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KŰLÖNFÉLÉKí 

Az Északnyugot-Magyarországi Erdészeti Egyesület meg
alakulása. Vidéki erdészeti egyesületeink száma egygyel ismét 
szaporodott. Pozsonyban mult hó 14-én megalakult az Északnyugot-
Magyarországi Erdészeti Egyesület,' amely működését Mosón, 
Pozsony, Nyitra, Bars, Trencsén és Turócz vármegyékre terjeszti 
ki. Az alakuló közgyűlésre, amely a pozsonyi Magyar király
szállóban tartatott meg, mintegy 40 erdőtiszt jelent meg, többen 
pedig levélben fejezték ki hozzájárulásukat. Az alapszabálytervezet 
elfogadása után ideiglenes elnökké Mojfmann Antal uradalmi 
erdőfelügyelő, első alelnökké Sághy Kálmán kir. erdőíelügyelő, 
második alelnökké Bittner Gusztáv hgi erdőmester választatott 
egyhangúlag. Titkár Schuszter Lajos urad. erdőmester, pénztáros 
Bossányi István m. kir. főerdész lett, szintén egyhangú választás 
utján. A választmány 26 tagból áll. 

A közgyűlés meleghangú táviratban üdvözölte az Országos 
Erdészeti Egyesületet, amelynek elnöksége hasonló hangú átiratban 
válaszolt. Részünkről őszintén kívánjuk, hogy az uj egyesületnek 
erdőgazdaságunk érdekében kifejtendő működését siker kísérjél 

Az 1907. évi államköltségvetés. Az 1907. évi államköltség
vetés, a személyzeti viszonyokra vonatkozó örvendetes részleteken 
kivül, melyekkel lapunk más helyén foglalkozunk, még több oly 
változást ölel fel, amelyet örömmel üdvözölhetünk. 

Ami az állami erdők jövedelmezőségét illeti, az előirányzat 
reménynyel tekint a jövőbe, amennyiben daczára a személyi 
járandóságok jelentékeny emelkedésének az 1906. évi költség
vetéssel szemben 320.691 K tiszta jövedelmi emelkedést helyez 
kilátásba. 

A részletezés szerint az állami erdők 1907. évi rendes bevétele 
19,542.501 K, rendes kiadása pedig 11,744.008 K a v a r h a t ó tiszta 
jövedelem tehát 7,798.493 K, vagyis egy hektár után kereken 5 K. 
Az állami fenyvesek és tölgyesek tiszta jövedelme természetesen 
jóval nagyobb, az átlagot azonban a főleg bükkösökkel rendel
kező kerületek nyomják le erre a még mindig szerény összegre. 

A költségvetés indokolása azután bejelenti az otocsáczi erdő
hivatal székhelyének Susákra való áthelyezését, amelyről már 
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megemlékeztünk. Ezt a helycserét a miniszter a következőkkel 
indokolja: 

A jelzett irányú intézkedés azért válik szükségessé, mert Otocsácz egyaránt 
távol a vasúttól és tengertől, a forgalom és fakereskedelem főirányán kivül esik 
és az év egy részén hó és egyéb kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt meg sem 
közelíthető. Ez a körülmény az erdőkezelést, de még inkább az ottani erdők érté
kesítését a leghátrányosabban befolyásolja és az erdőhivatal a fakereskedelem 
mozzanatairól sokszor annyira elkésve értesül, hogy a fapiaczon beálló változásokat 
a kincstár előnyére felhasználni nem áll módjában. Hozzájárul még ehhez az is, 
hogy a magyar és horvát-szlavonországi fakereskedelem góczpontja Fiume s hogy 
ennélfogva az erdei termékek kedvező értékesítése is megkívánja, hogy az erdő
hivatal itt, illetőleg lehetőleg Fiume közvetlen közelében állittassék fel. 

Figyelembe veendőnek véltem mindezeken kivül még azon körülményt is, hogy 
Otocsáczon megfelelő középiskolák hiányában az állami erdőtisztek gyermekeinek 
nevelése nagy nehézségekbe ütközik és az illető szülők gyermekeiket anyagi 
erejüket felülhaladó módon más helyt kénytelenek taníttatni. 

Megemlítem azonban, hogy miután egyfelől a likai birtokrendezés ügye, 
másfelől az otocsáczi és környékbeli lakosság érdekei szükségessé teszik, hogy 
az áthelyezendő erdőhivatal és Otocsácz között a közvetlenebb érintkezés lehető
ségig fenntartassák, a hivatalnak tényleges áthelyezésével egyidejűleg Otocsáczon 
egy kirendeltséget fogok szervezni. 

A költségvetés indokolásának egyik további pontja igazolja 
lapunk abbeli hirét, hogy az állami erdők értékesítése terén ezentúl 
a házi kezelés szélesebb körben nyer alkalmazást. Az erre vonat
kozó szöveg a következő: 

Végül több helyen, igy a beszterczebányai erdőigazgatóság és a liptóujvári 
főerdőhivatal kerületében a házi kezelést az eddiginél nagyobb mérvben szándéko
zom életbeléptetni, hogy ezáltal az ottani lakosságnak, illetve e lakosság erdei mun
kával foglalkozó részének módja bgyen nagyobb keresethez jutni és megélhetési 
viszonyait javítani. 

Megkívánom még jegyezni azt is, hogy a házilagos kezelés behozatalával 
járó és a nép anyagi jólétének emelését czélzó intézkedést az erdőüzem minden 
irányn munkáinál fokozatosan életbe léptetni kívánom. 

S ha a házi kezelésről szóló, emiitett czikkünkben (E. L. 
f. é. VIII. f.) a házi kezelés sikeres keresztülvitelének egyik elő
feltételeként a szükséges üzleti építkezésekhez elkerülhetlen hitel 
engedélyezését jelöltük meg, ugy most kötelességünknek tartjuk 
elismerni és örömmel konstatálni, hogy az 1907.évi állami költségvetés 
— habár szerény keretben mozog — e téren sem meddő, amiről a 
beruházások fejezete tesz tanúbizonyságot, melynek indokolásában 
a következő szakasz köti le különösen figyelmünket: 
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Az „Erdei pályák és egyéb szállítási berendezések költségei" czimü 2. rovaton 
•62.000 K többszükségletet vettem fel. Eddigelé ezen rovat terhére csakis az erdei 
pályák építésével felmerülő költségek számoltattak el. Miután azonban az erdő
gazdaság belterjessége és az erdők fokozottabb feltárása a fakiszállitásra szolgáló 
állandó jellegű üzemi utakat épp ugy megkívánja, mint a vasutakat, az állandó 
jellegű üzemi utak építésével felmerülő költségek fedezetéről is gondoskodnom 
kellett. 

A beruházások 1. rovatán 52.353 K-val több van előirányozva 
kezelési és üzleti építkezésekre, a 3. rovat alatt pedig 23.956 K-val 
több a kincstári havasok kellő felszerelésére. 

Az üzemi és gazdálkodási kiadások sorában helyes az erdő-
mivelési hitel emelése 713.354 K-ról 765.510 K-ra. A gyomfák 
irtása, a nemes fanemek felszabadítása és erőteljesebb csemeték 
nevelése a czélja ennek a költségemelésnek, amely a tarvágásos 
üzem mellett elkerülhetlen. 

Az állatni kezelésbe vett községi stb. erdők költségvetése 
lényegileg csakis a személyi járandóságoknak és a csemetekertek, 
erdősítések alrovatának (utóbbinak 65.000 K-val való) emelése 
által tér el a f. évi költségvetéstől. 

Nemkülönben az erdőfelügyelőségek, az erdőőri szakiskolák 
és az Országos erdei alap költségvetése sem tartalmaz külön 
kiemelendő változást. 

Az állami segély kopár területek befásitására 350.000 K-val 
változatlan maradt. 

Az erdővásárlási alap az 1905. évben. Az alap bevételei 
között 1905-ben eladott erdőterület fatömegének értéke fejében 
csupán 807 K 80 f szerepel (1-4 k. h. után), a 816.753 K 60 f-nyi 
bevétel túlnyomó részét tehát régebbi bevételi hátralékok, kamatok 
stb. képezték. Az alap erősítésére az 1904. évi XIV. t.-cz. alapján 
esedékes 500.000 K ugy látszik nem vétetett fel, mert a bevételek 
között nem szerepel. 

Az 1905. év elején volt álladékkal együtt (41.611-68 + 1 - 4 2 ) 
41.613'10 k. holdat tesz ki az eladott erdők területe. 

Az alap kiadása 1905-ben 1,237.849 K 32 f volt. Ebből az 
összegből, régebben vásárolt erdők törlesztési részleteitől és 
némely más kiadástól eltekintve, a következő összegek fordíttattak 
uj erdőterület vásárlására: Zathureczky Gyula és társaitól Három
szék vármegye Papolcz község határában vásárolt 1310-56 k. holdért 
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32.764 K ; a Müller-családtól Máramaros vármegye Havasmező és 
Oroszkő községek határában vásárolt 9581-95 k. holdért 420.000 K 
48 f; ugyanabban a megyében a középapsai közbirtokosságtól 
megvett 4098-35 k. h. részlete fejében 51.367 K 35 f. Néhány 
apró területet beleszámítva, az 1905. évben vásárolt területek 
összege 15.001'48 k. h., amit hozzáadva az addig vásárolt 
118321-63 k. holdhoz, a megszerzett erdők területe 133.36764 k. 
holdat tesz ki. 

Az alap álladéka 1905. végével 4,226.565 K 34 f, amiből 
2,554.800 K van vasúti törzsrészvényekben lekötve. 

A földmivelésügyi köl tségvetés tá rgyalása a pénzügyi 
bizottságban több tekintetben örvendetes lefolyású volt erdészeti 
tekintetben s mivel a napilapok egyes részleteket nem közöltek, 
kötelességünknek tartjuk azokat röviden pótolni. 

Az egyik örvendetes körülmény az, hogy amikor a részletek 
tárgyalásánál az erdőtisztek létszámrendezése került sorra, ahhoz 
a bizottság nemcsak egyhangúlag hozzájárult, hanem a bizottság 
több tagja rendkívül elismerőleg nyilatkozott erdőtiszti karunkról. 
Ugrón Gábor a mostani rendezést nem is találja arányban állónak 
azzal a fontos hivatással, amelyet az állami erdőtisztek úgy gazda
sági, mint nemzeti tekintetben betöltenek. Reméli, hogy a miniszter 
a jövőben még kedvezőbb előmenetelt biztosit az erdőtiszteknek. 
Széli Kálmán közbeszólásilag valóságos nemzeti végváraknak nevezi 
az erdőgondnokságokat. 

Lengyel Zoltán a székelyföldi közbirtokossági erdők értéke
sítésénél előfordult visszaéléseket tette szóvá, de előre is kijelen
tette, hogy teljesen tisztában van azzal, hogy ezeknek a megaka
dályozására az erdőtiszti kar mindent elkövetett, a midőn tehát a 
visszaéléseket ostorozza, az erdőtisztikar működését nem kritizálja, 
sőt azt a legteljesebb mértékben elismeri. Százával érkeztek hozzá 
székely erdők ügyében a levelek, de örömmel konstatálja, hogy 
egyikben sem volt az erdőtiszti kar — sem a vezetőség, sem a 
végrehajtó közegek — bár a legcsekélyebb gyanúval ís illetve. 
Az erdészeti törvények oly értelemben való szigorítását sürgeti, 
hogy a faértékesités körüli visszaélések lehetetlenné tétessenek. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter kijelenti, hogy erdőt 
szabadkézből senkinek sem fog adni. Hive az erdők házi kezeié-
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sének. A csikmegyei erdőügyben elrendelte a vizsgálatot, ez folyik 
és már várja az eredményét. A vizsgálatnál ott van a kincstári 
ügyészség is. Reméli, hogy az erdészeti törvény hiányait rende
letileg pótolhatja, ha nem, akkor nem zárkózik el törvényhozási 
intézkedésektől. Az arányosítás és tagosítás tekintetében az igaz
ságügyminiszter már készíti a javaslatot. 

Ugrón Gábor az erdélyi erdővisszaélések keletkezését és tör
ténetét ismerteti. Helyesli, hogy a miniszter elrendelte a vizsgá
latot, de kéri, hogy siettesse. 

Lengyel Zoltán üdvözli a minisztert energikus és becsületes 
intézkedéséért. 

Jóleső örömmel adunk hirt az erdészeti adminisztráczió czél-
tudatos, de a hangos reklámot kerülő működésének erről az 
elismeréséről. 

Örvendetes, hogy ujabban a kézzel fogható eredmények 
láttára már többen méltányolják az erdészek működését. Igy pl. 
Bene képviselő egy székelyvidéki lapban, foglalkozva a székelység 
bajaival, nem találja igazságosnak az erdőtörvény és az erdészek 
ellen való nagyfokú bizalmatlanságot. Példákat hoz föl, amikor a 
földmivelési miniszter az erdészeti hivatal beavatkozására, kevésnek 
találta az eladási árat s az elrendelt nyilvános árverésen jelen
tékenyen nagyobb árakat értek el. Kézdiszentlélek 80.000 koronáért 
akarta eladni erdejének fatömegét, mégis 127.500 koronát kapott 
érte, miután a miniszter szakértőkkel megbecsültette s nyilvános 
árverésen adatta el. Éppen ugy Kézdivásárhelynek 160.000 korona 
helyett 472.000 koronát jövedelmezett erdeje. Hat nevü községnek 
28.000 korona helyett 113.000 koronát. Csak ebben a három 
esetben 445.000 koronát mentett meg a miniszteri beavatkozás a 
székelységnek. A mostani erdőkezelés még sem lehet hát olyan 
nagyon hibás! 

Az iparfejlesztésről szóló törvény és az erdőgazdaság 1. 
Az erdőgazdaságnak eminens érdeke a belföldi ipar megerősö
dése s ezért minden erre vezető utat és eszközt örömmel fogadja. 
Igy a most tárgyalás alatt álló iparfejlesztési töi vényjavaslatot is, 
amely azonban nemcsak közvetve érdekli az erdészetet, hanem köz
vetlenül is, még pedig 8. §.-a által, amely részben teljesiti az Országos 
Erdészeti Egyesületnek az erdei vasutakra vonatkozólag még 1900. 

Erdészeti Lapok 61 
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év deczember havában az akkori kormány előtt tolmácsolt kíván
ságát, t. i. az erdei vasutak érdekében biztosítja a kisajátítás jogát. 
A szakasz, amely hosszas vitára adott alkalmat, a következő szö
veggel fogadtatott e l : „A gyárak és ipartelepek javára az 1881. évi 
XLI. törvényczikk értelmében kisajátításnak van helye állami, tör
vényhatósági, községi, városi vagyont képező ingatlanokra és 
ugyanilyen kisajátításnak van helye gyári, mezőgazdasági és erdé
szeti czélokra szolgáló iparvágányokra, sodronypályákra, világítási, 
vagy erőátviteli csővezetékekre, valamint az üzemhez nélkülözhe
tetlen, az 1885. évi XXIII . törvényczikk alapján hatóságilag enge
délyezett vízmüvekre, szivattyútelepekre és emelő berendezésekre, 
ha ezek az ingatlanok kizárólag mezőgazdasági vagy erdészeti 
megművelés alatt állanak, vagy parlagon hevernek. Kisajátításnak 
azonban nincs helye, ha ezek az ingatlanok egyházi, vallási, 
közoktatási, tudományos vagy kegyeletes czélokra szolgálnak, 
illetve ilyen rendeltetéssel birnak. Gyári, mezőgazdasági és erdé
szeti czélokra szolgáló iparvágányokra, sodronypályákra, világítási 
vagy erőátviteli csővezetékekre, valamint az üzemhez nélkülözhe
tetlen, az 1885. évi XXIII . törvényczikk alapján hatóságilag en
gedélyezett vízmüvek, vizszivattyu-telepek és emelőberendezések 
javára ugyanazon keretben és föltételek közt magántulajdonban 
lévő ingatlanok is vonhatók az 1881. évi XLI . törvényczikkben 
foglalt kisajátítás alá." 

Az erdészeti főiskola lá togato t t sága . Értesülésünk szerint 
az erdészeti főiskolára f. évi október hóban 70 elsőéves erdő
mérnökhallgató iratkozott be, körülbelül ugyanannyi, mint a mult 
évben. Megállapítható tehát, hogy a főiskolai tanfolyamnak 4 évre 
való kiterjesztése nem hatott apaszíólag a hallgatóság számára. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
vidéki osztályainak véleménye a selmeczbányai főiskola 
ügyében reánk nézve nem közömbös; a kizárólag bányászati 
vonatkozású kívánságoktól eltekintve, a véleményeknek bennünket 
érdeklő pontjai a következőek: 

A bányászati oktatásnak az erdészetitől való különválasztását 
óhajtja a borsod-gömöri, a selmeczvidéki, a budapesti és a mára-
marosvidéki osztály. Eszerint tehát konstatáljuk, hogy a külön
válás szükségességét a bányászat képviselői is belátják. 



899 

A főiskolának a kultuszminisztérium fennhatósága alá való 
helyezését a borsod-gömöri, a salgótarjáni és a máramarosi osztály 
követeli, a nagybányavidéki ellenzi ezt. 

A sok aprólékos javaslat közül jelentőségre nézve kiválik 
még a budapesti osztálynak az a javaslata, hogy az államvizsga 
töröltessék el s e helyett a 4. év végén tegyenek a hallgatók 
elméleti államvizsgát, mert a most az államvizsga előtt megköve
telt két év kevés annyi gyakorlat elsajátításához, amennyit gyakor
lati vizsgán követelni lehetne, másfelől azonban oda vezet, hogy 
a selmeczbányai főiskola végzett hallgatói később jutnak oklevél
hez, mint pl. a mérnökök a műegyetemen. Ugyanez a szakosztály 
a tudori rangfokozat behozatalát is kívánja. 

Liptói erdészek tanulmányútja Máramarosban. Ez év októ
ber havában a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal négy erdőtisztje 
volt kiküldve a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnak 
mintaszerű csemetenevelését, magashegységi erdősiléseit és erdő
nevelését tanulmányozni. 

Az erdőgazda legszebb kötelessége a sikeres erdősítés és 
erdőnevelés, mikhez nemcsak jóakarat és törekvő igyekezet, de 
különösen a magashegységi erdőkben, hol fokozottabb mérték
ben kell megküzdeni az elemek romboló erejével, költséget és 
fáradságot nem kimélő oly tervszerű és határozottan körvonalozott 
tevékenység szükséges, melynek minden lépése azzal a megfon
tolással teljesítendő, hogy minden kultúrát a közép- és előhegy-
ségekben elképzelhetetlen gyom, korai és késői fagyok, felhő
szakadások, szél- és hóviharok fenyegetnek. A fiatal erdőt ugy 
kell megtelepíteni, hogy az vágható korában is állékony legyen 
s emellett a legbecsesebb és a legnagyobb tömegű faanyagot 
szolgáltassa. 

Az erdősítés sikerének első feltétele: erőteljes csemeték neve
lése, ami csakis rendszeresen pihentetett, ugarban tartott s jó 
trágyaerőben levő csemetekertben már az egyéves kortól kezdve 
évről-évre ollóval ritkítva vagy átiskolázva, tehát lehetőleg téresen, 
szabad állásban tartva sikerülhet. 

3—4 éves csemetéinket látva, mindenki kétkedőleg csóválja 
a fejét, pedig az ilyen erőteljes csemetéket a hóval megterhelt 
gyom csak meghajlítani képes, de nem nyomja ugy a földhöz, 

6 1 * 
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mint a sürü állásban nőtt, oldalágakkal nem biró csemetét; lapuval, 
szederrel és füvei benőtt területeken pedig csakis magas cseme
téket ültethetünk sikerrel. 

A megtelepült fiatalost nemcsak kórok, hanem fás gyomok is 
mihamar ellepik, a mindenféle cserje, bokor és fa alatt növésében, 
fejlődésében megáll még a legerőteljesebb csemete is s magára 
hagyva, csak évek múlva, akkor is nyurgán, erőtlenül képes fel
vergődni elnyomó ellenségei fölé, vagy kimerülve az életküzde
lemben időelőtt elpusztul; de ha, mint Máramarosban, a lágy 
lombfák kaczorral bevágva s a bevágás helyén lehajlítva a kellő 
időben ártalmatlanná lesznek, a fiatalos gyönyörűen fellendül s ha 
még az igy fellendült s helyenként sürü fenyőfiatalosok, nehogy 
hónyomástól szenvedjenek megritkittatnak s már az ültetésnél a 
luczfenyő közé legalább 0 2 elegyarányban s legalább 6-soros 
pasztákban a jegenyefenyőt betelepítjük, megtettünk mindent, ami 
értékes, nagytömegű és állékony erdők neveléséhez szükséges. 

Az igaz, hogy mindehhez pénz, mondjuk sok pénz kell, de 
ez a drágának látszó erdősítés és fiatalosnevelés mégis olcsóbb, 
mint az olcsó erdősítés mellett a fiatalos nevelésének, védésének 
az elmulasztása, mert nemcsak teljes zárlatu, de azért szabadon 
fejlődő egészséges erdőket nevelünk, hanem sokkal rövidebb idő alatt 
nevelünk erdőt s a nevelés sikere mellett a többkiadást, a több 
évi növedék látható és hasznot képező szaporulatával fedezzük. 

Tanulmányúton levő szaktársaink mindezek igazságáról meg
győződve amaz óhajuknak adtak kifejezést, bárcsak ők is, ugy 
mint mi, házikezeléssel a vágásterületek felett ugy rendelkezhet
nének, mint az erdősítés sikere érdekében rendelkezniök kellene. 

S most általánosan beszélve a tanulmányi kirándulásokról 
ezeknek fontossága és haszna elvitázhatatlan. 

Úgyszólván minden vidéknek megvan a maga különleges 
gazdálkodási módja, mi a hosszú évek során folytatott gyakorlat 
utján czélszerü müfogásokra vezetett. A folytonosan egyirányú 
gazdálkodásban javultak a szerszámok, czélszerübben leltek beren
dezve a közelítő- és szállítóeszközök; a máramarosi rutén például 
czélszerü szerszámaival egész könnyen mozgatva máglyákba iák 
fel s bámulatos biztossággal tutajoz le nehéz, nagytömegű szál
fákat, de a tengelyen való szállításban ügyetlen; a felvidéki tót 
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ló nélkül hozzá se fog a szálfa mozgatásához s egész könnyen 
szállítja czélszerüen berendezett szekerén és szánján a legnehezebb 
szálfákat. 

Ez csak egy példa a sok közül; mindenütt lehet és kell is 
tanulni s a különböző vidékeken szolgáló szaktársak összejövetele, 
eszmecseréje és komoly tanulmánya hasznothajtó okulásra s 
munkálkodásunk becsülésére vezet. L—/. 

Japán erdészek tanulmányútja . A máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatóságnak idei szeptemberben japán vendégei voltak. 
Kakusuki Naito főerdőtanácsos, Shingaro Sato dr. erdőtanácsos 
és Hansiro Migita dr. tanár tanulmányozták az itteni fakihasználást. 
Vendégeink első tanulmánya — mert amint az nagyon termé
szetes, először a fehér asztalnál jöttünk velők össze — az eddig 
soha nem élvezett magyar étel volt. Az első napon édes rózsa
paprikával fűszerezték a levesüket, másnap más helyre kerülve, az 
asztalra adott kegyetlen erős paprikából ugyanannyit tettek a 
levesükbe, mint azelőtt a rózsapaprikából, aminek kinos levesevés 
és a levesevéstől való felmentés lett a vége. E felsülés után minden 
ételt gyanús szemmel vizsgálgattak s keveset véve a tányérjukba 
előbb megízlelték s ha izlett mosolygós arczczal tovább ették s az 
ételnek miből és miként való készítése módját is feljegyezték 
Különben nem eléggé honorálták a szíves magyar vendégszere
tetet, mert az első napi, csakis bevezetésül szolgáló kirándulás 
után Hansiro Migito dr. tanár mintegy önkéntelenül felsóhajtott: 
sokat ettünk, sokat ittunk, de keveset láttunk; később azonban a 
látottak tekintetében se volt okuk panaszkodni, s a „koczintsunk 
csak" legújabb japán kifejezés mellett jólesett a napi fáradalmakat 
kipihenni. A tanár urnák önkéntelen felsóhajtása is igazolja sárga-
bőrü kollégáink tudományszomját. Semmise kerülte ki figyel
müket, mindent feljegyeztek, rajzoltak és fotografáltak s rajzaikhoz 
pontos méreteket irtak. De minden érdeklődésük mellett elisme
résükkel fukarkodtak, meglátszott ugyan rajtuk, hogy ujat, 
érdekeset látnak, de soha egy szóval se árulták el tetszésüket 
s csak fáradozásainkat köszönték meg a legudvariasabb formák
ban. Az is érdekes, hogy ruténjeinkben valóságos orosz ellenséget 
láttak, mert feltűnő bizalmatlansággal csukták el éjjelenként 
ajtójukat. Kitűnő hegymászóknak bizonyultak s mig mi testes 
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magyarok verejtékezve értünk a tetőre, apró vendégeinken alig 
volt észrevehető jelentékenyebb hevülés. íme a japán karakter: 
Intelligenczia, tudományszomj, zárkózottság és fáradhatatlanság. 
E kiváló tulajdonságokkal megverte a muszka kolosszust s most 
tanulmányozza a művelt világ gazdálkodását s e tekintetben is 
túlszárnyalja majd az öreg Európát, mert a látottakból a neki leg
megfelelőbbeket életbeléptetve, hallatlan szorgalmával a tökéletes
ség legmagasabb fokára fogja emelni. L—/. 

Erdei utak j óka rban ta r tása . Évről-évre szomorúan tapasz
taljuk, hogy az erdők feltárása érdekében oly fontos erdei utak 
a kormányzat részéről még mindig nélkülözik azt az áldozatra 
kész gondosságot, mi nélkül az erdőkben állandó és jó közle
kedésről — ami előfeltétele a belterjesebb gazdálkodásnak és az 
élénk forgalomnak — szó se lehet. Az 1907. évi államköltségvetés 
— amennyiben a vázlatos hírlapi közlésekből ítélni lehet — már 
ebben a tekintetben is a helyzet javulását igéri, de addig is, mig 
az erdei utak helyreállítása az egész vonalon teljes erővel meg
indul, meg kell ragadnunk minden kedvező alkalmat, hogy a 
rendelkezésünkre álló csekély anyagi eszközökkel legalább ott, 
ahol azt a helyi viszonyok megengedik, a kedvező körülményeket 
felhasználva, minél jobb munkát végezzünk. 

Ilyen kedvező körülmények között vannak azon erdei utak, 
melyek nagyobb patakok partján vonulnak el, mert itt a leg
szükségesebb útfenntartó anyag, a kavics többé-kevésbbé rendel
kezésre áll. Patakkavicscsal is igen jól lehet az utat helyre
állítani, ha a kavics a szükséges mennyiségben és minőségben 
könnyen összeszedhető; csakhogy az a baj, hogy az útra kiszór
ható apróbb kavics a nagyobb patakkővel ugy van összekeverve, 
hogy a kiválogatás költséges munkába kerül s annak daczára, 
hogy a kavics az úttól pár lépésnyire hever, képtelenek vagyunk 
a rendelkezésünkre álló csekély költséggel az útra szórni. 

Az apró kavicsot a legegyszerűbben és a legkevesebb költ
séggel fenékgátak segélyével gyüjthetjük össze. Sűrűen, ama 
helyeken, ahol a patakot szekérrel megközelithetjük, a patak 
medrébe vastag, akármilyen fanemü s akármilyen selejtes törzseket 
fektetünk a viz folyására merőlegesen. A törzs két végét a patak 
partjain czövekkel és nagy kövekkel jól megerősítjük s a törzs és 



903 

meder közötti hézagokat, nehogy a viz azokon át vastag sugarak
ban keresztülfolyhasson, rőzsével és kövekkel betömjük. 

Az ilyenféle egyszerű fenékgátaknál, melyeket a tutajozható 
patakok sziklás medrének kiegyenlítése czéljából szoktak a patakok 
medrébe fektetni, a lefektetett törzsre merőlegesen helyezik és 
kövekkel nehezítik le a rőzsét, de ha patakkavics nyerése czéljá
ból építjük a fenékgátat, a rőzsét a törzs hosszában és aljában 
fektetve csak a viz erősebb folyását zárjuk el, hogy a be nem 
takart törzs a vizhordta kavicsnak minél nagyobb ütköző felületet 
adjon. 

Az igy készített fenékgátak mögött minden magasabb, víz
állás után apró, elég nagy mennyiségű és könnyen kiszedhető 
kavicsot gyűjt össze a viz árja. A kavics kiszedése természetesen 
csak nyáron történhetik meg s igen megkönnyíti a munkát, ha 
kis kecskebakok mögé helyezett deszkákkal a vizet a munka
helyéről elvezetjük. 

Az ilyen fenékgátak készítése kevés költségbe és fáradságba 
kerül s minél több a fenékgátunk, annál több és könnyen szét
szórható apró kavicscsal rendelkezünk. Az apró kavics közé egy 
kevés nagyobb kő is vegyül, de ezek az útról közönséges 
fagereblyékkel könnyen Iehuzhatók; sokkal jobban teszünk azon
ban, ha a nagyobb köveket apróra töretjük s a folyókavicscsal 
keverve az útra kiszórjuk. 

Olcsóbb úthelyreállítást a most leírtnál képzelni se lehet s 
évről-évre kis költséggel kavicsolva, mégis oly állandó utat 
nyerünk, melyet, ha az esőviz levezetéséről is gondoskodtunk, 
a legnagyobb esőzések idején is jól használhatunk. L—/. 

Közlegelőink j av í t á sa . Nemcsak a kormány néhány intéz
kedése vall arra, hogy figyelme közlegelőink siralmas állapota 
felé fordult, hanem ujabban a gazdatársadalom néhány szerve is 
helyes irányban karolja fel ezt a soká elhanyagolt s mégis elsőrendű 
fontossággal biró közgazdasági kérdést. Legutóbb a temesmegyei 
gazdasági egyesület választmánya határozta el, hogy Dupcza 
Ferencz vármegyei aljegyző tervezete alapján akcziót indít a köz
ségi legelők újjászervezése iránt és törvényhozási intézkedést fog 
a földmivelésügyi kormánynál javasolni, a volt úrbéresek tulaj
donát képező legelőknek a községek által állami támogatással 
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való megváltása és a közlegelők felosztásának tilalmazása iránt. 
A kormány tevékenységére a napilapokban megjelent alábbi hir 
vet világosságot: 

Magyarországon a közlegelőket, amelyek részint községek, 
részint a volt úrbéres közbirtokosság tulajdonában vannak, elhanya
golt állapotuk miatt senki tulajdonának nevezik. A legtöbb legelő
ről kiveszett a nemesebb fü és erőtlenségük miatt ezek a legelők 
hamar kisülnek. Ilyen körülmények közt a kisebb gazdák állat
tenyésztésének fejlődése lehetetlen. A földmivelésügyi miniszter 
most szervezett akcziót indít a közlegelők följavitására. Mindenütt, 
ahol az érdekelt birtokosok legelőjüket megjavítani akarják, ki
küldött szakközegei utján adja meg a szükséges utasítást, elkészítteti 
a terveket a legelők területeinek megjavítására. Ez a dolog a bir
tokosokra költséggel nem jár. Egy-egy vármegye területén csak 
néhány legelő megjavítása és rendszeres okos kezelése meg fogja 
adni a példát, amelynek követése állattenyésztésünk fejlődésének 
egyik fontos kérdése." 

Húszéves találkozó. Felkérjük kartársainkat, kik a selmecz-
bányai erdészeti akadémiát velünk együtt az 1886. évben végezték, 
hogy e huszadik évfordulót megünneplendők, az „Országos 
Erdészeti Egyesület" idei közgyűlésén teljes számban részt venni 
szíveskedjenek. 

Találkozzunk deczember 8-án este 8 órakor a Metropol-szálló 
éttermében. 

Doroszlai Gábor, FLorek János, Jausz Sándor, Sugár Károly, 
Szabó József. 

A budapesti 1906. évi agancsk iá l l i t ás , mely október 20-tól, 
október 25-ig folyt le, kiválóan jól sikerült. Nyilt területről össze
sen 5 7 ; vadaskertből 9 szarvasagancs volt kiállítva. Fzenkivül 
8 dámlapátot, 14 őzagancsot, 8 zergekampót, mufflonszarvakat 
vadkan-agyarat és igen érdekes közép Kelet-Afrikából való bivaly-
s antilopszarv kollekcziót (Kittenberger Kálmán) állítottak ki. 
A helyezett 20 legjobb szarvasagancs közül 10 hely a bélyei remek 
trófeáknak jutott, melyek egyike, egy hatalmas, 1145 kg sulyu, 
formás, 22 ágas az első dijat nyerte el. A vadaskerti szarvasagancs 
közül helyezett 3 trófea közül gr. Draskovich Dénes által kiállí
tott szarvasagancsok találkoztak elismeréssel (14—16-osok átlag 
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49. kép. A zselizi fakastély. 

7 - 20 kg sulylyal). Nem oly jó évjáratra vallanak az őzagancsok, 
melyek közül azonban szintén találkoztak igen szép példányok, úgy
szintén a dámlapátok s a zergekampók között is. Utóbbiak közül 
egy 30 cm magas (hunyadmegyei) kampó nyerte az I-ső dijat. 

A zselizi „fakastély". Barsvármegye Zseliz községe melletti 
kis erdőben, mely jelenleg a Breuner grófok tulajdona, van e 
körülbelül 800 évesre becsült odvas tölgyfa, melyet fakastélynak 
is neveznek. Kerülete 21 méter. Odva szobává van átalakítva, benne 
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asztallal és 12 székkel. Szintén egy példány, mely hazánk nevezetes 
fáinak sorozatát gyarapítja. 

Az Erdészeti Zsebnaptár 1906. évi XXVI. évfolyama 
meg-jelent. Megrendelhető az Országos Erdészeti Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.). Ára az egyesület 
tagjai részére 2 K, másoknak 3 K. Erdőőrök, ha ebbeli minősé
güket felettes erdőtisztjük a megrendelésen igazolja, szintén 2 K 
kedvezményes árban kapják a napiárt. Ha 45 f postaköltség is 
beküldetik, bérmentve és ajánlva szállítjuk a naptárt. 

Halálozások. Popovics Stachius, románbánáti vagyonközségi 
főerdész (Bozovics), az Orsz. Erdészeti Egyesület rendes tagja 
f. é. szept. hó 10-én váratlanul elhunyt. — Fischer Colbrie Antal, 
Breuner Ágost gróf örökösei zselizi uradalmának erdőmestere, a 
Ferencz József-rend lovagja, Esztergomban 78 éves korában hir
telen elhunyt. 

Egerek ir tására ujabban a Wasmuth A. és társa hamburgi 
czég által forgalomba hozott Saccharin-Strychnin-zabot ajánlják, 
mint rendkívül sikeres pusztító szert. 

A nagytapolcsányi vadaskertnek mintegy 100 km hosszban 
való bekerítéséhez szükséges sodronyfonat szállításával József 
főherczeg ő cs. és kir. fensége a Kflllerich Pál és fiai czéget 
(Budapest, IV., Ferencz József rakpart 21. sz.) bizta meg. 


