, de még szembe
tűnőbb a fák belsejében, a hol a benőtt sebhelyek körül álgeszt-
szerü, pathogen képződmények észlelhetők. 

Hasonló volt a jégverés következménye az erdei és vörös
fenyőn, de ezeken sok sebhely még ma sem forrott be. 

A jégverés tehát főleg a hossznövekvésre folyt be károsan, 
ezenfelül azonban a jövendő fatermés minőségét is lényegesen 
csökkentette. 

Régi szántókon telepitett fenyvesek elhalásának oka. 
Általánosságban a gyökérgombákról (Polyporus annosus. Trametes 
radiáperda) tartják, hogy a gyökerek korhadását okozzák. Gyökér-
korhadás következtében Poroszországban sok régi szántókon 
telepitett erdei fenyves pusztult el, vagy pusztulófélben van. A baj 
megakadályozására irányuló vizsgálódások eredményéről Albert dr., 
eberswaldi tanár számolt be egyik porosz erdészeti gyűlésen. 

Előadó elsősorban kiemelte, hogy eddig még nem sikerült 
ezen gombával egészséges gyökeret megfertőzni, a miből azon 
következtetés vonható le, hogy nem az a gomba okozza a gyökerek 
elhalását. Ez a feltevés abban is talál megerősítést, hogy a gomba 
olyan talajban is található, melyben a gyökerek egészségesek. Ezek 
után tehát feleslegesek a gomba terjedésének megakadályozását 
czélozó óvóintézkedések. 

Runnebaum volt az első, ki kimutatta, hogy nem minden 
beteg gyökeret fertőzött meg a gomba, sőt azt is kimutatta, hogy 
a gyökerek előbb haltak el és csak azután lettek gomba által 
megtámadva. 

Előadó vizsgálódásainak színhelyéül 50—60 éves, részben 
erdőtalajon, részben pedig régi szántóföldön telepitett erdei fenyő 
állományokat választott. Az erdőtalajon álló állomány egészséges, 
a szántón telepitett pedig kihalófélben van. A talajpróbák azt 
eredményezték, hogy a talaj vegyi alkotórészeiben alig volt 
különbség az erdő és a szántótalaj között; tehát nem a talaj el
szegényedése lehet oka a gyökér korhadásnak. 
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A talaj fizikai tulajdonságait illetőleg azonban előadó azt 
találta, hogy a szántótalaj sokkal tömöttebben volt rétegezve, mint 
a régi erdőtalaj; Ramann talajlikacsossági mérője szerint a szántó
föld „nagyon tömötten rétegezett", mig ellenben az erdőtalaj 
„közép tömött". Már pedig köztudomású dolog, hogy a tápsók 
bősége valamely talajban csak akkor hat kedvezően, ha a talaj 
fizikailag is jó állapotban van, vagyis, ha a viz és levegő hatása 
érvényesülhet benne. Minél nagyobb a talaj likacsossága, annál 
jobb a termőhely. 

Egy másik esetben előadó azt találta, hogy a régi szántó
talajban 50—60 c/?z.-nyi mélységben tömött agyagréteg volt, mig 
az erdőtalajban az átmenet a televény és agyag között fokozatos 
volt; a talaj ásványtani összetételében alig volt különbség. 

Ezek után előadó odanyilatkozik, hogy a régi szántótalajon 
telepitett erdei fenyvesek elhalását nem lehet közvetlenül meg
akadályozni. Ajánlatos az erdei fenyőt nem tisztán, hanem gyertyánnal, 
vagy ákáczczal elegyítve telepíteni, különösen az utóbbi ajánlatos 
azon tulajdonságánál fogva, hogy hosszú gyökereivel a talaj kemény 
rétegeit áttöri. A bajon műtrágyázással is iparkodtak segíteni; ha 
ez eredménynyel járt, ugy az előadó szerint, annak tulajdonitható, 
hogy műtrágyázás által a talaj fizikai tulajdonságai javultak. 

(Deutsche Forstzeitung.) G . . . o. 

II. Könyvismertetés. 

Dr. Eckstein K á r o l y : Die Technik des Forstsehutzes gegen 
Tiere. (Az állatok elleni erdővédelem technikája.) Útmutatás erdő
tisztek, erdészeti altisztek és magánerdőbirtokosok részére az óvrend-
szabályok és irtó eljárások foganatosítására. Berlin 1904. Parey 
Pál kiadása 8°, 188 old., 52 képpel. 4 M. 50 pf. 

Fenti czim alatt jelent meg a közelmúltban Dr. Eckstein, az 
eberswaldei porosz kir. erd. akadémián a zoológia tanárának igen 
értékes könyve, melyről alábbiakban röviden referálni óhajtok. 
Szerző kerülve minden elméletet, tisztán gyakorlati szempontból 
tárgyalja az erdővédelmet, elősorolva mindazokat a védekezési-, 
óvási- és irtó-módszereket, melyeket az erdőre káros mindennemű 
állatok ellen hathatósan foganatosítani lehet. Azért csak rövidén 
írja le a kárositókat, feltételezvén, hogy a védekező már ismeri 
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azok életmódját, sajátos tulajdonságait. Ellenben már bővebben 
irja le a védekezési és irtási módszereket, az azoknál használt 
eszközöket, anyagokat, azok mibenlétét, árát, beszerzési forrását; 
tájékoztat a védekezés vagy irtás költségeiről, az időpontról, amikor 
azok legsikeresebben keresztülvihetők. Mindezen útmutatások a 
gyakorlati erdész kezében nagy fontossággal birnak, mert igen 
gyakran szeretne védekezni valamely károsító ellen, de nem tudván 
a hozzá szükséges anyagok, szerek beszerzési forrását, árát stb., 
kénytelen tervével felhagyni, vagy pedig a hosszas utánjárás folytán 
annyi időt vészit, hogy amikor végre beszerzett volna mindent, 
már elkésett a védekezéssel. Eckstein müvének főelőnye pedig 
mindezeknek a hasznos tudnivalóknak felsorolásában rejlik, annyival 
is inkább, mivel hiába keresnénk erre vonatkozólag más szakba
vágó müvekben tájékoztatást. 

A kárositókat a következő három pont szerint tárgyalja: 
1. a károsító; 2. a kár mibenléte; 3. a védekezés. A tárgyalt káro
sítok pedig következőleg vannak csoportosítva: 

Kártékony gerínczesek. Emlősök: Vakond, mókus, egerek, 
poczkok, nyulak, őz, szarvas, dámvad, vaddisznó, házi disznó, 
szarvasmarha, kecske, ló. Madarak: Harkály, pinty, szajkó, fajd. 

Kártékony rovarok. Bogarak : Cserebogár, diszbogarak, pattanó 
bogarak, spanyol légy, orrmányosok, szúfélék, czinczérek, levelészek. 

Hártyás szárnyuak: Levéldarazsak. Lepkék: Szenderek, szövő
lepkék, bagolylepkék, araszolok, molypillék, levélsodró lepkék. 

A többi rovarrendekből: a kétszárnyúak, csőrös rovarok és az 
egyenes szárnyuak. 

Függelékül pedig táblázatos kimutatás mintákat közöl az irtás 
vagy védekezés adatainak rendszeres bejegyezhetése czéljára. 

Szemelvényül rövid, vázlatos kivonatban a Lasiocampa pini 
tárgyalását óhajtom bemutatni. 

Lasiocampa pini 1. A károsító. A hernyó, báb, pillangó, peték 
rövid jellemző leírása, a károsító életmódja, generácziója. A káro
sítás ideje. 

2. A károsítás. Majdnem kizárólag csak az erdei fenyőt 
támadja meg rudas és öreg korban. 

A fiatal hernyók a tük oldalát, az öregebbek a tűket tövükig 
rágják le. 
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A károsítással fellépő jelenségek: Az Anomalon circumflexum 
nevü fürkésző darázs elszaporodása, a kakuk összeverődése, az 
ürüléknek a talajtakarón való összegyülemlése. 

3. Védekezés. Óvóintézkedések, a) Próbagyüjtés. Ez a czélból 
történik, hogy meggyőződést szerezzünk, hány hernyó telel át egy 
törzs körül; a munkásnő a törzstől egy méter sugáru körben 
közönséges gereblyével, vagy ásóval felemeli az almot, vagy moha
réteget és azt pontosan, szorgosan átkutatva, a talált hernyókat 
fazékban összegyűjti. A törzs körül talált hernyók számát a munka
felügyelő táblázatban feljegyzi. A próbagyüjtés állabonként történik, 
egyenlő nagyságú területen, hogy a gyűjtés eredményei össze
hasonlíthatók, esetleg a mult évi eredménynyel összevethetők 
legyenek. A gyűjtés őszszel történik és ha az akkor nyert ered
ményben nem bizhatunk, február havában ismételjük. Az egy törzs 
körül talált hernyók számából általános szabályt nem lehet fel
állítani, hogy mikor kell enyvezni, mert ez mindig függ a termő
helyi viszonyoktól és az állab korától. Most tisztuló fiatalosokban 
30—40, öregebbekben 50 hernyónál több és öreg állabban 80—100 
hernyó képes egy-egy törzset tönkretenni. 

Irtó intézkedések. Enyvezés. a) Előkészítő munkák. Ha a próba
gyüjtés által meggyőződtünk arról, hogy enyveznünk kell, mindenek
előtt megállapítjuk az ellepett állabok határát. Ennek megtörténtével, 
hogy ugy a munkában, mint az anyagszükségletben megtakarít
hassunk, az enyvezendő területeket kellően áterdőljük. Ennek utána 
kiszámítjuk az enyv-szükségletet: az enyv tömege egyenlő egy 
oly szalagnak a köbtartalmával, melynek szélességét és vastagságát 
tapasztalati adatok alapján állapítjuk meg, a hosszát pedig az összes 
fák kerületének az összege adja. Utóbbit termési táblákból számítjuk 
ki. Jelen esetben elegendő 3 cm széles 3—4 mm vastag enyvgyürü. 

Szerző e helyen 3 táblázatot közöl, melyből a gyürüvastagság 
és szélesség, valamint a különféle kor és termőhely szerint kiolvas
hatjuk a szükséges enyvmennyiséget súlyban és köbtartalomban. 

Az enyv következő gyárosoknál szerezhető be : Schindler & 
Mützell Stettin; Heinrich Ermisch, Burg; St. Wingenroth, Mann-
heim; P. Hoffmann, Freiberg i. S.; I. Hitz, Prag stb. 

Hogy mily óriási mennyiségekben használták a hernyóenyvet, 
mutatják a következő számok: 1891-ben Németországban fel-
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használtak 45.133 métermázsát, 1898-ban még 20.000-et, 1901-ben 
már csak 1000 métermázsát. 

Egy métermázsa ára 1L75 és 16 márka között változik. 
Az enyvet idejekorán kell rendelni a következő feltételek 

kikötése mellett: 
1. Az enyv fajsúlya oly kicsi legyen, hogy az maroknyi 

nagyságú darabokban vizbe dobva, azon uszszék. 
2. Oly sűrűségű legyen, hogy az enyvgyürük még nyáron 

se folyjanak szét. 
3. Hogy a szállítási idő betartassák. 
Egyenlő jó minőségű enyvek közül mindig annak a gyárnak 

az ajánlatát fogadjuk el, a honnan a szállítási költségek kisebbek. 
b) A simítás. A durvakérgü erdeifenyők cserepes kérgét 

enyvezés előtt vonókéssel le kell simítani a következő okokból: 
1. hogy az enyv a kéregre egyenletesen rátapadhasson, 

2. hogy az enyvezés munkája megkönnyittessék, 3. hogy enyvet 
takarítsunk meg. 

A simítást rendesen mellmagasságban végezzük. Az így 
készült szalagnak 20—25 cm szélesnek kell lennie. E munkát 
február végéig be kell fejezni, hogy az enyvezéssel el ne késsünk. 
Tartós esőben hagyjunk fel a simítással, mert az átázott kérgen 
az enyv nem ragad meg. 

c) Az enyvezés. A 100—120 kg enyvet tartalmazó hordókat 
mindjárt megérkezésük után kiszállíttatjuk az enyvezés helyére és 
ott egyenletesen elosztjuk, hogy a munka fennakadást ne szenvedjen. 

Az enyvgyürü készítést oly időben kell kezdeni, hogy addig, 
mig az első hernyó a fára igyekszik, — márczius hó eleje — 
az enyvgyürü készítés már be legyen fejezve. 

Az enyvgyürük készítésénél sok mindenféle szerkezetű eszközt 
használtak. Legegyszerűbbek, de egyszersmind legczélszerübbnek 
bizonyultak a következők: 

1. A Boden-féle lapátka. Egyszerű és bármely asztalos által 
készíttethető. 

2. Az Eck-féle enyvtömlő. E tömlők vízhatlan vászonból vagy 
szövetből készülnek 40 cm hosszúak, űrtartalmuk L 5 /. A tömlők 
külön e czélra készült és L. Dechert czégnél, Oranienburg (Mark) 
beszerezhető töltőgéppel töltetnek meg. A munkás a megtöltött 



688 

zsákot egyik kezébe fogva, a másikkal mérsékelt nyomást gyakorol 
annak végére és az enyvet elől kipréseli, miközben lassan körüljárva 
a törzset, az enyvgyürüt elkészíti. A müvelet egyszerű, gyors 
és könnyen elsajátítható. 

Egy megtöltött zsákkal körülbelül 16 folyómétergyürüt lehet 
készíteni. A DechertAéXt töltőgépbe 36 / enyv fér. 

Az enyvezés költségei 1890—1900-ban átlag a következők 
voltak: 

A simítás hektáronként 3 - 40—3 - 50 márkába, a simítás és 
enyvezés 6 0 0 — 7 0 0 márkába, az enyvezés 3 0 0 — 3 ' 5 0 márkába. 
Az összes munka eszközökkel együtt hektáronként 14'00—20'00 
márkába került. 

30 mm széles és 3 mm vastag enyvgyürük alkalmzása mellett 
hektáronként 66 - 8 kg enyv fogyott el. 

Az enyvgyürük idővel, rendesen 6—7 hónap múlva beszárad
nak többé nem ragadósak. Ha a következő évben ismét eny
veznünk kellene, ugy az enyvgyürük könnyen és olcsón raga
dósokká tehetők azáltal, hogy valami olcsó növényolajjal beken
jük őket. 

Ennyit szemelvényül. Látjuk tehát, hogy a munkában igen 
sok praktikus fogás és útmutatás foglaltatik, melyet minden 
gyakorlatban működő erdész szívesen fog saját hasznára fordítani. 

Bizalommal ajánlhatom tehát az illetékes szakemberek 
figyelmébe. Vollnhofer Pál. 

Kérelem. 
Az állami erdőtisztek helyzetének javítása érdekében f. évi 

május 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésen az állami erdők 
vadászatának bérbeadása ellen való állásfoglalásra hivtam föl az 
Országos Erdészeti Egyesületet. 

Miután pedig az Országos Erdészeti Egyesület igazgaló-
választmánya emiitett indítványomnak bővebb kifejtésére és Csik 
Imre és Imecs Béla t. szaktársaimmal való bizottsági tárgyalásra 
hivott fel; azon tiszteletteljes kéréssel fordulok e lapok t. olvasóihoz, 
hogy a kérdéses irányban vallott nézeteiket és tapasztalataikat akár 
e lapok utján, akár közvetlenül velem közölni szíveskedjenek. 
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határozott tanterv hiányában magamnak kellett előbb az előadandó 
anyagot naponként összeszerkesztenem, hogy azután előadhassam.*) 

Szemeim előtt ugyanazon elvek lebegtek, miket fenn idézett 
czikkben látok feltárva. Igyekezetem főleg oda irányult, hogy a 
Kaán által kivánt oly altiszteket neveljek, kik magánuradalmakban» 
mint erdőtisztek is megállják helyüket s az ott inasokból lett sze
mélyzetnek tudásukkal imponálhassanak. A selejtesebb elem jutott 
a kincstári szolgálatba erdőőrnek, hol még mindig jól bevált. S 
mondhatom, hogy igyekezetem nem volt eredmény nélkül. Egy 
tekintélyes nagyobb magánuradalom szakképzett erdőmestere önként 
jelentkezett emberekért, avval az indokolással, hogy a szomszéd 
uradalmak mind kíváncsiak, miféle anyag kerül ki abból az inté
zetből. S az első két emberemmel nemcsak nem vallottam kudarczot, 
de megelégedését fejezte ki s még kért és kapott tőlem, kikről 
szintén elismeréssel emlékezett meg hozzám intézett leveleiben. 
Már az erdőőri szakiskolát rég elhagytam, mikor még mindig 
kértek tőlem embert. Az egyik irodalmilag is működött az „Erdészeti 
Lapok"-bm és a „ Vadászlap"-bax\, hol még halála után hosszabb 
közlemény jelent meg tőle a szarvas vadászatáról. 

A természettudományokból pl. a növénytant akkép tanítottam, 
hogy növendékeimet magam mellé véve, kimentem az erdőre, 
homokbuczkára s a jellegzetes növényeket a homokkötésben való 
kiváló működésükben a helyszinén megfigyelve, ott gyűjtettem s 
préseitettem le mindegyikkel a kellő névvel s az előfordulás körül
ményeinek leírásával ellátva. Mily mohó tudni vágygyal s lelkes 
ambiczióval tanulták ezt mindannyian! 

A mértan elemeit szintén oly arányban tanítottuk, hogy „a 
növendékek azok kapcsán a térfogatok, tömör és ürfogatok, a lejt
viszonyok stb. mérési módjaira nemcsak egyszerű eszközökkel, de 
műszerekkel is" begyakoroltattak. 

Még a magas építkezések tényleges végrehajtására is begya-

*) Meg kell itt jegyeznünk, hogy Kaán Károly czikkében természetesen . 
nem szükségből, idő hiányában óhajtotta az elméleti oktatást egy bizonyos 
szűkebb körre szorítani, hanem az elérendő czélnak megfelelő mértékben. 

Szerk. 
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koroltattak, a mennyiben az intézet melléképületei közül egy 
jégvermet s egy istállót a növendékekkel építtettem fel.*) 

A földmérésben begyakoroltattak és pedig akképen, hogy 
minden viszonyok közt boldogulhassanak. Megtanulta a növendék, 
hogy kell felmérni bármily alakú területet, sokszöget, az egyszerű 
zsinegtől és mérővesszőtől kezdve, továbbá a kereszt-tárcsával, 
szögtükörrel, összrendezők utján és mérőasztallal. Fölmértek 
vizterületet (a 13 holdas négy ökrü tavat) különféle módokon. 
Meghatároztak alapvonal segélyével egy vagy két hozzáférhetlennek 
vett vonalat s tényleges méréssel győződtek meg a kiszámítás 
helyességéről. Sokszor délután 1 órától V28 óráig gyakoroltam egy 
huzamban és sem a tanár, sem a növendékek nem érezték az idő 
múlását, mivel a növendékek nagy lelkesedéssel nemcsak elvégezték 
a mérést, de annak eredményét, annak rendje s módja szerint 
rajzpapirra is vitték, megírták és kifestették. 

A nagyobb gyakorlati kirándulásokról, melyek távolabb vidé
kekre történtek (az 1885. évi országos kiállítás után az osztrák 
államvasút oraviczai erdeibe), jegyzeteket kellett késziteniök, miket 
otthon közösen összeállítottak s rendes dolgozatot kellett róla 
késziteniök. Ennek révén jutott egyik növendékem irodalmi tevé
kenységhez. 

Itt is természetesen a néhány középiskolát végzettek váltak ki. 
Az én véleményem szerint tehát a fenn vázlatosan érintett 

alapon lehetne a jelenlegi szakiskolákat könnyen a Kaán által 
kontemplált „erdőgazdasági iskolákká" átfejleszteni. 

Én azonban az előképzettséget nem 3, de 4 közép- vagy pol
gári iskolára tenném. Ez megfelelne a kultuszminisztérium ama 
ujabb szigorított intézkedésének, hogy a negyedik osztályból csak 
azon képesebb tanulókat bocsássák a felsőbb osztályba, kik a 
magasabb kvalifikáczióhoz kötött igényeknek megfelelnek. 

Ily módon az ilykép kimaradók egy részéről lehetne gondos-

*) Ez a törekvés mindenesetre elismerést érdemel, többet ott nem is lehetett 
tenni, de ez az oktatást illetőleg feltétlenül kevés. A jégverem és istálló felépí
tése után talán évekig nem fordult elő a szakiskolán építkezés. S ezzel feltártuk 
mostani erdőőri szakoktatásunk egyik legnagyobb hiányát. Hátterét nem képezi 
oly nagyobb erdőgazdaság, mely évről-évre a legkülönfélébb munkálatok gyakor
lati bemutatását lehetővé tenné. Néhány száz vagy akár 1000—2000 kataszteri hold 
erre nem elegendő, azon változatos erdőgazdaságot legfeljebb mesterkélve tart
hatunk fenn. Szerk. 
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kodni az erdőgazdasági iskolákba való felvétel utján. Nehézséget 
okoz, hogy az ilyenképen 14 éves ifjúval mit csináljunk addig, 
mig oda felvehető lesz. 

Kaán 20 éves kort kivan. Ez nagyon is sok. Maradjunk csak 
az eddigi 17 éves minimumnál. Addig is 3 év telik el, mig fel
vehető s ez alatt elég gyakorlatot szerezhet, ha valamely külső 
erdőgazdaságnál foglalkozást nyer. Igen, de hogyan kényszeritsük 
rá az uradalmakat, hogy ilyen ifjakat fogadjanak fel? Törvény 
utján nyirbáljuk meg még jobban a személyes szabadságot a fel
vétel kötelező kimondásával? Legfeljebb az erdőtörvény 17-ik§-a 
alá tartozó erdőbirtokosokra lehetne ily módon hatni. Annyi bizo
nyos, hogy az államnak kellene segíteni, ha már oly sok félig 
vagy egészen képzett proletárt nevel különböző iskoláiban.*) 

Már csak az erdőőri pályázatok kiírásánál 'mily tömegesen 
jelentkeznek a tökéletesen képzett jelöltek, némelyik azon nem 
egészen okadatolatlan szemrehányással, hogy akkor mért nevel 
az állam annyi embert, ha nem gondoskodik azok elhelyezéséről is ? 

Van itt még más hiba. Az erdőtörvény értelmében erdőőrré 
csak az eskethető fel s e szerint vallomása a bíróság előtt csak 
akkor helytálló, ha 24-ik évét betöltötte. 

Az erdőgazdasági iskotát végzett, hozzáadva még, hogy egy 
év múlva tesz képesítési vizsgát, még mindig csak 21 éves s igy 
még erdőőrré sem tehető, annál kevésbbé főerdőőri rangba, a 
mely a részükre kontemplált altiszti rangnak megfelelne. Ez az 
anomália tehát szintén összhangba lenne hozandó a törvénynyel. 

Csak ennyit kívántam egész röviden elmondani. Ezt is főleg 
azért tettem, hogy az erdőőri szakoktatással foglalkozókat ez által 
mély hallgatásukból felrázzam. Szóljanak ők hozzá, mint legilleté-
kesebbek, saját tapasztalásukból, ehhez az immár égetővé vált 
kérdéshez. Mert mi itt a gyakorlatban tudjuk legjobban, mily 
égető szükségünk volna ahhoz értő műszaki segédszemélyzethez, 

*) Szerény nézetünk szerint ez az ügy automatice rendeződnék. Az uradal
mak és az állam minden ily irányú törvényes kényszer nélkül, melyet a szerző 
úrhoz hasonlóan perhorreszkálunk, a saját szükséglethez képest vennének fel ily 
ifjakat a szükséges gyakorlat megszerzése végett. Ez egyúttal elejét venné annak, 
hogy tulprodukczió álljon elő, a milyen ma sajnosán tapasztalható, mert a feles
legesen jelentkezők egyszerűen nem tudnák megszerezni a megkívánt előzetes 
gyakorlatot. . Szerk. 

47* 
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mely a magasabb képzésű erdőtisztet a sok mechanikai nyűgtől 
megszabadítván, az az erdőkezelés s vezetés gyakorlati terén 
sokkal fontosabb feladatokat végezhetne, mintha folyton asztalhoz 
lánczolva, az erdőben csak futva, jóformán lopva nézhet körül a 
rendelkezésre maradó idő csekélysége miatt. Földes János. 

Az Országos Erdészeti Egyesület boszniai kirándulására 
eddig a következő urak jelentették be részvételüket: Bánffy Dezső 
báró egyesületi elnök, Sóltz Gyula ny. miniszteri tanácsos, Földi 
János m. kir. erdőtanácsos, Simon Gyula m. kir. erdőtanácsos, 
Téglás Károly m. kir. erdőtanácsos, akad. tanár, Földes János, 
Nemes Károly és Somoghy Lajos m. kir. erdőmester, Bocz Géza 
és Pomarius Alfréd városi erdőmester, Pánczél Ottó, Eránosz 
Antal János és Dezsényl Jenő kir. alerdőfelügyelők, Mitske Gusztáv 
társ. erdőrendező, Ajtay Sándor társ. főerdész, Almássy István, 
Darkó Gábor, Kaán Károly, Kende Dániel, Kauffmann Béla, 
Kayser Sándor, Martian Livius, Matavovszky Árpád, Murányi 
Károly, Schuszter József, Szifft Ágost, Térfi Béla és Winkler Miklós 
m. kir. főerdészek, Fehér Pál városi erdőtiszt (Pozsony sz. kir. város 
megbízásából), Bögözy Antal és Joós Elek m. kir. erdészek, Schaab 
Bálint végz. akad. hallgató és az egyesület tisztikara. 

Eitel Frigyes herezeg tölgyfája. Bonni diákévei emlékéül 
most július 19-én, ugyanazon a napon, a melyen atyja, a mostani 
császár, ezelőtt huszonöt évvel tette volt, Eitel Frigyes herezeg a 
német trónörökös is elültetett egy fiatal tölgycsemetét a kollenforszti 
erdőségben, a kis vadászlak mellett. Az ünnepi aktusra, melyen 
egész sereg polgári és katonai előkelőség és az erdész-hivatalnoki 
kar volt jelen, pontosan a kitűzött esti hat órára megjött a herezeg 
erdészruhában, adjutánsa kíséretében. Az főerdőmester, az üdvözlő 
beszédek után, a melyekben szerencsés találkozásnak mondták 
hogy a trónörökös éppen azon a napon ülteti az emlékfát, a 
melyen atyja, megmutatta a császár tölgyét, mely a lefolyt negyed
század alatt hatalmas fává izmosodott. Ennek tövénél, kőlapra 
vésve, ez a fölirat áll: 

„Ezt a tölgyet az itteni pagonyban élvezett vadászörömök 
emlékére 1879. évi július 19-én ő porosz királyi fensége Vilmos 
herezeg ülteté." 

Eitel Frigyes herezeg ezután fogta a számára előkészített 
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mintegy másfél méter magas tölgyfacsemetét és dus gyökér bojtjával 
elhelyezte az előre ásott gödörben. Ezután pedig az üreget saját-
kezüleg belapátolta, mire a főerdőmester leleplezte az emlék-követ, 
a melyen csak ennyi van: 

„Eitel Frigyes herezeg tölgyfája. 1904." (Bp. H.) 

Nemzetközi halászati kongresszus lesz 1905. június hó 4—9-én 
Bécsben, a melynek előkészítő munkálatai már serényen folynak-
A még részleteiben meg nem állapított tárgysorozat a következő 
pontokra fog kiterjeszkedni: 1. A halászat törvényes szabályozása. 
— 2. Nemzetközi halászati statisztika. — 3. Halvámok, kereskedelmi 
forgalom. — 4. Nemzetközi megállapodások a vizek eltisztátlanitása 
ellen. — 5. A halászat érdekeinek megóvása a vízépítés terén. — 
6. Tudományos kutatások. — 7. Az élettani kutatások nemzetközi 
szervezése és az élettani állomások felállításánál követendő általános 
elvek. — 8. A haltenyésztés: a) Tengeri halak tenyésztése; b) édes
vízi halak tenyésztése; c) rákok tenyésztése; d) osztrigák tenyész
tése ; é) díszhalak tenyésztése; / ) hallétrák; g) külföldi halak meg
honosítása. — 9. Halbetegségek. — 10. Rákbetegségek. — 11. Az 
Európában kereskedelem tárgyát képező tengerentúli, különösen 
forró égövi halfajok áttekintése. — 12. Oktatásügy. — 13. Hivatásos 
halászok nevelése. — 14. Javaslatok a halászattal foglalkozók szer
vezésére (állásközvetítés). — 15. Az életmentés a halászati üzem
ben. — 16. A szövetkezeti ügy a halászatnál. — 17. A szállítás: 
á) általános szabályok; b) tarifaügy; c) technikai segédeszközök. 
— 18. A halkereskedelem: a) a halfogyasztás emelése; b) a hal-
piacz szabályozása stb. A kongresszussal kapcsolatosan kirándulások 
terveztetnek. Bejelentések, kérdések stb. az intéző bizottsághoz, 
Bécs, I., Schauflergasse 6. intézendők. 

Béky Albert „Számtan" czimü müve, a mely az erdőőri 
oktatás czéljainak szolgál, az Országos Erdészeti Egyesület kiadá
sában megjelent. Ára egyleti tagoknak 1 K. 50 f., másoknak 
2 K. 40 f. 

ja? ja? ja? 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Czobor A d o l f erdőmestert folyó évi 
július hó végével, saját kérelmére állandó nyugalomba helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi és 
némely más erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek létszámában 
kinevezte m. kir. erdőgyakornokká Comaniáu J á n o s akadémiai erdőmérnök
hallgatót (a deési m. kir. állami erdőhivatalhoz). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Hoffmann Dezső erdészt a gödöllői 
erdőhivatal kerületéből a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületébe helyezte 
át és a gyertyánligeti erdőgondnokság vezetésével bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Földvári Miksa erdőgyakornoknak 
állásáról történt leköszönését elfogadta. 

• 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Linszky Károly főerdészt a máramaros

szigeti erdőigazgatóság kerületéből a sóvári erdőhivatal kerületébe a parasznyai 
erdőgondnoksághoz, Hajdú Dezső erdészt az ungvári főerdőhivatal kerületéből 
a liptóujvári főerdőhivatal kerületébe a szvarini erdőgondnoksághoz, Dletl 
Ágost erdészt pedig a sóvári erdőhivatal kerületéből a gödöllői erdőhivatal pénz
tári szolgálatához helyezte át. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Prohászka J ó z s e f erdőmestert, sok 
éven át teljesített hü és hasznos szolgálatainak elismerése mellett, állandó nyu
galomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket 

kezelő erdőtisztek létszámában Panek Norbert főerdészt állandó nyugalomba 
helyezte. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Rochlitz G y u l a főerdészt az ungvári 
főerdőhivataltól a zsarnóczai erdőhivatalhoz helyezte át s a pénztárellenőri 
teendők ellátásával bizta meg. 

j?P *t» 
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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 többi példány után a nem tagok számára megállapított 
ár küldendő be. 

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

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
B u n d Károly. 1904. XLII1. 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 fíII. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai BelházyEmil. 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: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fül. 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 K., 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.) Ára 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 } . , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul 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-alapítvány gyarapítására fordittatik. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a következő 

népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kívül 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 TÍZPARANCSOLAT)A. Irta: ifj. Belházy Gyula. Ára 1 K. 

A szerzőknél rendelhetők m e g : 

ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (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 NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Irta: Fekete Lajos (Selmeczbánya). 

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

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

Fekete Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) Ára 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. 
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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 1 
TAIFl^07A^I II ! ^ z "Erdészeti Lapok" közleményeik körebe 
1 *\j 1—r\.vyZ-/"\0 k J 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 
nyelvből 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 kivánja. 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 kiilönlenyomátokat 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 példánynál3 K 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

KORRENDELET 
Valamennyi törvényhatóságnak. 

19384/1904. földmiv. min. A vizi-rigóra (Cinclus cinclus, 
vagy Cinclus aquaticus) vonatkozólag megejtett gyomorvizsgálatok 
utján a vizi-rigó kétségtelen hasznossága állapíttatván meg, az 
1894. évi XII. t. cz. 57. és 58. §-a alapján, a mezőgazdaságra 
hasznos állatok védelme érdekében 24655/VII /1-1901. F. M. szám 
alatt kiadott körrendeletnek hatályát a vizi-rigóra (halász-rigó, 
vizi-serege, vizi-seregély) is kiterjesztem s annak feltétlen védelemben 
részesítését elrendelem. 

Egyúttal felhívom a törvényhatóságot, hogy jelen rendeletem 
közhírré tétele és végrehajtása iránt haladéktalanul intézkedjék. 

Budapest, 1904. évi július hó 12-én. 

A miniszter helyett: 
Makfalvay 
államtitkár. 

KÖRRENDELET 
Valamennyi közigazgatási erdészeti bizottságnak. 

61526/1/2. szám. Miután az idei tartós szárazság által veszélyez
tetett állattenyésztési érdekek szempontjából szükségesnek mutat
kozik, hogy az ország legnagyobb részében beállott takarmány
hiány a megengedhetőség határáig az erdők termékeiből is pótol
tassák, a folyó évi 60599/I/3-b. szám alatt kiadott körrendeletem 
kapcsán és annak kiegészítéséül felhatalmazom a bizottságot, hogy 
a törvényhatóság területén levő összes, tehát nemcsak az állami 
kezelés alatt álló erdők birtokosainak ez iránt előterjesztett kérelmére, 
a kir. erdőfelügyelő szakvéleményének meghallgatása után mindenütt, 
a hol ezáltal az erdők fenntartása és okszerű kezelése veszélyeztetve 
nincsen, az idei szárazság tartamára a következő rendkívüli 
használatokat elnöki uton késedelem nélkül engedélyezze: 

1. Mindazon erdei tisztások, melyek ezideig még beerdősitve 
nem lettek, de az érvényben levő üzemtervek szerint a folyó 
évben beerdősitésre előirattak, a folyó évben még kaszáihatók, 
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illetve legeltethetek és beerdősitésük a jövő 1905. évre elhalaszt
ható. 

2. A már beerdősitett tisztások és vágásterületek idei fütermésé-
nek takarmányi czélokra való felhasználása a birtokosoknak oly 
kikötéssel engedélyezhető, hogy a füszedés csak sarlóval s akként 
gyakorolható, hogy a csemeték meg ne sértessenek. 

3. Ott, a hol a lombtakarmány szedése ezideig is szokás
ban volt és a hol a birtokosok elegendő biztosítékot nyújtanak 
arra nézve, hogy a takarmány gyűjtésére adott engedélylyel 
visszaélni nem fognak, a birtokosok felhatalmazhatok arra, hogy 
az előzetesen meghatározandó helyeken és mennyiségben lomb
takarmányt termeljenek. 

A lombtakarmány termelése azonban csak igen jó vagy teljes 
zárlattal biró olyan helyeken engedhető meg, hol a megritkított 
erdőnek két éven belül való záródása bizton remélhető, a csúcs
hajtások azonban itt is feltétlenül megkimélendők. 

Oly helyeken, hol értékesebb fanemek közé kevésbé értékes 
és lombtakarmány előállítására alkalmas fák vegyültek (péld. a 
fenyvesek közt előforduló kecskefüz) ezek levághatok és lomb
takarmány szedésre egészben felhasználhatók. 

4. Felhatalmazhatok továbbá az erdőbirtokosok ugy az előtilalom 
alatt álló összes, mint az utótilalom alatt álló mindazon vágásterületek 
legeltetésére, melyek a marha szája alól már kinőttek s illetve 
melyekben a marha már nem okozhat olyan károkat, hogy ezek 
miatt az erdő záródásának elmaradásától tartani lehetne. 

5. Épugy legeltetés alá bocsájthatók azok a begyomosodott 
régi vágásterületek, melyeknek beerdősitése vagy természetes 
uton való felújítása sikerrel nem járt s melyek ennélfogva egész 
kiterjedésükben úgyis újból mesterséges uton beerdősitendők 
lesznek. 

Az ezen felhatalmazás alapján elnöki uton megadott engedélyről 
az érdekelt erdőbirtokosok, valamint a kir. erdőfelügyelőség és az 
állami kezelés alatt álló erdőterületekre vonatkozólag a m. kir. 
állami erdőhivatal sürgősen értesitendők. 

A megtett intézkedések a bizottság legközelebbi ülésén szabály
szerűen letárgyalandók s a hozott határozatok utólagos jóváhagyás 
végett hozzám felterjesztendők. 
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Végül értesitem a közigazgatási erdészeti bizottságot, hogy 
jelen rendeletemet a kir. erdőfelügyelőségekkel és a m. kir. állami 
erdőhivatalokkal egyidejűleg közöltem. 

Budapest, 1904. évi június hó 25-én. 
A miniszter megbízásából: 

Rapaics 
miniszteri tanácsos. 

JEGYZŐKÖNYV 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának Buda

pesten 1904. év június hó 28-án tartott rendes évnegyedes gyűléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos elnök, Törzs Kálmán 
főerdőtanácsos előadó, Tomcsányi Gyula, Havas József erdőigazgatók, Simensky 
Kálmán, Rochlitz Dezső erdőfelügyelők és Kócsy János erdőtanácsos bizottsági 
tagok, Térfi Béla főerdész jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a megjelent tagokat s az ülést határozatképesnek nyilvánítván, 
azt megnyitja és megemlíti, hogy Laitner Elek m. kir. erdőigazgató, bizottsági 
tag elmaradását kimentette. 

I. A jegyző felolvassa a miniszteri házi pénztár által kiállított s az alapnak 
a mult évnegyed végén mutatkozott pénztári álladékáról szóló kimutatást, mely 
szerint van : 

/. Kötvényekben : 
a) a magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban elhelyezett 

4%-os koronajáradékkötvény 150000 K. — fill. 
b) a magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban a 33836. sz. 

betétkönyvben elhelyezett takarékbetét 21663 K. 92 fill. 

//. Készpénzben : 
a miniszteri házi pénztárban - — 1082 K. 38 fill. 

Összesen ... 172746 K. 30 fill. 
Budapest, 1904. évi márczius hó 31-én. Vibliczhauser Károly ellenőr s. k., 

Petzrik János pénztáros s. k. (P. H.) 
Ebből az összegből esik: 

/. Alaptőkére : 
a) értékpapír 106000 K. — fill. 
b) takarékbetét 577 K. 16 fill. 
c) készpénz — K- — fill. 106577 K. 16 fill. 

//. Folyó kezelésre: 
a) értékpapír 44000 K. - fill. 

takarékbetét 21086 K. 76 fill. 
c) készpénz 1082 K. 38 fill. 66169 K. 14 fill. 

Összesen . . . 172746 K. 30 fill. 
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A folyó kezelésnél kimutatott 66169 K. 14 fillérből esik: 
a) az 1903/904. tanévre engedélyezett segélyekre 12820 K. — fill. 
b) az 1904/905. tanévben kiosztható segélyekre 40600 K. — fill. 

Budapest, 1904. évi márczius hó 31-én. A miniszteri számvevőség erdészeti 
csoportja. Huttya s. k. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 

II. Előadó bemutatja és felolvassa az alap 1903. évre vonatkozó s a minisz
teri számvevőség erdészeti csoportja által összeállított és felülvizsgált zárószám
adásának megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését, a mint következik: 

„Tekintetes Bizottság! Alulírottak megbízatásuk értelmében megvizsgálván 
az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap 1903. évi zárószám
adását, azt minden részletében helyesnek találtuk s ennélfogva számadók részére 
— a szokásos fentartással — a felmentvény megadását javasoljuk. Egyúttal van 
szerencsénk a zárószámadás főbb eredményeit magában foglaló zárószámadási 
összeállítást azzal a kéréssel ide csatolni, hogy az 1904/1905-iki tanévben segé
lyezésre fordítható összegképen a zárószámadásban kimutatott 406CO koronát 
méltóztassék megállapítani. Budapest, 1904. évi június hó 27-én. Törzs Kálmán s. k., 
Nagy Károly s. k., Lászlófy Gábor s. k. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi, a zárószámadást egész terjedelmé
ben a jelen ülés jegyzőkönyvébe felvéteti és megbízza az előadót, hogy a záró
számadást a vonatkozó felmentvények elkészítése végett a miniszteri számvevőség 
erdészeti csoportjának azzal adja át, hogy miután az alap pénzkezelői ezen 
minőségükben közvetlenül az intéző bizottság rendelkezése alatt állanak, a 
részükre szóló felmentést a bizottságnak 1902. évi márczius hó 18-án tartott 
ülésében hozott és a miniszteri számvevőséggel 36356/902. szám alatt közölt 
határozata értelmében kézbesítés végett a bizottságnak küldje meg. 

„ A z állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap 1903. évi 
zárószámadása." Felelős számadók: Huttya Pál m. kir. erdőszámtiszt s. k., az 
alap ellenőre, Gurányi István m. kir. főerdész s. k., az alap pénztárosa. 

Felülvizsgáltatott és a főkönyv s napló adataival megegyezőnek találtatott. 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter számvevőség erdészeti csoportja. — Budapest, 
1904. évi márczius hó 18-án. — Nagy s. k., Arányi s. k. 

Az alap álladéka az 1903. év végével lezárt számadás szerint: 

/. Értékpapírokban : 

A magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban elhelyezett 
150000 K- névértékű 4%>-os koronajáradékkötvény— 150000 K. — fül. 

c) az 1904. évi tiszta jövedelemre 12749 K. 14 fill. 

//. Készpénzben: 

1. A magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban a 33836. sz. 
betétkönyv szerint 21063 K. 92 fill. 

2. Az erdészeti házi pénztárban — 213 K. 24 fill. 21277 K. 16 fill. 
Összesen — 171277 K. 16 fill. 
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Ezen összegből esik: 

/. A z alaptőkére: 

II. Folyó kezelésre: 

Összesen .__ 171277 K . 16 fill. 

A folyó kezelésnél kimutatott 65000 K.-ból pedig esik: 
a) az 1903/1904. tanévre engedélyezett segélyekre 24400 K . — fill. 
b) az 1904/1905. tanévben kiosztható segélyekre 40600 K . — fill. 

Összesen .__ 65000 K . — fill 
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ZÁRSZÁMADÁS. 

_>> 
S 

[LM 

Kész
pénz 

Kor. f. 

Takarék
betét 

Kor. f. 

Érték
papír 

Kor. f 

Összesen 

Kor. f 

/. Folyó kezelés, 
a) Bevétel: 

Az 1902. évi maradvány ... 
Járulék és adományokból... 
Kamatokból... ... . . . — — 
Visszavett takarékbetétek . . . 
Takarékpénztárba helyezett 

tőkék ... ... ... . - . . . — 
Beszerzett értékpapírok 
Az alaptőkéhez csatolt érték

papírokért kapott takarék
betétek — — 

Készpénzben visszafizetett 
segélyek ... — — 

Az alaptőkéhez átvett taka
rékbetét — — .. . — — 

Átfutó bevétel 

Összes bevétel 
b) Kiadás : 

Segélydijakra . . . . . . — — 
Visszafizetett takarékbetétek 
Takarékpénztárba helyezett 

összegek — — .. . 
Az alaptőkéhez csatolt ösz-

szegek: a) megszüntetett 
1902/903. évi segélydijak 

b) az 1903. évre tiszta jöve
delem V« része ... 

Az alaptőkéhez megfelelő 
takarékbetétek ellenében 
csatolt értékpapírok 

Értékpapírok beszerzése .. . 
Az értékpapírok beszerzésé

nél a névértéken felül fize
tett összeg - — 

Különféle kiadások . . . ._. 
Átfutó kiadások — — 

Összes kiadás ... 
Összehasonlitás(folyó kezelés): 
A bevételek összege . . . . . . 
A kiadások „ ... ._. 
Maradvány a folyó kezelés

nél 1903. év végén . . . 
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9 5 

40 

42000 

14400 

62580 
44442 

6462 
43439 

20 

30 

4556240 
14400 — 

12400 

20 

28 80 28 
30 

97507|78[ 75458jl5| 56400 

37160 

45562 

14400 

28 
113 
30 

4 0 

43439 

1040 

10191 

97294 54 54671 

97507 
97294 

21324 

75458 
54671 

20786 

84 

55 

39 

76 

12400 

12400 

56400 
12400 

44000 

229365 

37160 
43439 

45562 

1040 

10191 

12400 
14400 

28 
113 
30 

164365 

229365 
164365 

65000 

80 

93 
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o Kor. f. Kor. f. Kor. f. Kor. f. 

//. Alaptőke. 
a) Bevétel. 

1 

2 

3 

4 

Maradvány az 1902. évről— 
Basa Lajos volt m. kir. erdész 

Károlyijának 1902/903. évre 
segélymegszüntettetvén, az 
alaptőkéhez csatoltatik ._ 

Chrenóczy Nagy Antal által 
készpénzben visszafizetett 
egy havi segélyrészlet az 
az alaptőkéhez csatoltatik 

Az 1902/903 évre engedélye
zett, de fel nem vett segé
lyek az alaptőkéhez csatol
tattak, u. m. : 

1. Brestyanszky Endre segély 
2. Chrenóczy Nagy Antal „ 
3. Fenyves Lajos segély 
4. Gerő Ferencz „ ... — 
Az 1903. évi tiszta jövedelem 

Vs része 

— 

— 

1474 

200 

20 

400 
180 

41 93600 

— 

95074 

200 

20 

400 
180 

41 63/1 

63/2 

63/3 

63/4 

5 

Maradvány az 1902. évről— 
Basa Lajos volt m. kir. erdész 

Károlyijának 1902/903. évre 
segélymegszüntettetvén, az 
alaptőkéhez csatoltatik ._ 

Chrenóczy Nagy Antal által 
készpénzben visszafizetett 
egy havi segélyrészlet az 
az alaptőkéhez csatoltatik 

Az 1902/903 évre engedélye
zett, de fel nem vett segé
lyek az alaptőkéhez csatol
tattak, u. m. : 

1. Brestyanszky Endre segély 
2. Chrenóczy Nagy Antal „ 
3. Fenyves Lajos segély 
4. Gerő Ferencz „ ... — 
Az 1903. évi tiszta jövedelem 

Vs része 

— — 
200 

40 

10191 55 

— — 
200 

40 

10191 55 63/5 
6 Az alaptőkéből kiadott taka

rékbetétekellenében kapott 
értékpapírok ... — 12400 12400 63/6 

Összes bevétel — — 12705 96 106000 118705 96 — 

1 

2 

b) Kiadás. 
Az alaptőkéhez csatolt érték

papír ellenében kiadott ta
karékbetét. . . . . . . . . . 

Az értékpapírok vásárlásához 
a folyó kezeléshez átvett 
összeg... 

— — 12400 

28 80 

— — 12400 

28 80 

— 

Összes kiadás — — — 12428 80 — — 12428 80 

Összehasonlítás (alaptőke): 
1. Összes bevétel . . . . . . ... 
2. „ kiadás 

— — 12705 
12428 

96 
80 

106000 — 118705 
12428 

96 
80 

— 

Maradvány az alaptőkénél 
1903. év végén . . . . . . . . . — — 277 16 106000 — 106277 16 — 

Sommázat. 
I. A folyó kezelés marad vány a 

II. Az alaptőke maradványa 
213 24 20786 

277 
76 
16 

44000 
106000 

— 65000 
106277 16 

— 

Összesen . . . 213 24 21063 92 150000 — 171277 16 — 
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o — 

///. Segélydijak nyilvántartása. 

a) az 1902/903. tanévre engedélyezett 
segélyek : 

Maradvány (hátralék) 1902. év végén ... 
Kiadás 1903. évi június hó végéig 
Az alaptőkéhez csatoltatott . . . . . . __. . -

.Marad 1903. év végén 

b) az 1903/904. tanévre engedélyezett 
segélyek: 

Előírás: 

A 74071 1903. számú rendelet alapján 
engedélyeztetett ... . . . . . . . . . ... . . . . . . 

Kiadás: 

Segélydijakra kifizettetett 1903. év (szept.— 
decz.) végéig ... .., . . . . . . . . . ._. ... ... 

Egyenkint 

K. f. 

22560 
1020 

Összesen 

K. ! f. 

235S0 

23580 

39000 

14600 

Hátralék 1903. év végén . . . . . . 

IV. A z 1903. évi tiszta jövedelem és az azt 
terhelő kiadás. 

Bevétel: 

Járulékok és adományokból . . . . . . 
Kamatokból ... ... . . . . . . . . . — .. . 

Összes bevétel 

44442 
6462 

Levonva a 87. lap szerinti kiadást ... 

Tiszta jövedelem 1903. évben 

Ezen 50791 K. 55 fillérből esik : 

a) az alaptőkét illető "ö rész : 50791 55 K. 
— 40600 K. — -

b) az 1904/905. tanévre segélyképen ki
osztható lesz ... ... . . . . . . . . . . . . 

10191 

40600 

244001 

50904 89 

50904 

1131 
89 I 
34 I 

Erdészeti Lapok 

50791 55 

• 5 0 7 9 1 5 6 — 

48 
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o K. f. K. f. K. f. 

• 

V. A z értékpapírok beszerzési ára és név
érték közötti különbözet nyilvántartása. 

a) Bevétel : 

I 1 Az 1903. évben beszereztetett 24500 K. 
n. é. kötvény — . . . . -~ ... 24500 23158 74 1341 20 

i 2 Az 1903. évben beszereztetett 5500 K. 
n. é. kötvény . . . . 5500 5217 96 282 04 

í 3 Az 1898. évben beszereztetett 20000 K. 
n. é. kötvény és 10000 frt. n. é. regále-
kötvény ... .. ... ... 40000 40126 66 — 126 66: 

í 4 Az 1900. évben beszereztetett 40000 K-
n. é. kötvény ... . . ... 40000 36422 22 3577 7S 

1 5 1 Az 1902. évben beszereztetett 25000 K, 
n. é. kötvény... .. . . . . . . . . . 25000 2388! 27 11 IS 75 25000 

1 6 
• 

Az 1902. évben a 3 t. a. 10000 frtos, 
20000 k. n. é. regálekötvény 20600 K. 
n. é. koronajáradékkötvénynyé konver
táltatott 20600 - 20000 . . . 600 600 

7 Az 1903. évben beszereztetett 144ÜO K. 
n. é. koronajáradékkötvény . . . ... ... 14400 14428 80 28 8') 

Összesen ... ... 150000 — 143235 63 676437 

b) Kiadás: 

1 Az alaptőkéhez csatoltatott 1894. évben 15100 — 14280 36 819 64 
2 1895. 8100 7653 84 446 16 
3 1896. 6800 — 6442 50 357 50 
4 1898. 10000 — 10031 66 — 31 66 
5 1899. 16000 — 16050 66 50 66 
6 1900. „ 14000 — 14044 34 — 44 34 
7 1901. 10000 — 9105 55 894 45 
8 1902. 13600 - 12523 24 1076 76 

9 1903. 12400 — 11418 24 981 76 
10 Folyó kezelésben maradt az 1900. évi be

szerzésből— .. . ... . . . ... 44000 41685 24 2314 7d 

Összesen 150000 — 143235 63 67-64 37 
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III. Előadó bemutatja özv. Bálás Fálné kérvényét, melyben az erdészeti 
akadémián ösztöndijat nyert Emil fia részére kiutalt segélynek Dezső fiára való 
átruházását kérelmezi. 

A bizottság tekintettel arra, hogy a kérelmező annak idején Dezső fia 
részére is kért segélyt, s hogy a tanulmányi előmenetel tekintetében ez a fia is 
megfelelt a kikötött feltételeknek s akkor segélyben csak azért nem volt 
szintén részesíthető, mert Bálás Pálnénak csak három ellátatlan gyermeke 
lévén, ezek közül kettő egyszerre nem volt segélyezhető; az átruházás iránt 
most előterjesztett kérelmét teljesíthetőnek találván, az ösztöndíj adományozás 
folytán Bálás Emiltől visszatartott két havi segélyrészletnek (80 kor.) Bálás 
Dezső nevére kiállítandó nyugták alapján való kifizetését elrendeli. 

IV. Előadó bemutatja a magyar kir. kincstári jogügyi igazgatóságnak meg
keresésre adott véleményes jelenteiét, mely szerint valamely szülőnek az a ténye, 
hogy az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző alapból gyermekének 
adományozott segély esedékes részleteit akkor is felveszi, ha gyermeke a nyug
tában megjelölt tanintézetet nem látogatja, a büntető törvénykönyv 379. §-ába 
ütköző csalás vétségét, illetve bűntettét képezi, a szerint, amint a csalás által 
okozott kár 100 koronát el nem ér, illetve meghalad. 

A bizottság a jogügyi igazgatóság véleményes jelentését tudomásul vesz'. 
Miután pedig a jelen iskolai év folyamán több oldalról felmerült az a panasz, 
hogy a nyugtáknak a tanintézet igazgatósága részéről az iskola látogatását igazoló 
záradékkal való ellátási főként a vidéken lakó szülőknek sok esetben a segély
részleteknek kellő időben való felvételét gátolja s általában rendkívül sok után
járást igényel, a bizottság ennek a rendelkezésnek további fentartásától eltekin
teni óhajt; az esetleges visszaélések kikerülése végett azonban — támaszkodva a 
jogügyi igazgatóságnak ez okból kikért fenti véleményére — már a segély ado
mányozásakor eleve figyelmeztetni kívánja a szülőket, hogy a segélyrészleteknek 
valótlan adatokat tartalmazó nyugták alapján való felvétele a büntetőtörvénybe 
ütköző cselekményt képez. 

Több tárgy nem lévén, a jegyzőkönyv lezáratott és aláíratott.. 

A baromfijárványok rendkiviili nagy károkat okoznak minden gazdának 
a nélkül, hogy ezek ellen védekezni tudna. Ugy a védekezést, mint a gyógy
kezelés módját szakszerűen tárgyalja Partkay Gézának „Szárnyasaink" czimü 
lapja. Mutatványszámokat szívesen küld a kiadóhivatal Budapesten, Rottenbiller-
utcza 30. szám. 

Erőt, k i tartás t és nagy teljesítőképességet fejtenek ki turisták, 
bicziklisták és lovasok, ha tagjaikat Kwizda-féle „kigyó védjegy-ü fluiddal munka 
előtt és után rendszeresen bedörzsölik. Ezen bevált kitűnő erősitő bedörzsölő 
szer megakadályozza az izmok kifáradását és pelyhüdtségét és a testet ismét 
nagy teljesítőképességűvé teszi. Kwizda fluidjának turisták, bicziklisták és lovasok 
felszerelésében nem szabadna hiányozni. 

Kmf. 

Törzs Kálmán s. k. 
előadó. 

Tér/l Béla s. k., 
jegyzőkönyvvezető. 

Horváth s. k., 
min. tanácsos, elnök. 

48* 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sített befizetések 1904. évi július hóban. 

A rövidítések 
Alapítványi kamat — — ... — — — ak. 
Alapítványi tőketörlesztés — — .. . = att. 
Átfutó bevétel = áb. 
Bedő Albert alapítvány ... — . . . . . . = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb — Btr. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. 
Az erdei vetésről és ültetésről 

(Fekete Lajos) = Evii. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi-

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

vasút- és hidépitéstant . . . .. . . . — Eép. II. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei — E L . 
Erdészeti Növénytan I. rész = Nvt. I. 
Erdészeti Növénytan II. rész - - 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 (Oaul Károly) 
Hirdetési dij . . . -
Időközi kamatok (takarékpénztári) 
Kedvezményes lapdij — ---
Készpénz alapítvány... — 
Külföldi fanemek tenyésztése (Pech 

Dezső) 
Lapdij 
„Legelő-erdők" (Földes J . ) 
Legelő erdők berendezése stb. 

(Márton Sándor) 
Magyar Erdészeti Oklevéhár 
Népszerű növénytan 
Ő Felsége fénynyomatu arczképe ... 
Perköltség 
Postaköltség 
Rendkiviili bevétel 
Tagsági dij 
Titkári nyugdijalap 
Tangens-táblázatok 
Qr. Tisza Lajos-alapitvány 
Vadászati ismeretek kézikönyve ... 
Vágásra érett erdők kihasználása .. . 
Wagner Károly alapítvány ... . . . 
Vadász tízparancsolata ... ... 

H. F . 
hd. 
ík. 

: kid. 
k. a. 

: Kft. 
ld. 

: F L . 

M. L. 
EOT. 
N. Nvt. 

: ŐFa. 
= Prk. 
: pk. 

rb. 
s td. 
= t. ny. a. 
= Tt. 
: TLa. 

Vik. 
- Ek. 

WKa. 
= Vtp. 

Befizetések K. 
Ajtay Jenő td. 8.— 
Antal Miklós td. 10.— 
Ambrózy Román td. — — 16.— 
Apáthy Vilmos td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Akantisz R. örök. ak. 4.—, pk. 

—.35 4.35 
Ágh Gyula ak. 10.—, pk. —.35 10.35 

Bund Károly**, ny. a. — — — 42.— 
Brassói g. n. egyház hd. . . . . . . 31.75 
Özv. Boskovitz Arminné lb. . . . 01.68 
Brebenár József td.___ . . . . — 10.— 
Brannich Gyula . . . . . . 4 . — 
Buchalla Samu td.._. ._. ._. . . . 16.— 
Barkóezai Ferencz td.._. . . . . . . 16.— 
Bodó Károly td. 5 .— 
Bartha Béla td 16.— 
Becker Róbert td. 5.— 
Brannich Kálmán td. 16.— 
Biró Zoltán td.... 16.— 
Bükhel Antal td. ..1 16.— 

Befizetések K. 
Áttétel 350.48 

Bálás Sándor td. 16.— -, pk. -- .35 16.35 
Bereg vm. hd. . 12.45 
Bálint Imre td. 16.—, pk. -- .35 16.35. 
Bécsy Dezső ak. 16., pk. -- .35 16.35 
Balázs Emil örök. ak. 14.— ,pk. 

—.35 - 14.35 
Bachó János td. 16.— 
Blaschek Ede kid.6.--, Pk. -- .35 6.35 
Biloveszky Béla td. 1 6 . - , pk. 

—.35 16.35 
Bálás Béla td. 16.—, pk. -- . 3 5 16.35 
Batta Ferencz td. 16 . --, pk. -- . 3 5 16.35 
Bodor Gyula td. 16 . --,pk.-- . 1 6 16.16 
Bodor Jenő td ... 16.— 
Bónis Kálmán td. 16.--,pk.-- . 3 5 16.35 
Biach Fülöp td. 16.— , pk. -- . 3 5 16.35 
Bittner Gusztáv ak. 9.35, pk. 

—.35 9-70 
Blum ésTsa td. 16.— -, pk. • - . 1 6 16.16 
Beszterczebánya város kid. 6.—, 

pk. —.35— . - - . . _ . . - . _ . 6.35 
Átvitel 350.48 Átvitel 594.80 
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Befizetések K. Befizetések K. 
Áttétel 594 80 Áttétel 994.44 

Bauer Endre td. 16.—, pk. —.35 16 35 Dömötör Tihamér ak. 32.—, pk. 
Bedros József td. 16.—, pk. - . 3 5 16 35 —.35 . . . . . . 32.35 
Bekény Aladár ak.6.—, pk. —.35 6 35 Derecskéi Károly ak. 8.—, pk. 
Bertók Soma td. 16.—, pk. —.35 16 35 —.35 8.35 
Bedő Lajos td. 16.—, pk. —.35 16 35 Dobi Miklós td. 16.— 
BotkaGyörgy tb. 16.—, pk. —.55 16 55 Dezső Zsigmond ak. 16.—, pk. 
Biloveszky József ak. 2.-- pk. - . 3 5 16.35 

—.35 ... . 2 35 Dióssy Ignácz fia td. 16.—, pk. 
Bedő Béla npt. 6.—, pk. —.12 6 12 —.35 16.35 
Beregszászi főszolgabíró hd.... 15 90 Dávid János td. . . . . 16.— 
Borszéki Somaak.2.—, pk. —.16 2 16 Dercsényi Kálmán ak. 32.—, pk. 
Brodszky Gyula td. 16.— , pk. —.35 32.35 

—.35 — 16 35 Dióssy Dezső td. ... . . . . . . . . 5.— 
Bud Titusz hd 15 75 
Boksay Gusztáv ak. 15.— , pk. Egri főkáptalan kid. 6.—, pk. 

—.35 . 15 35 —.35 . . . 6.35 
Bielek Ede td. 16.—, pk. - . 3 5 16 35 Engel A. fia td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Bohuniczky Endre td. 6.—, Erdődi György ak. 1.—, pk. —.35 1.35 

pk. — .33.__ 16 33 Gróf Erdődy Gyula ak. 100.—, 
Bucsányi József td. 16.— , Pk- pk. — . 1 5 . . . 100.15 

—.35 . . . . 16 35 Egyed Miklós td. 8.—, pk. —.35 8.35 
Ernuszt Kelemen ak. 10.—, pk. 

icprr v íi\Jt'\7C\ c\ tf 11 —.35 1.0.35 
Cserny Győző ak . 6 — 
Cservenka Rezső hd. ... . 3 75 Fehér Pál ak. ... . . . . . . 5 .— 
Csorak Iván td.... 4 Farkas György td 40 .— 
Clement Károly td. . . . . 3 — Földváry Miksa td.... . . . ... 8.— 
Cserny Győző ak . 7 — Fischl József td. .... ... 4 . — 
Csemiczky Aladár td. 16,--, pk. Fekete János td. ... . . . . . . . . . 16.— 

—.35 . 16 3 C Firtos Dénes td. ... ... ... . . 16.— 
Cornidesz György td. 16 — Fülöp János td. . . . ... 1 6 . -
Cservenka Rezső td. 16.— -, pk. Franklin-társulat Ef. 2.—, Evü. 

—.55 16 55 2.— Nvt. II. 2.— 6.— 
Csiba György td. 16.—,pk. —.33 16.33 Özv. Faller József né ak. 12.—, 

6.— 

pk. —.35 12.35 
Ozv. Domokos Sándorné ak. 14 — Faragó Béla td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Darvas Béla td. . . . . . . 10 — Fekete Zoltán td. 16.—,pk. —.35 16.35 
Dittert Gyula td. . . . .. . 16 — Floch-Reyhersberg H. td. 16.—, 
Devecseri uradalom ld. __ 16 — pk. —.35 - 16.35 
Danieck Géza td. ... ... 16 — Fasan Károly td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Dipold Imre ak. 16.—, pk. —.35 16 35 Földmivelésügyi miniszter hd. 111.50 

Átvitel 994 44 Átvitel 1580.34 
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Befizetések K. 
Áttétel 1580.34 

Földmivelésügyi miniszter iid. 49 35 
Földváry Miksa td. _ . . . 8 
Fritz Rezső td. 16. --, pk. -- .45 16 45 
Furherr János td. . — . 16 — 
Figura József td. 16.--, Pk. -- .25 16.25 
Fülöp Béla td.... ._ _ ._ _ 30 — 
Báró Feilitzsch Arthur ak. 3 2. - , 

pk. - . 1 6 . . . , „ - 32 16 
Fogt Pál npt. 3 . - , pk. -- .12 3 12 
FörsterQyula ak. 13.-- ,pk . - - .35 13 35 
Farkas Pál td. 16.— , Pk. -- .35 16 35 
Fenyves Lajos ak. 16.—, pk. 

—.35 . „ . __ 16.35 
Ferenczfi József áb... _ _. 12 30 
Forberger Pál td. 16.-- ,pk . - - . 3 5 16.35 

Qaszner Imre td. 16 
Oergely Tamás N. Ferencz td. 136 — 
Gruber Gyula td. 4 — 
Gyarmathy Mózes td..- _ ' 16 — 
Galló József td. 16 i-i-
Gombossy Ferencz td. 1 6 . - , 

pk. —.35 16 35 
Gründl Gyula ak. 1 6 . - , pk. 

—.35 16 35 
Guttenberg Pál td. 1 6 . - , pk. 

16 35 

- . 1 6 16 16 
Gregersen Béla td. 1 6 . - , pk. 

—.04 . . . . . . 16 04 
Györké Károly td. 16.—, pk. 

- . 3 5 16 35 
Giller János td. 16. - , pk. .33 16 33 
Gura Károly td. 16. --, pk. --.35 16.35 
Gotthard József td. 16.—, pk. 

—.35 16 35 
Guzikovszky Boldizsár td. 3.—, 

16 35 

pk. - .35.__ 8 35 
Gontkó Ignácztd.8.-- ,pk . - -.35 8 35 
Gyöngyössy Béla ak. 16.— ,pk. 

—.35 — . . 16 35 
Goró Ferencz td. 32.-- Pic-.35 32 35 

Átvitel 2210.05 

Befizetések K. 
Át étel 2210.05 

dr. Günther Antal td. 16.—, 

Glósz Alajos (d. 16.—, pk. —.35 16.35 

Dabasi Halász Géza ak. . ... 4 — 
Hyross Béla td 16.— 
Haderdány András td. ... ._. 16. 
Héjas Kálmán td.... ... ... — 16.— 
Horváthy Ferencz td •.. ... 16.— 
Huszár Pál td ., 13.— 
Hoffmann Brúnó ak 20.— 
Halmi László td. ... ... . . . . 8 . -
Haberfelner Béla td. ... . . . . 16.— 
Hudák Lajos ak. ... ... . . . . 2.— 
Huszthy László td... . . 19.99 
Habel Lambert td ... 8.— 
Hajdú János td. ... — .. . . . . 16.— 
K. Hoffmann Antal td. 1 6 . - , 

pk. - . 2 5 - 16.25 
Hoós Frnő ak.... ... ... . . . — 8.— 
Halmi László td. ... ... . . . 8. 
Hammer Károly ak. 15.—, pk. 

—.35 15.35 
Hénel Béla td. 16.—, pk. — .33 16.33 
Hohossjánostd.8.- , p k . - . 3 5 8.35 
Hénel Béla npt. 2.—, pk. - .12 2.12 
Halliarszky Samu td. 16.—, pk. 

-.35 - 16.35 
Heiin János td. 8.— 
Huszár József ak. 13.—, pk.- .35 13.35 
Hirspeck Ágoston td. 10.— , 

pk. —.35 - 10.35 
Hám Ferencz td. 16.—, pk.—.35 16.35 

Illés Vidor td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Iszapi Gyula td. 8.—, pk.—.35 8.35 
Iváskó Sándor td— .. . . . . ... 24.— 

JárosFerencz npt.2.—, pk.—.12 2.12 
Jovits Lázár ak 5.— 
Jüngling János td.— . . . . . — 1 6 . -

Átvitel 2624.17 
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Befizetések K. Befizetések K. 
Áttétel 2624 17 Áttétel 3100 34 

Jerszegi m. kir. közalap, erdő- Karácsonyi Sándor td. 1 6.—. 
gond, hd. - - — — 13 35 pk. —.35 16 35 

|anthó János örök. ak. 16.—, Kárpáthy Lajos td. 16.— pk. 
pk. —.35 .- . . . --- 16 35 

—.35 i 16 33 
Janatka József ak. 11.—, pk. 

16 35 
Kemka Gyula td. 16.—, pk. - . 3 5 16 35 

—.35 . . . - 11 35 Környey Ferencz td. 16.— -, Pk. 
Joós Elek ak. 16.—, pk. —.35 16 35 —.35 16 35 
Jákói Géza td. 16.—, pk. —.35 16 35 Korén Ödön td. 16.—, pk. - . 1 6 16 16 
Jambrich János örök. ak. 28.—, Krause Géza td. 16.—, pk. - . 3 3 16 33 

pk. —.35 28 35 Kenessey Kálmán ak. 20.— -, pk. 
Jenőfi Jenő örök. ak. 11.—, pk. —.25 20 25 

—.35 - 11 35 Kostialik István td. 16.—, pk. 
Jonica János td. 41.35, pk. —.35 41 70 —.35 16 35 
Just Ferencz td. 16.—, pk. —.33 16 33 Kozelka Pál td 5 — 

Kugler István hd . . . . . 1 60 
Kralovánszky János td. . . . . . . 10 — Kecskemét város kid. -- - 6 — 
Kellner György ak. ._. ... . . . 15 — Kostenszky Béla td. . . . . •- — 4 — 
Károlyi Árpád npt. 2.—, pk. Kolozsváry Andor td. 16.—, 

- .12, Eép. II. 12.— 14 12 pk. - . 3 5 . . . . . . 16 35 
Kovássy Kálmán td. . . . . . . . . . 42 — Kőrös László(Selmecz)ak. 16.—, 
Kubányi Endre ak. . . . 16 — pk. —.35 16 35 
Kostialik István npt. 2.—, pk. Kárász István ak. 13.—,pk. - . 3 3 13 33 

—.12 ... 2 12 Kraft József td. 16.—, pk. - . 3 5 16 35 
Kostenszky Béla td. . . . . . . 8 — Krippel Móricz td. 16.—, pk. 
Kotzmann Géza ak. ... . . . 32 — — .35 16 35 
Knöpfler Károly ak. . . . . . . . 6 — 
Kacsanovszky J . Andor ... . . . 4 — Lukovics Attila td— .. . . 19 — 
Kincses József td.... . . . 16 — Littauer Miksa lb . 54 — 
Kerekes János ak. . _ . . . . . . 16 — Lencsés Ambrus td. . 16 — 
Karliő Fülöp td. . . . 4 Lange Pál ak. 16 4 16 
Kugler István td. . . . . 8 Legányi Géza ak. 2 
Kutrovics örökösök ak. 16.—, Lipka Béla npt. 2.—, pk. —.20 2 20 

pk. —.35 . . . 16 35 Lux János td. 8 — 
N. Kiss Miklós örök. ak. 20.—, Löv Jenő td. . . . . . 8 — 

pk. —.25 . . . . . . 20.25 Latinak Vilmos td. . 16 .— 
N. Kiss Pál ak. 2 0 . - , pk. —.25 20.25 Lollok József td. . . . . . . . 16 — 
özv. Kürthy Gézáné ak. 5.—, Lakompaki erdőhivatal ld . . . 16 — 

pk. —.35— 5 35 Lehoczky Aladár ak. 16.— -, pk. 
Küzdy Árpád td. 16.—,pk.— .35 16 35 —.35 16 35 
Krause Manó td. 16.—, pk.—.55 16 55 Lövárdy Alajos td. 16.— , pk. 
Kossányi Béla td. 16.—,pk.—.35 16 35 —.35 16.35 

Átvitel 3100.34 Átvitel 3536.06 
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Befizetések K. 
Áttétel 3536.06 

Lumnitzer Béla td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Lőcse váos ak. 10.—, pk. —.35 10.35 
László János td. 8.—, pk. —.35 8.35 
Löwendahl Ernő td. . . . . . . . . . 20 .— 
Leszher Alajos td. . . . . . . 12.— 
Levendofszky Nándor td.._. . . . 16.— 
Latikó Sándor ak. 16.—, pk. 

—.35 16.35— 
Lenhard Antal td. 16.—, pk. 

- . 3 3 . . . 16.33 
Lipcsey László td.... . . . 4 . — 
Lányi Ernő td. 32.—, pk. —.35 32.35 
dr. Loncsár József td. 16.—, 

pk. —.35 . . . 16.35 
Lochián Viktor ld 16.— 
Lang Ernő td. 32.—, pk. —.35 32.35 

Markovics Iván npt. . . . . . . 3 . — 
Majerszky István td. ... . . . . . . 16.— 
Maurer Antal td. — ... 4 . — 
Mirtse János td. — . . . 6 .— 
Mikó Béla ak. 15.—, pk. —.35 15.35 
Molcsányi Ernő ak. 32.—, pk. 

—.35 32.35 
Miskolczy János ak. 16.—, pk. 

- . 3 5 ... 16.35 
Marcon Antal td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Markos György örök, ak. 10.—, 

pk. —.16 10.16 
Mányay Imre td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Masztics Ádám td. 32.—, pk. 

—.35 32.35 
Matavovszky Árpád td. 16.—,pk. 

—.35 16.35 
Murinai György td. 16—, pk. 

—.35 . . . 16.35 
Matter Rezső td. 16.—, pk. 

—.35 . - 16.35 
Mölczer Gyula ak. — — 2 0 . -

Átvitel 3990.15 

Befizetések K-
Áttétel 3990.15 

Medveczky Ernő td. 16,—, pk. 
—.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.35 

Milosevics Dusán td.16. —, pk. 
—.35 16.35 

Müller Róbert td. 16.—, pk. 
—.35 16.35 

Máday Izidor att. 200.— 
Mikolás Vince td. 4.—, pk. —.35 4.35 
dr. Mátrai Ignácz td. 16. — , pk. 

—.35 16.35 
B. Majthényi László ak. 10.—, 

pk. —.33 10.33 
Máthé Ambrus td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Mattanovich Károly td. 16.—, 

pk. - . 3 5 16.35 

Neuhöfer-Sohn hd. _ 10.50 
Nádas Béla ak 16.— 
Eözbéghi Nagy József td 16.— 
Nyiri Dénes td. — ... ... . . . 16.— 
Niederland Rezső td.... 8.— 
Nadrági vasipartársulat erdő-

hiv. ld. 16.— 
Nyul Sándor td. . . . — 20 .— 
Báró Nopcsa Elek ak. 20.—, 

pk. —.06 20.06 
Ch. Nagy Antal ak. 15.—, pk. 

—.35 15.35 
Nadhera Pál ak. 16.—, pk. —.35 16.35 
Nagy Károly (Bustyaháza) td. 

16.—, pk. —.35 16.35 
Nagy Samu td. . . . . . . . . . . . . 16.— 
Nitnausz Gyula td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Neuhöfer és fia hd. . . . 10.50 
Nagy Pál td. 4.—, pk. —.35 4.35 

Orosz Tamás td. ... ... 20.— 
Osterlamm Ernő td. ... . . . . . . 10.— 
Ormay Gyula ak. ... . . . . . . .. 5 . -

Átvitel 4554.74 
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Befizetések K. 
Áttétel 4554.74 

Ódor Ignácz td. . - . . . ... . . . 16.— 
Ostadal Jenő td. — — 16.— 
Özv. Oesterreicher Luiza lb. 

375.—, tib. 1.— — 376.— 

Pilz Ottó td. ... 16.— 
Persián Iván lb. . . . — — 50.— 
Puskás Ferencz td - — — 16.— 
Pápa-ugodi uradalom hd. . . . 45.35 
Puza Jenő td. .__ ... ... . . . ... 16.— 
Pajer István td. . . . . . . . . . . . . 16.— 
Polgár József td. . . . . . . . . . 16.— 
Pfundtner Károly td. ... . . . . . . 8.— 
Petruss József td. 24 .— 
Popovici Georges ld. ... . . . . . . 33 .— 
Páll Miklós ak. 10.—, pk. —.35 10.35 
Pálffy Alajos ak. 16. , pk. 

- . 3 5 ._ . . . - 16.35 
Podhrádszky András td. ... . . . 16.— 
Patzl Jenő td. 32. , pk. —.35 32.35 
Pomarius Alfréd td. 16.—, pk. 

—.35 - 16.35 
Pálos Konrád td. 16.—, pk. 

—.35 16 35 
Pásztor Sándor td. ... . „ ... 16.— 
Prohászka Lajos ak. 16.—, pk. 

—.35 . . . - — 16.35 
Porubszky Árpád td. . 16. 
Preiszner Nándor td. 16.—, pk. 

—.35 . 16.35 
Prekup Győző td— .. . . . . . . . 16.— 
Papp Sándor td. . . . . . . 8.— 
Papp Ferencz td. 16.—, pk. 

—.35 ... 16.35 
Partos Vilmos td. 8.— pk. —.35 8.35 
Pohl Mór td. 16.- , pk. —.35 16.35 
Petruss József td. 24.—, pk.—.35 24.35 
Petermann Keresztély td. ... . . . 16.— 

Ráner Sándor td. .... . . . 20. 
Rochlitz Dezső td.... 16.— 

Átvitel 5517.94 

Befizetések K. 
Áttétel 5517.94 

Ringler Antal att. 5.— 
Rozim József td. ... ... — .. 16.— 
Rottler József td. 1 6 . -
Rottáriu Tivadar ld. 8.— 
Révai testvérek npt. ... . . . . . . 3 .— 
Ringeisen L^jos Rz. 6.—, pk. 

—.45 6.45 
Rochlitz Nándor ak. .10.—, pk. 

—.35 ... 10.35 
Rimler Pál td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Rejtő Adolf td. 16.—, pk.—.35 16.35 
Báró Révay Gyula ak. 15.—, pk. 

— .33 15.33 
Raduly János td. 16.—, pk. - .35 16.35 
Ritter Károly td. 1 6 . - , pk. —.35 16.35 
Reithofer Ferencz td. .... . . . ... 16.— 
Retter Frigyes td. 16.—, pk. 

—.35 ... 16.35 
Riethmüller Ármin td. 32.—, 

pk. —.35 32.35 
Ronchetti Gáspár td. ... . . . - 16.— 

Sipos Mihály td. 12.— 
Szmik Gábor td 8.— 
Szőllősi Rezső td 10.— 
Szabadelvű kör ld ... . . . . . . 3.60 
Seenger Lajos td. ... . . . 16.— 
Schuszter András td. ... . . . . . . 16.— 
Simon Gyula ak. . . . . . . . . . ... 16.— 
Szepessy Elek td. . . . . . . ... . . . 4.— 
Steller Ede td. .', 4 . — 
Sebők Ernő td. . . . . . . ... ... 16.— 
Szeleczky János td. ... . . . . 16.— 
Szuppek József td. ... ... ... 8.— 
Scholtz Ottó ak. . . . . . 16.— 
Szvetelszky Géza td. 8.— 
Stadel K. örök. hd. 36.19 
Szojka Gyula td. .... . . . ... . . . 16.— 
Stubandon Rezső npt. 3.—, pk. 

- . 1 2 . . . . . . . . . 3.12 
Senglschmidt Frigyes npt. 2^-



7 1 0 

Befizetések 
Áttétel 5953. 

Strompf Pál td. ... 16 
Steginann Gusztáv td.. 20 
Sommer Károly ak. 16.—, pk. 

- . 3 5 . - ... 16 
Selymessy Ferencz td..-. 32 
Sternberg Fr'gyes ak. 20.— , pk. 

—.06 20 
Simonffy Gyula td 16 
Gróf Sztáray Antal örök. ak. 

20.— , pk. —.25 - 20 
Schanzer Ignácz td. 16.—, pk. 

—.35 . . . . . 16 
Schulhof és Heeht td. 1 6 . - , 

pk. —.16 16 
Szőnyey István td. 16.—, pk.— .35 10 
Schönherr Sándor td. 32.—, pk. 

- . 3 5 ... . . . . . . . . . . 32 
Soóvári erdőliiv. hd. ... ... . . . 33 
Stark Miksa td. 16.—, pk. —.35 16 
Steinhausz József örök. ak. 18.—, 

pk. —.35 ... 18 
Sterba Szabolcs td. 16.—, pk. 

—.35 16 
Szarkási János ak. 16. -,pk.—.35 16 
Székely istván td. 16.—, pk. —.35 16 
Szelényi Gusztáv td. 10.—, pk. 

—.35 ... . . . 16 
Szilágyi László td. 16.—, pk. 

—.35 16 
Seeberg Adolf örök. ak. 9.—, pk. 

—.35 .. - 9 
Sándor Imre td. 16. — , pk. —.35 16 
StainerGyula td. 16. - , pk. —.35 16 
StrobelÁrpádtd.16.-, pk.—.35 16 
Szájbely Gytda ak. 20. — , pk. 

—.2o — 20 
Szimon Béla td. 16.—, pk. -.35 16 
Scholtes Henrik td. 16.—, pk. 

—•35 ... — 16 
Szantner Gyula td 16 
SZÍVÓS Gyula td. 16.—, pk. —.35 10 
Szunyogszék község ak. 16.—, 

pk. - .55 ... ... . ... ... 16 
Átvitel 6487. 
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Befizetések K. 
Áttétel 6487.35 

Sey fried Jakab td. 16.—, pk.—.23 16.23 
Sztankovánszky János td. 16. , 

pk. - .35 .,. — .. . ... ... ... 16.35 
Selmeczbányai bányász- és eidcsz-

akademia ld 15.88 
SochorJózsef td.48.—, pk. —.35 48.35 
Steuka Lajos td. 31.20, pk. —.35 31.55 
Süteö Oszkár td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Szabó György ak. 16.—, pk, 

—.35 16.35 
Schaab Bálint td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Scherer Ágost td. ... 32.— 
Scholtz Gyula td. 1 6 . - , pk.—.35 16.35 
SomogyiGéza td. 16. -,pk.—.35 16.35 
Szántó Mihály td.32.—, pk.—.35 32.35 
Sz;klay Emil td 32 .— 
Szűcs Elemér td. 16.—, pk. —.35 16.35 

Trhovszky Mírk td. ... . .. . . . 16.— 
Taruay Dezső td. . ... .. ... 40.— 
Tauber Ödön td. ... . . . S. -
Temesvár város ak. 10. , kid. 

6 .— 16.— 
Tatarek Rezső td. ... . . . ... . . . 16.— 
Traub István td. . . . . . . . . . . . . 10.— 
Tavassi Gyula ak ... . . . ... 12. 
Tóbiás Miklós ak. 10.— ,pk.- .35 10.35 
Thék Endre td. 16. , pk. .16 16.16 
Tonházy Gyula td. 16.—, pk. 

.16 ._ . . . ... . . . 16.16 
dr. Tuzson János td. 16. , pk. 

—.35 16.35 
I örök Gábor td. 32.—, pk. —.35 32.35 
gr. Teleki Arvéd td. 16. , pk. 

- . 3 5 . . . . . . . . . 16.35 
Tomasovszky Imre Ert. 3.—, 

pk. —.45 ... 3.45 
Török László td. 16.- pk. .35 16.35 
Trostler Ármin td.... 16.— 
Tóth Ferencz td. 16.—, pk. .35 16.35 
Tóth István Vik. 9. , pk. - . 1 2 9.12 
Török Sándor td. 16. , pk.- .35 16.35 

Átvitel 7113,50 
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Befizetések K. 
Áttétel 7113.50 

Uitz Mátyás td. ... 32 . -
Ujvidékvároskld.2, , pk. .35 2.35 
Urbanszky István td. 16.- , pk. 
• - . 3 5 .- 16.35 
Udvardy József td. 16.—, pk. 

—.35 - 16.35 

Vadas János td. — ... 8.— 
Várnai Sándor att. 40.—,ak.7.— 47.— 
Veres László td. . . . . . . 8.— 
Veszprém város ak. 10.—, pk. 

- . 3 5 - - 10.35 
Vasvár-szombathelyi székeskáp

talan kid. 6.—, pk. —.35 . . . 6.35 
Vaszary Antal td. 16.—, pk. 

- . 3 5 ... 16.35 
Velics János td. ... 16.— 
Vajda Ákos td. 16.—, pk. —.35 16.35 
Vermes Viktor td. 16.—, pk. 

—.35 . . . 16.35 

Wenk Gyula td. ... . 4 .— 
Wilde Ferencz td. 16.— 
Witting Emil td. 16.— 
Weiszmayer Oszkár td. 16.—, 

pk. —.35 16.35 
Wellebil Károly td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Weress Sándor ak. 11.—, pk. 

—.35 11.35 
Átvitel 7405.35 

Befizetések K. 
Áttétel 7405.35 

Weszely Alajos td. 16.—, pk. 
—.35 . . . 16.35-

Wanner Hermann td. 16.—, 
pk. —.35 . . 16.35. 

Waszner József td. 16. , pk. 
—.23 16.23 

Webet Elektd _ 8.— 
Weinert Tivadar td. jő.—, pk. 

—.35 16.35 
Winter Gusztáv td. 16.—, pk. 

—.35 16.35 
Wiener Ferencz td. 16.—, pk. 

—.35 .. . . . . 16.35 

Zirczi apátság hd. . . . 18.15 
Zathureczky Vilmos td. 8.— 
Zsivánovics Zsiva td. . . . . . . . . . 16.— 
Zareczky Pál ak. 16.—, pk. —.35 16.35 
Zimay János td. ... . . . . . . 8.— 
Zachár Gyula td. 16.—,pk. —.35 16.35 
Zimmermann Gusztáv td. 8.—, 

pk. —.35. . — . . . . . 8 .35 
Zathureczky Gyula td. 32.—, 

pk. —.35 32.35 
Zbinyovszky Lajos td. 16.—, pk. 

—.35 . . . 16.35 
Bevétel július hóban . . . 7651.23 

Január-júniusi bevétel ..- ..- 41736.87 
Összesen . . . 49388.10 

4ff í r t 3 * f 





1 

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) 
jjillér, 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 grammon--

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

M T o p t i k a i t á v o l s á g - m é r é s s e l . ' T P i 
A r S S í r t t ó l f e l f e l é . 

M f r £ - a s z t a I o k a t n ^ z g f l a v o n a l z t f k k a l , m l r A -
H 7 , a l i i ! í « U n í , f a á t l a l t f k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r t t -
I e t n a 6 r 6 k e t (pjanimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket koszit a legpontosabb kivitel biztosításával 

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

Hécs, (I., Kohlmarkt 8.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban éí< legpontosabbsn teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Valamennyi mérő műszereink Calderoni és Tsa budapesti czégtöl Is 
beszerezhetők. Minden műszer czégiinkkel van ellátva. n . ) 

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 
takarmánymész, szagnélkül, csontképző, minden vadnak és kutyáknak 
nélkülözhetetlen. Leirás és véleményezések díjtalanul. 5 kg. próba-

Az „Erdészeti Lapok" 1904. évi VIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 
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küldemény 2 K., 100 kg. 24 K., bécsi raktárból. Michael Barthel 
& Co., Wien, X/3 . , Siccardsburggasse 44. (2. VI. 6.) 

Tilos a legeltetés, továbbá Véderdő jelzéssel ellátott tilalmi táb
lákat legolcsóbban szállítja a „Magyar fém- és fényezett lemezáruk 
gyára" Szomolnok, Szepesmegye. (3. IV. 3.) 

J^ROESSEMANNÉSKÍÍHNEAIANNÍ®; 
/ KQPPEL ARTHUR-FÉLE VASUTAK \ 

VÁCZI-Uli 

(5. VII. 3.) 

Állást keres jó bizonyítványokkal rendelkező 32 éves nős, 
erdész és vadász, ki a magyar és német nyelvet teljesen bírja, az 
erdőgazdaság minden ágában, valamint az apró és fővad tenyész
tése körül és a vadászatban teljes jártassággal bir. Czim a kiadó
hivatalban. (6. II. 2) 

Pályázati hirdetmény. 561/1904. — Méltóságos gróf Károlyi 
Imre ur felsőremetei (Ungmegyej uradalmában egy 111. osztályú 
erdészsegédi állás *'an üresedésben. Évi fizeíés lakás, fűtés és teljes 
élelmezési ellátáson kivül 400 korona, fcrdészeti 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 jószágfelüsyelőség nevére Nagymágocsra küldendők. 
4J. II. 2) Gróf Károlyi Imre uradalmainak jószágfelügyelősége. 



PETERLONGO JÁNOS 
fegyvergyári 

I n n s b r u c k N o . 7 3. s z. ( T i r o l ) 
A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g f ő r a k t á r a 

- , a minden államban sza
badalmazott 

J á p - í é l e egyravaszos 
berendezésnek. 

mellett kitűnően belőtt 
vagy ané kiil, valiimin t 

nikkelköpenyes 

8 és 9 mm. 

Kétcsövű söréles és golyós 
verek részére kakassal va<ry 
kül, nemkülönben önfelhuzó há

romcsövű fegyverek részére. 
Ezenkívül ajánlom nagy raktáramat jó l á l l á s 
kétcsövű sörétes fegyverekben, kakassal, 
egyenkint töltendő golyós cserkésző fegyver ékben, 

ólom és ölvözeles golyók részere. 
Mannliclier-Schönaucr és Mauser ismétlő fegyverek, 6 7 

csőürrel. 
Vegyes lövetű fegyverek 

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

anélkül. 
K l Í L i Ö M Í l i E G E S S É G : hármas, kettős és egycsöves golyós fegyve
rek és vegyes lövetű puskák (Büchspuska) nikkelköpenyü golyók részére 

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 lépésr.) belőtt olcsó precziziós puskák az ábrázolt töltények 

számára (Ragadozók, 
vízi szárnyasok, fajd-

I vadászat cs őzcserké-
szet czéljára. 

Szíveskedjék gazdagon illustxált 3 0 0 oldalra ter
jedő „Modern fegyverek" árjegyzékemet be-

8, 

Reális árak : 
kívánni. (Ingyen küldöm). .-.09 (6—4) 



Pályázati hirdetmény. Az ozorai uradalom tamási főbérnök-
ségénél elhalálozás folytán a főerdészi állás betöltendő, mely 
állásra ezennel pályázat nyittatik. Évi javadalmazás 1000 K kész
pénz havi előleges részletekben, 13 kat. hold föld és rét haszon
élvezete, 6 drb tehén és 6 drb anyasertés legeltetési joga, az 
erdőben lévő és kaszálni szokott területekről nyert takarmánynak 
fele, a másik felén az összes erdőőrök osztozkodnak, szabad lakás 
a tamási vadaskerti főerdészi lakban, használatra a szükséges tüzelő 
fa. A megválasztott főerdész más erdőterületek kezelését nem 
vállalhatja el, csakis a szolgálatadó alólirott főbérnökség hozzá
járulásával. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy pályázati kérvényüket, 
valamint az eddigi működésről szóló és a családi állapotot feltüntető 
okmányokat az alulírott főbérnökséghez mielőbb postán vagy 
személyesen adják be. Az állás megállapodás szerint foglalandó el. 

Pályázni szándékozóknak az erdőtörvényben előirt minősí
téssel kell bírni, t. i. erdészeti akadémia és államvizsga. 

Pályázhatnak nyugdíjban lévő, az előirt minősítéssel biró 
tisztek is. 

Miklósvár, 1904. évi július hó 15-én. Posta Tolna-Tamási. 
Ozorai uradalom tamási jőbérnöksége. (9) 

Pályázat. Gömör vármegyében Rozsnyó bányaváros erdő
hivatalánál üresedésbe jött egy erdőőri állomás, mely a következő 
évi jövedelmezéssel betöltendő: Évi fizetés 500 K., természetbeni 
lakás, 20 mm. széna, 12 iirm. kemény tűzifa házhoz szállítva, 
évenként egy öltözet egyenruha és 15 K. téli kabátra, egy tehén-
és borjulegeltetési jog és az erdei kártételekből egy harmadrész. 

Ezen erdőőri állomásra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 
erdőtörvény 37. §-ában előirt minősítésüket, életkorukat, ép és 
erős testalkatukat, jó halló-, látó- és beszélő-képességüket és eddigi 
szolgálatukat igazoló okmányaikat 1904. évi október hó l-ig 
Rozsnyó város erdőhivatalához nyújtsák be. 

Rozsnyón, 1904. évi július hó 15-én. Schmidt János, erdő
mester. (10) 

Pályázat vizsgázott erdövédi állásra. Kerestetik egy nagyobb 
erdőbirtokhoz egy jó bizonyítványokkal biró erélyes, józanéletü 
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erdővéd, ki magyarul és németül kifogástalanul ir és beszél s a 
román nyelvet pedig szóban birja, legkésőbben 1904. évi szep
tember hó 1-én leendő belépésre. 

Nős pályázók, kik az erdővédi vizsgát sikerrel letették, küldjék 
sajátkezüleg irott magyar- és németnyelvű ajánlataikat, eddigi 
alkalmaztatásuk és fizetési igényeik megjelölése mellett, Junghans E. 
erdőbirtokoshoz Lunkászprie, u. p. Bihar-Dobrest. (11) 

Pályázati hirdetmény. 1770 '1904. szám. — Breznóbánya szab. 
kir. város tanácsa a városi képviselőtestületnek folyó évi fenti 
szám alatt hozott határozata folytán a városnál megüresedett erdészi 
állásnak betöltésére ezennel pályázatot hirdet és felhívja mind
azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1879. évi X X X I . 
t.-cz. 36. §-ában előirt módon felszerelt kérvényeiket a városi 
polgármesterhez legkésőbb 1904. évi augusztus hó 31-ig annál 
is inkább adják be, mert a később érkezett kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Ezen nyugdijképes állással egybe van kötve: 1400 K. törzs
fizetés, 300 K. lakbér, 350 K. lótartási átalány, irodai átalány és 
30 ms tűzifa elkészítve az erdőben. 

Breznóbányán, 1904. évi április hó 15-én. Breznóbánya szab. 
kir. város tanácsa. (12) 

Pályázati hirdetmény. 850/1904. szám. — Bereg vármegye 
közig. erd. bizottságának f. évi 2422. sz. határozata alapján az 
ilosvai erdőőri állomásra 850 korona évi illetménynyel és 40 korona 
faváltságdijjal ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázóktól megkívántatik: 1. erdőőri oklevél; 2. kereszt
levél; 3. orvosi bizonyítvány és 4. az eddigi szolgálatról szóló 
bizonyítvány. 

Sajátkezüleg irott kérvények alólirott állami erdőhivatalhoz 
nyújtandók be folyó évi augusztus hó 24-ig. 

Beregszász, 1904. évi július hó 23-án. M. kir. állami eráő-
hivatal. (13) 

Faeladási hirdetmény. 61723/1/1—a. szám. Az orsovai 
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó ohababisztrai m. kir. erdőgondnokság 
„A" üzemosztály II. és I-ső vágássorozatában, továbbá a „D" 
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üzemosztályból a rendes kezelésre alkalmas erdőterülethez csatolt 
és 1905—1914. évben kihasználandó: 

Bisztra nevü völgyben lévő ___ . . . . . . 1732 - 0 k. hold 
a Succu nevü völgyben lévő.. . ___ ___ 11250 k. hold 
a Szkorilla nevü völgyben lévő ___ 465"9 k. hold 

vagyis összesen: 3322'9 k. hold 
területen található fenyő, bükk és esetleg másnemű fakészletnek 
tövön, terület szerint való eladása, valamint a pojánamöruli fürész
telep és az ahhoz tartozó Petrille-Zanoga nevü havas és egyéb 
erdei tisztások bérbeadása iránt az orsovai m. kir. erdőhivatalnál 
1904. évi október hó 3-ik napján d. e. 10 órakor Írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. 

Az eladás tárgyát képező fakészletnek k. holdankénti kikiáltási 
ára és pedig: 

a Bisztra völgyre vonatkozólag.. . . . . . . . 409 K. 20 f. 
a Succu völgyre vonatkozólag . . . . . . . . . 253 K. 70 f. 
a Szkorilla völgyre vonatkozólag . . . . . . 377 K. — f. 

továbbá a fürésztelep, erdei iparvasut és ezek egyéb tartozékaiért 
fizetendő évi haszonbér 20.000 korona, a Petrille-Zanoga és egyéb 
erdei tisztásokért fizetendő évi haszonbér pedig 900 korona fix 
összegben van megállapítva. 

Az árverésnél 20.000 korona bánatpénz teendő le. 
Az árverési és szerződési feltételek az orsovai m. kir. erdő

hivatalnál és a m. kir. földmivelésügyi minisztérium erdészeti 
osztályában (Budapest, V. kerület, Zoltán-utcza 16. szám) folyó évi 
augusztus hó 20-tól kezdve megtekinthetők és átvehetők, ahol ezen 
faeladási ügyre vonatkozó egyéb kérdésekben is felvilágosítás 
nyerhető. 

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

Fenyő- és bükkfaeladási hirdetmény. 61714/1/1—a. szám. — 
A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál folyó évi szeptember hó 
29. napján délelőtt 10 órakor írásbeli versenytárgyalás fog tartatni 
a sárkányi m. kir. erdőgondnokság bárczavölgyi 1905—1909. évi 
341 - 9 holdas rendes és 298 - 8 hoidas tisztázó vágásaiban tövön 
álló fenyő- és bükkfának terület szerint tövön való eladása iránt. 
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Kikiáltási ár holdanként: a) a rendes vágások faanyagára 
450 korona; b) a tisztázó vágások faanyagára 125 korona. 

Az árverési és szerződési feltételek iránt a kolozsvári erdő
igazgatóság és a sárkányi kincstári erdőgondnokság adnak fel
világosítást. 

Budapest, 1904. évi július hóban. M. kir. földmivelésügyi 
miniszter. (15) 
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E KÉPES ÁRJEGYZÉKÜNKÉ 
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 bérmentve küldjük meg azt 
minden erdészeti intézóségneksminden erdésznek. 

J . D . D O M I N I C U S & S Ö H N E s / = i 

R e m s c h e i d - V i e r i n g h a u s e n ( R h e i n l . ) 
n] A gyár alapíttatott 1822-ben. A gyár alapitta'ott 1822-ben. 

w Saját ház az export részére : HAMBURG, Rathausstrasse 5. ü| 
j{] 508 ( 1 2 - 4 ) (J{ 
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Faeladási hirdetmény. A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. 
miniszter urnák f. évi január 11-én 104775/1/2. szám alatt kelt 
engedélye alapján ezennel közhírré tétetik, hogy a gyulafehérvári 
róm. kath. káptalan tulajdonát képező Alsófehér vármegye Borsó
mező község határában fekvő 265T2 k. hold kiterjedésű ösbükkös 
erdő mintegy 84.800 tm^-re becsült fahozama öt vagy tiz egy
másután következő évi kihasználásra f. évi augusztus 20-ig alól-
irotthoz benyújtandó zárt írásbeli ajánlatokkal a legtöbbet Ígérőnek 
el fog adatni. 
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Szerződési fel tételek az erdélyi püspöki uradalom erdőhivatalánál 
megtekinthetők. 

Gyulafehérvárt, 1904. évi július hó 18-án. Bálint Ferencz 
püspöki, káptalani és papneveidei főerdész. (16). 

Hirdetés kötélszállitásra. 5183/1904. szám. — A máramaros-
szigeti m. kir. erdőigazgatóság 1905,, 1906. és 1907. évi tutaj
kötélszükségletének biztosítására f. é. szeptember hó 21-én d. e. 
11 órakor az erdőigazgatóságnál zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Versenyezni kívánók felhivatnak, hogy szabályszerű ajánla
taikat, a melyekben a száraz és kátrányozott kötelekért kilogram-
monkint kivánt ár külön-külön számokkal és betűkkel kiírandó, 
kettőezernégyszáz (2400) korona bánatpénzzel felszerelve és a 
szállítani kivánt kötélmintáikat 30 cm hosszúságban külön cso
magban a versenytárgyalás megkezdése előtt az erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be. 

A versenytárgyalási feltételek a fölmivelésügyi minisztérium 
erdészeti osztályának segédhivatalánál és a máramarosszigeti erdő
igazgatóság kiadójában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
(17) Földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 62312/1/1 -a. sz. — A lugosi m. kir. 
erdőigazgatóság irodájában 1904. évi október hó 11-én délelőtt 
10 órakor tartandó Írásbeli versenytárgyaláson eladás alá bocsát
tatik a bálinczi, szudriási, padurányi, temesrékási és mosniczai 
erdőgondnokságokban 4 6 0 5 6 2 holdon, valamint a lunkányi 
erdőgondnokságban 650 holdon, összesen 5256'62 holdon tövön álló 
faanyag a Béga folyón való usztatás jogával, a bégamenti farako-
dók és a temesvári újonnan létesítendő faraktár használatával 
kapcsolatosan az 1905. évtől kezdve öt, esetleg hat év alatti 
kihasználás kötelezettségével oly módon, hogy az évi vágásterü-
tek fakészlete a használati évet követő év október hó l-ig kitaka
rítandó; az utolsó évi vágásterületek fája tehát öt évi kihasználás 
esetében 1910., hat évi kihasználás esetében 1911. évi október hó 
l-ig szállítandó el a vágásterületekről. 
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A faanyag, a lunkányi bükkösöket kivéve, nagyobbrészt 
tölgy fanemekből áll. 

Kikiáltási ár holdanként négyszáznyolczvannyolcz (488) kor. 
Bánatpénz ötvenezer (50.000) korona. 
Az ajánlatok kellékeire nézve az általános árverési feltételek 

adnak felvilágosítást, megjegyeztetik azonban, hogy csak azok az 
ajánlatok tárgy altatnak, a melyekben a versenyző ugy az öt, 
valamint a hat évi kihasználás esetére tesz ígéretet. 

Az általános árverési és szerződési feltételek 1904. évi augusztus 
15-ik napjától kezdve a lugosi erdőigazgatóságnál és a föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti osztályában (Budapest, V., 
Zoltán-utcza 16. szám) betekinthetők, illetve átvehetők. 

Bővebb felvilágosítás a lugosi erdőigazgatóságnál szerezhető, 
a mely az'állabok megtekintése, illetve azok fatömegének felvételére 
nézve is útbaigazítással szolgál. 

Budapest, 1904. évi július hóban. 
(18) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat erdőöri állásra. Nagymélt. Gróf Keglevich István 
(Rákó, u. p. Szilas, Abaujm.) 200 kat. hold parkszerű erdő és 
300 hold rét őrzésére és gondozására kellő intelligencziáju edőőrt 
keres. Idősebb, esetleg nyugdíjas emberek is pályázhatnak. Köve
telmény a magyar nyelv teljes birása, lehetőleg a tót és német 
nyelvé is. Pályázatok fenti czimre küldendők. (19) 

Sulkovski József Mária O Főméltósága uradalmaihoz tartozó 
kiszindiai erdő pagonyban az erdészi állás üresedésbe jővén — 
annak betöltése czéljából pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 40 éven 
aluli, oklevéllel biró egyének, a kik több évi gyakorlattal s különösen 
az erdő felújításában teljes jártassággal bírnak. — Fizetés a kir. 
kincstárnál alkalmazott tisztek mintájára, nyugdíjjogosultsággal. 

Pályázatok, bizonyítvány másolatokkal, melyek vissza nem 
adatnak, legkésőbb folyó (augusztus) hó 31-ig, „Uradalmi fel
ügyelőség" czimére Pankotára. 

Pályázat. Az erdélyi püspöki uradalomban megüresedett erdő
tiszti állásra pályázat nyittatik. 
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Ezen erdőtiszt kezelése alatt fog állani az erdélyi püspöki 
uradalomnak Alsó-Fehér vármegyében fekvő mintegy 11.000 hold 
kiterjedésű erdősége s egyúttal hivatalos kötelessége lesz az úrbéri 
elkülönítések folytán az uradalomnak jutott mintegy 3000 hold 
erdőségről a rendszeres erdőgazdasági üzemtervet megkészíteni. 

Ezen állás elnyeréséért csak oly elsőrangú erők pályázhatnak, kik: 
1. róm. katholikusok, 
2. feddhetlen előéletűek, 
3. az erdőakadémia tanfolyamát jó sikerrel bevégezték; az 

erdészeti államvizsgát belföldön letették és legalább 4—5 évről, 
főkép erdőrendezési szolgálatról szóló bizonyítványt mutatnak fel. 

A végzett tanulmányokról az államvizsgáról és eddigi hivatalos 
működésről szóló hiteles bizonyítványokkal felszerelt, keresztlevéllel, 
szolgálathoz megkívántató ép erős testalkatról szóló bizonyít
ványokkal ellátott és sajátkezüleg irt folyamodványok az erdélyi 
róm. kath. püsp. urad. jószágigazgatóságához legkésőbb aug. 20-ig 
küldendők be. 

Az állomás legkésőbb október 1-én elfoglalandó. 
Ezen álláshoz a következő járandóságok vannak kötve: 
1. Készpénz fizetés 1600 kor, 
2. 2 drb tehéntartásra 320 kor, 
3. 6 hektoliter bor, 
4. 48 m? tűzifa, 
5. 1 0 % jutalék a tiszta jövedelemből, 
6. természetbeni lakás kerttel Gyulafehérvárt, 
7. szolgálati fogat. 
Gyulafehérvárt, 1904. július hó 20-án. 

(21) Mailáth Ferencz 
jószágigazgató. 

Árverési hirdetmény. 573/1904. sz. — Alólirott közhírré teszi, 
hogy a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1903. évi 
94.448/1—2. sz. rendeletében foglalt engedély alapján a felső-
váczai (Hunyad vármegye, kőrösbányai járás) volt úrbéresek erde
jében, előzetesen kijelölt mintegy 89'oa kat. holdnyi területen 
(A üzemosztály II. vágássorozat, Rizsnyicze nevezetű erdőrész) 
található összes tölgy és bükk fatömeg folyó évi augusztus hó 
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29-én reggel 9 órakor Al-Váczán a körjegyzőség hivatalos helyi
ségében nyilvános szóbeli és zárt ajánlati árverés utján el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 45.160 korona 66 fillér. 
Bánatpénz 4.516 korona. 
A részletes árverési feltételek a dévai m. kir. állami erdő

hivatalnál, a brádi m. kir. járási erdőgondnokságnál, valamint 
alulírott birtokossági elnöknél betekinthetők. 

Felső-Vácza, 1904. évi július hó 30-án. Bulzan Juon, a volt 
úrbéres erdőbirtokosság elnöke. (22.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. Martonosi unitárius egyházközség 
(Udvarhely vármegye) tulajdonát képező erdők A üzemosztályá
nak 5 és 6 osztagában kibélyegzett 393 drb tölgyfa készlete, mely 
807 m3 tölgy müfára és 266 ni3 tűzifára becsültetett, Martonos 
községházánál 1904. évi augusztus hó 29-én délelőtt 10 órakor 
tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Kikiáltási ár 9528 (kilenczezerötszázhuszonnyolcz) korona. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%>-a. 
Részletes becslési és árverési feltételek a székelykereszturi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál és alulírottnál megtekinthetők. 
Martonos (u. p. Oagy), 1904. július hó 31. 

Oálffy Pál, Katona József, 
megyegondnok. (23.) unitárius lelkész. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. Vízakna város tanácsa közhírré 
teszi, hogy a város tulajdonát képező, eladásra engedélyezett 200 
kat. hold területen álló felszámlálva 19.024 szálnak talált és 
20.752 m3 haszonfára, 4333 ni3 hasáb- és 4120 m3 dorong tűzi
fára becsült tölgy szálfája a folyó évi szeptember hó 12-én dél
előtt 10 órakor a városházánál tartandó szó és zárt írásbeli aján
latokkal kapcsolatos nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 228.000 korona, melyen alóli ajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése előtt 
a kikiáltási ár 10°/o-át vagyis 22.800 koronát készpénzben vagy 
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óvadékképes értékpapírokban az árverező bizottság kezéhez 
letenni. 

írásbeli ajánlatok 1 koronás bélyeggel és megfelelő bánat
pénzzel ellátva az árverés megkezdése előtt lepecsételve adandók 
be az árverező bizottsághoz, melyben az igért összeg számokkal 
és betűkkel kiírandó, valamint megjegyzendő az is, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

A szálfák haszonfára alkalmas részének átlagos hossza 11 
méter. 

Kihasználandó erdő a vízaknai vasúti állomástól 6—7 kin 
messze van. 

Az árverési és szerződési feltélelek a városi tanácsnál és járási 
erdőgondnokságnál tekinthetők meg. 

Vízakna, 1904 július hó 21-én. 
(24.) A városi tanács. 

Hirdetmény. 1444/904. — A dolhai közös iskola alapvagyonát 
képező és a dolhai határban fekvő 75 kat. területű bükkerdő, 
melyben mintegy 5051 m3 köbtartalmu 1720 drb megbélyegezett 
törzsfa van s melyből 1204 drb műfa és 516 drb tűzifa, a folyó 
évi augusztus 29-én délelőtt 10 órakor a dolhai körjegyzői hiva
talban a járási főszolgabíró ur vezetésével tartandó nyilvános 
árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 1768 korona; bővebbi felvilágosítással a dolhai 
körjegyző szolgál. 

Dolha, 1904 július 18. A község elöljárósága. (25.) 

4ff J f p W 
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s l i 2ií j Győr, Bécs li 2ií u Szombathely 

310 12 •íj „ Hatvan, Miákoló 
32Ü 1 iiO 

M 
Gödöllő 

504 2 00 gyv. Kolozsvár, Tövis, 
Szatmár-Németi 

602» 2 15 H Árad, Bukarest a) 
4 2 15 Bécs, Paris , London 15 

11 Kehring 
610 2 Ü0 SZ. V. Szolnok 

20 2 Jó 11 Bicske 
404 2 35 Kassa, Lemberg 
904 t 40 1 Bosna-Brod, Belgrád, 904 t 40 

Konstantinápoly 
812 i 40 BZV. Hatvan 

324 1 2 45 Gödöllő 
1902 a uu gyv- Pécs , Eszék, Gyékényes 
910 o 10 szv. Szabadka 

1022 ,'í a'U w . Adony-tízabolcs, Paks 
304 8 ül) lluttka, Berlin 

lb 4 iiO szv. Győr 
322 4 45 Gödöllő 
308 5 M Rnttka, Berlin 
508 5 4 J Kolozsvár, Brassó 
814 ti iá •• Hatvan 

1004 6 50 Zágráb, Fiume 
Róma, Nápoly 1004 6 50 Zágráb, Fiume 
Róma, Nápoly 

1706 7 05 Máramaros-Sziget, 1706 05 
Stanisiau 

22 7 25 Bicske 
1008 8 30 Zágráb, Fiume, 1008 30 

Pécs , Boszna-Brod 
1510 8 45 i Kassa, Csorba 
602 ü 15 *ryv. J Kolozsvár, 602 ü 15 *ryv. Bukarest, Stanisiau 
406 9 40 SZV. Lemberg, Kassa 406 

40 l Máramaro s-Szige t 
1304 9 40 Kehring, Graz 
608 10 oo 

M 
Arad, Brassó 

WO.- 10 10 Belgrád, Eszék, Brod 
Bocs, Sopron 12 10 ;;o 
Belgrád, Eszék, Brod 
Bocs, Sopron 

16062 10 40 Kassa, Csorba 
328 11 10 w . Kuttka, Miákoló 

*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 
bezárólag sz ptember 11-ig közlekedik. 

2) Június lü-tői bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

B ) Május havában csak Brassóig köz
lekedik. 

A nyugati pályaudvarról. 

§1 S 

3 
vonat 
neme D é l e l ő t t 

>
 33 c o. 

102 1 Ou Kei. uhl. (BöOn,l.'aria, U a -102 1 Ou \tende, London 
146 5 50 -y.v. i 'alota-Ujpesi 
122 6 00 Érsekújvár 

6102 ü üi> Cegléd, tízolu. 
150 0 40 Duuakeazi-Alag 

4102 c;4o 
n 

LazLergom 
148 6 55 t'alota-Újpest 

0012 7 05 vv. Lajosmizse 
1404 7 iO ü-yv. Zsolna, Berlin 
104 8 0 0 

ü-yv. 
Bécs 

152 05 HZV. Dunakeszi-Alag 
708 8 15 ífyv. í Temesvár, 

jornova, Báziás 
i Temesvár, 
| Kar&usebes, 
(Báziás 

712 S ;ío SZV. 
i Temesvár, 
| Kar&usebes, 
(Báziás 

1341 8 55 N agy-Maros 
4 1 1 0 2 9 05 Pilis osaba 

116 9 25 Bécs, Berlin 
154 9 35 falota- Újpest 

lÖtí3 11 [35 Nagy-Maros 
D é l u t á n 

ulU-4 íí. U.J bZV. Oegiou, özuinuK 
150 11 16 n Palota-Újpest 
128 12 la Nagy-Maros 

4108 Í2 50 Dorog 
158 1 10 ii Dunakeszi-Alag 
100 1 45 Bécs , Paris 

4II2» i 06 szv. i'ilis-Csaba 
126 15 ÍPárkány-Nána 126 15 

11 \ Gar.-Berzence 
160 - 20 11 Palota-Ujpesi 

/Verciorova, 
704 i 30 gyy- Bukarest, 

l tiáziás 
120 2 35 szv. Érsekújvár 

4104 í 40 „ Esztergom 
Cegléd 720 •i 45 11 
Esztergom 
Cegléd 

6002 2 56 ,, Lajosmizse 
170' 3 20 11 Palota-Újpest 
162 4 15 11 Palota-Újpest 
130 4 iá 11 Nagy-Maroa 
716 4 30 11 Szeged 
108 5 15 gyy- Bécs 

1383 5 30 szv. Vácz 
164 0 00 11 Palota-Újpest 

140u 0 15 gyv. /Zsolna, Berlin 
\ Pozsony 

124 0 M szv. Párkány-Nána 
4106 6 40 11 Esztergom 

Í Verciorova, 
710 ü 50 11 ] Bukarest, 11 

(Báziás 
6014 7 25 w . Lajosmizse 

166 7 40 szv. Palota-Újpest 
132= 1 50 

Jí 
Váoz-N .-Maros 9 

140 s 8 00 11 
11 

Vác, 
löö 8 30 

11 
11 Palota-Újpest 

118 10 00 11 Bécs , Paris 
| tízeged,Báziás, 
\ Bukarest 706 10 10 gyv. 
Bécs , Paris 
| tízeged,Báziás, 
\ Bukarest 

714 10 20 szv. K.-K.-Félegyh. 
1408 10 39 „ Zsolna, Berlin 

Palota-Újpest 1723 10 40 1 ) 

Zsolna, Berlin 
Palota-Újpest 

902» 11 20 keleti í Belgrád, 902» 11 20 
exprv. \ Konstantin. 

702' 11 30 kel. ost. 
exprv . 

(Bukarest , 
\ Konstantin. 

!) Vasár- ós ünnepnapokon május 
15-től bezárólag szeptember 25-ig 
közlekedik. — 2 ) Vasár- ós ünnep
napokon közlekedik. — 3 ) Vasár-ós 
ünnepnapokuu május 15-től bezáró
lag szeptember 11-ig közlekedik. — 
*i Vasár- és ünnepnapokon május 
15-től közlekedik..— 6 ) Május havá
ban csak Váczig köziekediií. — 

6 ) Minden kedd, esti törtökön ós va
sárnapon közlekedik. — 7 ) Minden 
Nzerdán és szombaton közlekedik. 
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A v o n a t o k é r k e z é s e B u d a p e s t r e . 

A keleti pályaudvaron. A nyugati pályaudvaron. 
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vonat 
neme B e l e l ő t t !s 03 
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N 
£ 
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vonat 
neme D é l e l ő t t 

> " •o PL, > Oí •O 

646 5 00 tszsz. Mária-Iladna, N.-Várad 7011 12 50 kel. ost. í Konstantin. 
827 

1707 
5 
5 

ÜO 
45 

w . 
BZV. 

Berlin, Ruttka 
Stanisiau, M.-Sziget 

7011 12 50 
exprv. \ Bukarest 

607 «i 10 Brassó, Arad 1*1 4 28 szv. Palota-Újpest 
19 6 15 Bicske, Gyékényes 143 5 10 11 Dunakeszi -Alag 

405 6 35 í Lemberg-, Kassa 6101 ti 15 „ Szolnok, Cegléd 405 6 35 \ Má ram áros- Sziget 1407 (í 
6 

11 tierlin, Zsolna 
Palota-Újpest 11 6 40 Bécs , Triest 145 

(í 
6 3.) H 

tierlin, Zsolna 
Palota-Újpest 

15051 6 ,.5 gyv. Csorba, Kassa 217 7 05 tv. szsz. Parkány-Nána 
907 7 05 szv. BeJgrád, Boszna-Brod 

709 15 
(Bukarest, 

607 7 10 Brassó, Kolozsvár 
Graz, Fehring 

709 7 15 BZV. Verciorova, 
1303 7 25 

Brassó, Kolozsvár 
Graz, Fehring 

4107 25 
iBáziás 

317 7 25 Gödöllő 4107 7 25 11 Dorog 
309 7 35 Hatvan 147 7 35 n Palota-Újpest 
501 7 50 gyv. Bukarest, Brassó 117 7 45 II Paris , Bécs 

1031 7 50 
gyv. 

ÍPaks, Adony- 6011 7 50 w . Lajosmizse 1031 7 50 TV. \ Szabolcs 149 8 00 szv. DunakeBzi-Alag 

1005 8 10 BZV. | Fiume, Zágráb, 
\ Boszna-Brod, PéOB 

131 a 

713 
8 
8 

10 
i l 

1. Nagy-Maros 
í Kis-Kun-

1509 8 15 Csorba, Kassa 

131 a 

713 
10 
i l 

1) \ Fólegyháza 
311 8 45 Hatvan 4101 8 35 11 Esztergom 

1003 50 (Torino, Róma, 123 8 45 II Pár kány-N ána 
1003 8 50 gyv. (F iume, Zágráb 151 9 10 11 Dunakeszi-Alag 

13 
509 

9 
9 

05 
05 

szv. Győr 
Szolnok 

1403 9 40 gyv. /Ber l in , Zsolna, 
\ Pozsony 

307 9 45 Berlin, Ruttka 153 10 20 szv. Palota-Újpest 
909 9 50 Szabadka 716 10 55 „ Szeged 

27 10 15 11 N.-Kanizsa, Triest 119 1! 05 1. Érsekújvár 

D é l u t á n D é l u t á n 

319 12 15 BZV. Gödöllő 165 12 55 S Z V . Palota-Újpest 

12 30 IL/m. Bruck 133 8 1 15 11 Nagy-Maros 
7 12 30 \ Szombathely, Győr 

703 1 25 
• Bukarest, 

301 12 50 gyv. Berlin, Ruttka 703 1 25 gyv- | Verciorova, 
903 l 05 

gyv. 
í Konstantinápoly, 

103 50 l Báziás 
903 05 i i \ Belgrád, Boena-Brod 103 1 50 11 Paris, Bécs 

601» 1 10 Bukarest,*) Arad 167 2 10 szv. Dunakeszi-Alag 
1901 1 30 n 

í Gyékényes, Eszék, 
\ Pécs 

159 
6001 

3 
3 

05 
15 

11 
11 

Palota-Újpest 
Lajosmizse 

401 1 30 Lemberg, Kassa 127 3 55 11 Nagy-Maros 
50 {London, Paris , 169 3 4 05 11 Palota-Újpest 

1 1 50 '» \ Bécs , Fehr ing 6103 4 15 „ Szolnok, Cegléd 

503 50 í Tövis, Kolozsvár, 
\ Szatmár-Nómeti 

4103 4 30 11 Esztergom 503 50 n 
í Tövis, Kolozsvár, 
\ Szatmár-Nómeti 161 5 10 II Palota-Újpest 

313 3 10 BZV. Hatvan, Szerencs 185« 5 45 I I Nagy-Maros 
321 5 40 Gödöllő 115 5 55 11 Bécs, Berlin 

15 6 35 Győr 163 ti 50 11 Palota-Újpest 
/Brassó , Kolozsvár 105 7 00 gyv. Bécs 

505 6 40 / Stanisiau, 711 7 10 BZV. Temesv., Báziás 
(Máramaros-Szige t 707 7 40 gyv. í Orsova, Báziás 

905 6 55 Belgrád, Brod 707 7 40 gyv. 
\ Temesvár 

305 00 í Berlin, Ruttka, 4109» S 10 szv. Piliscsaba 
305 7 00 I Szerencs 1 6 5 8 20 Palota-Újpest 

3 7 15 gyv. Bécs, Graz 137= 8 35 11 VíSo 
605 7 20 B Z V . Brassó, Arad 125 8 45 11 Parkány-Nána 

323 2 7 50 Gödöllő 107 •l 05 gyv. Bécs 

1007 7 55 
1 Fiume, Zágráb, 4105 9 15 BZV. Esztergom 

1007 7 55 H \ B r o d , Pécs 1405 9 15 gyv. Berlin, Zsolna 
Szoln., Cegléd 

407 
í Munkács, 719 !) 55 SZV. 

Berlin, Zsolna 
Szoln., Cegléd 

407 s 30 \ Máramar os-Sziget 4111« Í0 05 11 Pilis-Csaba 
21 8 40 Bioske, Kl-ikőrös 167 10 15 Palota-Újpest 

1507 8 50 Csorba, Kassa 129 10 30 Nagy-Maros 1507 
i Torino, Róma, 
| Fiume, Zágráb 

1S93 10 45 
n 

Vácz 
1001 9 05 gyv. 

i Torino, Róma, 
| Fiume, Zágráb 901' 10 55 keleti í Konstantin. gyv. 
I Vinkovce, Pécs 901' 10 55 

exprv. (Belgrád 
303 ii 15 Boriin, Ruttka 

Szabadka 
(London, 

911 9 20 
Boriin, Ruttka 
Szabadka 101 11 00 kel. ost. lOstende, 

9 9 bO szv. Bécs, Graz 
/Nagy-Szeben, 
1 Gyulafehérvár, 
] Tövis, Kolozsvár, 

101 11 00 exprv. 1 Paris , Bécs, Graz 
/Nagy-Szeben, 
1 Gyulafehérvár, 
] Tövis, Kolozsvár, 

(.Bécs 

603 !) 35 gyv-

Bécs, Graz 
/Nagy-Szeben, 
1 Gyulafehérvár, 
] Tövis, Kolozsvár, 

6013 
121 

11 
11 

10 
30 

w . 
szv. 

Lajosmizse 
Érsekújvár 

\ Stanisiau 171» 11 40 i i Palota-Újpest 
1301 « 45 t i Graz, Fehring i) Érkezik minden bétfőn ós 
403 55 (Munkács, Kassa csütört. — 2) J u n . l-től kőzi. 403 55 

" | Máramaros-Sziget i ) Vas.- és ünnepn. má . 15-től 
232 10 30 BZV. Bicske bez. szept. 11-ig kózl. —<) Vas.-

513 2 

S15 2 

10 
10 

30 
40 

H 
n 

Nagykáta 
Hatvan 

és ünnepn. máj. 15-től bez. szept. 
25-ig közlekedik. — 5 ) Vas.- és 

i) Június 15-től bez. szept. 16-ig kőzi. ünnepnap, közi. — ö) Vasár- és 
» Vasár- és ünnepnap, május 15-101 ünnepn. máj. 15-től közi. _ ' ) 

bezárólag 8zeptumber 11-ig közlekedik. 
-.1 V I . i ! 1. !-,,. , . c , . . l . D . . « „ . . / W A 1 l .X . ,7 

Érktí/.ik minden kedd, csütört. 
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