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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapitottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapitottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A F E S T , V . , ALKOTMÁNY-UTCZA 6 . SZÁM. 

(Telefon: 37—22) 

i lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 

"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása Budapest, Üllői-ut 25. 



Munkatársaink tájékozásául! Á^SSl^Smt 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K., ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

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 czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. 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 különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg 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 meg: 
ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 

Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1907. ÉVI (XXVI . ) ÉVFOLYAMA. Ara egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDÖŐR vagy A Z ERDÉSZET A L A P V O N A L A I KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Ir ta: Bedő Albert. V I I I . kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

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

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

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán, 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 
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rni.tR. KÖZLÖNYE h . füzet. 

KIADJA: AZ O R S Z A O O S E R D É S Z E T I E O Y E S U L E T 
' Szerkeszti:" 

B U N D KÁROLY 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapitottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten, Lipótváros , Alkotmány-uteza 6. sz„ II. em. 

sa A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijéit közöltetnek. « e 

(Telefon: 37—22.) 3 

Bánffy Dezső báró elnöki megnyitó beszéde az 
Országos Erdészeti Egyesület pécsi közgyűlésén. 

Pécs sz. kir. város közönsége, amidőn ez évben országos 
jellegű ipari, mező- és erdőgazdasági kiállítást ren

dezett, hálára kötelező módon megemlékezett az Országos 
Erdészeti Egyesületről és azt vendégszerető falai közé hiva, 
alkalmat nyújtott nekünk egyfelől ezen erdőkoszoruzta 
hegyek alján elterülő hazafias érzelmű magyar város gazda
sági és kulturális téren való előrehaladásáról és a kiállítás 
sikeréről örvendetes meggyőződést szerezni, másfelől arra, 
hogy közgyűlésünket több évi megszakítás után ismét 
vidéken tarthassuk meg, kirándulásokkal, erdei szemlékkel 
kapcsolatosan. Sok tanulságosat Ígérnek ebben a tekintetben 
a holnap Frigyes főherczeg ő cs. és kir. fensége kegyes
ségéből a béllyei uradalom területén teendő utunk, de a 
ma délután a város erdeibe tervezett kirándulás is. 

Az a szives fogadás, amelyben e város hazafias közön-
Erdészeti Lapok 57 
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sége részesít, annak örvendetes bizonysága, hogy itt e 
vidéken az erdőgazdaság céljai és jelentősége iránti érzék 
megvan, hogy itt barátok közé jöttünk, akik törekvéseinket 
méltatni tudják. Fogadja a város mélyen tisztelt közönsége 
az Országos Erdészeti Egyesület őszinte köszönetét és 
háláját a szives meghívásért. (Élénk helyeslés.) 

Köszönetünk és hálánk annál melegebb, mert nem 
először élvezi egyesületünk Pécs város vendégszeretetét. 
Már 23 évvel ezelőtt, 1884-ben is itt tartotta az egyesület 
közgyűlését néhai Tisza Lajos ' gróf elnöklete alatt, és a 
mostanihoz hasonló barátságos fogadtatásban részesült. 

Sok megvalósult azóta, amit az akkori tárgyalások 
során mint óhaj, mint elérendő czél lebegett szemünk előtt, 
de uj feladatok is merültek fel azóta, amelyek megoldása 
az Országos Erdészeti Egyesület közreműködését kívánják. 
Ha sikerül erdőbirtokosainkban az eddiginél fokozottabb 
mértékben felkelteni az erdőgazdaság iránti érdeklődést, ha 
sikerül őket bevonni egyesületi életünk körébe s ekként 
birtokos és erdőtiszt minél nagyobb területen egyaránt 
arra fog törekedni, hogy a magyar erdőbirtoknak a múlt
ban és, sajnos, részben a jelenben is elkövetett hibák által 
megfogyott termelőképessége ismét elérje a rendes mértéket, 
akkor remélhetjük, hogy hazánk közgazdaságának egész
séges és előrelátó fejlesztése körül a magunk működési 
körében feladatunkat teljesíteni fogjuk. 

Két segitő társra vélünk ebben a tekintetben számit
hatni. Az erdőbirtokosok érdeklődésének felköltésében, a 
helyes erdőgazdasági elvek propagálásában segítségünkre 
lehetnek a helyenkint s éppen ezen a vidéken is meg
alakult helyi jellegű erdészeti egyesületek, ha feladatukat 
jól fogják fel és megtalálható azon feltétlenül szükséges 
kapcsolat, mely az üdvös együttműködést biztosithatja. 
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Másfelől pedig ipari téren való fejlődésünk lehet segít
ségünkre. Az erdők a mainál kíméletesebb, gazdaságosabb, 
a jelen nemzedéket kielégítő, de a jövő érdekeit nem 
csorbító kezelését nézetem szerint parancsolólag fogja 
kívánni a belföldi fafogyasztásnak iparunk fejlődésével 
várható nagymérvű emelkedése. Az erdők jövedelmezősége 
egyenes arányban áll az ország ipari fejlettségével. A kiál
lítás ipari csoportjában kifejezésre jutó haladás arra a 
biztató reményre jogosít, hogy minden akadálynak ellenére, 
nincs távol az az idő, amidőn az ország számos részén 
a helyi ipar lesz főfogyasztója az erdő termékeinek s az 
erdőbirtokos az erdő tulhasználata nélkül is oly jövedelem
mel bir, amely egyfelől kielégíti, másfelől abba a helyzetbe 
hozza, hogy erdőgazdaságának felszerelésére és ápolására 
könnyű szerrel meghozhatjaa szükséges áldozatokat. Reméljük, 
hogy ez a jobb jövő, daczára a jelenben eléje gördülő 
minden akadálynak, el lesz érhető; lépjük át e reménynyel 
egyesületünk életében a második 4 0 év küszöbét és fogjunk 
ifjú erővel a hazai erdőgazdaság érdekeit szolgáló munkához. 
(Hosszantartó élénk helyeslés és éljenzés.) 

A vizmentes i tés h a t á s a az e r d ö t e n y é s z e t r e a béllyei 
urada lomban . 

Irta: Fischer-Colbríe Emil főhercegi erdőmester. (Szerző akadályoztatása követ
keztében az Országos Erdészeti Egyesület pécsi közgyűlésén, jun. 23-án felol

vasta Szakmáry Ferencz erdőőri szakisk. igazgató.) 

agyméltóságu Elnök ur! Tisztelt közgyűlés! Az egye
sület holnap egy napra O Fensége Frigyes kir. 

herczeg ur béllyei uradalmába fog kirándulni, hogy amennyire 
ily rövid idő alatt lehet, betekintést szerezzen az ottani 
erdőgazdasági viszonyokba. Mivel pedig azok, a különleges 
fatenyészeti viszonyok folytán, sokban eltérnek az általánosan 

57* 
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ismert erdőgazdaságoktól, azt hiszem nem lesz felesleges, 
sőt a holnap látandók könnyebb megérthetésére czélszerü, 
ha a mai felolvasásom keretében röviden ismertetem az 
ottani viszonyokat, még pedig különös tekintettel a víz
mentesítés hatására a fatenyészetre. Engedjék meg tehát, 
hogy szives türelmüket rövid időre igénybe vegyem. 

A béllyei uradalom erdőterülete kereken 32 ,400 kat. hold, 
mely eltekintve az északi részen fekvő 8 0 0 holdas herceg-
szabari, dombos vidéken elterülő erdőtől, mind síkságon 
terül el és három csoportba sorolható, úgymint: lapályi 
erdő, ármentesitett és ártérben fekvő berki erdő. Az első 
csoportba, beleértve a szabari erdőt is 7500, a másodikba 
6 3 0 0 és a harmadikba 18,600 hold esik. 

Az első csoportba tartozó erdők hasonlóak az országban 
számos helyen található lapályi erdőkhöz. Ezen erdőknek 
idősebb állománya természetes úton létesült. A főfanem 
a gyertyán és tölgy, szórványosan előfordul a hárs, szil, 
vadcseresznye, mezei juhar és cser. A talaj televényes 
agyag, kisebb területeken homok. A tengerszin feletti 
magassága 8 8 — 1 1 0 m, átlag 91 m. A mult század 
ötvenes éveitől kezdve a mesterséges felújítás hódított tért 
és főképen tiszta tölgyesek létesítése volt a főczél. Kísér
letek tétettek azonban különféle hazai és külföldi fanemek
kel is, még pedig ugy elegyesen, mint egyes tiszta csopor
tokban. 

Figyelmet érdemel főképpen az ákácz, mely fanemmel 
először kisebb, az erdőgazdasághoz csatolt szántók lettek 
erdősitve. Az itt elért, reményen felüli eredmény által ösz
tönözve a nyolczvanas évek elején elhatároztatott, hogy 
körülbelül 2 0 0 0 hold erdőterület tiszta ákáczossá lesz 
átváltoztatandó és 25 éves fordulóban kezelendő. Első 
időben ezen fanem-változtatáshoz fűzött remények teljesültek 
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ís, mert a felújítás mezőgazdasági köztes használattal semmi 
nehézségbe nem ütközött, sőt az erdősítés költségei a fizetett 
bérösszegből meg is térültek, a fiatalosok is vidor növe
kedést tanusitottak. Azonban még a 80-as évek végén fel
lépett a pajzstetü és valószínűleg ennek következtében egy 
gombafaj. Ezen két ellenség egyes helyeken annyira meg
ritkította az állabokat, hogy az ákácz további ültetését 
beszüntették és az irtásra kerülő területeket tölgygyei ujitják 
fel. Az ákáczot a lapályi erdőkből kiküszöbölték ugyan, 
azért azonban ezen becses fanemről nem mondtak le egészen, 
hanem ugy a mezőgazdaságnál a tagok szegélyezésére, mint 
az ármentesitett berki erdők magas fekvésű homokos 
területeinek befásitására is előnyösen felhasználják. 

Mielőtt a berki erdők leírására áttérnék, még néhány 
szóval meg akarok emlékezni a most tárgyalt lapályi erdők 
tölgyeseiről. A természetes uton keletkezett tölgyesek a 
gyertyánnal és a többi felsorolt fanemekkel elegyítve for
dulnak elő, nagyobb tiszta csoportok csakis oly mélyebb 
fekvésű helyeken találhatók, hol nagyobb esőzéseknél vagy 
hóolvadás után a viz meg szokott állani. 

A gyertyánosokban elszórt tölgyek az előbb folytatott 
gazdálkodás következményeképpen különféle korúak. A régi 
időben ugyanis a gyertyán 60 éves fordulóban vágatott, 
mig a tölgyek legnagyobb része állva hagyatott és igy 
korra nézve vagy a gyertyánnal egyező, vagy x-szer 60 
évvel idősebb. Növekvésük igen jó, törzsük hengeres, 
koronájuk kicsiny, fájuk egészséges, jól hasad és ritkán 
gesztváló (kártyás). Összehasonlítás végett itt akarom már 
felemlíteni, hogy a berki erdők tölgyei ellentétben ezekkel, 
többnyire rövid törzsüek, terjedelmes koronával ágas-
bogasak, tekeredett növésüek és igen gyakran gesztválók. 

Ha a berki erdők tölgyeinek keletkezési módját figye-
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lembe veszszük, akkor a fentebb vázolt hibák fölött nem 
fogunk csodálkozni. 

A berki erdők keletkezési módja a régibb időkben és 
nagyrészt még napjainkban is a következő: a folyton mozgó 
víz a partokat alámossa és folyását folyton változtatja. 
Egyik oldalon elviszi a többnyire igen laza földet, mig 
a másik oldalon zátonyt rak le. Ha ezen zátony egy 
bizonyos magasságig már felíszapolódott, a millió és millió 
repülő fűz- és nyárfamag alkalmas időben, például apadás 
után a nyirkos meleg iszapra vagy fövényre jut, ott kicsírázik 
és ha a vízállás kedvező, ugy már az első évben kender 
sűrűségű, egy méter magas füzes létesül. Megesik ugyan, 
hogy egy második áradás megsemmisíti az egészet, de a 
természet sem pihen, hanem ismét millió és millió maggal 
szórja be a területet. 

Ha azután a létesült fiatalos csak futólag, vagy nem 
a tenyészidő alatt árasztatik el, ez csak javára szolgál, 
mert sűrűségével a vizet a folyásában akadályozván, a 
hordalék lerakására kényszeríti s igy a talaj folyton 
emelkedik. 

A füzes egy-két év alatt oly magasságot ér el, hogy 
a viz már nem igen árt neki, mert ha koronája a vízből 
kiér, akkor hosszabb árviz alkalmával legfeljebb ereje egy 
részét léggyökerek fejlesztésére fordítja, melyekkel a vízből 
táplálkozik. Ha azután a viz leapad, ezen gyökerek elszá
radnak és ismét a földben levő gyökerek teljesítik élet
feladatukat. 

Kezdődik azonban a létért való küzdelem az egyes 
faegyedek között. A gyorsan növő fényigényes fanemnek 
térre van szüksége, az elnyomottak hamar elszáradnak, 
összetöredezve és a folyam iszapjával elborítva a talaj 
termőerejét fokozzák. A korral a fényigényesség is gyára-
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podik, az erdő ritkulni kezd és megtelepednek az időköz
ben mindjobban feliszapolt talajon a különféle füvek és 
gyomok között egyes cserjék is. Ha a feliszapolódás egy 
bizonyos magasságot elért, a földi szeder lepi el a talajt 
és ez már annak a jele, hogy itt már nemesebb fanem is 
megélhet. 

Ha ily szederindával benőtt öreg füzesben járunk, itt 
is, ott is találhatunk egy-egy kis tölgy-, szil- vagy kőris
csemetét, melynek magját a viz, szél vagy valami állat 
hozhatta ide és az itt csírázásnak indult. A füz csekély 
beárnyékolása mellett ezen fiatal korukban meglehetősen 
árnytürő fanemek, különösen a tölgy, évtizedeken keresztül 
is el vegetál, hosszú nyurga törzset növesztvén, mig a füzest 
le nem tarolják, vagy az magától is össze nem töredezik. 
A levegőre és világosságra jutott fa most minden erejéből 
iparkodik pótolni a mulasztást, de ahelyett, hogy a magasba 
törne, inkább terebélyes koronát és vastag törzset növeszt. 
Ezalatt a letarolt füzek és nyárfák sarjai öles magassági 
növedékkel iparkodnak felfelé, ha azután a tölgy koronáját 
elérték, ez is felfelé törekszik és időközben széles és tömött 
koronájával távol tartja magától a tolakodókat, azonban 
magassági növekvésben lépést tartani nem tud, a lágyfa 
túlszárnyalja és föléje borul. A tölgy most magasságban 
nem igen növekszik, inkább uj koronát képez, melylyel ezen 
meleg és páratelt légkörben kevés világosság mellett is 
fenntart annyi életerőt, hogy jobb jövő reményében, ha 
megkeskenyedett évgyűrűkkel is, de daczol a sorssal és a 
végén rendesen győzedelmeskedik is, mert a lágyfák élet
tartama rövid, ő pedig sokáig birja. Miután hosszú életében 
ily megalázás többször is éri, csak természetes, ha nem 
tud egyenletes szövetű sudár törzset nevelni. 

Időközben a talaj mindjobban feliszapolódik, az árviz 
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ritkábban és ritkábban borítja el, a lágyfa kezdi sinyleni 
a szárazságot, növekvésben visszamarad, a cserjék és kemény 
fanemek mindjobban elhódítják előle a tért és végre a 
területen túlnyomórészt különféle korú keményfa-állomány 
létesül. Az ily viszonyok között nőtt tölgyek azután már 
jobb és szebb fát szolgáltatnak. 

A talaj feliszapolódása nem egyenletes, közel a víz
folyáshoz a partokon több a lerakodás, beljebb kevesebb 
és kevesebb, minél szelesebb az ártér és minél kevesebb 
az azt átszelő természetes vagy mesterséges vízfolyás, árok 
vagy meder, annál lassúbb a talaj emelkedése. A rendes 
képe egy ártéri résznek, vagy mondjuk szigetnek, a követ
kező: a parton jó növekvésü, teljes záródású többnyire 
kemény erdősáv vonul végig, mely néha csak néhány öl 
széles. Mögötte füzes, mely a talaj esésével mindinkább 
ritkul és a sziget közepe felé nádas, mocsár vagy tóban 
vész el. Nagyobb szigeteken többnyire párhuzamosan a 
folyóval, mélyebb fekvésű mocsaras részek, nádasok, rétek 
váltakoznak magasabban fekvő rendesen beerdősült terüle
tekkel. 

Ha ily ártérben fekvő berki erdőt szemügyre 
veszünk, látszólag minden rendszer nélküli összevissza
ságban találjuk elegyítve az egyes fanemeket és korosz
tályokat, a záródás minden fokának előfordulása mellett, 
ugy hogy sokszor nehéz a határt a nádas vagy mocsár 
és erdő között megvonni, különösen ha az átmenetet, nem 
csak a járást, de még a kilátást is akadályozó, komlóval 
és mindenféle felfutó gazzal benőtt, a nádasokba belenyúló 
bokrok képezik. Ha azután még azt is tekintetbe veszszük, 
hogy ezen tápdus, nedves és meleg talajon még a fü is 
ölesre nő; a harmat csak a déli órákban szárad fel; a 
fülledt levegőben milliárdnyi szúnyog, bögöly és más rovar 
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rajzik: nem csodálandó, hogy a máskülönben pontosságuk
ról ismert kataszteri térképek ezen területeket tekintve csak 
holmi afrikai pontossággal készültek. A nagy pontosságnak 
azon időben ugy sem lett volna haszna, mert az erdő
terület a partszakadások következtében folytonos változás
nak van kitéve, a közelmúltban még a növedéknek meg
felelő évi fatermést nem is lehetett értékesíteni. A fakeres
kedelem fellendülése folytán ma már az értékesítés könnyű 
és az erdőrendezés nélkülözhetlen. Ezt az uradalom be is 
látta és az üzemtervek átdolgozásán már néhány év óta 
fáradozik. A munka befejezését azonban a már fentebb 
vázolt akadályokon kivül különösen a Duna magas vízállása 
hátráltatja. 

A Duna vizjátéka a bédai zsilipnél 7 0 0 cm. A leg
alacsonyabb vízállást nullával jelölve, ami 81 "58 m tenger
szint feletti magasságnak felel meg és az ártéri terepet 
ehhez hasonlítva azt találjuk, hogy mig a magasabb rendű 
növényzet, tehát fa, életföltételét csak a 3 5 0 cm-nél magasabb 
területen találja fel, addig az ártérben a 6 0 0 cm-es árvíz
nél már csak kivételesen találunk száraz területet, ugy 
hogy az ártéri erdőtalaj összes szintkülönbsége csak 2 - 5 m 
tesz ki. Ezen csekély szintkülönbség mellett mégis három 
fatenyészeti zónát különböztethetünk meg, melyeknek azon
ban csak alsó határai állapithatók meg némi pontossággal. 

Ugyanis 350 cm-es vízállás fölött fekvő területen 
a füzfélék, 400-tól kezdődőleg a nyárfák és 480-tól pedig 
már a keményfák is tenyésznek. Felső határt megállapítani 
már nem lehet, mert a magas fekvésű területen, ha csak 
nem homokos, az összes fanemek tenyésznek és rendesen 
elegyesen fel is találhatók. 

De azért a három zónának mégis megvan a természetes 
magyarázata. Ha mi egy tisztást, melyen a különféle terep-



858 

magasságok megvannak, elegyesen beültetnénk füz-, nyár-, 
szil-, kőris- és tölgycsemetékkel, idővel a következő képet 
nyernénk: a legmélyebb területen tiszta füzes maradna, a 
többit kipusztítaná a viz, a magasabb terep felé haladva 
a füz között egyes fekete nyártörzseket találnánk, még 
pedig több és többet, egyszersmind szebb és magasabb 
példányokban; közeledve a keményfa-zónához, ezüstnyár 
is akadna, mig a füz mindinkább háttérbe szorulna a 
nálánál magasabbra növő nyár között. A legmagasabb 
területen a lágyfák beárnyékolását a keményfa sokáig 
eltűrvén, idővel maguknak vagy utódaiknak foglalnák le 
a területet. Az állab-alak ily kialakulását a természet lépten
nyomon igazolja. 

Az egyes főfanemeknek, eltérő lévén a növekedési 
menete, czélszerü volna a három övnek megfelelőleg három 
vágásfordulót alkalmazni, mivel azonban a tenyésztés és 
állományápolás e területeken a gyakori árvizek és a gyomok 
buja növése miatt nagy nehézségekbe ütközik és az erdő
terület is folytonos változásoknak van kitéve, egyelőre csak 
két üzemosztály felállítása terveztetett, figyelemmel lévén 
az elsőnél a füz, a másodiknál a tölgy növekedési menetére. 

Az erdőrendezésnél tehát a következő alapelvek veendők 
figyelembe: 1. oly területek, melyek 350 cm-es vízállás 
alatt feküsznek vagy melyről a víznek lefolyása nincsen, 
be nem erdősithetők. Utóbbi területek azonban csatornázás 
által az erdőtenyészetre alkalmasakká tehetők. 2. Ismervén 
az egyes fanemek alsó tenyészhatárát, mesterséges erdő
sítésnél erre tekintettel kell lenni. 3. A fanemek megválasz
tásánál még a talaj is tekintetbe veendő, amely itt a finom
szemcséjű homoktól a legfinomabb iszaptalajig minden 
változatban feltalálható és igen gyakran gyors egymásután
ban változó. 
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Mig a hegységben gazdálkodó szaktársaim a talajt 
illetőleg rendesen csak az egész hegyoldalt, a szintkülönb
ségeknél pedig csak néhány százméteres különbséget 
kénytelenek a megválasztandó fanem szempontjából figye
lembe venni, addig itt a talaj gyors változása miatt néha 
néhány öl távolság is tekintetbe volna veendő, a magas
ságoknál pedig az alsó határoknál már a deciméterek is 
számbavehető különbségeket okozhatnak. 

Ennyit röviden az ártéri erdőkről. 
A Duna majdnem az egész árteret évenkint többször 

is elönti. Ezen terület tehát mezőgazdaságilag csakis mint 
rét és legelő használható ki, de ezen használatok is igen 
bizonytalanok, mert az árvizek az év bármely szakában 
hirtelen jöhetnek. Az uradalomnak legnagyobb része 
(78%) a Duna és Dráva árterében feküdvén, már a mult század 
elején létesültek egyes művek, melyeknek czélja a víz
szabályozás és az ármentesítés volt. Az első ily nagyobb 
munkálat a Karasica-csatorna ásása volt 1800-tól 1805-ig, 
az ugyanoly nevü völgy elmocsarasodásának meggátlására. 
Ezen czél azonban akkor csak részben éretett el és csak 
körülbelül 10 év előtt sikerült társulati uton a szívó
csatornák mélyítése és egy szivattyútelep felállítása által 
elérni azt, hogy az előbbi mocsár helyén jó minőségű fü 
teremjen. Több Duna-átmetszés is létesült, ezek közül 
kettő már a mult század elején. Mindezen vízműveknek 
azonban az erdészetre fontosságuk nem igen volt. 

Az erdészetet is igen közelről érdeklő gátak emelése 
a mult század húszas éveiben kezdődött és először a 
vizslak-dályoki gát épült, mely később Izsép község magas
lataihoz csatoltatott. A harminczas években épült a vörös
mart-albertfalvi gát. 1854-től 1872-ig épült a vörösmart
kopácsi védgát 32 km hosszúságban, mely többszöri 
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magasbbitás és erősítés után még ma is fennáll és a 
mögötte elterülő 29.500 hold ármentesitett területet védi. 

A kölked-darázsi védgát 1874/5-ben épült 1 6 1 km 
hosszúságban, és időközben erősitve és emelve, ma is védi 
a 13.500 holdas ármentesitett területet. 

Egy harmadik, 56 km hosszú védgát a Duna balpartján 
a 80-as évek közepén létesült és a margittaszigeti ármen-
tesitő és belvizlecsapoló társulat által tartatik fenn. Ezen 
gát összesen 54 .000 hold területet véd és ebből 9 0 0 0 hold 
az uradalmi terület. 

Hogy a szivárgó- és csapadékvizek lefolyhassanak, a 
gátak zsilipekkel lettek ellátva, melyeken a Duna kis víz
állása mellett a belvizek levezethetők. Mivel azonban e 
vidék átlagos csapadékmennyisége 7 5 0 mm, melynek nagy 
része tavaszra és nyár elejére esik, amidőn rendesen a 
Duna is magas állású, továbbá mert az altalaj homok, 
magas vízállás mellett tetemes dongó vagyis talajvíz 
szivárog át: már a hetvenes évek elején belátták, hogy a 
belvizek levezetésére a zsilipek nem elegendők és a vörös
mart-kopácsi gát által védett öblözetben Sarokerdőn 1875-ben 
nagyobb szivattyútelepet létesítettek, melyet 1895/6-ban 
tökéletesítettek ugy, hogy ma 140 lóerős gőzgépével 2 4 óra 
alatt 180.000 mA vizet képes kiemelni. Azonban a nagy 
és aránylag alacsonyan fekvő terület vizmentesitésére ezen 
szivattyú nem volt elegendő és igy 1898-ban az úgynevezett 
Albrecht-Ferencz-szivattyutelepet építtette az uradalom, mely 
két, egyenkint 110 lóerős gőzgépével 2 4 óránkint 270 .000 m* 
vizet emelhet. 

Az utóbbi időben épült patak-, folyó- és folyamszabá
lyozási művek létesítése következtében, amihez a hegységi 
erdők oktalan irtása is járult, a csapadékvizek gyorsabb 
lefolyást nyervén, az árvizek gyakoriabbak lettek, ami az 
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ártéri erdőkre káros hatással van, mert a vegetáczió alsó 
határát feljebb szorítja, ellensúlyozza ezt ellenben az ártér 
gyorsabb feliszapolódása. Mivel azonban a folyam a medrét 
nem mélyíti, a gátak folytonos emelése válik szükségessé, 
a gáton belül fekvő részek pedig, viszonyítva a folyam 
vízállásaihoz, folyton mélyebb fekvésüek lesznek, a talajvíz 
pedig emelkedik és annál súlyosabban éri a birtokosokat, 
minél belterjesebb a gazdálkodás. 

Az eddig ekét nem látott, televényes áradványtalaj a 
termőerőt illetőleg páratlan a maga nemében és oly termé
seket hoz, hogy egy-két szárazabb esztendő után könnyen 
kísértésbe jön a telhetetlen ember és feltör olyan mélyebb 
fekvésű területeket is, melyek eddig rét vagy legelőnek 
használtattak. Ha azután ismét vizesebb esztendő jön 
és a dongóár elviszi a termést, kárbavész a munka a 
bevetett maggal együtt, akkor a kárért a szivattyúkat meg 
a jó Istent okolja, pedig csak a saját számítás nélküli 
kapzsisága oka mindennek. Szól ez az erdésznek is, mert 
tekintve a mesterséges erdősítés könnyű és olcsó voltát és 
a szárazabb években mutatkozó sikert, sok oly mélyebb 
fekvésű terület lett beerdősitve, melyet azután egy abnormis 
vizes esztendő tönkre tett. A tanulság ebből az, hogy 
szántónak vagy erdőnek csak oly területek hasittassanak 
ki az ármentesitett területeken, melyeket a talajvíz csak a 
legritkább esetben ér el. A többi mélyebb fekvésű hely 
maradjon rétnek és legelőnek. A rétet ha el is önti a viz' 
legfeljebb nem lesz azon évben kaszálható, sokszor azonban 
a viz rövid időn belül megint lefolyván, a fünövést még 
elő is segíti. A fü pedig e vidéken, hol a népesség állat
tenyésztéssel szivesen foglalkozik, mindig jól értékesíthető. 

A legmélyebben fekvő területek oly helyen, mint pél
dául a Duna balpartján fekvő karapáncsai erdőgondnok-
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ságban, hol a Ferencz-csatornából a vizzel való elárasztás 
lehetséges, mint mesterséges halastavak használhatók ki, 
mig oly helyen, hol a vízállás nem szabályozható, ezen 
területek csekély halászati haszon mellett csak mint nádasok 
hoznak jövedelmet. 

A kölked-darázsi öblözetben, hol nincsen szivattyú
telep, a maximális belvíz a Duna nullpontjához viszonyítva 
4 1 5 cm-t ért el, mint látjuk tehát, 285 cm-re\ maradt a 
Duna 7 0 0 cm-es maximális vízállása alatt. A vörösmart
kopácsi öblözetben az eddig észlelt legmagasabb belviz 
pedig a szivattyútelepek létesítése előtt csak 2 2 4 cm-re\ 
volt alacsonyabb a Duna legmagasabb vízállásánál, mig 
azoknak üzembevétele után a legroszabb esetben is 4 0 0 cm-t 
tett ki és igy mondhatjuk, hogy a szivattyúzás által a talaj
víz 180 cm-rel alább szállíttatott, ami, tekintve a kis szint
különbségeket, óriási területnyereséget jelent. 

A legmagasabb belvizszin feletti területek akár szántó
nak, akár erdőnek feltétlenül alkalmasak. Erdősítés esetén, 
ha a talaj nem túlságosan homokos, a fanem megválasz
tásánál nagy körültekintésre szükség nincsen, mert ezen 
őserőtől duzzadó földben, hol az erdei irtásföldekért elő-
használatnál 160 K, közteshasználatnál pedig egész 80 K 
haszonbért is fizetnek kataszteri holdankint, minden sík
sági erdőben tenyésző fanem, kivéve a csert és amerikai 
tölgyet, kitűnő eredménynyel tenyészthető. A közteshasz
nálat azonban nélkülözhetlen, mert máskülönben a szintén 
buján növő gyomok az erdősítést lehetetlenné tennék. 

A gátak építési idejében, ugy mint most is, még az 
ártéri erdők zömét lágyfák képezték, amit az erdőrende
zésnél figyelmen kivül hagyni nem lehetett és igy arány
lag alacsony vágásforduló lett alkalmazva, de már elejétől 
fogva czélul tűzték ki, hogy a tölgy tenyésztésére alkalmas 
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területek ezen fanemmel erdősitendők be. Az első ily 
tölgyerdősitések most 30 évesek és teljes záródás mellett 
igen jó növekedést tanúsítanak, ugy hogy alapos a remény 
arra, hogy 80 éves korukban már szép fürészrönköket 
adnak. 

Ha most azt vizsgáljuk, hogy mely területek alkalma
sak a tölgy tenyésztésére, azt találjuk, hogy mig az ártér
ben a terepnek legalább 4 8 0 cm-rel kell a Duna null-
pontja felett feküdnie, addig már a szivattyú nélküli öblö
zetben a tölgy tenyésztése 3 5 0 cm-né\ lehetséges, tehát 
már oly területen, melyen az ártérben a fűz alsó tenyész-
határa kezdődik, ugy hogy az előbbi ártéri erdőterület 
tiszta tölgyessé, vagy kevert kemény erdővé alakitható át, 
mig a fűznek ezen alól fekvő területek engedhetők át. 
A szivattyútelepekkel ellátott öblözetben természetesen ezen 
határok még jóval alacsonyabbra vehetők, erre nézve azon
ban határozott adataim nincsenek. 

Az ármentesitett területeken az egyes fanemek tenyész-
határaiban oly nagy eltérés nincsen, mint az ártéri erdők
nél láttuk, a tölgy tenyészhatára alatt fűzerdőket lehetne 
ugyan nevelni és ezzel az erdőterületet nagyobbítani, ezen 
területek azonban rendesen kitűnő rétek és ezekre a vad
tenyésztés szempontjából is szükség lévén, a fűz tenyész
tése alárendelt szerepet játszik. 

A tölgyesek telepítése napjainkban — lehetőleg szla
vóniai makk vetésével — fokozott mértékben történik, 
mert a lágy fanemekkel szomorú tapasztalatokat tettünk. 

A fűz és nyár a talajvíz hirtelen leszállítását a maga
sabban fekvő és különösen a szivattyútelepek hatáskörébe 
eső területeken igen megsínylette, ugy hogy egész erdő
részek lettek csúcsszárazak és pusztulnak szemlátomást. 
A fekete nyár sinlődését még a gomba is felhasználta és 
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hirtelen ugy elszaporodott, hogy ott is pusztított, hol a 
nyár máskülönben jól tenyészett volna. 

A magas fekvésű és homokos területeken a tölgy 
sem tenyészthető, itt az akácnak van helye, vagy a fekete 
fenyőnek. 

A tölgy, kőris és szilen kivül tekintetbe vehető fane
mek még az amerikai dió, a kanadai és ezüstnyár. 

Az erdőrendezés itt, mint az ártéri erdőknél is, nagy 
körültekintést igényel, ha a hitbizományi uradalmaknál 
megkövetelt tartamos használatot a szükséges állabátalaki-
tásokkal, ki nem felejtve a vadászati szempontokat sem, 
összeegyeztetni akarjuk. A feladat igen szép, de nagy 
munkaerőt igényel. Utódomnak sok szerencsét kívánok 
hozzá. 

Talán már igen hosszura is nyúlt felolvasásomat azon 
reménynyel zárom, hogy akadnak szaktársaim közül olya
nok, kik berki erdők kezelésével is foglalkozván, némi 
hasznot merítenek belőle, a többieket pedig talán érde
kelte azon erdők leírása, melyeket világhírű szarvasai után 
híréből már régóta ismernek. 

Szives türelmüket köszönve, még azt kívánom, hogy 
a közgyűlésről és a kapcsolatos kirándulásokról kellemes 
emlékekkel térjenek vissza szűkebb hazájukba.*) 

*) A felolvasáshoz szükségelt néhány adatot Szőllősy József főherczegi 
épit. tiszttartó és Vázsonyi Henrik főherczegi erdész urak voltak szívesek velem 
közölni; fogadják érte őszinte köszönetemet. Szerző. 

ó£ c& j£ 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

TITKÁRI JELENTÉS. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek Pécsett, 1907 június 23-án tartott köz

gyűlésén előadta Bund Károly titkár. 

Legutóbbi közgyűlését egyesületünk, 40 évi fennállásának 
emlékünnepével egybekötve, tudvalevően mult év deczember hó 
9-én tartotta. Aránylag rövid tehát, alig több fél évnél az az 
időszak, amelyre mostani jelentésem vonatkozik. Ha ennek daczára 
elég sok tárgyról kell megemlékeznem, ugy ez annak jele, hogy 
egyesületi életünk az elmúlt időszak alatt élénk volt s egyfelől 
az egyesület saját elhatározásából több oly lépést tett, mely 
céljainak elérésére, az erdőgazdaság érdekeinek megóvására alkal
masnak látszott, másfelől ezen a téren a külső impulzusok nyúj
totta alkalmakat sem mulasztotta el. • 

Mielőtt azonban az egyesületi tevékenység vázolására térnék, 
egy eseményt kell felemlítenem,amely az egyesületet, ha bekövetkezik, 
érzékenyen sújtotta volna. Egyesületünk első alelnöke, Bedő 
Albert dr. több mint 40 évi tevékenység után vissza óhajtott 
lépni a további munkásságtól ésalelnöki állásáról lemondott. Örömmel 
jelenthetem azonban a t. közgyűlésnek, hogy ezt az elhatározást, 
amely az igazgató-választmányt váratlanul érte, ő méltósága a 
választmány kebeléből kiküldött bizottság kérésére megmásította 
s igy megnyugvással és örömmel látjuk őt ismét közöttünk azon 
a küzdőtéren, amelyen immár több mint 40 éven át egyik vezér
ként ismertük. 

Rátérek már most az egyesület tevékenységére. Mindjárt mult 
évi közgyűlésünk után bevonatott az Országos Erdészeti Egyesület 
azokba a tárgyalásokba, amelyek a kereskedelemügyi minisztérium
ban többek között a fára vonatkozó vasúti díjtételek ügyében 
tartattak. A czélzat a kiviteli díjtételek emelése, illetőleg az eddigi 
díjkedvezmények beszüntetése volt, amely mai helyzetében érzé
kenyen sújtaná a hazai erdőgazdaságot, amely az ország számos 
vidékén reá van utalva a kivitelre, mely ekként sok helyen az 
erdők jövedelmezőségének fontos tényezője. A kivitel lehetőségét 
kedvezményes vasúti díjtételek utján fenntartani, annál is inkább 
érdeke ma még a magyar erdőgazdaságnak, mert az ország 
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tetemes részén a magyar erdők fatermését a szomszédos ausztriai 
tartományok fája szorítja ki természetes belföldi piaczairól. 

Egyesületünk ezek alapján egyfelől az értekezletre kiküldött 
képviselője utján, másfelől azonban Írásban is élénken tiltakozott 
a fennálló díjkedvezmények módosítása és a helyi díjszabásnak 
bizonyos oldalról szintén felvetett emelése ellen s erre irányuló 
akcziónk nem is volt teljesen eredménytelen, amennyiben a díj
kedvezmények csak részben és mérsékelten módosíttattak, több 
fontos viszonylatban pedig érintetlenek maradtak. 

Nem elégedett meg azonban egyesületünk ezzel a tiltakozással, 
hanem megragadta az alkalmat, hogy a vasúti tarifákra vonatkozó 
egyéb méltányos kívánságainak is kifejezést adjon. 

Első helyen áll és legnagyobb fontossággal bir ezen a téren 
a bükkfára és a belőle készülő félgyártmányokra ugy a kiviteli 
viszonylatokban, mint a belföldi forgalomban kért díjmérséklések, 
amelyekre nézve kívánságaink teljesen azonosak a Magyar Fakeres-
kedők és Fai párosok • Országos Egyesületének óhajaival. Nem 
szorul bővebb magyarázatra, hogy mily nagy jelentőségű volna, 
ha kérelmünk, melyre választ eddig még nem kaptunk, meg
hallgatásra találna és ezzel is elősegittetnék a bükkfát feldolgozó 
uj iparvállalatok létesülése s használatba kerülnének még feltáratlan 
bükköseink, az egyetlen fanem, melyből ma is még nagy készlet
feleslegekkel rendelkezünk. A haszon közvetlen volna, a nép 
ujabb keresetforrásainak megnyitása és a ma holt tőke életrekeltése 
által, de kihatással birna az a jövőre is, amennyiben az óriási tiszta 
bükkösök jóval értékesebb elegyes erdőkké volnának átalakíthatók. 

Ezzel a kérdéssel fontosságra azonban vetekszik az a további 
kérelmünk, hogy a tűzifa, faszén, továbbá az áterdőlés utján 
nyerhető főbb választékok, mint bányafa, czellulozefa, szőlőkaró 
kedvezőbb díjtételek alá soroztassanak. Ez, ami a tűzifát és faszenet 
illeti, főleg kapcsolatos a bükkfára vonatkozó, előbb emiitett kérel
münkkel, egyébként azonban az erdeink jövedelmezőségének 
emelésére olyannyira szükséges áterdőléseket volna hivatott elő
segíteni s egyúttal a vas-, bánya- és papíripar érdekeinek is 
megfelel. Ez utóbbi okból az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyletet és a Gyáriparosok Országos Szövetségét kérel
münk támogatására kértük fel. 
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Annál a nagy jelentőségnél fogva, amelylyel közlekedésügyi 
kérdések a nagytömegű árukat szolgáltató erdőgazdaságra birnak, 
egyesületünk kötelességének ismerte szorgalmazni, hogy a törvény
hozási uton szervezett közlekedésügyi tanácsban képviselettel 
birjon. Erre vonatkozó kérelme, hála a földmivelésügyi miniszter 
ur hálára kötelező hathatós támogatásának, sikerrel járt és az 
erre vonatkozó törvényben már most határozott intézkedés fog
laltatik arra nézve, hogy a közlekedési tanácsban képviselettel 
birjunk. 

Az ipartanácsra vonatkozó, egy izben visszautasított hasonló 
kérelmünk remélhetőleg ujabb felszólalásunk alapján szintén 
kedvező elintézést fog nyerni. 

Egyik további, a közlekedésügy vagy jobban mondva az 
erdei termékek kiszállítása körébe vágó ténykedése az egyesületnek 
az volt, hogy amidőn a kereskedelemügyi miniszter ur a mult év 
végével a keskenyvágányu vasutak építésére vonatkozólag uj 
szabványokat állapított meg, amelyek a 60 cm-es nyomtávot és 
a 9 kg-ná\ könnyebb síneket mellőzik, tekintettel arra, hogy 
vannak esetek, amikor ily könnyebb erdei pályák építése indokolt, 
az uj szabványok módosítása érdekében feliratot intézett. Ma, amidőn 
a fuvarerő hiánya és drágasága mindinkább növeli az erdei 
vasutak jelentőségét és számos favásárló czég is az uj szabvá
nyoknak meg nem felelő anyaggal van felszerelve, mely értékét 
vesztené, felszólalásunk bizonyára indokolt volt, bár távol állott 
tőlünk ezzel a tulkönnyü, ideiglenes jellegű erdei vaspályák mellett 
általánosságban állást foglalni. 

Kérelmünk eddig válaszban nem részesült. 
Régebbi határozat végrehajtásaként, a mezőgazdaságról és 

mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-cz. tervbe vett revízió
jának alkalmából, időszerűnek tartottuk a legelőgazdaság törvény
hozási uton való rendezésére vonatkozó régi óhajunkat ugy a 
földmivelésügyi miniszter ur előtt, mint a gazdatársadalom szervei 
előtt kifejezésre juttatni. Örömmel konstatálhatom, hogy ugy a 
kormánynak, mint a gazdasági egyesületeknek figyelme reáfordult 
legelőink elhanyagolt állapotára, sőt ebben a tekintetben számos 
üdvös intézkedés is történt. Ez feljogosít arra a reményre, hogy 
felterjesztésünkkel czélt érünk s idővel legelőink fokozatos jókarba 
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helyezésével állatállományunk mindinkább kevésbbé szorul az 
erdei legelőre és a legelőterületnek az erdő rovására való már 
eddig is oly sok hasznot eredményezett terjesztése nem lesz gazda
közönségünknek állandó, már úgyis nagyon megfogyott erdő
állományunkat folyton veszélyeztető törekvése. 

Evvel kapcsolatosan tartom feíemlitendőnek, hogy a mult év 
őszén a nagyváradi gazdakongresszuson az erdészeti érdekeltség 
teljes kizárásával hozott, az erdőgazdaságot sérelmesen érintő és 
alaptalan határozat ellen egyesületünk megfelelő alakban tilta
kozott. Ez esetben is a legeltetésnek állítólag indokolatlan kor
látozásáról, a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők részletes kije
löléséről és sürgős irtásáról és több, teljesen tárgytalan, úgyis fenn
álló intézményeket és intézkedéseket követelő kívánságról volt szó. 

Régebbi közgyűlési határozat végrehajtásaként az erdészeti 
felső szakoktatás ügyében tettünk felterjesztést a földmivelésügyi 
kormányhoz. Ebbeli ismert álláspontunk kifejtésére különben 
alkalmunk volt azon az értekezleten is, amelyet a földmivelésügyi 
miniszter ur a felső gazdasági oktatás ügyében tartott. 

Ámde a főiskolának áthelyezésén kivül még más irányban is 
foglalkozott az igazgató-választmány az erdészeti felső oktatás 
korszerű emelésének két fontos követelményével, melyek mind
egyike a főiskolai oktatás és az erdészeti tudományok fejlesztésé
nek érdekében áll, másrészt azonban az erdészeti szak tekinté
lyének emelését is szolgálja. 

Főiskolánk feladata ugyanis nem szoritkozhatik arra, hogy a 
gyakorlat számára használható erdőmérnököket neveljen, hanem 
e legfontosabb hivatása mellett módot kell nyújtania arra is, hogy 
egy válogatott kisebbség, szakunk jövendő tudományos művelőinek 
mód nyújtassák a legmagasabb elméleti kiképzés kimutatására az 
által, hogy a főiskolán azt a tudományos fokozatot, amely a leg
magasabb képzettség formaszerinti mértéke, a doktori fokot meg
szerezhessék. 

Németország erdészeti főiskolái és a bécsi földmivelési fő
iskola már régóta felruháztattak a doktorrá avatás jogával, ami arra 
vezet, hogy ma már a közfelfogás a doktorrá avatás jogát a 
főiskolák szervezetével szorosan kapcsolatosnak tekinti. Hogy pedig 
fiatalabb szaktársaink körében megvan a törekvés arra, hogy 
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folytatólagos behatóbb tanulmányok alapján a magasabb tudo
mányos kvalifikácziót megszerezzék, az kitűnik abból, hogy eddig 
többen a budapesti és kolozsvári tudományegyetemeken szerezték 
meg a doktori czimet. Ez bár dicséretére válik az illetők tudományos 
ambíciójának, kevéssé előnyös az erdészeti tudomány fejlesztése 
szempontjából. Az illetők ugyanis tulajdonképpeni szakmájuktól 
többé-kevésbbé távol eső tárgyakból kénytelenek a doktori szigor
latot letenni, már pedig nyilvánvaló, hogy helyesebb s az erdé
szeti tudományokra nézve hasznosabb volna, ha a jelöltek saját 
szakmájukban végzett önálló kutatások jutalmául nyerhetnék el a 
doktori czimet. 

A tanári kar kiegészítésének és egyes specziális állások (kísérleti 
ügynél stb.) betöltésének érdeke is ugy kívánná, hogy a főiskola 
a doktorrá avatás jogával felruháztassák oly módon, hogy a doktori 
czim tisztán mint a szaktudományok bizonyos körének önálló tudo
mányos müvelésére való képesség bizonyítéka fogassák fel, amelynek 
megszerzésével az illető sem különös előjogokat, sem a gyakorlati 
szolgálatra képesítő oklevélhez nem jut. Az erdészeti államvizsgát 
tehát a doktorátus érintetlenül hagyná. 

Mindezek alapján az igazgató-választmány elhatározta, hogy 
felterjesztést intéz a fölámivelésügyi miniszter úrhoz, hogy az 
erdészeti főiskola részére a áoktorrá avatás jogát kegyeskedjék 
kieszközölni. 

Méltóztassék ezt a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul venni. 
Az igazgató-választmány másik határozata az, hogy azon hát

rányos helyzet megszüntetése végett, amelyben a főiskola tanári kara 
javadalmazás tekintetében van s amely helyzet a jövőben akadálya 
lehet annak, hogy szakunk legjobbjai és leghivatottabbjai a főiskolai 
tanári állások elnyerését ambicionálják, a kormányhoz felterjesztést 
intéz az erd. főiskolai tanárok fizetésének a műegyetemi tanárok fize
tésével egyenlő alapon leendő rendezése érdekében. 

Ezt a kívánságot teljes mértékben megokolja először az a 
tény, hogy főiskolánk tanári kara közgazdasági szempontból éppen 
oly fontos feladatot teljesít, mint a műegyetemi tanári kar és ebbeli 
feladatát éppen olyan magas színvonalon kell betöltenie, mint annak, 
másfelől pedig indokolja az a körülmény, hogy a főiskola tanárai 
vizsgadijakban nem részesülvén, a törzsfizetésnek és korpótlékoknak 
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egyenlő alapon való rendezése esetén is kevesebb összjövedelemmel 
birnak, mint a műegyetemi tanárok, amit a főiskola jelenlegi 
vidéki elhelyezése talán némileg, de bizonyára csak a különbség 
kis részére nézve, indokolttá tesz. 

Egyesületünknek szocziális téren való működésére nézve a 
következőkben számolhatok be. 

Tekintettel arra, hogy Ausztriában immár van törvény, amely 
a magántisztviselők nyugdíjbiztosítását kötelezővé teszi s mivel 
hazánkban is felmerültek ily irányú, jogosnak elismerendő kíván
ságok, az egyesület elnöksége felterjesztéssel fordult a földmivelés
ügyi miniszter úrhoz, kifejtvén, hogy bár a magánszolgálatban 
álló erdőtisztek száma sokkal kisebb, semhogy egymagukban 
nyugdíjintézetet fenntarthatnának, egyesületünk mégis kívánatosnak 
tartaná, hogy a magánerdőtisztek nyugdíjügye akár a gazdatiszte
kével együtt, akár Ausztria példájára, még szélesebb alapon 
törvényhozási uton rendeztetnék s a kormány ily irányú kezde
ményezését annál szivesebben látná, mert az erdőtiszti kar meg
elégedésében, aggkori ellátásában a hazai erdőgazdaság haladá
sának egyik fontos garanciáját látja. 

Az igazgató-választmány továbbá tekintettel azokra a munkás
jóléti törvényalkotásokra, amelyek az ipari munkásokra vonat
kozólag a közelmultban történtek, a mezőgazdasági munkásokra 
nézve pedig tervbe vannak véve, szükségét látja annak, hogy az 
erdőmunkásokról is hasonló (de a különleges viszonyoknak meg
felelő) gondoskodás történjék, különben attól lehet tartani, hogy 
az eddig erdei munkával foglalkozók ott fognak munkát keresni, 
ahol nagyobb kedvezményekben részesülnek s az erdőgazdaságtól, 
amely ma sem rendelkezik fölös munkaerővel; sőt sok helyen 
munkáshiánynyal küzd, a munkások elvonatnának. Bizonyos, hogy 
ez az erdőbirtoknak némi megterheltetésével járna, amely elől 
azonban akkor, amikor a közgazdaság minden más ágában hasonló 
helyzettel találkozunk, kitérni alig lehet. 

Az igazgató-választmány ennélfogva a földmivelésügyi miniszter 
urat megkereste, hogy a tervezett munkásjóléti törvényben az 
erdőmunkásokra is kiterjeszkedjék. Részletesen e kérdéssel a 
választmány akkor óhajt foglalkozni, amikor az illető törvény
tervezet a kormány részéről elkészült. 
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Végül egyesületi működésünk ebbe a csoportjába tartozik 
résztvételünk a f. év őszén tartandó munkásegészségügyi és 
balesetelháritó-technikai kiállításban, amelynek költségeihez egye
sületünk is hozzájárult. 

A Bécsben a m. hó folyamán tartott VIII. nemzetközi gazdasági 
kongressuson egyesületünk hivatalosan képviseltette magát. Összesen 
19 tagja vett részt a kongresszuson, melynek lefolyásáról és határo
zatairól az Erdészeti Lapok részletesen be fognak számolni. 

Áttérve már most az erdészeti irodalom terén kifejtett tevé
kenységre, amennyiben az független a Deák Ferencz alapítványból 
kiirt pályázatoktól, melyekkel tárgysorozatunk külön pontjaként 
fogunk foglalkozni, első sorban meg kell említenem, hogy az 
Erdészeti Lapok f. év elejétől már kéthentenkint jelennek meg, 
továbbá, hogy „Az erdő" czimen a f. év elejével főleg az altiszti 
személyzet igényeinek megfelelően kiadott uj folyóiratunk örven
detes felkarolásban részesült, amennyiben több mint 2000 pél
dányban jelenik meg. Ez a siker jórészt Török Sándor m. kir. 
erdőmester, szakiskolai igazgató ur ügybuzgóságának köszönhető, 
kinek szakavatott szerkesztése alatt a lap állott, sajnos azonban, 
hogy ebben a tekintetben a közelebbi jövőben változás várható, 
amennyiben a hivatalos állásából folyó kötelezettségek rohamos 
szaporodása az erdőmester urat arra kényszeritik, hogy a szer
kesztői állástól megváljék. 

Az igazgató-választmánynak gondja van reá, hogy a lap 
szerkesztésében beálló változás minden megrázkódás nélkül menjen 
végbe és egyúttal a lap kiadása is czélszerüségi okokból Buda
pestre helyeztessék át. 

É helyen kell megemlékeznem egy legújabban megjelent 
műről, Kövesi Antal főiskolai tanár Erdészeti géptanáról, amely 
ugyan nem egyesületünk kiadványa, de kétségkívül hézagot pótol 
az erdészeti szakirodalomban és örömmel üdvözölhető. Az egye
sület tagjai egyébiránt az Erdészeti Lapokból is megismerhetik 
a mű tartalmát és magát a művet mérsékelt áron szerezhetik be 
a titkári hivatal utján. 

Ezekben volt szerencsém az egyesületnek a közelmúlt fél 
évben való működését röviden összefoglalni. A mondottak kiegé
szítéseként azonban még a következőkről kell megemlékeznem. 
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Az egyesület vagyona a m. év végével 885.783 K 83 fillér 
volt, amiből 388.330 K 52 fillér esik az egyesületi székház értékére. 
A részletes adatokra nézve legyen szabad utalnom a t. tagok 
kezei között lévő mult évi zárszámadásokra s igy csak a folyó 
évi kezelésre jegyzem még meg, hogy eddig bevételeink 38.404 K 
48 fillért tettek, mig a kiadások összege 27.258 K 51 f volt. 

A számadásvizsgáló bizottság a pénztárt több izben rovan-
csolta s azt mindannyiszor teljes rendben találta. 

Jótékony alapitványainkból a mult év végével 107 folyamo
dónak összesen 5426 K segélyt osztottunk ki. 

Tagjaink létszáma 846 alapitó és 1120 rendes tag, összesen 
1966, ami a mult évvel szemben némi emelkedést jelent. 

Befejezésül még csak az a szomorú kötelesség hárul reám, 
hogy az egyesületnek a m. é. közgyűlés óta elhunyt tagjairól 
emlékezzem meg. Sajnos, soruk hosszú. Súlyos veszteség érte a 
magyar erdőgazdaságot és egyesületünk igazgató-választmányát 
két lelkes hivének elhunytával. Elvesztettük Illés Nándort, aki 
több mint 40 éve működött közre, főleg a szakirodalom terén, a 
magyar erdészet megteremtése körül. Mint Wagner Károly és 
Divald Adolf kortársát méltán gyászolhatjuk benne nagyjaink 
egyikét. 

A másik lelkes és buzgó tagja az igazgató-választmánynak, 
akit a halál zord keze kiragadott sorainkból, Reinfuss Félix jászói 
apátsági erdőmester volt, ki szűkebb hatáskörét messze túlhaladó 
üdvös működésével nemcsak magának, hanem az erdészetnek is 
számos hivet szerzett. 

Elhunytak továbbá az alapitó tagok közül még: Erdélyi 
Gyula, Pick Henrik, id. és ifj. Stolcz József, Zalán Lipót és Zichy 
Jenő gróf; a rendes tagok sorából: Bauer Endre, Czobor Adolf, 
id. Harvich Ernő, Orosz István, Schauschek Gábor, Wittich Lajos, 
Zirin György és Szifft Gyula, akit a közgyűlésre jelentkezettek 
névsorában benne találunk, kit azonban éppen akkor ért a halál, 
amikor ide, körünkbe akart sietni. 

Méltóztassék, t. közgyűlés, elhunytuk feletti részvétének a 
jegyzőkönyvben kifejezést adni. 

Végül tisztelettel jelentem, hogy néhai nagyérdemű alelnö
künknek, Wagner Károlynak sirját, kegyelettel gondozzuk. 
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II. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1907. 

évi június hó 22-én Pécsett tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Bánffy Dezső báró, elnök, Bedő Albert dr. és 
Horváth Sándor alelnökök, Almásy Andor, Csupor István, Hangay 
Géza, Laitner Elek, Tavi Gusztáv, Téglás Károly, Tomcsányi 
Gyula és Vadas Jenő választmányi tagok, Bund Károly titkár, 
Cserny Győző segédtitkár, Oaal Károly pénztáros, Pánczél Ottó 
alapitó és Suha Rezső rendes tag. 

Távolmaradásukat kimentették: Csik Imre, Oaul Károly, 
Havas József, Hirsch István, Mááay Izidor, Lászlóffy Gábor, 
Podhradszky András, Simon Gyula és Vuk Gyula vál. tagok. 

I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Bedő Albert és Horváth Sándor alelnök urakat kéri fel. 

II. Elnök szomorodott szívvel jelenti, hogy a választmányt 
legutóbbi ülése óta ujabb súlyos veszteség érte, elhunyván a 
magyar erdészet egyik jelese, Illés Nándor. Erdemeinek méltatása 
után jelenti, hogy az egyesület részvétének a család előtt sür-
gönyi uton kiíejezést adott és a boldogult ravatalára koszorút 
helyezett. 

A választmány részvétének a jegyzőkönyvben ad kifejezést. 
III. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter

jeszti e lő : 
A folyó év elejétől a mai napig befolyt 38404 K 48 f. 
Ugyanezen idő alatt kiadatott . . . . . . .__ 27258 „ 51 „ 
Rendkívüli bevételként a mult választmányi ülés óta befolyt: 

Kötvényben tett alapítványok törlesztésére 155 K; a Wagner 
Károly alapítvány javára 24 K 35 f. és a Luczenbacher Pál alap 
javára 5000 K. n. é. Orsz. Központi Hitelszövetkezeti 5%-os köt
vény kisorsolása folytán 4995 K, amely összegért azonban ugyan
ezen alap javára utólagos jóváhagyás reményében elnöki intéz
kedés folytán, 5200 K n. é. 4%-os magyar koronajáradék köt
vény vásároltatott. 

Végül jelenti a titkár, hogy a számadásvizsgáló bizottság a 
pénztárt május hó 14-én rovancsolta és teljes rendben találta. 
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Az igazgató-választmány a titkár előterjesztését tudomásul veszi. 
IV. Az igazgató-választmány a számadásvizsgáló bizottság 

indokolt előterjesztése alapján a következő behajthatlannak bizo
nyult összegek leírására tesz javaslatot: 

I. Alapitó tagok: 
Tőke 

Remann József . . . . . . — . . . — 
(meg nem itélt kamatkövetelés.) 

II. Rendes tagok: 

Kamat 
2-06 K 

Tagdij K Tagdij K 
1. Almássy László . . . 240-— 7. Koreck Nándor. . . 16 — 
2. Bauer Endre 32"— 8. Nürnberger József 16 — 

3. Cséti Viktor 64 — 9. Orosz István 16'— 

4. Csorák Iván . . . . . . 24-— 10' Papp Ferencz . . . 16 — 
5. Oöndör Béla 24-— 11. Skolka József . . . 2 6 -
6. Kaszaniczky Géza 6 1 ' — 12. Zirin György . . . 32-— 

Összesen 567 

III. Hirdetési dijak: 
1. Közgazd. Hitel- és Áruforg. r. t. . . . . . . . . . 4-80 K. 

A II. alatti összegek törlésével a megnevezett s még életben 
lévő tagok is töröltetnek a tagok névsorából; a kitüntetett ösz-
szegekkel együtt az esetleg előirt perköltségek és az 1907-re elő
irt tagdijak is törlendők lesznek. 

V. Kaán Károly bejelentését, hogy az erdőgazdasági politika 
kézikönyvének megírására vonatkozó megbízást köszönettel elfogadja, 
a választmány tudomásul veszi. 

VI. A titkár jelenti, hogy az „Az Erdő" czimen megindított 
uj kiadvány előfizetőinek száma több mint 2000. Egyben azonban 
sajnálattal kénytelen bemutatni Török Sándor szerkesztőnek levelét, 
amelyben a szerkesztői állásról rendkívül és váratlan módon meg
szaporodott hivatalos teendői és jelentkező ideges szivbántalma 
következtében lemond. Egyidejűleg a lap kiadója, Uhrmann Henrik 
is kéri a vele való szerződés felbontását. 

Az igazgató-választmány sajnálattal veszi tudomásul Török 
Sándor eddigi szerkesztő elhatározását és tekintettel arra, hogy 
egy ember a lap ügyeit állandóan és megszakítás nélkül bajosan 
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láthatja el, másfelől pedig a lap irányítása Budapesten sokkal 
könnyebb, felkéri Sugár Károly m. kir. főerdészt felelős szerkesztő
nek, Balogh Ernő m. kir. főerdészt pedig főmunkatársnak, akik 
előzetesen hajlandónak nyilatkoztak a lap ellátására. 

A lap nyomdai ellátására pedig a Franklin-társulatnak aján
latát fogadja el a választmány, mint legelőnyösebbet és felkéri az 
elnökséget a szükséges további lépések megtételére. 

VII. A titkár jelenti, hogy a közlekedésügyi tanács szervezé
séről szóló törvényjavaslat egyesületünk kérelme alapján és a 
földmivelésügyi miniszter ur közbenjárása folytán olyképpen módo
sítva fogadtatott el, hogy egyesületünk is számithat ebben a tanács
ban képviseletre. 

Ellenben az ipartanácsban való régebbi képviseletünk meg
újítására vonatkozó kérelmünk mindeddig teljesítetlen, miért is 
ujabb felterjesztéssel fordult az elnökség a kereskedelemügyi 
miniszter úrhoz. 

Tudomásul szolgál. 
VIII. Elnök bejelenti, hogy az áruforgalmi statisztikai állandó 

értékmegállapitó-bizottságba az egyesület részéről a titkárt kül
dötte ki. 

Tudomásul vétetik. 
IX. A titkár jelenti, hogy több felől felmerülvén a gazda- és 

erdőtisztek kötelező nyugdíjbiztosításának kérdése, az elnökség ez 
ügyben felterjesztést intézett a földmivelésügyi miniszter úrhoz, 
amelyben az egyesület álláspontját — részben a mult század 
kilenczvenes éveiben a nyugdij ügyben folytatott tárgyalások 
alapján — abban jelölte meg, hogy egymagukban a magánszol
gálatban álló erdőtisztek száma sokkal kisebb, semhogy külön 
nyugdíjintézetet tarthatnának fenn. Ellenben a gazdatisztekkel 
egybefoglalva, avagy Ausztria példájára még szélesebb alapokra 
fektetve az intézményt, ennek keretében az erdőtisztek kötelező 
nyugdíjbiztosítása kívánatos és a kormány ily irányú kezdemé
nyezését az Országos Erdészeti Egyesület szívesen látná. 

Tudomásul szolgál. 
X . Az erdőgazdaság érdekéből kiépítendő helyiérdekű vas-

utakra vonatkozó titkári előterjesztést a választmány őszi ülésén 
óhajtja bővebben tárgyalni, az ügyet tehát addig függőben tartja, 
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XI. A földmivelésügyi miniszter a mezőgazdasági érdekkép
viselet ügyében több kérdőpontra kivan választ az egyesülettől. 
Miután azonban az igazgató-választmány ez idő szerint még nem 
tudja tisztán megítélni, vájjon az erdőgazdaság a kötelező érdek
képviselettől várhat-e oly előnyöket, amelyek az erdőbirtok ujabb 
megterhelését indokolttá tennék, egyelőre nincs abban a helyzet
ben, hogy a kérdésekre, amelyek különben is főleg a mező
gazdaság igényeiből indulnak ki, érdemleges választ adjon és erre 
csakis a vonatkozó törvénytervezet ismerete után vállalkozhatik. 

XII. A kereskedelemügyi miniszter a mérnök és építész czim 
és e czimekkel kapcsolatos gyakorlat rendtartása tárgyában alko
tandó törvénynek tervezetét megküldte az egyesületnek előzetes 
tanulmányozás végett. 

Az igazgató-választmány a tervezet tanulmányozására az 
1900. évben ez ügyben kiküldött bizottságot kéri fel (Horváth S., 
Csik J., Schmidt Ferencz) és különösen felhívja a bizottság figyel
mét arra, hogy a erdészeti köztisztviselőknek hivatalos megbízás
ból bárhol, a magánerdőtiszteknek pedig saját szolgálatadójuk 
birtokán végzett műszaki munkálatai a kamarai intézmény által 
korlátozást ne szenvedjenek. (L. Erdészeti Lapok 1900. VI. 521. old.) 

XIII. Máramaros vármegye közigazgatási bizottságának javas
latát az erdőtörvény egyes büntető határozatainak módosítása tár
gyában, amely az Erdészeti Lapok 1907. évi X I . füzet 678. és 
következő oldalán közöltetett, a választmány tanulmányozás és 
véleményes jelentéstétel végett Bedő Albert dr. I. alelnök elnök
lete alatt Csupor István és Vadas Jenő urakból álló bizottságnak 
adja ki. 

XIV. A titkár előterjeszti a selmeczbányai bányászati és erdé
szeti főiskolának alábbi beadványát: 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
Tekintetes Igazgató-választmányának Budapesten. 

Azon kötelességekből folyólag, amelyek főiskoláink tanácsát 
egyebek között a bányászati és erdészeti főiskola tekintélyének és 
rangjának fenntartása s kellő biztosítása tekintetében is terhelik, 
főiskolánk tanácsa teljes erejével azon van, hogy az 1904. évben 
történt reorganizáczió olyan intézkedésekkel legyen kiegészítve, 
amelyek egyfelől a főiskolánkon képviselt szakok korszerű fejlő-
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dését, másfelől főiskolánk rangjának fennmaradását és szakjaink 
tekintélyének szilárdulását az adott viszonyoknak megfelelően 
biztosithatják. 

A tanári kar ebbeli törekvése czéljainak természetéből követ
kezőleg nem tekinthető a főiskola kizárólagos belügyének, mert 
hatásaiban a főiskolánkon képviselt szakok teljes egészét közelről 
érdekli. Nem lehet tehát kétségünk afelől, hogy e tekintetben 
szakjaink országos egyesületeinek támogatására és illetőleg egy
értelmű akcziójára is számithatunk. 

Eme meggyőződésünk alapján megokoltnak és helyénvalónak 
véljük a tekintetes Igazgató-választmány szives figyelmét tisztelettel 
felhívni főiskolánk tanácsának a folyó tanévben a nagyméltóságú 
pénzügyi és földmivelésügyi m. kir. miniszter urakhoz intézett két 
fontos előterjesztésére, amelyek közül az egyik a főiskolai tanárok 
javadalmazásának korszerű és méltányos rendezését, a másik pedig 
főiskolánknak a doktorrá avatás jogával való felruházását czélozza. 

Felfogásunk szerint mind a két javaslat a fennebb vázolt czélok 
szolgálatában áll, mert amig egyrészt el nem vitatható tény, hogy 
főiskolánk tanárainak a többi hasonló rangú főiskolák tanáraiénál 
jelentékenyen gyöngébb és minden más tanári karétól hátrányosan 
különböző mai javadalmazása ugy a tanárok, mint a főiskola tekin
télye szempontjából, mind pedig a tanárok munkásságának foko
zása és a tanári állások utáni nemes verseny élesztése tekintetében 
hátrányos s ezek révén a főiskola fejlődésére is csak kedvezőtlen 
hatással lehet, addig másrészt bővebb bizonyítást nem igen kivánó 
tény az is, hogy a közfelfogásban a főiskola jelleg tartozéka gyanánt 
szereplő doktorrá avatási jog hiánya amellett, hogy főiskolánk és 
az azon képviselt szakok tekintélyének rovására szolgál, egy olyan 
eszköz nélkülözésére kényszerit, amely a főiskolánkat végző ifjak 
jobbjainak további tudományos munkálkodásra való serkentése 
által szaktudományaink fejlesztésére és kiválóbb specziális képzett
ségű szakerők nevelésére megbecsülhetlenül hasznos szolgálatokat 
tehetne. 

A tanári javadalmazás végleges rendezésének szükségét és a 
rendezés kivánt módját részletesen megokolja, illetőleg ismerteti 
a nagyméltóságú pénzügyi és földmivelésügyi miniszter urakhoz 
intézett előterjesztésünknek tisztelettel idecsatolt másolata. 
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Erre nézve e helyen csak annyit kívánunk kiemelni, hogy a 
tanári kar a fizetési osztályokba való besorozás, valamint a törzs
fizetés, fizetési pótlék és korpótlék tekintetében egészen a buda
pesti kir. József-műegyetem színvonalára való helyezést és annak 
tanáraival egyenlő elbánásban részesítést kér. 

A tanári karnak ezt a kívánságát meggyőződésünk szerint 
teljes mértékben megokolja először az a tény, mely szerint 
főiskolánk tanári kara közgazdasági szempontból épp oly fontos 
feladatot szolgál, mint a műegyetemi tanári kar és ebbeli feladatát 
ép oly magas színvonalon kell betöltenie, mint annak, másodsor
ban pedig indokolja az a körülmény, hogy ami csekély különb
ség a megélhetési viszonyok tekintetében Budapest és Selmecz
bánya között az utóbbi előnyére van, azt busásan ellensúlyozza 
a műegyetemi tanároknak vizsgálati és szigorlati dijakból s leczke-
pénzekből eredő jelentékeny jövedelme, ami javukra számitandó 
többlet maradna akkor is, ha a selmeczbányai főiskola tanárai 
egyebekben velők egyenlő javadalmazásban részesülnének, miután 
az utóbbiaknak a rendes vizsgák után vizsgadijuk, továbbá szigor
lati dijuk és lezckepénzük nincsen. 

A doktorrá avatás jogának megadását kérő előterjesztésben 
— amelynek általános indokolását van szerencsénk mellékelni — 
a tanári kar abból az alapelvből indul ki, hogy főiskolánk nem 
szoritkozhatik kizárólag a gyakorlati életben használható erdő-
stb. mérnökök nevelésére, hanem módot kell szerezni ahhoz is, 
hogy a fiatalság előbbretörő részét mélyrehatóbb tudományos 
képzettség megszerzésére ambiczionálja, hogy ekként a főiskolán
kon képviselt szakok jövendő tudományos fejlesztésére s a fő
iskolai idő alatt megszerezhetőnél behatóbb képzettséget követelő 
állások betöltésére teljesen alkalmas fiatalság neveléséről is gon
doskodhassak. 

Ezen alapelvhez képest a tanári kar által felterjesztett szabály
zat a gyakorlati szolgálatra való képesítés és a doktori képesítés 
között nem létesít elválaszthatlan kapcsolatot, hanem az utóbbit 
tisztán mint a szaktudományok bizonyos körének önálló tudomá
nyos müvelésére való képesség bizonyítékát fogja fel, amelynek 
megszerzésével az illető sem különös előjogokhoz, sem gyakor
lati szolgálatra képesítő oklevélhez nem jut. 
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A kiindulási alap természetes következéseképpen a doktori 
szigorlat anyaga az államvizsga anyagától lényegesen eltérőnek 
volna megállapítandó, nevezetesen ugy, hogy a doktori szigorlat 
a szak- és alaptudományoknak csak bizonyos körére terjedjen, 
amelyet a szabályzatban előirt korlátok között a jelölt szabadon 
választhat. Ilyen tárgykörök volnának: a) Erdőgazdasági termelés* 
b) Erdőrendezés, c) Erdészeti építkezések, d) Erdőgazdasági tech
nológia, a hozzájuk tartozó alap- és előkészítő tudományokból 
választható két-két melléktárgygyal. 

E beosztás által lehetővé volna téve, hogy ki-ki hajlamainak 
megfelelő irányban munkálkodva tehessen doktori szigorlatot, de 
viszont meg volna adva az alap ahhoz is, hogy a szigorlatra 
jelentkezőktől választott tárgykörükben beható képzettséget lehes
sen követelni s ekként a doktori oklevél arra. a tudománykörre, 
amelyre kiadatik, tényleg kiváló képzettségről tanúskodó okmányt 
képviselne. 

Hogy ilyen elveken alapuló doktorátus szakjaink fejlődésé
nek mennyit használhatna és mennyire megkönyitené azt, hogy 
főiskolánk és tudományos intézményeink kellő előképzettségű 
személyzethez juthassanak, arra továbbmenőleg fölöslegesnek vél
jük kiterjeszkedni. 

Épp igy mellőzhetőnek véljük a főiskolai tanári kar szabályzat
tervezetének mélyrehatóbb részletezését is, miután czélunk ezúttal 
csak az lehet, hogy a tekintetes igazgató-választmányt és illetőleg 
az Országos Erdészeti Egyesületet a főiskolai tanári karnak itt 
tárgyalt törekvéseivel elvileg egybehangzó akczióra kérjük. 

Meg vagyunk győződve, hogy e tekintetben törekvéseink a 
mélyen tisztelt igazgató-választmány és az Országos Erdészeti 
Egyesület osztatlan helyeslésével találkoznak, mert hiszen — amint 
előbb is kifejeztük — az a két előterjesztés, amelyeket a fentiek
ben tárgyaltunk, nemcsak a tanári kar, nemcsak a főiskola érde
keit igyekszik szolgálni, hanem arra tör, hogy a főiskolánkon 
képviselt összes szakok érdekeit mélyen érintő czélokat érjen el 
s azokkal e szakok tekintélyének és fejlődésének is ujabb bizto
sítékokat szerezzen. 

Teljes tisztelettel kérjük tehát a tekintetes igazgató-választ
mányt, méltóztassék főiskolánk fenti két ügyét is a magáévá tenni 
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és az Országos Erdészeti Egyesület legközelebbi közgyűlésén 
javaslatba hozni, hogy az Országos Erdészeti Egyesület intézzen 
feliratot: 

1 . a nagym. pénzügyi és földmivelésügyi miniszter urakhoz, 
annak érdekében, hogy a főiskolai tanári kar „a fizetési osztályokba 
való besorozás, továbbá a törzsfizetés, fizetési pótlék és korpótlé
kok tekintetében egészen a budapesti m. kir. József-műegyetem 
színvonalára helyeztessék s annak tanáraival egyenlő elbánásban 
részesüljön" ; 

2. a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz 
pedig arra nézve, hogy főiskolánk erdőmérnöki szakosztálya 
részére kegyeskedjék kieszközölni a doktorrá avatás jogát. 

Fogadja a tekintetes igazgató-választmány kiváló nagyrabecsü
lésünk és tiszteletünk nyilvánítását. 

Selmeczbányán, 1907. évi június hó 13-án. 
A főiskola ezidőszerinti rektora 

Herrmann. 
Az igazgató-választmány a főiskola mindkét kívánságát fel

terjesztések utján támogatni határozza. (999. sz.) 
XV. Tuba András házmester és szolga sérve, szívbaja és agg

kora következtében munkaképtelen lévén, további szolgálatot nem 
teljesithet. Hivatkozással arra, hogy 17 évig állott az egyesület 
szolgálatában és e közben súlyos sérvet kapott, de mert különben 
nem is tudná magát és nejét fenntartani, némi nyugellátásban való 
részesítést kér. 

Az igazgató-választmány egyfelől méltányossági okokból, más
felől arra való tekintettel, hogy az alkalmazandó uj szolga kezdő 
fizetése csekélyebb lévén, az egyesületre uj teher a közelebbi 
években alig származik, a maga részéről 600 K kegydijban való 
részesítését határozza el és felhívja a titkárt, hogy a szolgai és 
házmesteri állás betöltéséről gondoskodjék és annak szervezésére 
nézve a legközelebbi ülésen javaslatot tegyen. 

XVI . Bálás Emil és Adriányi Pál erdőgyakornokoknak abbeli 
kérelme, hogy atyjuk (Bálás Pál és Adriányi Antal) alapitó 
tagsági joga reájuk ruháztassák, az alapszabályok értelmében 
teljesíttetik. 

XVII . Uj rendes tagokként felvétetnek: Bartha Béla dr. erd. 
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főisk. rendes tanár, aj. Vadas Jenő; Dobrovits László m. kir. erdő
gyakornok, aj. Bokor Róbert; Fülöp József m. kir. főerdőőr, 
aj. Sebők Ernő; Keiner Rezső hitb. erdőgyakornok, aj. Tavassy 
Lajos; Krausz János, Coburg herczegi erdőgyakornok, aj. Müller 
Róbert, Martincsák Kornél boszn.-herc. főerdész, aj. a titkár; 
Mattherny Róbert m. kir. erdőgyakornok, aj. Zudor Béla ; Petricsek 
István m. kir. erdőgyakornok, aj. Karvas Emil ; P/eiffer Gyula kir. 
erdész, aj. Kuzma Gyula. 

K. m. f. 

III. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1907 június 23-án Pécsett, 
az uj városháza tanácstermében tartott 

RENDES K Ö Z G Y Ű L É S É N E K J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 
Ajtay Sándor urad. erdőmester, Aladics Emil m. kir. erdő

mester, Almássy Andor m. kir. erdőigazgató, Almássy István 
m. kir. főerdész, Antalik Károly orszgy. gyorsír, főn. 

Babos József kir. alerdőfelügyelő, Balogh Károly kir. táblai 
elnök, Baltái János m. kir. erdőmester, Barna György urad. erdő-
mester, Bartha Sándor m. kir. erdész, Bartsch Kálmán városi 
erdőtiszt, Borczun Péter urad. erdőmester, Bálint Ferencz főerdész, 
Bálint Mihály m. kir. erdész, br. Bánffy Dezső v. b. t. t , o. e. e. 
elnöke, Bauhof Károly vár. erdőmester, Pozsony, dr. Bedő Albert 
ny. áll. t , az o. e. e. alelnöke, Bedross József urad. erdőmester, 
Bencsik Sándor urad. főerdész, Bende Mihály urad. főerdész, 
Bereczky Gyula m. kir. erdőmester, Bittner Gusztáv urad. erdő
mester, Blaschek Ede urad. erdőtanácsos, Blattny Tibor m. kir. 
erdészjelölt, Bobok Tivadar urad. erdőmester, Bogsch Árpád 
m. kir. főerdész, Bokor Róbert m. kir. erdőmester, Bossányi István 
m. kir. főerdész, Böhm Vilmos m. kir. erdész, Bögözi Antal 
m. kir. erdész, Bund Károly orsz. erd. e. titkár, Burdáts János 
m. kir. főerdész, Bükhel János m. kir. erdész. 

Chalupeczky János urad. erdész, Cornides György m. kir. 
erdőtanácsos, Csaszkóczy Károly urad. erdőmester, Cserny Győző 
kir. alerdőfelügyelő, Csik Gyula püsp. erdőmester, Csupor István 
primási főerdőmester. 

Erdészeti Upok. 59 
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Daniek Qéza m. kir. erdész, Dapsy Frigyes m. kir. erdő
tanácsos, Deák Géza m. kir. főerdész, Deák János m. kir. főerdész, 
Dezsényi Jenő kir. alerdőfelügyelő, Dianovszky Pál m. kir. erdő
mester, Doleschal Aladár városi főerdész, Draskovich József 
m. kir. főerdész. 

Engel Gyula nagyiparos, Erreth János, Pécs város főispánja. 
Farkas Jenő Felsőbánya város polgármestere, Fischl József 

m. kir. főerdész, Földes Tamás m. kir. főerdész, Fritsch Gyula 
főszámvevő, Furherr János m. kir. főerdész, Furmann Antal urad.. 
főerdész. 

Gaál Károly orsz. erd. egyl. pénztárnok, Gábor Sándor 
m. kir. főerdész, Girtl Vincze kápt. főerdész, Günther Frigyes 
m. kir. erdészjelölt. 

Halász József m. kir. főerdész, Halka Dániel urad. erdész, 
Hallama Mihály főerdész, Hangái Géza m. kir. erdőtanácsos, 
Hamar László m. kir. erdész, Hábel Lambert m. kir. erdész, 
Hedbavny József urad. főerdész, Héjas Kálmán m. kir. főerdész, 
Hinfner György közalap, erdész, Hoffmann Sándor közalap, erdő
mester, Homicsko Aladár m. kir. erdész, Horváth Sándor miniszt. 
tanácsos, Hubert Aladár m. kir. főerdész, Hudák Aladár urad. 
főerdész. 

Iváncsó Bertalan m. kir. főerdész, Iváskó Sándor m. kir. 
erdész. 

Jakab István m. kir. erdész, Jákói Géza jószágigazgató. 
Kaán Károly m. kir. erdőmester, Kallivoda Andor m. kir. 

főerdész, Kárász István m. kir. erdőtanácsos, Kaufmann Béla m. kir. 
főerdész, Kayser Sándor m. kir. főerdész, Kende Dániel m. kir. 
főerdész, Király Gyula vár. tan. Debreczen, Kisfaludy Zsigmond 
főhgi főszámvevő, Kiss Ferencz m. kir. erdőtanácsos, Kiss József 
tanár, Kmetonyi Emil m. kir. főerdész, Kócsy János m. kir. főerdő-
tanácsos, Koller János m. kir. főerdész, Kolossváry Andor, székes
egyházi főerdész, Korai Frigyes m. kir. főerdész, Korén Ödön 
Budapest városi erdőmester, Koszics Kamill Baranya vármegye 
alispánja, Kovács Gusztáv m. kir. főerdész Kovács Pál m. kir. 
főerdész, Koválcsik János erdőtiszt, Kubányi Endre urad. erdő
mester, Kutassy Béla urad. erdész, Kuzma Gyula m. kir. erdő
tanácsos. 
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Laitner Elek min. tanácsos, Lánczi Antal m. kir. főerdész, 
Lende Ede urad. erdőmester, Lenhard Antal urad. erdőmester, 
Léber Antal urad. főerdész, Létai Gyula m. kir. erdész, Linszky 
Károly m. kir. főerdész, Lőw Jenő urad. erdész. 

Mattanovich Károly urad. erdőmester, Mattherny Róbert m. kir. 
erdőgyakornok, Mayer Gyula urad. főerdész, Mányay Imre urad. 
főerdész, Márton Sándor m. kir. erdőmester, Metczly Kamill urad. 
főerdész, Michna Bertalan urad. erdész, Mitske Gusztáv urad. 
főerdész, Mohler Antal erdőtiszt; Molcsányi Ernő m. kir. erdő
mester. 

Nádossy Kálmán földbirtokos, Náray Lajos közalap, erdész, 
Nagy György m. kir. erdőmester, Nendtvich Andor Pécs város 
polgármestere, Nicklos Károly urad. erdőgyakornok. 

Oberhammer Antal városi tanácsnok, Odor Ignácz urad. 
főerdész, Orlovszky Gyula városi erdőmester Brassó. 

Papp István m. kir. erdész, Paulovics Béla urad. erdőmester, 
Pálffy Alajos urad. erdőmester, Pálos Konrád m. kir. főerdész, 
Pajer István m. kir. főerdész, Pálka Gyula m. kir. főerdész, Pánczél 
Ottó kir. erdőfelügyelő, Párnái Attila m. kir. erdőtanácsos, Pászthy 
Ferencz kir. alerdőfelügyelő, Pásztor Sándor m. kir. erdész, Pelz-
mann Adolf m. kir. erdész, Petermann Keresztély m. kir. erdész, 
Perczel Lajos földbirtokos, Pirkner Ernő m. kir. erdőtanácsos, 
Pisó Kornél m. kir. erdőmester, Praxa János urad. főerdész, 
Prenoszil Béla joghallgató, Przihoda Pál urad. erdőmester, Puskás 
Jenő urad. főerdész, Puskás Ferencz m. kir. erdőmester. 

Ráduly János m. kir. főerdész, Rainiss István urad. főerdész, 
Rimler Pál urad. főerdész, Ryll Viktor közalap, főerdész, Rinaldi 
Ottó urad. főerdész, Rónaky Kálmán árvaszéki ülnök. 

Sándor Imre gyárigazgató, Sebők Ernő m. kir. erdész, Seh Jenő 
m. kir. főerdész, Sipos Antal urad. főerdész, Sóska Gyula m. kir. 
főerdész, Spengel Sándor m. kir. erdész, Suha Rezső városi erdő
mester Pécs, Schaller József urad. erdőtanácsos, Schindler József 
városi főügyész, Schönherr Sándor m. kir. főerdész, Szakmáry 
Ferencz szakiskolai igazgató, Szarkássy János urad. főerdész, 
Szántó Mihály m. kir. főerdész, Szentpály Kázmér urad. erdő
mester, Székely István m . kir. főerdész, Székely József m. kir. 
főerdész. 

59" 
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Tatarek Kálmán urad. erdőmester, Tavi Gusztáv miniszteri 
tanácsos, Téglás Károly m. kir. erdőtanácsos, Tirts Rezső közalap, 
erdőmester, Thuránszky Béla számvizsgáló, Tomassek Miklós 
m. kir. főerdész, Tomcsányi Gyula min. tanácsos, Török Gábor 
városi erdőmester Debreczen, Török Sándor m. kir. erdőmester, 
Tripammer Károly városi erdőtiszt. 

Ulreich Gyula m. kir. erdőmester. 
Vadas Gyula m. kir. erdőmester, Vadas Jenő m. kir. főerdő-

tanácsos, Varga János urad. erdész, Varga János (nadapi) urad. 
főerdész. 

Wenk Ferencz püspöki főerdész, Winkler Miklós m. kir. 
főerdész. 

Zarándy (Knöpfler) Károly m. kir. főerdész, Zachár István 
kir. erdőfelügyelő, Zareczky Pál m. kir. erdőtanácsos, Zólomy 
Imre városi erdőmester, Zwieckelsdorfer János m. kir. erdész, 
Zsiska László cs. és kir. erdőgyakornok. 

Bánffy Dezső báró elnök: (Megnyitó beszédét lásd az Erdé
szeti Lapok jelen füzetében. Azután folytatólag.) 

Igen t. urak! Ezen rövid bevezető szavakkal az Országos 
Erdészeti Egyesületnek a mai napra Pécs sz. kir. város szives 
meghívása folytán ide összehívott közgyűlését megnyitottnak 
jelentem ki. 

Mindjárt most, az ülés elején sajnálattal kell jeleznem, hogy 
a közgyűléssel kapcsolatos kirándulások némi megszorítást szenved
nek, mert a beliscei kirándulás elmarad. Ugyanis a beliscei ura
dalomban jelentkezett sztrájk indokolatlanná teszi, hogy oda is 
kiránduljunk, amennyiben üzemben nem lévő gyárak, vállalatokmeg-
tekintése egyáltalában nem lehet czélravezető. Ezért tisztelettel 
kérem, méltóztassék tudomásul venni az elnökségnek azt a jelen
tését, hogy a Beliscére való kirándulástól el kell tekintenünk, 
daczára annak, hogy a b. Guttmann-család a legmesszebbmenő 
szívességgel fogadott volna bennünket s a maga részéről első
sorban sajnálja azt, hogy a közbejött viszonyok folytán a kirán
dulásról le kell mondanunk. 

Különben bármilyen érdekes is lett volna ezen kirándulás, 
a mai délutánra és a holnapi nap folyamára tervezett és fogana
tosítandó kirándulásaink, tanulmányi szemléink még mindig sok 
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érdekeset fognak nyújtani. Reménylem, hogy ezen kirándulásokon 
az egyesület tagjai lehetőleg nagy számban fognak részt venni. 

Közgyűlésünk jegyzőkönyvét a titkár ur fogja vezetni. Kérem 
azonban, méltóztassék hozzájárulni ahhoz, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Csupor István és Pánczél Ottó urak küldessenek ki. 

Most pedig, igen t. urak, azt hiszem, áttérhetünk napirendünk 
tárgyalására. 

Erreth János főispán: Nagyméltóságú elnök ur! Mélyen t. 
közgyűlés! A kormányzatomra bizott Pécs sz. kir. város törvény
hatósága nevében köszöntöm az Országos Erdészeti Egyesületet. 
Köszöntöm tiszteletem teljességével, mert ezen egyesület a haza
fias kötelmek hü teljesítésének tiszta öntudatában büszkeséggel 
tekinthet vissza negyven éves múltjára. 

Erdészetünk mai rendezettsége ezen egyesületből indult ki. 
Ezen egyesület vetette meg alapját a magyar erdészeti irodalom
nak. Ezen egyesület keltette fel évről-évre az ország különböző 
részeiben tartott közgyűléseivel az általános érdeklődést azon nagy
fontosságú közgazdasági érdekek iránt, melyek az erdők fenn
tartásához, azok jog szerinti kezeléséhez fűződnek. 

De ezen egyesület adta meg a lüktető erőt arra nézve is, 
hogy addiglan parlagon hevert erdészeti kultúránk az 1879. évi 
erdőtörvény által megszabott helyes mederbe irányittatott és 
vezettetett be. 

A kultúra mai fejlettsége a tudás és ismeret, a szorgalom és 
munka fejlesztését követeli meg a nemzet minden rétegében, sokkal 
fokozottabb mérvben, mint aminő e részben elégséges volt 
korábban. Mert az élet igényelte, napról-napra váltakozó és 
módosuló szükségletek, az azok kielégítésére való kívánalmak 
szaporodását is idézi elő s ez irányban a nemzet minden rétegét, 
a nemzet minden egyes hü fiát átható kötelem teljesitése idézheti 
elő csak azon általános jólétet, mely e nemzet előhaladásának, de 
— hozzá tehetem: önállóságának is — egyik leglényegesebb 
előfeltételét képezi. 

Az Országos Egyesület e részben is mindenha hiven telje
sítette hazafias kötelességét, méltán tarthat tehát igényt reá, hogy 
legmélyebb elismerésünk zászlaját hajtsuk meg előtte. (Élénk 
éljenzés.) 
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Mély tisztelettel üdvözlöm a tekinletes közgyűlést s működé
sükre a legfényesebb sikert kívánom. (Elénk éljenzés.) 

Elnök: T. közgyűlés! Mielőtt áttérnénk tárgysorozatunk rend
jén a további tárgyalásokra, azt hiszem, mindnyájan méltóztatnak 
velem egyetérteni, ha javaslom, hogy ő méltóságának, a főispán 
urnák az erdészeti egyesülettel szemben elismerő, meleghangú 
beszédeért köszönetünket a jegyzőkönyvben fejezzük ki. (Élénk 
helyeslés és éljenzés.) 

Napirend szerint a titkár ur be fogja jelenteni a közgyűlésünkre 
kiküldött képviselőket. 

Titkár: Van szerencsém bejelenteni, hogy képviselőként meg
jelent a földmivelésügyi miniszter ur nevében Tomcsányi Gyula 
min. tanácsos ur, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur nevében 
Dapsy Frigyes erdőtanácsos ur, Pécs sz. kir. város nevében 
Nenátvich Andor polgármester és Oberhammer Antal gazdasági 
tanácsos urak, Baranya vármegye közönsége nevében Koszics 
Kamill alispán ur, Budapest székesfőváros nevében Korén Ödön 
erdőtiszt ur, Debreczen sz. kir. város nevében Király Gyula gazd. 
tanácsnok és Török Gábor erdőmester urak, Körmöczbánya sz. 
kir. és főbányaváros nevében Schináler József v. tiszti ügyész és 
Lende Ede erdőmester urak, Pozsony sz. kir. város képviseletében 
Bauhoj Károly erdőmester ur, Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város 
nevében Zőlomy Imre erdőmester ur, Szeged sz. kir. város nevé
ben Kiss Ferencz erdőtanácsos ur, a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóság nevében Almássy Andor erdőigazgató, Bereczky Gyula 
erdőmester, Székely István és Kauffmann Béla főerdész urak, a 
zágrábi kir. erdőigazgatóság nevében Dianovszky Pál erdőmester 
ur, az osztrák birod. erd. egyesület nevében Bittner Gusztáv erdő
mester ur, a galicziai erd. egyesület nevében dr. Bedő Albert 
őméltósága, annak tiszteleti tagja, a horvát-szlavón erdészeti 
egyesület nevében Kuzma Gyula alelnök, Baranya, Somogy, 
Tolna vármegyék erd. egyesülete nevében Pánczél Ottó alelnök, 
Borsod, Gömör, Heves megyék erdc'szeti egyesülete nevében 
Csaszkóczy Károly erdőmester és Mitske Gusztáv főerdész urak 
a pécsi Mecsek-Egyesület nevében Balogh Károly kir. táblai tanács
elnök és Kiss József titkár urak, Trencsén vármegye gazdasági 
és erdészeti egyesülete részéről Schaller József uradalmi erdő-
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tanácsos ur, az osztrák-magyar államvasuttársaság uradalmai 
részéről Tavi Gusztáv min. tan. igazgató ur, a rimurány-salgó-
tarjáni vasmű r.-t. uradalma részéről Bobok Tivadar társ. erdő
mester ur. Frigyes főherceg uradalmainak képviselője, Maier Emil 
jószágigazgató ur, távolmaradását a holnapi kirándulás előkészü
letei miatt kimenteni kéri. 

Elnök : Van szerencsém az igen t. urakat, akik közgyűlésünkön 
megjelentek szívélyesen üdvözölni. 

Napirend szerint következik a titkári jelentés az egyesület 
működéséről. 

Titkár: (olvassa a jelentést, mely az Erd. L. jelen füzetében 
közöltetik.) Ezzel kapcsolatosan jelentem, hogy Csákány Gyula 
árvái közb. erdőgondnok ur rendes tagként óhajt egyesületünkbe 
felvétetni. Ajánlom a felvételre. 

Elnök: Méltóztatnak a titkár ur jelentéséhez hozzászólni? 
Pálffy Alajos: Nagyméltóságú elnök ur! T. közgyűlés! 

Hivatkozva a titkár ur jelentésében felemiitett és általunk is sokszor 
tapasztalt páratlan jóindulatra, amelyet ő nagyméltósága a föld
mivelésügyi miniszter ur az erdészet iránt és egyesületünk érdeké
ben oly sokszor tanúsított, indítványozom, hogy ő nagyméltőságá-
nak üdvözlő táviratot küldjünk. (Élénk helyeslés). 

Elnök: Kivan még valaki szólni ? Ha senki sem kivan szólni, 
akkor a vitát bezárom s miután megjegyzés nem tétetett, ezennel 
kimondom, hogy a t. közgyűlés a titkári jelentést általánosságban 
tudomásul veszi, továbbá hogy az igazgató-választmánynak a 
vasúti tarifákra, az erdei vasutak szabványaira, az erdészetnek 
a közlekedési- és ipartanácsban való képviseletére, az erdészeti 
doktorátusra, a főiskolai tanárok fizetésrendezésére, a magánerdő
tisztek nyugdíjbiztosítására és a munkásbiztositásra vonatkozó 
határozatait, intézkedéseit és eljárásait helyeslőleg tudomásul 
veszi, illetőleg azokat jóváhagyja, legmélyebb sajnálatát fejezi 
ki emiitett tagtársaink elhunyta felett, részvétét jegyző
könyvében megörökíti, Csákány Gyula újonnan jelentkezett tagot 
az egyesületi tagok sorába felveszi és végre, a tett indítványnak 
megfelelően, Darányi Ignácz ő nagyméltóságához a mai közgyűlés 
alkalmából üdvözlő táviratot intéz. (Helyeslés). 
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Méltóztatnak mindezekhez hozzájárulni ? (Felkiáltások: Igen!) 
Ha igen, akkor ilyen értelemben határozunk. 

T. közgyűlés! Alapszabályaink értelmében a 40 tagból álló 
igazgató-választmányból évente tiz tag kilépvén, azok helyett ujak 
választatnak. Az ez alkalommal kilépő tiz tag: Almásy Andor, 
Csupor István, Oaul Károly, Khuen-Héderváry Károly gróf, Rónay 
Antal, Téglás Károly, Tomcsányi Gyula és Vuk Gyula. 

Azonkívül megüresedett még a választmányban két hely, Illés 
Nándor és Reinfuss Félix elhalálozása folytán, továbbá még egy 
hely Imecs választmányi tag urnák nemcsak a választmányból, 
hanem az egyesületből is való kilépése folytán. 

Az üresedésbe került állások közül tiz állás négy évre, egy 
három évre, egy pedig két évi időtartamra töltendő be. Szükséges 
tehát 12 tagnak választása. (Halljuk! Halljuk!) 

Bátor vagyok javasolni, hogy a Dapsy Frigyes erdőtanácsos 
ur elnöklete alatt kiküldendő szavazatszedő bizottságba tagokul 
küldessenek ki Mitske Gusztáv és Zólyomi Imre urak. 

A szavazás akként lesz megejtendő, hogy azon tiz tag man
dátuma, akik a legtöbb szavazatot kapják, az alapszabályoknak 
megfelelőleg négy évre terjedjen; az ezek után következő legtöbb 
szavazatot nyert tag három évre, az utána következő pedig két 
évre kap megbízást. (Helyeslés.) 

Amennyiben a választandó tagok között szavazategyenlőség 
forogna fenn, nehogy újra kelljen szavazni, javaslom, hogy az 
egyenlő szavazatot kapottak között sorsolás utján döntsünk. 
(Helyeslés.) 

Méltóztatnak ehhez hozzájárulni ? (Felkiáltások: Igen!) Ha igen, 
akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot. 

Hogy a szavazás, illetőleg a választás eszközölhető legyen, az 
ülést fel fogom függeszteni. Kérem a kiküldött szavazatszedő 
bizottsági tag urakat, szíveskedjenek sürgősen összeszámítani a 
szavazatokat, hogy az ülés ujabb megnyitása után az eredmény 
azonnal kihirdethető legyen. 

Az ülést ezennel van szerencsém félórára felfüggeszteni. 

(Szünet után.) 
Elnök (csenget): Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. Az ülést 

ezennel újból megnyitom. 
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A szavazatszedő bizottság elnökét kérem, szíveskedjék a meg
ejtett szavazás eredményéről jelentését megtenni. 

Dapsy Frigyes, a szavazatszedő bizottság elnöke: A szavazat
szedő bizottság nevében, megbízatásunknak eleget téve, van 
szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy összesen 101 szavazólap 
adatott be. Ezek közül 101 szavazat esett Almásy Andor m. kir. 
erdőigazgatóra, Csupor István primási főerdőmesterre, Oaul Károly 
műegyetemi magántanárra, Laitner Elek miniszteri tanácsosra, 
Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsosra; (Éljenzés.) 99 szavazatot 
kapott Téglás Károly m. kir. erdőtanácsos, erdészeti főiskolai 
tanár; (Éljenzés) 98 szavazatot kaptak Hoffmann Antal uradalmi 
erdőfelügyelő és Vuk Gyula fanagykereskedő, tőzsdetanácsos; 97 
szavazatot kapott Széchenyi Bertalan gróf, 96 szavazatot Muzsnay 
Géza erdészeti főiskolai tanár; 93 szavazatot kapott Osztroluczky 
Géza erdőbirtokos és 85 szavazatot Rónay Antal miniszteri 
tanácsos. (Éljenzés.) 

Elnök: A szavazatszedő bizottság elnökének ezen jelentése 
alapján kijelentem, hogy négy évi cziklusra megválasztattak Almásy 
Andor, Csupor István, Gaul Károly, Laitner Elek, Tomcsányi 
Gyula, Téglás Károly, Hoffmann Antal, Vuk Gyula, Széchenyi 
Bertalan grőf és Muzsnay Géza. 3 évre választatott meg Osztro
luczky Géza és két évre Rónay Antal. (Éljenzés.) 

Áttérünk, t. közgyűlés, most már az 1906. évi számadások 
megvizsgálásáról és az 1908. évi költségvetés megállapításáról 
szóló jelentésekre, amelyek közkézen forognak. Ezzel kapcsolatban 
tárgyalni fogjuk a törlendők jegyzékét is. 

Méltóztatnak kívánni, hogy a közkézen forgó mult évi költ
ségvetésről szóló jelentések külön felolvastassanak? (Felkiáltások: 
Nem!) Ha nem méltóztatnak kívánni, ha a jelentéshez senki sem 
kivan szólni, akkor a számadásokat ezennel elfogadottnak jelentem 
ki, és kimondom, hogy ennek megfelelőleg a felmentés meg
adatik, az 1908. évi költségvetés pedig ugy, amint előterjesztetett, 
megállapíttatik. 

Kérem méltóztassanak most meghallgatni az igazgató-választ
mánynak a számvizsgáló-bizottság ajánlata alapján összeállított 
jegyzékét a törlendőkről. 
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Titkár: (olvassa a törlendők jegyzékét, 1. az igazgató-választ
mánynak 1907. június 22-én tartott üléséről szóló jegyzőkönyvet.) 

Elnök: Méltóztatnak ezt elfogadni? (Felkiáltások: Igen!) 
Ha igen, akkor kimondom, hogy az igazgató-választmány javas
latának megfelelően behajthatatlanság czimen az alapitó tagoknál 
2 K 06 fill., a rendes tagoknál 567 K, végül hirdetési dij fejében 
4 K 80 fill. törlése rendeltetik el. 

Napirend szerint következik a Deák Ferencz alapítványból 
kiirt pályázatokról szóló jelentés. Kérem azt előterjeszteni. 

Titkár: T. közgyűlés! A legutóbbi félévben nem érkezvén 
be kéziratok az egyesülethez, a régebbi megbízások függőben 
maradtak. 

A mi az 1907. évi kamatból az erdőgazdasági politika kézi
könyvére kiirt pályázatot illeti, erre vonatkozólag már a mult 
közgyűlés alkalmával volt szerencsém jelezni, hogy ennek a műnek 
megírását az igazgató választmány megbízás utján óhajtotta 
biztosítani. A mult közgyűléskor azonban még nem történt meg
állapodás arra nézve, hogy ki bizassék meg ezzel a munkával. 
(Halljuk! Halljuk!) Most már tisztelettel jelenthetem, hogy az 
igazgató-választmány az erdőgazdasági politika kézikönyvének 
megírásával egyik szaktársunkat, Kaán Károlyt bizta meg, aki ugy 
eddigi irodalmi tevékenységével, mint a bel- és külföldi erdészeti 
viszonyok alapos ismeretével biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
ezt a hézagpótló munkát sikeresen fogja megírni. (Éljenzés.) 

Elnök: Méltóztatnak ehhez hozzájárulni ? (Felkiáltások: Igen!) 
Ha igen, akkor határozatilag kimondom, hogy az igazgató-választ
mány jelentésének megfelelőleg az erdőgazdasági politika kézi
könyvének megírására Kaán Károly m. kir. erdőmester urnák 
megbízatását a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Titkár: Ami már most a Deák Ferencz irodalmi alapítvány 
1908. évi kamatainak hovafordítását illeti, erre vonatkozólag az 
igazgató-választmánynak javaslata az, hogy elfogadásával annak a 
Roth Gyula tagtársunk által tett indítványnak, amelyet a mult évi 
közgyűlés tárgyalt, írassék ki zárt pályázat az erdészeti tudományok 
bármely kérdésével önállóan foglalkozó három eredeti műre. 

Szóval kitüzetnék három pályadíj s pedig egy 500 koronás 
és két, egyenként 300 koronás pályadíj, anélkül, hogy a meg-
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irandó munka tárgya közelebbről megjelöltetnék. A tárgy meg
választása teljesen a szerzők tetszésére bizatik, magától érthetőleg 
azonban csak abszolút értékű munkák részesülhetnek jutalomban. 

Kérem a közgyűlést méltóztassék ezt is jóváhagyólag tudomásul 
venni. (Helyeslés.) 

Elnök: Kivan valaki szólni? (Felkiáltások: Senki!) Méltóztatnak 
tehát elfogadni az igazgató-választmány javaslatát? (Felkiáltások: 
Igen!) Ha igen, akkor határozatilag kimondom, hogy a Deák Ferencz 
alapítvány 1908. évi kamataiból a tett javaslat értelmében fog kiíratni 
a pályázat. 

T. közgyűlés! Mikor a Pécs sz. kir. városban összejövendő 
közgyűlés tárgysorozatát az igazgató-választmány előkészítette, 
abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Fischer-Colbrie Emil 
főhercegi erdőmester úr, aki akkor még itt a béllyei uradalomban 
tartózkodott, vállalkozott egy felolvasás tartására, amely a viz-
mentesités hatását az erdőtenyészetre a béllyei uradalomban ismer
tette volna. (Halljuk! Halljuk!) Sajnálatunkra időközben az erdő
mester ur áthelyeztetvén, ma nincs abban a helyzetben, hogy 
a közgyűlésen részt vehessen, értekezését azonban szives volt 
mégis rendelkezésünkre bocsátani, (Éljenzés.) amelynek felolva
sására Szakmáry Ferencz t. tagtársunkat kérem fel. (Halljuk! Halljuk!) 

Méltóztassék ezt az értekezést meghallgatni. Szakmáry ur lesz 
szives Fischer-Colbrie Emil főhercegi erdőmester ur értekezését 
felolvasni. 

Szakmáry Eerencz: (olvassa Fischer-Colbrie Emil értekezését. 
Élénk éljenzés és taps. Az értekezés az Erd. L. f. é. 14. fben. 
közöltetett.) 

Bedő' Albert: T. közgyűlés! Engedjék meg a t. tagtárs urak, 
ha véleményüknek a magaméval való egyezését óhajtva, felszólalok. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Ez a tartalmas értekezés, amelyet Fischer-Colbrie Emil erdő
mester ur irt meg s amelyet — a szerző megjelenésben akadá
lyozva lévén — Szakmáry tagtársunk olvasott fel, (Éljenzés.) olyan 
megkapó, eleven színekkel festi az erdőmester urnák az itteni 
erdőkre vonatkozó tapasztalatait, hogy igazán lehetetlen ezen vonzó 
és elismerésünket szerény nézetem szerint méltán megérdemlő 
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értekezésért legmélyebb köszönetünket nem nyilvánítani igen t. 
tagtársunknak. (Igaz! Ugy van! Éljenzés.) 

Épp ezért indítványozom, hogy Fischer-Colbrie Emil erdő
mester urnák előbb elhangzott értekezéseért a közgyűlés jegyző
könyvileg fejezze ki elismerő köszönetét. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak ezt az indítványt elfogadni? (Felkiáltások: 
Igen!) Ha igen, akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot. 
(Helyeslés.) 

Márton Sándor: Nagyméltóságú elnök ur! Mélyen t. köz
gyűlés! Ezt az értekezést én olyan kitűnőnek találom, az a helyi 
viszonyokat olyan szépen ecseteli és általában más viszonyokra is 
annyira talál, hogy azon tagtársaink érdekében, akik mai köz
gyűlésünkön jelen nem lehettek, szükségesnek tartanám, hogy 
ez az értekezés az „Erdészeti Lapok"-ban a maga egész terjedel
mében közöltessék. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: T. közgyűlés! Éppen ez irányban óhajtottam javaslatot 
tenni és igen örülök, hogy nem az elnöki székből, hanem a tagok 
padsoraiból indítványozták ezt. 

Azt hiszem, kimondhatom a határozatot, hogy a nagy érdekkel 
hallgatott felolvasásért a főherczegi erdőmester urnák a közgyűlés 
hálás köszönetét fejezi ki s az értekezést — tekintettel annak igen 
értékes voltára — az „Erdészeti Lapok"-ban közölni rendeli. 
(Élénk helyeslés.) 

Méltóztassanak még megengedni, hogy köszönetemet fejezzem 
ki az igen t. tényleges felolvasónak: Szakmáry Ferencz urnák is, 
(Élénk éljenzés.) aki a helyettesítésre vállalkozott és a felolvasást 
kétségkívül ugy tartotta meg, hogy azt igen jól megérthettük és 
tartalmát kellő módon méltányolni és értékelni tudtuk. (Igaz! 
Ugy van! Éljenzés.) 

És ezzel, t. közgyűlés, elérkeztünk a tárgysorozatunk végéhez, 
amennyiben jelentenem kell, hogy a közgyűlés előtt az alap
szabályoknak megfelelőleg benyújtott tárgyalható indítvány nem 
lévén, tárgysorozatunknak az indítványokra vonatkozó pontja 
elesik. 

Sőt jelenthetem azt is, hogy az 1908. évi közgyűlés helyére, 
idejére és tanácskozási tárgyaira vonatkozólag sem érkezett be 
indítvány, amiért is arra kell kérnem az igen t. közgyűlést, méltóz-
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tassék felhatalmazni az igazgató-választmányt, hogy az 1908. évi 
közgyűlés ideje, helye és tárgysorozata tekintetében maga készít
hesse elő a kérdést ugy, hogy a közgyűlés alkalmas időben és 
módon megfelelő tárgysorozattal tartassák meg. (Élénk helyeslés.) 

Méltóztatnak ezen javaslatomat elfogadni? (Felkiáltások: Igen!) 
Ha igen, akkor ilyen értelemben mondom ki a határozatot és 
— több tárgy nem lévén — a legőszintébb szivélyességgel üdvö
zölve a közgyűlés tagjait, az ülést van szerencsém ezennel bezárni. 
(Élénk éljenzés.) 

(Az ülés végződik d. u. 12 óra 20 perczkor.) 
K. m. f. 

IV. 

PÁLYÁZAT 
három önálló erdészeti műre. 

Az. Országos Erdészeti Egyesület zárt pályázatot hirdet az 
erdészeti tudományok bármelyik kérdésével önállóan foglalkozó 
három eredeti műre. 

A művek tárgyait és a feldolgozás módját a szerzők szabadon 
választhatják. 

A pályadíj a Deák Ferenc alapítvány 1908. évi kamataiból 
fizetendő egy 500 koronás és két egyenként 300 koronás összeg. 

Pályadijban csak abszolút becsű művek részesülhetnek. 
A pályaművek idegen kézzel, vagy géppel irva és az iró 

nevét rejtő zárt jeligés levéllel együtt „Pályamű a Deák Ferencz 
alapítvány 1908. évi pályadijaira" felírással megjelölt borítékba zárva 
1908. évi május hó végéig ajánlva az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához küldendők be. (A szerzők felkéretnek, hogy a 
postai föladó-vevényt megőrizni szíveskedjenek.) A beérkező pálya
művekre nézve az Országos Erdészeti Egyesület alapszabályainak 
a Deák Ferencz alapítványra vonatkozó határozatai érvényesek. 

A titkári hivatal. 
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A pécs i közgyűlésrő l és a béllyei u r a d a l o m b a te t t 
k i r á n d u l á s r ó l . 

z Országos Erdészeti Egyesületnek mult hó 23-án Pécsett 
tartott közgyűléséről, annak az egyesülethez és az általa kép
viselt gazdasági ághoz méltó ünnepélyes lefolyásáról a róla 

szóló hivatalos jegyzőkönyv teljes képet ad azon t. olvasóinknak 
is, akik maguk ezen Pécs városnak immár másodízben megnyilvánult 
páratlan vendégszeretete által kedves emlékezetűvé, a kiállítás és 
Frigyes főherczeg ur kegyes meghívása folytán pedig tanulsá
gossá tett közgyűlésen nem vehettek részt. Ámde csupán a szo
rosan vett hivatalos gyűlésről nyerünk a jegyzőkönyvből képet, 
ami a közgyűlés előtt és utána volt, nemkülönben a június 24-én 
a béllyei uradalomba tett kirándulásról hiába keresünk a hivata
los ügyiratban felvilágosítást. 

Mint más vidéki közgyűléseink alkalmával, ugy most is tehát 
a hivatalos közleménynek e hézagát más uton kell kitöltenünk s 
éppen ez a czélja jelen sorainknak. 

A közgyűlésre összesereglett mintegy 200 tagtárs nagyrészt 
június 22-én délben érkezett Pécsre, a Budapest felől érkező 
gyorsvonattal, melylyel az egyesület elnöksége is utazott. 

' Már Dombóváron a vonatba szállt néhány az ügyvezetéssel 
megbízott pécsi kartárs és a résztvevők mindegyikének borítékban 
kézbesítette az összes tudnivalókat. Ott találtuk abban a részle:es 
programmon és közgyűlési tárgysorozaton kivül a közgyűlésre 
jelentkezettek teljes névsorát a szállás megjelölésével, a szállás-
czédulát, két napra érvényes kiállítási belépő jegyet, a város szí
neiből álló (kék-sárga) apró csokrocskát, mint jelvényt, és a kiál
lítás erdészeti és vadászati csoportjának részletes ismertetését tar
talmazó füzetet. A programmból sajnálkozva értesültünk arról, 
hogy a Beliscére, a Outtmann bárók nagyarányú faipartclepeire 
tervezett kirándulás az ott kitört munkászavargások miatt elmarad. 

Amidőn vonatunk a baranyamegyei előhegység dombsoraiból 
kibontakozott, a Mecsek lábán és részben annak lejtőin megpil
lantottuk utunk czélját, a kies fekvésű s már távolról feltűnő 
hatalmas régibb és ujabb épületekben bővelkedő Pécset, amely 
nagy történeti múltra tekint vissza s ma is, mint régente, a török 
világ előtt, méltán nevezhető kulturális góczpontnak. Aszfaltos 
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utain járva, számos közintézetét látva, a Dunántúl legjelentéke
nyebb városát ismerjük fel benne. 

Pécsett már a pályaudvaron nyilvánult meg a városnak rend
kívüli vendégszeretete, amely nem egy idősebb kartársnak még 
élénk emlékezetében volt abból az időből, amidőn 23 év előtt 
szintén Pécsett tartotta az erdészeti egyesület közgyűlését. A pálya
udvaron ugyanis az egyesületi tagok fogadására megjelentek 
Nendtvich Andor polgármester a városi tanács több tagjával, 
Kpszits Kamill Baranya vármegye alispánja, Zsolnay Miklós, a 
kiállítás végrehajtó bizottságának elnöke és a már előzően Pécsre 
érkezett egyesületi tagok. A vonat megérkezésekor kiszálló ven
dégeket Nendtvich Andor polgármester üdvözölte a vendéglátó 
város nevében. Bánffy Dezső báró meleg hangon válaszolt az 
üdvözlésre. Hálás köszönetet mond, hogy Pécs sz. kir. város az 
országos kiállítás alkalmával meghívta az egyesületet, melynek 
kellemes emlékezetében él az a szives fogadtatás, amelyben 23 
év előtt ugyanitt részesült. 

Miután még Koszits Kamill alispán Baranya vármegye közön
sége nevében üdvözölte az egyesületet, a készen álló kocsikon 
ki-ki szállására hajtott. 

A délután az elnökséget és a választmány tagjait ülésre szó
lította, mig a többi egyesületi tag a rendkívül sikerült kiállítás 
és a város egyéb nevezetességeinek (pl. a 7 millió korona reá-
forditásával helyreállított székesegyház stb.) megtekintésére fordí
totta idejét. Sokan egyébiránt csak az este 7 óra után érkező 
vonattal jöttek meg. 

A kiállítás, mely közvetlenül a vasúti állomás mellett épült s 
melynek erdészeti és vadászati csoportját külön fogjuk ismertetni, 
általában mindenkit meglepett, nemcsak a beépített terület nagy
sága, hanem a kiállítás külső csinossága és értékes belső tartalma 
következtében. De meglepett annak nagy látogatottsága is, a siker 
legjobb bizonyítéka. Nem lenne helyén itt e lapban a kiállítás
nak az erdészetet közelebbről nem érdeklő részét bővebben mél
tatni s igy csupán arra szorítkozunk, hogy a kiállításnak valóban 
szép, a vidéki kiállítások terén eddig el nem ért sikere felett 
őszinte örömünknek adunk kifejezést. 

Június 22-én este, amidőn a kiállítási pavillonok változatos 
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szegélyvonalai ezer meg ezer színes izzólámpa tündéri fényében 
gyúltak ki, a kiállítás nagyvendéglőjében gyűltek össze az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai, a baráti viszontlátás örömeit élvezve. 

Június 23-án az uj városházának tágas, fokozatosan emelkedő 
padsorokkal biró nagy üléstermében folyt le a közgyűlés. Utána 
mindenki levonult a kiállítási színház szellős csarnokába, ahol 
a város vendégelte meg az egyesület tagjait. Az asztalfőn Bánffy 
Dezső báró, jobbján Erreth János főispán, balján Nenátwich Andor 
polgármester, azután az egyesület alelnökeivel és notabilitásaival 
váltakozó sorrendben Pécs város előkelőségei közül Balogh Károly 
Ítélőtáblai elnök, Koszits Kamill alispán, Stenge Ferencz vármegyei 
főjegyző, Pleininger Ferencz orsz. képviselő, Országh Lajos a 
baranyamegyei gazd. egyesület elnöke és annak titkára, Förster 
Jenő, Zsolnai Miklós és Visy László dr., a kiállítási végrehajtó 
bizottság képviseletében, Tróber Aladár dr., Oberhammer Antal 
és Pintér. Ferencz, a városi tanács képviseletében, Kiss József, 
mint a Mecsek Egyesület titkára és a helyi sajtó képviselői fog
laltak helyet. 

Az ebéd során elsőnek Bánffy Dezső báró emelkedett szólásra. 
T. urak! Az országos erdészeti egyesület Pécs sz. kir. város szíves
sége folytán ide jött ez évi rendes közgyűlését megtartani. Azon 
sziveslátás, melyben az országos egyesületet részesitik, az a szeretet, 
amelylyel a város nevében annak polgármestere (Éljenzés.) üdvözölt 
bennünket, a figyelem, amelyben a város főispánja (Élénk éljenzés.) 
részesít: jogot adnak nekünk arra, hogy kijelentsük egész őszintén, 
hogy mi itt magunkat nagyon jól érezzük. (Igaz! Ugy van!) Látva 
ezt a szives fogadtatást, visszaemlékezünk egy régebbi időre, mikor 
1884-ben hasonló szives vendéglátás rendjén volt itt az országos 
egyesület, élvezve a pécsiek vendégszeretetét. (Igaz! Ugy van!) 

T. urak! A szives vendéglátás következménye mindig egy 
bizonyos otthonosság, amit az ember érez abban a körben, ahol 
látja, hogy szeretik, ahol látja, hogy szívesen fogadják, ahol látja, 
hogy ottléte idejét kellemessé tenni igyekeznek. (Ugy van!) 

T. urak! Amidőn mi itt jól érezzük magunkat, az egyesület 
régi hagyománya szerint illő megemlékeznünk Magyarország 
királyáról, kinek képe budapesti székházunk nagytermét disziti. 
Mi erdészek ugy tartjuk, hogy a király, aki maga is nem egyszer 
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fordul meg az erdőkben, aki maga is keresi az erdők közötti 
örömöket, szereti a vadászatot: jóakarója az erdészetnek és kegyes 
királyi pásztora az erdészeti egyesületnek. 

Mi szeretnők, hogy iránta érzett tiszteletünk és alattvalói 
hódolatunk mellett ő is velünk érezzen s otthon találja magát 
körünkben. (Helyeslés.) 

Ürítem poharamat Magyarország apostoli királyára, azzal a 
szívből jövő és azt hiszem mindnyájunk helyeslésével találkozó 
óhajjal: adja Isten, hogy Ő Felsége keresse és találja meg módját 
annak, hogy az ő magyar népe körében otthon legyen, (Éljenzés.) 
s ott, ahol szeretik, ott ahol tisztelik, ahol vele együtt éreznek, 
népével együtt munkáljon az állam és a nemzet érdekeiért, a nagy 
magyar állam nemzeti egységben való kiépítésére. (Hosszan tartó 
élénk helyeslés és éljenzés.) 

Nendtvich Andor házigazdái tisztéből kifolyólag szive egész 
melegével üdvözli az erdészeti egyesület tagjait a fehér asztalnál 
is. Benső örömét fokozza, hogy az ország erdészeit ily szép számmal 
üdvözölheti Pécsett. Kettős minőségben tolmácsolhatja örömét a 
mai erdészeti ünnep alkalmából. Első sorban is, mint Pécs polgár
mestere, mely város magát ezen látogatás által megtisztelve érzi 
és abban, hogy az egyesület ismételten Pécsett tartja meg közgyű
lését, joggal következtethet arra, hogy a várossal rokonszenveznek 
és hogy a 23 év előtti itt tartózkodás kellemes emlékei még most 
is élnek sziveikben. Ezen rokonszenvet a város közönsége nevében 
legmelegebben viszonozza és nagyrabecsüli ezen egyesületnek a 
jövő nemzedék érdekében is kifejtett áldásos gazdasági és kultu
rális munkásságát. Üdvözli azonban az egyesületet második tulaj
donságában is, mint erdőtulajdonos, ezen erdőkoszoruzta városban, 
mert ezen egyesület 23 év előtti pécsi időzése is áldásos nyomokat 
hagyott a város erdejében, mert lényegesen hozzájárultak annak 
gazdasági fejlesztéséhez. A város öröme az erdészeti egyesület itt 
időzése fölött annál nagyobb, mivel az alkalmat adott arra, hogy itt 
üdvözöljük közéletünk egyik diszét és ékességét, a kipróbált vezért 
és államférfiúi, Bánffy Dezső bárót (Lelkes éljenzés.), akiben mi 
az izzó magyar fajszeretet, a magyar érzés, a nemzeti eszme és 
gondolat lánglelkü, odaadó apo=tolát, a magyar érdeknek minden 
téren szókimondó, nyilt és őszinte harczosát tiszteljük. Igéi meg-

Erdészeti Lapok 60 
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találják az utat minden magyar szivéhez. Adja az Isten, hogy 
hazafias érzülettől sugalt misszióját még sokáig folytathassa. 
Poharát emeli az egyesületre és ő excellencziájára, Bánffy Dezső 
báróra, annak elnökére, (filénk éljenzés.) 

Bedő Albert emelkedett fel ezután szólásra. Tudom — úgy
mond — hogy mit éreznek önök mindnyájan; tudom, hogy mily 
élénken dobog szivük a kék-sárga szalag alatt (Éljenzés.); tudom, 
hogy Pécs városa iránt minden magyar erdész meleg szeretette 
és őszinte ragaszkodással viseltetik. (Élénk helyeslés.) Művészet, 
tudomány, műipar, gazdaság, kereskedelem otthonos itt; és aki 
ide jön, az szeretni tanulja a hazát. (Éljenzés.) Ezen város jólétére, 
nagyjainak és kicsinyeinek boldogulására emeli poharát és ha látjuk 
az eredményeket, lehetetlen, hogy ne gondoljunk azokra, akik 
ezen boldogulásra szentelik minden tevékenységöket. Erreth János 
főispánt és Nendtvich Andor polgármestert élteti és e város 
további virulására köszönt, a jelenvolt erdészek tüntető éljenzése 
mellett. 

Kpszits Kamill alispán Baranya vármegye közönsége nevében 
már most üdvözli az erdészeti egyesületet, mely a vármegyét 
ezen közgyűlésre meghívta és egyúttal a vármegye közönsége 
örömének ad kifejezést, hogy az egyesület a holnapi napon a 
vármegye területén tesz látogatást, amikor a vármegye képviseleté
ben módjában lesz az egyesülettel közelebbi érintkezésbe léphetni; 
Mint a közigazgatás embere, élénk összeköttetésben áll az erdé
szekkel és jól tudja, mily fontos ágazata a közgazdaságnak az 
erdészet. Hogy ezen a téren oly nevezetes eredményeket értünk 
el, azt annak köszönjük, hogy ezen egyesület vezetősége hivatá
sának magaslatán állt, ugy a múltban, mint jelenben. Ezen egyesület 
alelnökeit, Bedő Albert államtitkárt és Horváth Sándor min. 
tanácsost köszönti. (Éljenzés.) 

Csupor István primási urad. főerdőmester Baranya vármegye 
alispánjára emelte poharát. 

Téglás Károly erdészeti főiskolai tanár az erdészközönség 
összessége nevében tesz arról vallomást, hogy büszkeség tölti el 
őket azok fölött, amiket itt láttak és tapasztaltak. Amint az este 
végigsétáltak a kivilágított kiállítási területen és az esti szürkület
ben a csillagok ezrei gyúltak ki, megdobbant szivök, érezve, hogy 
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a magyar nemzet kies, vidéki paradicsomába léptek és ezt a fagy 
ragyogást, ezt a nagy és hasznos eredményt kis körnek buzgósága 
és lelkesedése biztosította. Büszkeség töltött el, hogy vidéken is 
láthatunk ilyen alkotást, mely nemcsak a lelket gyönyörködteti, 
de a tapasztalatok bővítésére is alkalmas. 

Hogy ez a mű létrejöjjön, ahhoz nem nagy, de lelkes gárda 
kellett, melynek tagjai nem irtóznak a munkától, nem riadnak 
vissza az áldozattól. Pécs boldog város, mert amely városból ilyen 
gárda kerül ki, mely éjjelt nappalt meg nem különböztetve ilyen 
eredményes munkát végez, mely paradicsomot varázsolt ide, 
mely még az ország fővárosának is díszére lenne, az ilyen város 
megtalálja a boldogulás útját. Irigyli Pécstől ezen urakat. Lelke 
egész melegével emeli poharát a kiállítás rendezőire és különösen 
az azoknak élén álló Zsolnay Miklósra, aki nem Pécsnek, de az 
egész magyar hazának kimagasló alakja, aki nevének eddigi fényét 
ujabb és fényesebb sikerrel tetézte. (Lelkes éljenzés.) 

Zsolnay Miklós mély hálával köszönve meg.a kiállítás végre
hajtó bizottságára elhangzott szives szavakat, nem találja meg oly 
gyorsan a megfelelő szavakat, melyekkel a kiállítás sikerét átruház
hatná a társadalomra, melynek tényezőire esik vissza ezen kiállí
tás sikere is. Ugy erezi, mintha egy zsákot, telve kincsekkel rak
nának eléje és arról van szó, hogy most ezen kincseket, a dicséretet, 
melyet hallott, igazságosan és megfelelően oszsza szét. A mi orsz. 
kiállításunk erdészeti pavillonja is egyik drágaköve a kiállításnak, 
melynek létesítése és benépesítése körül oly jóakaratú támogatás
ban volt részünk a kormány részéről, mely nélkül ezen eredményt 
elérni képesek nem lettünk volna. Tomcsányi Gyula miniszteri 
tanácsost, a földmivelésügyi miniszter, Dapsy Frigyest, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter képviselőit élteti. 

Balogh Károlyt, a Mecsek-Egyesület elnökét a rokonszenv 
hozta az erdészeti szakférfiak körébe. Az erdőnek nemcsak köz
gazdasági, de kulturális és társadalmi föladatai is vannak. Ezen 
kulturális föladatot ismerték el az illetékes tényezők, amikor a 
Mecseknek a város tőszomszédságában elterülő részét a rendes 
üzemből kivonták, melyet azután a Mecsek-Egyesület sétautakkal 
hálózott be. Az erdő és a szép természet kultusza egyesülnek az 
orsz. erdészeti egyesületben, és örömmel tekint annak elébe, hogy 

60* 
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az erdészek a későbbi órákban meg fogják tekinteni a Mecsek-
Egyesület alkotását. 

Páncél Ottó fölhívja kartársainak figyelmét a pécsi erdőparkra 
melynek megtekintése alkalmával meg fognak arról győződni 
mily szép eredménynyel működött itt az erdészeti egyesülette 
rokoncélokat követő Mecsek-Egyesület. Ezen egyesület az erdő 
szeretetét ápolja a polgárság körében. Az egyesület vezérére 
Balogh Károly ítélőtáblai elnökre, aki ékes tollával is terjeszti az 
erdő kultuszát, emeli poharát. (Éljenzés.) 

Márton Sándor kir. erdőmester, az erdészeti tisztikar anyagi 
helyzetének megjavitásáról szól és mély hálával emeli poharát 
arra, akinek máris oly sokat köszönnek a magyar erdészek ezen 
a téren : Bánffy Dezső báróra. (Hosszas éljenzés.) 

Buná Károly egyesületi titkár nem hagyhatja el a fehér 
asztalt anélkül, hogy le ne rójja az egyesület nevében a hálát 
azoknak, akik a pécsi összejövetel oly szép lefolyását előmozdí
tották, hogy az minden részletében oly tökéletes volt. A város 
tanácsa megbízásából Oberhammer Antal h. rendőrfőkapitány, 
pécsi szaktársaik sorából Páncél Ottó, Suha Rezső, Almássy István 
és Tripammer Károly fáradozása járt oly kiváló eredménynyel. De 
hálával tartoznak a helyi sajtónak is, mely odaadással karolta föl az 
erdészeti egyesület pécsi kirándulását. Élteti az ügyvezetőket és a 
helyi sajtó két orgánumának felelős szerkesztőit. (Éljenzés.) 

Végül még Zólomy Imre éltette az egyesület titkárát. 
Az asztalbontás után a társaság a kiállítást tekintette meg, 

öt óra felé pedig egy csoport, az elnökség tagjaival a városi 
erdőkbe indult, mig többen Nónay m. kir. honvédőrnagy szíves
sége folytán a mintaszerű berendezésű hadapródiskolát tekintették 
meg. 

A Mecsek oldalán elterülő városi erdőnek kényelmes és szép 
kilátást nyújtó sétautjain a Mecsek-Egyesület elnöke, Balogh 
Károly kir. ítélőtáblai tanácselnök és titkára, Kiss József tanár 
vezették a vendégeket, mig a szükséges szakszerű felvilágosításokkal 
Suha Rezső városi erdőmester szolgált. 

Az est ismét a kiállítás területén telt el, kellemesen, külön
féle szórakozások között. 

Másnap, június 24-én a közgyűlés tagjainak legnagyobb része, 
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mintegy 140, már reggeli 5 óra 55 perczkor külön vonaton 
elhagyták a vendégszerető várost, amely bizonyára mindenki hálás 
emlékezetében marad. Az eddigi rekkenő hőséget kellemesen hűvös 
idő váltotta fel, anélkül, hogy esett volna az eső. Vonatunk a 
hires villányi borvidéken haladt keresztül a Pécstől 54 km-nyire. 
fekvő Baranyavár-Pélmonostorig,ahol megérkezve, Frigyes főherczeg 
uradalmai nevében Maier Emil jószágigazgató üdvözölte a kirán
dulókat, kiknek nevében Bánffy Dezső báró válaszolt. A helybeli 
dalárda erre elénekelte a Hymnust, amelyet kalaplevéve hallgattunk 
meg. Az egyesület megérkezése után üdvözlő táviratot küldött az 
uradalom fenséges tulajdonosának. 

A főherczegi uradalom egyik, lombbal erre az alkalomra 
ízlésesen feldiszitett raktárhelyiségében villásreggeli várt reánk, 
melynek elköltése után, mintegy 8 órakor a gazdasági vasút készen 
álló vonatára ültünk, amely elsősorban a „Háli" nevü, mintegy 
2270 k. h.-nyi erdőbe értünk, ahol a török idők előtt Háli község 
feküdt. 

Czélszerü újításként tapasztaltuk, hogy a nevezetesebb látni
valókra számozott táblák tettek bennünket figyelmessé, amelyek 
számjelzése utalt a kiosztott útmutató megfelelő magyarázatára. 

Igy legkönnyebben és legkényelmesebben nyertünk minden
ről felvilágosítást. Útközben olvashattuk el az uradalom általános 
viszonyainak leírását is, amelyből a következő általános adatokat 
közöljük: A béllyei hitbizományi uradalom összes területe 
109.062 k. hold, amelyből 64.116 k. h. áll, 7 erdőgondnokságra 
osztva, erdészeti kezelés alatt. Ebből azonban csak 32.556 k. h. az 
erdő, a többi legnagyobb részt legelő, rét, nádas és vízfelület. 
Az erdészeti személyzet, amely a Főherczeglakon székelő jószág
igazgatóságnak van alárendelve, 10 erdőtisztből és 60 erdőőrből 
(halőr, gátőr) áll. 

Az erdők legnagyobb része, mintegy 25.000 k. h. a Duna 
árterében terül el, mig 7500 k. h. az u. n. fensiki vagy lapályi 
erdő. Az ártéri vagy berki erdőknek körülbelül V3-része gátak 
által a Duna időközi áradásai ellen meg van védve, mig a többi 
az év nagy részében viz alatt áll. Eszerint megkülönböztethetők: 

1 . Fensiki (lapályi) erdők ( 9 0 — 2 1 1 m). 
2. Ármentesitett berki erdő. 
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3. Áradásoknak kitett berki erdő. 
1. Fensiki erdők (lapályi erdők). Ezen erdők 300—3000 

kat. holdnyi részletekben, az egész uradalom területén elszórtan 
feküsznek, mezőgazdasági müvelés alatt álló területekkel körül
véve. 

Vágható korú állabaik természetes uton képződtek s elegyesen 
gyertyánból, kocsános tölgyből, cserből és mezei szilből állanak. 
Alárendelve előfordul még a hárs, mezei juhar és cseresznye. 
A fiatalabb állabok nagy része, körülbelül 50 éves korig mái-
mesterséges uton létesültek ; fanemük : elegyetlen kocsányos tölgy, 
vagy kocsányos tölgy elegyesen cserrel, gyertyánnal, fekete fenyő
vel és amerikai dióval, vagy végül elegyetlen ákácz. Előbbiek 
szá'erdő-üzemben kezeltetnek, az ákáczra sarjerdő-üzem volt ter
vezve 25 éves vágásfordulóval. Azonban az ákáczállabokat a 
pajzstetü és különösen a fa gyökerén élősködő gomba már 10—15 
éves korban annyira tönkretette, hogy időelőtti kihasználásuk vált 
szükségessé. Kihasználásuk után tehát ezen területek is tölgygyei 
újíttatnak fel s a szálerdő-üzemhez csatoltatnak. A vágásforduló 
a szálerdő-üzemnél erdőgondnokságok, termőhely s különleges 
czélok szerint 80—120 évre van megállapítva. 

Vannak ezenkívül kisebb terjedelmű elegyetlen fekete-, erdei-
és luczfenyő-állabok is, ezek azonban éppen kis terjedelmüknél 
fogva, a tölgyszálerdő-üzemhez csatolvák. • 

A kihasználás kizárólag házi kezelésben történik helybeli 
munkásokkal. 

A vágások felújítása mesterséges uton 1—2 évi előhaszná-
lattal és 3—4 évig tartó köztes használat mellett történik. Erdő
sitési mód a soros vetés, 2 m távolságú sorokban. Az esetleges 
pótlások csemetekertekben nevelt gyertyánnal, kőrissel, mezei szil
lel és fekete fenyőcsemetékkel történik. 

Az erdei faválasztékok legnagyobb része az uradalom saját 
szükségleteinek kielégítésére szolgál, a többi szabott ár szerint 
helyben értékesíttetik; a vágásmaradék (tuskó és galyfa) pedig 
2—3 kocsitehernyi részletekben, árverés utján. 

Az ákáczállabokból főképpen szőlőkaró, telefonpózna s kisebb 
méretű szerszámfa termeltetik, tűzifának csak a tuskó és ágfa 
mar.'.d. 
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Az előhasználati termékek, mivel az egész fensik fában szű
kölködik, jól értékesithetők. 

Az erdei választékoknak a rakodóhelyekhez való közelítése, 
illetve fuvarozása helybeli fuvarosokkal történik. 

2. Ármentesitett berki erdők. Ezekben a vágható korú 
állabok természetes uton képződtek és pedig még mielőtt a terü
let ármentesittetett volna s igy magukon viselik a berki erdők 
jellegét. 

A magas helyeket kocsányos tölgy, közönséges kőrissel, 
szillel, fekete és ezüstnyárral elegyesen, a mélyebben fekvő 
helyeket a füz (Salix alba) foglalja el. A fiatalabb állabok itt is 
mesterséges uton létesültek, jórészt kocsányos tölgyből, de nyár
fából is állanak. 

Növekedésük és fejlődésük a legtöbb helyen jónak mondható. 
Az üzemmód, vágásforduló, kihasználás, felújítás, értékesítés 

azonos a lapályi erdőknél előadottakkal, csupán a kisebb értékű 
áterdölési fa értékesíthető alacsonyabb árak mellett, ami a vidék 
fában kevésbbé szűkölködő voltában s aránylag csekélyebb számú 
lakosságában leli magyarázatát. 

Az erdei termékek, különösen a nagyobb méretű műfarön-
kök közelítése a rakodókhoz, itt helybeli fuvarosokon kivül 2 km 
hosszú hordozható erdei vasúttal is történik. 

3. Áradásoknak kitett berki erdők. Ezek természetes uton 
keletkeztek. A magasabb helyeket kocsányos tölgy, többnyire 
mint túlkoros, hatalmas törzsek, közönséges kőris, mezei szil, 
fekete és ezüstnyárfával elegyesen, a mélyebb helyeket a füz 
(Salix alba) foglalja el. A legmélyebb helyeken a kecskefüz és 
a kötőfüz díszlik. 

Ezen erdők ezelőtt kizárólag sarjerdő-üzemben kezeltettek, 
most a vágások felújítása helyenként mesterséges uton történik 
és a szükséges pótlások csemetekertben nevelt tölgy-, kőris- és 
szilsuhángokkal, mélyebb helyeken füzdugványokkal eszközöl
tetnek. 

Az erdősitési viszonyok azonban itt nagyon is kedvezőtle
nek, mert az időszaki áradások, tavaszi aiomtüzek és az elég nagy 
számú szarvasvad-állomány, különösen a fiatal állabokban, kiszá
míthatatlan károkat okoznak, azokat néha tönkre teszik. 
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A vágásforduló a lágyfánál 30—40 évre van megállapítva, a 
keményfára 80 év. 

A kihasználás módja ezen erdőknél még néhány év előtt a 
tövön való értékesítés volt, most kizárólag házilag történik és 
pedig az uradalomra nézve előnyösebben. 

A termelt választékok a dunaparti rakodókon az erdőhivatal 
által zárt írásbeli ajánlatok utján adatnak el. 

Tőárak a (belső) mentesített berki erdők áraival megegyezők, 
sőt tekintve az olcsóbb vizi uton való szállítást, még valamivel 
magasabbak. 

Az 1906. évben kihasználtatott: 
Kemény műfa 4.267 m3 Szőllőkaró 726.977 drb 
Lágy műfa 1.178 „ Vasúti talpfa . . . 63.797 „ 
Teknőfa . . . 1.875 „ Telefonpózna . . . 3.450 » 
Tuskófa 1.178 „ Építő rőzse 79.993 kéve 
Kemény tűzifa... . . . 25.010 „ Erdei lécz, karó 
Lágy tűzifa 138.900 „ stb. 42.870 drb 

Nevezetes jövedelmi forrást képeznek a bérbe adott szántó
földek, a kaszálásra kiadott fű és a legeltetés. 

Vadászat. Az egész uradalomban csak a fővadra és pedig 
első sorban a szarvasra van fektetve a fősuly, anélkül, hogy mes
terségesen tenyésztetnék. A szarvas legkedvesebb tartózkodási 
helyei a berki erdők, a lapályi erdőkben inkább csak mint váltó
vad fordul elő. 

Az állomány mintegy 2000 darabra tehető. 
Azonkívül előfordul még a vadsertés és az őz, de ez már 

alárendeltebb szerepet játszik. 
Az apróvad közül csak az erdei szalonka vadásztatik rend

szeresen, a többi apróvad semminemű ápolásban nem részesül 
s aránylag csak igen csekély számban is fordul elő. 

Az 1906. évben lövetett: 

Hasznos vad Kártékony vad 
30 drb róka 

4 •, vadmacska 
174 drb szarvasbika 
406 „ szarvastehén és borjú 

27 „ őzbak 
12 „ őzgida 
53 ,i vadsertés 

5 „ nyest 
4 „ görény 
5 „ vidra 
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Hasznos vad Kártékony vaá 
106 drb mezei nyul 116 drb kutya és macska 
37 M fáczán 87 » héja, vércse stb. 
30 n fogoly 424 „ varjú és szarka 

4 „ fürj 64 » káró katona 
20Q » erdei szalonka 351 » gém 

6 „ mocsári szalonka 6 » bagoly 
44 » vadlúd 98 » különféle 
28 ,, vadrucza 1188 drb 

1093 drb 
Elve adatott el 8 drb szarvas. 

Halászat. A halászat a Duna folyamban, annak árterében és 
mellékágaiban gyakoroltatik és az uradalomnak igen jelentékeny 
mellékjövedelmét képezi. Az üzem nagyobbára házi kezelésben 
van olyképpen, hogy a halászok a fogott zsákmány eladási árá
ból bizonyos hányadot kapnak, többnyire a felét. 

Van azonkívül a karapáncsai erdőgondnokság területén 200 
kat. holdnyi kiterjedésű mesterséges tógazdaság is. 

Az 1906. évben fogtak: 758 kg kecsegét, 13.171 kg süllőt, 
14.697 kg harcsát, 58.395 kg pontyot, 205.001 kg csukát, 522 kg 
kárászt, 41.697 kg czompót és 483.578 kg fehér halat, összesen 
817.518 kg-ot 

Mialatt igy tájékoztattuk magunkat az uradalom különleges 
és legtöbbünk előtt idegenszerű viszonyai felől, vonatunk részben 
kocsányos tölgy-fiatalosok, részben ákáczosok és 65—90 éves 
gyertyánerdők között haladt. Ez utóbbiakban közbeszórva túl
koros, igen erős, de többnyire csúcsszáradt tölgyek állanak. Ilyen 
az idősebb erdők legnagyobb része. A vonatról leszállva, az egyik 
ily nagy tölgyfát meg is tekintettük, bámulva a természet csodás 
alkotó erejét. A fa magassága 30 m, kerülete 715 cm, átmérője 
227 cm, fatömege 50 ms-re, kora 250—300 évre van becsülve. 

Innen rövid séta után 28 éves, hazai makkal felújított kocsá
nyos tölgyállabhoz értünk. 

Fatömege kat. holdanként 
Átlagos évi növedék 

117 ms. 
4-17 m\ 
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Közvetlenül határos ezzel ugyanoly korú, de szebb, egyene
sebb növésű, szlavóniai makkból (var. tardiflora) nevelt tölgyes. 

Fatömege kat. holdanként ___ .__ . . . 131 m3. 
Átlagos évi növedék . . . ___ . . . . . . 4 '67 m%. 

Érdekesen illusztrálja ez a két erdőrészlet a fák tulajdonsá
gainak átöröklődését, amely még a 30 éves korban is, amint a 
példa bizonyítja, tisztán kimutatható. 

A háli, most jelentőséggel már nem biró csatornán átha
ladva, különféle korú, részben fekete dióból álló részleteken át 
vonatunk Schaumburg-Lippe herceg dárdai uradalmát érinti, 
azután a főherczegi uradalom „keskendi" erdejéhez értünk, ahol 
kocsikra szálltunk át. A keskendi erdő viszonyai hasonlóak a 
háli erdőéhez, de az idős tölgyek hajdan nagyobb mértékben 
szálaltattak ki. Különféle korú, többnyire szlavóniai tölgymakkal 
létesitett fiatalosokon haladunk át, melyeknek egy része már a 
vadkárositás nyomát mutatja. A fiatalosok jelenleg állandóan őriz
tetnek a vad ellen. 

A keskendi erdő elhagyása után utunk a XVIII . századvégén 
telepitett Albertfalva községen haladt át. Szorgalmas és jómódú 
németajkú nép lakja. 

A község mögött az albertfalui régi töltés veszi kezdetét. 
Ez a töltés volt 1873-ig a fogát és védte a balra eső területeket 
a Duna kiöntése ellen. 1876-ban az uj gát átszakadt s ezen töl
tést is átszakította az idáig tóduló árviz. Ezen útvonalon látható 
jobbra és balra két-két tengerszemszerü tó, mint a gátszakadás 
következménye. Partjuk igen meredek, mélységük pedig 9—12 
méter. Mélységük és meredek partjuk miatt nem halászhatók. 
Fehér halakon kivül kevés harcsa van bennök. 

Utunk már most igen változó összetételű, nagyobbára 30—35 
éves erdők között visz. A talaj a mélyedésekben televénydus, jó, 
mig a magaslatokon, amelyek legnagyobbrészt az 1876. évi árviz 
által odahordott homokból állanak, silányabb. A kocsányos töl
gyön kivül főleg kanadai nyár, fűz, itt-ott ákácz ötlik szemünkbe. 
A töltésen vezető utunktól balra vegyeskoru őserdősáv húzódik, 
amelynek festői alakú és óriási méretű borostyánlepte tölgy-, szil-, 
nyár- és füztörzsei ritka látványnyal gyönyörködtetik szemünket. 
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Ez a sáv, amely a kőriserdei vadászlakig húzódik, parkszerűen 
kezeltetik. 

Mielőtt a kőriserdői emeletes vadászlakhoz értünk volna, az 
első kocsikban ülőknek alkalmuk volt körülbelül 80—100 darab
ból álló szarvascsapatot látni, amely az elöntött árterületről ezekre 
a szárazabb részekre vonult vissza. 

A Kőriserdő nevü, legnagyobbrészt kiritkult füzesekből és 
nagyrészben még mocsaras tisztásokból álló vadászterület az 
ármentesítés következtében már szintén a tölgykulturának van 
átengedve; érdekes volt az egyik 1892-ben létesített füz- és 
nyárdugványokkal erdősitett terület, amelyen az időközben fogana
tosított ármentesítés ezt a két fanemet teljesen tönkretette. Ez a 
terület is tölgygyei lesz felújítandó. 

A Csorna nevü holt Dunaág és az ott lévő halásztanya 
elhagyása után az Albrecht-Ferencz-szivattyutelephez érünk, amely 
1898-ban készült el. Czélja az árvédelmi töltésen belül jelentkező 
u. n. belvizeket a töltésen átemelni s ezzel ott nagy területeket 
a mezőgazdasági müvelésre alkalmassá tenni. Ha teljes erővel 
dolgozik 3-8 m3 vizet dob ki másodperczenkint. Szénszükséglete 
naponként átlag egy vasúti kocsirakomány. 

Utunk innen a nagytöltésen vezet, melyen kivül a tulajdon
képpeni ártéri erdők fekszenek. Füzesek és nyárfások ezek, itt-ott 
öreg tölgyfákkal, jelezve a szárazabb helyeket. Ottlétünk idejében 
az egész ártér viz alatt volt, melyből az idősebb erdők szigetként 
emelkedtek ki. Délutáni utunk (hajón) csupa ilyen ártéri és szigeti 
erdők között vezetett. 

A kazuki révnél értük el a Duna főágát és a többek között 
pompás halászléből és a főherczegi szőlészet pompás termékeiből 
álló ebédet elköltve, vártuk hajónk, egy nagyobb csavargőzös 
érkezését. 

Ebéd alatt Maier Emil igazgató üdvözölte újból a vendégeket, 
mire Bánffy Dezső báró hosszabb beszéd kíséretében emelt poharat 
az uradalom fennkölt tulajdonosára, Frigyes főherczeg ő cs. és kir. 
Fenségére, méltatva az uradalomnak a költséges árvédelmi mun
kálatok által végzett kulturális munkáját. Bedő Albert dr. alelnök 
az uradalom tisztikarára, Bund Károly a közigazgatás jelenlévő 
képviselőire ürítette poharát. Még több felszólalás élénkítette a 
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társaság kedvét, mignem 4 óra felé el kellett foglalnunk a 
csavargőzöst, amely az 1899—1900. évben létesült 9 km hosszú 
dunai átvágásban, majd a Dunát szegélyző szigetek között vitt 
vig czigányszó mellett délnek; 6 óra táján elérjük a Dráva tor
kolatát. Ekkor nyugatnak veszszük utunkat és a lenyugvó nap 
a vízben tükröző látványában gyönyörködünk, amikor. Eszék 
tornyai tűnnek fel, hajóutunk czélja. Elhaladunk a szomorú emlékű 
vasúti hid alatt, a mely 1879-ben egy Boszniából visszatérő 
katonai vonat alatt összeroskadt és V29 órakor kikötünk Eszék-
Felsőváros állomáson, ahol Cesaric György ottani kir. erdőfelügyelő 
fogadta az érkezőket kollegiális szívességgel. A fényes Rajai-
szállóban gyorsan elköltött hideg buffet után lóvonatu kocsik 
szállítottak ki a pályaudvarra, ahonnan 9 óra után indultunk 
hazafelé, hogy ismét elmerüljünk a mindennapi munkában, de 
visszatérve emlékezetünkben a Pécsett és a béllyei uradalomban 
eltöltött kellemes napokra. 

* 
A Beliscére tervezett kirándulás, amint már jeleztük, elmaradt, 

még pedig úgyszólván az utolsó pillanatban kellett azt, az ott 
kitört sztrájk miatt lemondani. Igy történhetett meg, hogy a 
horvát-szlavón erdészeti egyesület nem szerezvén tudomást a 
kirándulás elmaradásáról, sürgönyi uton meleghangú kollegiális 
üdvözletet küldött részünkre, amely azonban csak Budapesten 
jutott tudomásunkra. Az Országos Erdészeti Egyesület a társ
egyesület figyelmét átiratban köszönte meg. 

* 

Különös hálával kell megemlékeznünk a pécsi sajtóról (Pécsi 
Napló és Pécsi Közlöny), mely az erdészet ügyét mindig fel
karolja, a közgyűlés alkalmából vezérczikkekben foglalkozott az 
erdőgazdaság jelentőségével, az egyesület tevékenységével és bőven 
referált a közgyűlés lefolyásáról. Különösen kitűnt ezen a téren 
a Pécsi Napló (szerkesztő: Lenkei Lajos), amely már napokkal a 
közgyűlés előtt hozott hasábjain erdészeti vonatkozású közlemé
nyeket. Igy pl. felújította az 1854-ben (június 1 8 — 2 2 . napjain) 
még az akkori „magyar erdőszegylet" által Pécsett tartott köz
gyűlés emlékét, amelyet az egylet erdészeti kiállítással kivánt kap-
csolaíba hozni. A három napra tervezett ülés tárgysorozatára 
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első sorban az erdei szolgalmak megváltása, mint az akkori idő 
legaktuálisabb erdőgazdasági kérdése volt kitűzve. Azután a Duna 
melletti erdők ismertetésén kivül a makkozás és gubacsszedés, a 
cserhántás, a hamuzsir-főzés jövedelmezősége képezte vita tárgyát, 
csupa oly tárgy, mely azóta nagyon veszített jelentőségéből. Erdő-
mivelési téren a Biermann-féle ültetésmód, a cserfának sarjadzási 
képessége és a kopárerdősités volt napirenden, végül arról is 
vitatkoztak, hogy hová kell az erdőőri lakokat építeni. 

Ugyanennek a lapnak egyik tárczájában Pécs erdészetének 
múltjáról értekezik egy „Cserkuti" álnév alá rejtőző munkatársa. 
Erre a szerkesztőség szives engedélyével egyik közelebbi szá
munkban még visszatérünk. 

* 

A közgyűlés és kiállítás körül sokan buzgólkodtak. Csakis az 
ügyvezetők gondosságának, mindenre kiterjedő figyelmének 
köszönhető, hogy ily nagyszámú résztvevő elszállásolása stb. tel
jes rendben folyt le. Köszönetünk és hálánk illeti ezért első sor
ban Pécs város részéről Oberhammer Antal tanácsnokot, Suha 
Rezső erdőmestert (ki egyúttal az egyesület részéről felkért ügy
vezető is volt) és Tripammer Károly városi főerdészt, a főher
czegi uradalom részéről Maier Emil jószágigazgatót, Fischer-
Colbrie Emil erdőmestert, ki általános sajnálkozásunkra akadá
lyozva volt a közgyűlésen való megjelenésében, annak előkészí
tésében azonban tevékeny részt vett és értekezésével is hozzá
járult annak emeléséhez, Dokupil Adolf, Máhr Károly és Haring 
Vilmos főherczegi főerdészek és a béllyei uradalom egész tisztikara. 

Mint központi intézője az egész rendezésnek, fáradhatlan volt 
Pánczél Ottó kir. erdőfelügyelő, az elszállásolás nehéz feladatának 
teljesitése körül Almássy István m. kir. főerdész buzgólkodott, 
kiket Seh Jenő és Deák János m. kir. főerdészek támogattak 
hálára kötelező módon. 

A tervbe vett beliscei kirándulás előkészítése körül Kjízma 
Gyula kir. erdőtanácsos és Cesaric György eszéki kir. erdőfel
ügyelő fáradoztak és köszönetünket annál is inkább kiérdemelték, 
mert a beliscei út elmaradása következtében munkájuk javarészt 
kárba veszett. 

Fogadják mindnyájan ez uton is őszinte köszönetünket! 



910 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Országos Erdészeti Egyesület üdvözlő távirataira 
kapott válaszok. Az Országos Erdészeti Egyesület pécsi köz
gyűlése alkalmából távirati uton üdvözölte dr. Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter urat, a következő napi kirándulás alkal
mával pedig szintén táviratban tolmácsolta köszönetét és hódolat
teljes üdvözletét Frigyes főherczeg ő cs. és kir. fensége előtt. 

A két táviratra a következő válaszok érkeztek az egyesület 
elnökéhez Bánffy Dezső báróhoz: 

„Köszönöm Nagyméltóságodnak és az erdészeti egyesület 
tagjainak szives üdvözleteiket és örülök, hogy az urak vadász
területemen jól érezték magukat. Frigyes főherczeg." 

„Fogadja Nagyméltóságod és a bölcs vezetése alatt álló erdészeti 
egyesület szívélyes megemlékezésükért őszinte köszönetemet azon 
kérésem mellett, hogy nagybecsű támogatásukban részeltetni 
szíveskedjenek. Darányi Ignácz. 

Gépkocsi az erdőgazdaság szolgálatában. A termelt fának 
a vágásból a legközelebbi rendes vágányszélességre berendezett 
vasútig legegyszerűbb s legolcsóbb módon való szállítása már 
rég időtől foglalkoztatta a gondos erdőgazdákat, mert az olcsó és 
egyszerű szállithatás a fának és más erdei termékeknek kelendő
ségét fokozza s kedvezőbbé teszi, másrészt az illető vasúti vonalak 
jövedelmezőségét is emeli. A fatermelő, illetőleg fakereskedőnek 
a fennforgó verseny miatt körültekintően kell kiszámítani, hogy 
hol és mikor jut legolcsóbban a faanyag vételéhez, mely alkalommal 
a mutatkozó szállítási költségtöbbletet a főárakhoz csapja. 

E tekintetben a gépkocsinak (automobil) alkalmazása, mely 
nemcsak mint gyors közlekedési, hanem teherszállítási eszköznek 
is bevált, mindinkább előtérbe lép és annak fa és egyéb erdei 
termékek szállítására való alkalmazása már a közeljövőben nálunk 
is jobban el fog terjedni, ugy mint ez Amerikában s más 
tengerentúli földrészeken történt, hol szálfát, tűzifát, követ, építő
anyagot fennakadás nélkül s tömegesen szállítanak ezzel az esz
közzel. 

A gépkocsi ily czélokra rendesen 15 lóerejü gőzkocsi, mely 
50 métermázsa teher szállítására van berendezve, mely teherrel a 
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kocsi óránként 8 —10 km sebes-éggel képes haladni és 10—12%-os 
emelkedést könnyűséggel legyőz. Ilyen gépkocsi biztosan s könnyen 
kormányozható és azzal egészen közel lehet a vasúti kocsik mellé 
állni ugy, hogy az átrakás gyorsan és kényelmesen történhetik. 
Szálfák szállításánál ezeket a vastagabb végüknél fogva a kocsiba, 
a vékonyabb végüknél pedig egy külön igazgatható kerekekkel 
ellátott toldalékra fektetik. 

A forgalom akadálytalan lebonyolithatása czéljából az ilyen 
gépkocsinak ugyan jó, kemény utakra van szüksége, melyeket 
azonban önmaga is előállíthat, illetőleg egyengethet, amenyiben 
az első kerékpár tengelyestül együtt kiakasztható és ahelyett egy 
átlag mintegy 1 m átmérővel biró öntöttvasból készült henger 
alkalmazható, mely azután mint utihengerlő használható fel. Cs. 

É r d e k e s e r d ő k á r o s i t á s o k . A kóstolás név alatt ismeretes 
károsítás eredeti alakját látjuk a likai erdőkben, mikor a jól hasadó 
törzsből a lomb között félhengereket vesz ki a tolvaj, különösen 
ha a zsindelytermelés czéljából általa megvett törzs nem hasad 
jól. Hogy az erdőőr észre ne vegye a tolvajlást, a törzset lassan-
lassan elégeti termelés, vagyis lopás közben. 

Erdei fenyveseinket fáklyanyerés czéljából hajkolják. A gyan
tával átitatott szilánkot minden parasztházban látjuk égni a hosszú 
téli estéken. 

Különleges károsítást tapasztalunk a pelék fogásánál s a 
fagyöngy gyűjtésénél. Az első ugyanis élvezeti czikk (pelés 
káposzta!), mig fagyöngygyei marhát hizlalnak. Megszerzésükre a 
tolvaj két uton megy fel a fára. Keményfából (tölgy) szegeket 
csinál, azokat maga előtt a törzsbe beverve, mint létrán megy 
fel. Természetes, hogy az ékütötte léken idővel gombacsirák 
hatolnak be s a törzs hasznavehetetlen lesz. A másik uton még 
nagyobb kárt okoz, mert fiatalabb, vékonyabb fákat dönt a pelés 
vagy fagyöngyös öreg törzsnek s ezeken felhágva, éri el annak 
ágas, vékonyabb részét, vagy kevesebb faszög segélyével éri el. 
Gyakran nem sikerül mindjárt az első törzset helyes irányba dön
tenie, vagy a fagyöngy újra hajt, a pelék újra felütik tanyájukat, 
de a régebben támasztott törzs teherbírásában a tolvaj többé nem 
bizik, azért ismét más fát pusztít el. Igy gyakran egy-egy vén fa 
körül 8—12 m sugara körben kiirtva találjuk az erdőt, a földön 
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korhad 6—10 szebbnél-szebb fiatal törzs. A pelét rendesen kipör
köli a likaiból s ezáltal erdőtüzet okozhat; a fagyöngyöt a törzs 
csúcsával együtt vágja le. Sajnos, az ily tolvajt még rajtkapni is 
nehéz, mert a magas jegenyefenyő lombja között alulról meglátni 
nem igen lehet. Az ügybuzgóbb erdőőrök a friss vágású támasztó 
törzset földre fektetik, ugy hogy a fent levő tolvajnak néha 
10—15 méter magas halálugrást kell megkoczkáztatnia, ha kiál
tásaira valamelyik tolvajtársa segítségére nem siet. Sok tolvaj testi 
épségével, sőt mint hallottam, egy-kettő már életével is lakolt 
merészségeért; mert valóbanéletkoczkáztatással jár egy-egy 40—50 
méter magas fenyőre felhágni, milyenekben itt-ott magam is 
találtam hágcsóul szolgáló faszegeket. Nagy Imre. 

Tengerinyulak irtása gőzzel. A helyenkint nálunk is, de 
különösen Ausztráliában rendkívül elszaporodott s valóságos csa
pást okozó tengeri nyulaknak kiirtása bakteriológiai módszerekkel 
tudvalevőleg eddig nem sikerült. Most — mint az „Uránia" ápri
lisi számában olvassuk — uj eljárást találtak fel, melynek segít
ségével nagyobb területek is gyökeresen megtisztíthatók e szapora 
és erdei ültetvényeinkben oly nagy károkat okozó, falánk rág
csálóktól. Az uj eljárás hasonlít az ürgeöntéshez. Viz helyett 
magasnyomású vízgőzt alkalmaznak oly módon, hogy a tengeri-
nyul-üreg egy nyilasát kiválasztva, a többit jól betömik s azután 
alkalmas csővezetékkel hirtelen belövelnek forró vizgőzt a nyitva 
hagyott bejáratba, mely magasnyomásával az egész üreget alapo
san átjárja s a bent lévő tengerinyulakat agyonforrázza. 

A gőzfejlesztő-kazánokat a szokottnál kisebb méretekben 
külön e czélra készítik, hogy könnyen szállíthatók legyenek és 
az illető területet kényelmesen be lehessen járni. Cs. 

A Vass L.-féle szabadalmazott vakaró-ivek a vadállományt 
a különféle bőrféreg ellen megvédik. Öntöttvas-készülékek ezek, 
amelyek megfelelő, a bőrt fel nem sértő vakarófelülettel birnak 
és a vad csapásain, az etetőhelyek, nyalatok közelében fákra alkal
mazva, a vad által szívesen igénybe vétetnek. Féltölcséralakban 
szarvasoknak való nagyságban egy darab ára 15 K. Háziállatok 
részére különféle nagyságban készülnek. Közelebbi felvilágosítást 
nyújt a feltaláló, Vass Lajos, Budapest, X . Füzér-utcza 3. sz. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Zachár Gyula főerdészt Zsarnóczáról 
a tótsóvári erdőhivatal kerületébe Miskolczra (faraktárgondnoknak), Hajdú 
Dezső erdészt Szvarinból Zsarnóczára (pénztárosnak), Bónis Kálmán erdészt 
Ungvárról Fenyvesvölgyre (erdőgondnoknak), Haderdány András erdészt pedig 
Liptóujvárról Szvarinba (erdőgondnoknak) helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Soltész Gyula m. kir. erdészt a liptó

ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéből az orsovai erdőhivatal kerületébe (köz
pontba), Sréter Ágoston m. kir. erdészt az orsovai erdőhivatal kerületéből az 
ungvári főerdőhivatal kerületébe Turjaremetére (erdőgondnoknak), Kelemen Béla 
m. kir. erdészt pedig a vadászerdei erdőőri szakiskolától a liptóujvári főerdő
hivatal kerületébe Maluzsinára (erdőgondnoknak) helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Medveczky Ernő m. kir. főerdészt 

Lúgosról Beszterczebányára, Lőfi Jenő m. kir. főerdészt pedig Orsováról Lúgosra 
helyezte át s mindkettőt az ottani erdőrendezőség vezetésével bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Füzy Zoltán m. kir. főerdészt a 

bustyaházai erdőhivataltól a kolozsvári erdőigazgatóság kerületébe, a topán-
falvai ellenőrködő erdőgondnoki állásra helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Preiszner Nándor m. kir. főerdészt 

a zsarnóczai erdőhivatal kerületéből a tótsóvári erdőhivatalhoz (pénztárosnak) 
helyezte át. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Hollós Ferencz m. kir. 

főerdészt az orsovai erdőhivatal kerületéből a lippai főerdőhivatal kerületébe 
Dorgosra (erdőgondnoknak), Molnár Imre m. kir. főerdészt a lippai főerdő
hivatal kerületéből a máramarosszigeti erdőgazgatósághoz (központba), Gothard 

József m. kir. főerdészt a nagybányai főerdőhivatal kerületéből a bustyaházai 
erdőhivatal kerületébe Alsókalocsára (erdőgondnoknak), Bészler Kálmán m. kir. 
főerdészt a bustyaházai erdőhivatal kerületéből a máramarosszigeti erdőigazgató
ság kerületébe Terebesfejérpatakra (erdőgondnoknak), Sikó Áron m. kir. erdészt 
a bustyaházai erdőhivatal kerületéből az orsovai erdőhivatal kerületébe Ogra-
dinára (erdőgondnoknak), Kovásy Kálmán m. kir. erdészt a máramarosszigeti 
erdőigazgatóság kerületében Terebesfejérpatakról Körösmezőre (mezőháti erdő
gondnoknak). Hollós Gyula m. kir. erdészt a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
kerületéből a bustyaházai erdőhivatal kerületébe Bruszturára (erdőgondnoknak), 
Jeszenszky Kálmán m. kir. erdészjelöltet pedig Nagybányáról Horgospatakra 
(erdőgondnoknak). 

Erdészeti Lapok 61 
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A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte a selmeczbányai m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola erdőmérnöki szakosztályának tiszti létszámában 
dr. Zemplén Géza adjunktust a IX. fiz. osztályba adjunktussá, az erdészeti vegy
tani tanszékhez; továbbá a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek 
létszámában Török Aladár és Ziign Nándor m. kir. erdészjelölt ideiglenes 
minőségű asszisztenseket e X. fiz. osztályba m. kir. erdészekké és egyszersmind 
asszisztensekké az emiitett főiskola erdőhasználattani illetőleg erdészeti földmérés
tani tanszékéhez. 

ú$ ó$ 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sitett befizetések 1907. évi június hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 
Alapítványi kamat = ak. Értékpapírok kamatai .. . = Ék. 
Alapítványi tőketörlesztés = att. Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F. 
Átfutó bevétel ~ áb. Értekezések az erdőrendezés köréből — Ée. 
Az Erdő előfizetési díja ... = Eld. Hirdetési dij = hd. 
Bedő Albert alapítvány-.. . = BAa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Bükktüzifa romlása stb *= Btr. Kedvezményes lapdij-- = kid. 
Egyéb bevétel — = Egy. Készpénz alapítvány — — = k. a. 
Erdei facsemeték nevelése — = Ecs. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi- Lakbér = lb. 

téstan) I. kötet = Eép.l . 1. Lapdi[ (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. Legelő-erdők (Földes J . ) — = F L . 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, Legelő erdők berendezése = M. L . 

vasút- és hidépitéstan) _ ... — = Eép. II. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Erdészeti Géptan — = Egt. Népszerű növénytan = N. Nv '. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . Ö Felsége fénynyomatu arczképe _ = ÖFa 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. Perköltség = Prk. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. Postaköltség = pk. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Rendkívüli bevétel = rb. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. Szálaló Erdők Berendezése — = Szeb. 
„Erdő" czimü lap— - — Eld. Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Erdőbecsléstan II. kiadás _ = Ebt. Tagsági dij = td. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás ... = Eét. Tangens-táblázatok = Tt . 
Erdőőr = Eő. Or. Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Erdőrendezéstan = Rz. Titkári nyugdijalap = t. ny. a. 
Erdőrendezéstan (Fekete) = Rzf. Tölgy és Tenyésztése = Tőt. 
Erdők berendezése = Eb. Vadászati ismeretek kézikönyve _ = Vik. 
Erzsébet királyné alapítvány = E . a. Wagner Károly alapítvány = WKa. 

Befizetések K Befizetések K 
Ay Antal td. 16 .— Áttétel 373.83 
Arnaut Miklós td 10 .— Bessenyői főszolgabíró hd. ... 22.95 
Qr. Andrássy Gyula urad. td. 16 .— Béla B. József hd 9.35 
Qr. Andrássy Gyula urad. npt. Blockner J. hd 3.75 

2 ; _ pk. —.40 2.40 Budovszky János td. 16 .— 
Alsóbeled község hd 16.55 Balogh Boldizsár Ert. 5.—, pk. 

—.12, td. 16.— ... 21.12 
Bund Károly tnya..- 46.66 C simpa Ambrus npt 3 . -
Beszterczei erdőig, hd. ... _ 7.65 C z j n k J á n Q S E & 6 _ p k _ 5 5 6 > 5 5 

Biró Imre npt. 3 . - , pk. - . 6 0 3.60 C s i s z é r J á n Q S t d 3 2 _ _ 
Bükhel János td 1 0 . - Csikdelne község hd 21.90 
Balogh Dezső td. . . . . . 1 6 . - özv. Czobor Adolf né td 2 4 . -
Botos Lajos td 2 0 . - chalupeczky János td 1 6 . -
Bosnyák kormány hd 100.97 Csirszky Imre Eő. 6 . - , p k . - . 5 5 6.55 
Bánik György att. 4 0 . - , a k . 9 . - 4 9 . - Cservenka Antal td. ... 1 6 . -
Bartok Ernő td. 1 6 . - , Enyt. Csikmegyei nevelési alap hd. 139.33 

3.—, áb. 5-40, pk. —.60 25 .— 
Bedros József td. 16.— Dobsina város erdőhiv. hd. 19.75 
Baumann Béla td 16.— Debreczy Ödön ak. 2 0 . — 
Bencsik Mihály Eld. 2 . — Ifj. Demel Hugó td. ... - .„ 1 6 . -

Átvitel 373.83 Átvitel 768.08 
6 1 * 
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Befizetések K 
Áttétel 768.08 

Oióssy Dezső td. 4 . — 
Dipold Imre ak. ... ... 16 .— 

Érsek Árpád td. ... 2 0 . — 
Első m. papíripar npt. ... ... 3 . — 
Ercsényi Béla td. ... — — 16.— 

Fehér Pál ak. 10 .— 
Földhitelintézet Ék. 3846.14 
Farkas Károly Eő.._. ... 6 .— 
Fekete János td. — — 16 .— 
Földmiv. min. E. L. ... ... ... 1 6 . — 
Fankovics Imre td. ... ... 3 2 . — 
Farkas Gábor Eld. ._ 2 . — 
Fekete András Eő. 6.—, Sz. 

2.40, pk. —.50 8.90 

Guzikovszky Boldizsár td. ... 8 . — 
Gondol Dezső ak ... 3 0 . — 
Gril l Károly E. I 3 . — 
Gaal Antal Eld. 2 . — 
Giller János Rzf. 9.—, Eét. 

4.50, Enyt. 3.—, Ebt. 6.—, 
pk. —.12 ... 22.62 

Hahn urad. hd. . . . . . 6.15 
Halász Géza ak. ... ... . 1 . ._. 2 .— 
Hepke Artúr td 16 .— 
Horváth Béla ak. 16.— 
Hamar László td _ 8 . — 
Hesz Ágoston npt. 2.—, pk. 

—.25 ... 2.25 
Holfelds Érben hd, ... 33.60 
Hollós Gyula td. 8 . — 

Jausz Sándor td. ... ... ... 2 0 . — 
Janoviczky Zsigmond td. 16.— 

Knöpfler Károly ak. 6 .— 
Koralevszky Géza td.. . . ... ... 16 .— 
Kovács József Sz. 2.40, pk. —.20 2.60 
Kallina Károly ak 8 . — 
Krajnyák János td.— 16.— 

Átvitel 5006.34 

Befizetések K 
Áttétel 5006.34 

Kozarov Milán npt. 3.—, pk. 
—.45 3.45 

Kristen Adolf td. ... 16 .— 
Keszler Ödön td. ... ... 16 .— 
Kovács Sándor E. L 1 . . _ 
Krajnyák János td 32 .— 
Kubina András ld.. . . ... 4 .— 
N. Kiss Ernő td. 16.— 
Gr. Károlyi László erdőhiv. hd. 18.15 
Kákossy László td 16.— 
Karay Ernő td.... ... ._. ._. — 8 . — 
Kardos László Eő. 6.—, Sz. 2.40 8.40 

Lugosi erdőig. WKa 4.90 
László Miksa lb. ... ._. — 5 7 . — 
Lojka Márton npt. 6.—, pk. 

1.35 - — 7.35 
Lampel Róbert Eő. . . 6 .— 
Özv. Lavotta Albertné ak. — 10 .— 

Matusovits Károly td 8 . — 
Maurer Antal td. ... 8 . — 

Netsch József td. ... 16 .— 
Novotny Vilmos Eő. 6.—, Sz. 

2.40, pk. - . 7 2 9.12 
Német István Sz. 2.40, pk. —.20 2.60 
Neuhöfer Sohn hd. 10.50 

Ökörmezői körjegyző hd... . ... 9.35 

Persián Iván lb. ... 5 1 . — 
Plauder Béla td. 16.— 
Postaigazgatóság pk. ... ... — 2 3 . — 
Pécsi közgyűlés áb. ... ... — 3 6 . — 
Pischl Pál ak. 12 .— 

Rózsay Rezső ak 10.— 
Rosenstingl Antal td 2 0 . — 
Rácz Imre td. ... — 6 .— 
Ringler Antal att. 10.— 

Átvitel 5478.16 
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Befizetések K 
Áttétel 5478.16 

Rajnoha Gyula Tt. 3.—, pk. 
—.10 3.10 

Reif Vendelin td. 16 .— 

Scholz Hugó td. ... 16.— 
Szenes József td. ... ... ... 16 .— 
Selmeczi főisk. Nt. I I . 54.—, 

pk. 1.18 55.18 
Stróbl Árpád td. 8 . — 
Simenszky Kálmán Eő. 6.— , 
* pk. - . 5 5 6.55 
Stéger Antal ak. ... — ... 5 .— 
Szöllősi Rezső td. ... ... ... — 2 0 . — 
Schaab Bálint td. 16.— 
Stippics Antal hd. . . . — 17.35 
Szántó Mihály áb.._ 10.— 
Schenk Ferencz Eő. ... 6 .— 
Szentendre város ak. 2 0 . — 
Sziklay Lajos ak. ... 16.— 
Szőnyi Sándor Eő. 6.—, pk. 

—.55 6.55 

Törzs Artúr td. ... ... 16 .— 
Török Béla td 16.— 

Átvitel 5747.89 

Befizetések K 
Áttétel 5747.89 

Tanádi Emil td. ... ... .... ... 16.— 
Trsztyánszky László Ert ... 9.80 
Turcz község hd. ... ... 17.23 
Tomka Kálmán Eő. 6.—, Sz. 

3.90, pk. —.55 ... 10.45 
Toldy Lajos ld. 7.20 

Urbanovszky Béla ak.._. 48 .— 
Újbánya város hd..._ ... .... 35.55 
Uhrmann Henrik Egy. ... ... 4 . — 

Varga Mihály Eő. 6.—, npt. 3.— 9. — 
Vaitzik Emil td. 8 . — 
Vámos Imre Sz. 2.40, pk. —.20 2.60 
Verbanasz István Sz. 2.40, pk. 

—.20 2.60 
Véssey Mihály td. 8 . — 

Wény János td 8 . — 

Zankó Emil td. 4 8 . — 
Zilah város ak.... ... ... ... ... 2 0 . -
Junius havi bevétel 6002.32 
Január—májusi bevétel ... 32806'56 

Összesen ... ... 38808.88 

ó£ ú$ 
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Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

A z 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, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételi 
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 husszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

M T o p t i k a i t á v o l s á g m é r áss e l . 
Á r © 5 f r t - t ó l f e l f e l é . 

HtiFÓ-asxtalokat néagésvonalzdltltal , aa6rö-
szalagokat, faátlalőkat. rajzeszközöket, terfl-
letmértiket (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési magtereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
cfáuz. és kii. udvari látszerész- és müszergyároa 

Bécs, (I.f KohlmarM 8.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. — 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen éa bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban éa legpontosabban teljééit. Mlnden-

I féle műszerből készletet tart. 
Valamennyi mérő műszereink Calderoni és Tsa budapesti czégtöl Is 

| beszerezhetők. Minden műszer ozégünkkei van ellátva. a. xn. 7> 

„Több forgatható gereblyeszer i i részszel biró, lekaszált mező
gazdasági termények forgatására szolgáló gép" czimü 1904. évi 
márczius hó 29-én kelt 31.150 számú magyar szabadalom szá
mára, az 1905. évi szeptember hó 28-án kelt 35.784. számú pót
szabadalommal együtt kerestetnek vevők vagy engedményesek. 
Szives ajánlatok „Z. 128." jelige alatt czimzendők: Rafael & Vltzek, 
Wien, /., Oraben 28. (5. II. 2.) 
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Az egykerekű kézikapáló ós töltögető eke. Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt fölülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem, hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, a nagyobb gyomokat az 
ekevas elvágja, azok az eke előtt 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 
korona. Síddel Károly örökösei gépgyára Győrött. (3. IV. 4.) 

Pályázat. A herczeg Esterházy kapuvári jószágának bérnök-
ségénél egy 5600 kat. hold kiterjedésű, többnyire égererdő keze
lésére f. évi október hó 1-vel egy főerdészi állás jött üresedésbe. 

Pályázhatnak, kik az akadémiát és az államvizsgát sikerrel 
végezték, kik az erdőkezelésben, a nemesvad-tenyésztés és a vadá
szatkezelésben kellő jártassággal birnak, azonkívül megkívántatik 
erőteljes életkor és a németnyelv birása. 

Javadalmazás a következő: készpénz 2400 K, tej 1825 liter, 
fa 40 köbméter, lakás természetben kerttel, uradalmi fogat hasz
nálata, faeladási jutalék és lőpénz, 5 % jutalék a tiszta jövedelem 
után. 

A folyamodványok augusztus hó 15-ig beadandók. 
(4. III. 3.) Kapuvári bérnökség. 

Faeladási hirdetmény. Nagyméltóságú gróf Esterházy Miklós 
Móricz ur csákvári uradalma (Fejérmegye) ajánlat utján nagyobb-
mennyiségü tölgy, bükk, gyertyán, hárs és kőris szálfákat ad el. 

Kívánatra az eladási feltételek megküldetnek. 
Csákvár, 1907 június 22-én. 

(6. III. 2.) Uraáalmi eráőhivatal. 
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H O L F E L D erdötanácsos-féle 
sflöSb v a d t a k a r m á n y, illetőleg 

öz-nyalafópor és öz-nyalatókö 
A téli etetéshez ajánljuk a gyakorlatban 26 éven 
át bevált s az aggancsképződésre, valamint a 
vad egészségére kedvezően ható (2 xv m 

vadtakarmányt ill . őz-nyalatóport 
HOLFELD erdő-tanácsos örökösei 
E i c h w a l d , Tep l i t z mel le t t (Csehország) 

Vizslakölyök. Ot darab választott német rövidszőrü vizsla-
kölyök eladó. Intézőség Sárpentele, posta Székesfehérvár. (8. III. 1.) 

Versenytárgyalási hirdetmény az ilva-lesvölgyi erdei vasút jármű 
berendezése és felszerelése tárgyában. Az ilva-lesvölgyi korlátolt 
közforgalmú 760 mm nyomtávolságú, gőzüzemű erdei vasúthoz 
szükséges járművek szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdetek; 

A szállítás tárgyát képezi: 
a) 3 darab személyszállító-kocsi 24 személy befogadására, 

beállítható tengelyekkel és kézifékkel, b) 6 darab fedett (zárt) 
fékes teherkocsi 6-o t hordképességgel, c) 40 darab erdei vasúti 
kocsi 6-o t használati hordképességgel, forgózsámolylyal, kézifékkel, 
és biztonsági rakoncza kocsitolással, d) 40 darab erdei vasúti 
kocsi, mint az előbbi c) pont alattiak, de fék nélkül. 

Az ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott s a pályázati fel
tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál folyó évi augusztus hó 12-én délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be. 
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Az ajánlatok akár az a—d) pontok alatt felsorolt összes 
tárgyakra, akár pedig külön-külön az alábbi két csoportra és pedig 
külön a személy- és fedett teherkocsik és külön az erdei vasúti 
kocsik szállítására tehetők meg. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, a kötlevél 
s ajánlattervezet és az egyes tárgyak leírását tartalmazó részletes 
szállítási feltételek a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság, székhelye: 
Besztercze — Besztercze-Naszód vármegye — Alsó külváros 27. sz. 
hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
illetőleg ugyanott minden egyes csoportra nézve 20 (husz) koro
náért megszerezhetők. 

Beszterczén, 1907. évi június hóban. 
(9. II. 1.) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetés. Báró Jósika Sámuel ur ő exczellencziája 
csákigorbói hitbizományi uradalmában a szurduki (Sz. v. v.) vasúti 
állomástól 6 kilométer (megyei ut mentén) távolságra 165 kat. 
hold kiterjedésű erdőségnek a faállománya — közte 7516 drb 
20—60 cm vastag tölgyfa — eladó. A fatömeg áll: 3974 - 8 ms tölgy, 
1412 m* cser, 8376 m% bükk műfából és 14.450 mz tűzifából. 

írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb f. évi augusztus hó 10-éig, 
ajánlott levélben, a felajánlott ár 10%-ának, mint bánatpénznek — 
amely lehet készpénz, óvadékképes értékpapír — melléklésével 
a hitbizományi uradalmi erdőgondnokság czimére Csákigorbóra 
küldendők. 

Ugyanitt az eladási és egyéb feltételek megtudhatók. 
Tulajdonos fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett 

ajánlatok közül szabadon választhasson. 
A meg nem felelő ajánlatoknak bánatpénzei legkésőbb f. évi 

augusztus hó 20-áig fognak az illetőknek visszaküldetni. 
Csákigorbó, 1907 július hó. 

(12) Báró Jósika hitbizományi uradalom eráőgonánoksága. 

Faárverési hirdetmény. 722/1907. sz. — A csikszentmártoni 
közbirtokosság nevében alólirottak ezennel közhírré teszik, hogy a 
birtokosság tulajdonát képező II. havasrész „Vaszokpatak" erdő
részében a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 76.047—905. sz. 



rendeletével megadott engedély alapján 182 -4 k. holdon meg
becsült 37.448 m3 gömbölyű luczíenyő haszonfa és 131 m3 göm
bölyű bükk haszonfa 187.460 K, azaz egyszáznyolczvanhétezer
négyszázhatvan korona kikiáltási árban 1907. évi július hó 22-ikén 
délelőtt 10 órakor, a községházánál megtartandó zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 
el fog adatni. 

Árverezők az árverés megkezdése előtt az árverést vezető 
elnök kezéhez, a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát bánatpénzben 
kötelesek letenni és az egy (1) koronás bélyeggel ellátott írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott összeg tiz (10) százalékának megfelelő 
óvadékképes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint az erdő fatömege 
becsértéken alól eladatni nem fog. 

Az árverési feltételelek és a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1907. évi július hó 2-án. 
Darvas Qábor Albert Mihály Éltes Mózes 

községi biró. birt. elnök. körjegyző. 
(10) 

Árverési hirdetmény. 87/907. kj. sz. — Melynél fogva ezennel köz
hírré tétetik, hogy a m. kir. földmiv. miniszter ur ő nagyméltóságának 
1905 január 4-én kelt 109.296/904. 1/36. sz. magas rendelete alap
ján Királynémeti község tulajdonához tartozó a „Hegewald" nevü 
dűlőben 2. sz. osztagnak 45 kat. hold területéről kihasználandó 
30.310 K 30 fill. becsértékü 609 db álló tölgytörzsnek zárt Írás
beli ajánlatok utján leendő eladására a versenytárgyalás 1907. évi 
augusztus hó 7-én d. u. 2 órakor fog Királynémeti község irodá
jában megtartatni. 

A zárt írásbeli és ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott 
ajánlatok a fent megjelölt napon és helyen az árverező bizottság
nál d. u. 3 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlathoz készpénzben vagy ovadékképes értékpapírokban 
a megállapított becsértéknek 10°/o-a bánatpénz gyanánt csatolandó, 
ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt számjegyekkel és szóval 
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is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni tartozik, hogy az árve
rési és részletes feltételeket ismeri, elfogadja és azoknak magát 
feltétlenül aláveti. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
valamint azok is, amelyek az árverési és részletes szerződési 
feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak vagy amelyek elkésve 
nyújtatnak be, figyelembe nem vétetnek. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a besenyői kör
jegyzői irodában megtekinthetők s az eladás tárgyát képező tör
zsekre nézve is ugyanott felvilágosítás szerezhető. 

Királynémeti, 1907. évi július 1-én. 
(11) A község elöljárósága. 

Pályázati hirdetmény. 1443/907. sz. — Hunyad vármegye tekin
tetes közigazgatási erdészeti bizottsága elnökének megbízása alap
ján a klopotivai kerületi erdőőri állásra 600 korona évi fizetéssel 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött és 40 évnél 
nem idősebb okleveles erdőőrök. 

A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók és 1907 augusz
tus hó l-ig az alanti hivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez csatolandó 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél, 
3. orvosi bizonyitvány, 4. szolgálati bizonyitvány, 5. erkölcsi bizo
nyitvány. 

A magyar nyelvnek szóban és Írásban való tudása elenged
hetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig előnyt biztosit a 
pályázónak, azért a folyamodó kérvényében ezen képességét fel
sorolni köteles. 

Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó minősítéssel 
biró kiszolgált katona altisztek és csendőrök kérvénye is figye
lembe lesz véve. 

Déván, 1907. évi július hó 5-én. 
(13) M. kir. állami erdőhivatal. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 2776/907. sz. — Szeben vármegyéhez 
tartozó Kisapold község 1907. évi augusztus hó 25-én d. e. 11 
órakor Kisapold községházánál megtartandó Írásbeli zárt ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a tulajdonát képező 
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2 0 : 8 1 kat. hold területén található mintegy 6488 db 14—28 cm 
vastag és mintegy 573 db 29—42 cm vastag tölgyfaállományt, 
mely 1758 m3 kéregnélküli haszonfára és 861 ms tűzifára becsül
tetett, adja el. 

Kikiáltási ár 24.576 korona. 
Szabályszerűen kiállított Írásbeli és a 10°/o bánatpénzzel ellátott 

zárt ajánlatok, melyekben ajánlattevők kijelentik, hogy az általuk 
ismert árverési feltételeknek magukat alávetik, az árverés meg
kezdése előtt a járási főszolgabiróhoz, mint az árverés vezetőjéhez 
nyújtandók be. 

A közelebbi feltételek a szerdahelyi m. kir. járási erdőgond
nokságnál és Kisapold község irodájában megtekinthetők. 

Az erdő Kisapold vasúti állomás közelében fekszik és a 
kihozatal nehézségekkel nem fog járni. 

Szerdahely, 1907. évi július hó 4-én. 
(14) A járási főszolgabíró. 

A t. erdészeti hivatalokhoz! 
BASTA JÁNO S 

s c h ö n b a c h i czégr (Éger mellett Csehországban), 
vonó-hangszerekhez h a b o s , illetőleg e r e z e t t 

^ h e g y i j u h a r f á t k e r e s 
Postamintát s a szállítható faanyag mennyiségének 

és árának megjelölését is kéri (10,000 kg.-kint hely
ben és bérmentve a megnevezendő vasúti állomásig). 

Ugyanez a czég elsőosztályu hangverseny- és zene
kari hegedűket, violákat, (mély hegedűt), gordonká
kat, bőgőket, cziterákat, gitárokat és könnyen kezel
hető fa- ós bádoghangszereket, húrokat, tel|esen fel
szerelt mester-hegedűket vonóval együtt, fatokokat 
(9—10, 12—15 frt-^rt), grammofonokat lemezekkel 
együtt olcsón szállít. Árjeg>zék ingyen s bérmentv'. 
Régi hangszerek kitűnően és olcsón kijavíttatnak. 
Régi hegedűket és gordonkákat ujak ellenében ki
cserélnek. (7 III 1) 
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Versenytárgyalási hirdetmény. Szatmár-Németi szab. kir. város 
közönsége az avasi bükkös erdőt, mely a jóváhagyás alatt álló 
üzemterv szerint 3621 - 5 kat. hold erdősült területből áll 7907 
agusztus 8 napján d. e. 11 óráig beadandó Írásbeli zárt ajánlat 
utján 20 évi kitermelés és 22 évi kihasználási idő mellett eladásra 
bocsátja. 

Eladási feltételek: 1. Vevő köteles az engedélyezés alatti 
türvölgyi iparvasut tényleges kiépítését az eddig felmerült költségek 
megtérítése mellett az engedély kinyerése után azonnal meg
kezdeni s ajánlatában a kiépítési időt jelezni, a vasutat az enge
délyezési feltételek szerint kiépíteni, üzemben tartani, kezelni, a 
szükséges kezelési épületekkel ellátni. A vasút felszereléseivel és 
forgalmi eszközeivel együtt a város tulajdonát képezendi s a város 
jogainak biztosítására szolgál, a szerződéses idő lejártáig annak 
tartama alatt azonban a vállalkozó korlátlan használatában lesz 
s minden haszna a vállalkozót illeti; a szerződési idő elteltével 
minden ellenérték nélkül a város használatába megy át. 

2. Az erdő kitermelése 1907 október 1-től kezdődik és tart 
20 egymásután következő éven át. A vágások sorrendjére, a 
kiszállítás ideje és módjára nézve az üzemterv és annak mellék
letét képező térkép irányadó. 

3. Ajánlat az erdő kitermelésére csak a vasút kiépítésével 
együttesen tehető. Az erdőkitermelés módját illetőleg az ajánlat 
vagy akként tehető, 

a) hogy a városi erdőhivatal által előirt egyes választékok a 
felsőfalusi állomási rakodón adatnak át a kitermelés és szállításért 
megállapítandó egységárak mellett; p. rönkfa 2 métertől 6 méterig 
40 cm vastagságig vagy 40 cm-en felül tömörméterenkint, I. II. 
oszt. hasábfa, dorongfa ürméterenkint, szén métermázsánkint, 
vagy akként, 

b) hogy az üzemterv szerint kihasználható összes anyag az 
ajánlattevőé és a városnak vételár fejében kat. holdanként bizonyos 
összeget ajánl, esetleg bizonyos mennyiségű faanyagot, külön meg
jelölve a mennyiséget az avas felsőfalusi állomáson, avagy .a Szat-
már-Szentvér állomáson való átadás esetére. Az ekként megálla
pítandó faanyagon kivül a többi összes kitermelendő tűzifára 
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Szatmár város közönségének elővételi joga kedvezményes ár 
mellett biztosíttatik. 

4. Azon ajánlattevőnek, aki a Szatmár-Németiben faipari gyárai 
létesít, előny biztosíttatik s igy erre vonatkozólag is határozott 
kötelező ajánlat teendő. 

5. A beérkezett ajánlatok közül a törvényhatóság szabadon 
választ s azok felett 1907 augusztus 12-én tartandó bizottsági 
közgyűlésén határoz. 

6. Minden ajánlathoz 20.000 korona biztosíték csatolandó 
készpénzben, helybeli pénzintézet betétkönyvecskéjében vagy 
óvadékképes állampapírokban, amíg a részletes szerződésben más 
intézkedés nem történik a biztosítékról. A fizetési feltételek köze
lebbről szintén a szerződésben állapittatnak meg. 

Az eladás tárgyát képező erdő ősbükkös, kevés juhar és 
elszórtan kőrissel és tölgygyei. Csak a 20 cm-né\ vastagabb fák 
vághatok. 

Az erdő Felsőfalu község határában fekszik. Részletes felvilá
gosítást ugy az erdő üzemtervi állapotáról, mint a vasút építésére 
nézve a városi erdőhivatal ád. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha a hirdetmény 
szerint érkeztek be és aszerint vannak felszerelve. 

Az ajánlatok városi tanácshoz intézve és czimezve küldendők 
be, a biztosíték a városi pénztárnál helyezendő letétbe és az arról 
szóló elismervény vagy nyugta az ajánlathoz csatolandó. 

Kelt Szatmár-Németiben 1907. évi július 8-án tartott törvény
hatósági bizottsági közgyűlésből. 
(15) A polgármester. 
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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. — I I . rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

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

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, ( I—IV.) és az 1885 -89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

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

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 f i l l . , nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVII I . ) évfolyam ára tagoknak 70 f i l l , nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXI I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az Erdészeti R e n d e l e t e k 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 I K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Érd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK H A Z I FAIPARA. Irta'Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

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

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. I r ta : Pech Dezső. Ara 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ara tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK A Z ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta : Bund Károly. Ara 4 K. 
Ó FELSÉGE N A G Y FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ara tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K. 

I I . f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ara 2 K. I I I . füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K-
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél 
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek : 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Ara 12 K, ill. 9 K-
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. I I . kiadás. A r a 6 K., ill. 4 - 5 0 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁST A N . Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 2 0 fill., ill. 9 0 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ara 8 K., 

il l . 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető 
„AZ ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor 

m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
ERDŐMIVELÉSTAN. Ir ta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDŐAKADEMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER

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

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 8 0 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
\ M A G Y A R ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1 8 9 6 . Magyar, német és franczia nyelven. 

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

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

ALT ALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 4 0 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. I I . kiadás. 1 8 9 1 . (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TARA I— 

X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ara : 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ. 
Ara 1 K. 2 0 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1 8 8 6 . Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELESE. Irta: Vadas Jenő 
Ára 5 0 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2 . szám. 

LEGELŐ ÉS HAVASGAZDÁLKODÁS. Ir ta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




