ERDÉSZETI LAPOK
AZ

ORSZÁGOS ERDÉSZETI

EGYESÜLET

KÖZLÖNYE
ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK
ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA
Szerkeszti
B U N D
K Á R O L Y ,
a F. J . r. L, egyesületi titkár.

ö

1907. év.

XXIV. F Ü Z E T .
8

XLVI-ik évfolyam.
:

M e g j e l e n i k m i n d e n hónap 1 . és 1 5 - i k n a p i á n .

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet
alapítottak, 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., A l k o t m á n y - u t o z a 6. s z á m .
(Telefon: 37—22)
A 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!

é

í*! Sffi^

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 4 0 — 4 8 K-, ha az átdolgozást igényel,
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 2 4 — 4 0 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 irják. 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 boriték nélkül) 3 0 példány után 16 oldalas ivenként
7 K-, 5 0 példány után 8 , 1 0 0 példány után 1 0 K.
Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 3 0 példánynál 3 K. 6 0 fill.,
5 0 példánynál 4 K.-val, 1 0 0 példánynál 5 K.-val többe kerül.

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK.
F i g y e l m e z t e t é s . 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.
A z O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6 . sz.)
a következő müvek rendelhetők m e g i

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 1 6 korona. Megjelenik minden hó 1-én
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron.
A Z ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1 9 0 8 . ÉVI ( 2 7 . ) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f.
postaköltséggel
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget.
A Z ERDŐŐR vagy A Z ERDÉSZET A L A P V O N A L A I KÉRDÉSEKBEN ÉS
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. V I I I . kiadás, 1 9 0 2 . Ára 6 K. 6 kor.
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik.
A Z ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ara
tagoknak 6 K., nem tagoknak 1 0 K.
ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet.
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — IL 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.
E R D E I FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ara tagoknak
3 K.,nem tagoknak 4 K.; 4 K. 4 5 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve
küdetik.
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" Szerkeszti :
BUND

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
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Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapító
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják.
S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t e n , L i p ó t v á r o s , A l k o t m á n y - u t e z a 6. sz., II. e m .
«
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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
s-c,
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adóreform-javaslatok erdőgazdasági
v i l á g í t á s b a n . *)
Irta Kaán Károly.

m. kir. joénzügyminiszter részéről a képviselőház
elé terjesztett adótörvény-javaslatok közül a jöve
delemadóról és a földadóról szóló törvényjavaslatok érintik
közvetlenül a magyar erdőgazdaság érdekeit.
Főleg a jövedelemadóról szóló az, amelylyel foglal
kozni óhajtok, mert az erdők fenntartásához, az okszerű
erdőgazdaság fejlesztéséhez fűződő fontos nemzetgazda
sági érdekek e javaslat készítésénél figyelmen kivül
maradtak.
Az erdőgazdaság nemzetgazdasági jelentőségét ezúttal
taglalni, azt hiszem, felesleges volna. Nem találom szük
ségesnek annak bizonyítását sem, hogy az erdők fenntar*) Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya e hó 20-án
tartandó ülésében fogja az adótörvény javaslatokat tárgyalni, eddig tehát hiva
talos állásfoglalás ez ügyben még nem történt.
Szerk.
Erdészeti Lapok
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tása és az azoknak tartamos és lehetőleg tervszerű gaz
dálkodás mellett való okszerű használata államgazdasági
érdek, melyet minden törvényes eszközzel támogatni szük
séges.
Ez olyan feltétel a magyar gazdasági politikában, mint
amilyen elsőrendű érdek, hogy minden törvényes eszköz
zel és mielőbb megfékezzük a nálunk annyira elburjánzott
rendszertelen erdőtarolást. Azt a lelketlen devasztácziót,
mely az erdőgazdaság létalapjait rombolja le, mert a törzsvagyont semmisiti meg és pusztulást hoz az erdőtenyészet
helyébe.
A jövedelemadóról szóló és immár a képviselőház
asztalán fekvő törvényjavaslat, mely az adóalapot a tiszta
nyereségben keresi, ezeket a szempontokat figyelembe nem
veszi és az erdőfenntartást istápoló, az okszerű erdőgaz
daság érdekeit elősegítő intézkedéseket nem tartalmaz.
Mellőzi ezenkívül azokat a tekinteteket, melyek a gazda
sági jövedelem megállapításánál nézetünk szerint figye
lembevételt kívánnak. Mellőzi ezeket annak daczára, hogy
ez irányban a külföldi törvényalkotások is szolgáltatnak
példát és annak daczára, hogy a Wienben, 1 9 0 7 . év május
hónapjában megtartott nemzetközi mező- és erdőgazdasági
kongresszus az erdőgazdasági adók és ezek között első
sorban a jövedelmi adó tekintetében is útmutató és köve
tésre méltó általános határozatokat hozott. Bizonyítjuk ezt
a következőkkel:
A jövedelmi adóról

szóló törvénytervezet

14. §-a,*)

*) A törvénytervezet 14. §-a igy hangzik:
A nyers jövedelemből nem vonhatók le különösen:
1. a 12. §. 5. pontja alá nem eső köztartozások;
2. az adóköteles által nyújtott ajándékok, adományok, segélyek és egyéb
efféle ingyenes szolgáltatások ;
3. azok az összegek, melyek a törzsvagyon gyarapítására, az üzem (üzlet)
nagyobbitására, tőkeemelésre vagy tőkeapasztásra, adósságok törlesztésére for
díttatnak ;
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mely taxatíve
kiszámitásánál
méből le nem
hatókként jelzi
gyarapítására,
fordíttatnak.

felsorolja az adóköteles tiszta jövedelem
az egyes jövedelemforrások nyers jövedel
vonható tételeket, 3. pontjában le nem von
azokat az összegeket,
melyek a
törzsvagyon
az üzem nagyobbitására, a tőke emelésére

Az erdőgazdaság törzsvagyonának legtekintélyesebb
részét az erdő faállománya alkotja. Uj erdőtelepítéssel
a
törzsvagyon gyarapodik.
Letarolt erdő újraerdősítése a
tervszerű gazdaság folyománya. D e ha egy birtokos elsilá
nyult legelőjét, vízmosásos földjét erdősiti be, ezzel az uj
erdőtelepítéssel fogalmaink szerint az erdőbeli törzsvagyo
nát emeli.
Az ily természetű kiadások államgazdasági nézőpon
tokból is tiszteletre méltók. Többnyire tekintélyesek is. De
mindenesetre oly természetűek, melyek a birtokos tiszta
jövedelmét a kiadások évében apasztják. Arra pedig, hogy
jövedelmet hozzanak, néha egy évszázad is eltelik. A hasz
not tehát legjobb esetben a harmadik generáció élvezi.
E kiadások már ilyen okokból, de nemzetgazdasági
jelentőségük révén is olyan természetűek, amelyek a tiszta
jövedelem megállapításánál levonásba hozandók.
És bár bizonyosra veszem, hogy a törvényjavaslat szer
kesztője a 14. §. fenn idézett 3. pontját nem ilyen kiadásra
4. az 5. §. 2. pontjában emiitett rokoni támogatások; továbbá a háztartás
keretében együtt adózók (3. §.) munkájának bérértéke vagy ellenértéke;
5. az adóköteles által üzletébe fektetett tőkéinek vagy a közös háztartáshoz
tartozó családtagoktól kölcsönvett tőkéknek általa használt kamata;
6. azok a költségek, melyeket az adókötelezett háztartására, hozzátartozóinak
(3. §.), valamint a háztartásában alkalmazott szolga- és egyéb személyzetnek
tartására és ellátására esetleg a saját gazdaságából vagy üzletéből vett termékek
és czikkek fogyasztásában fordit, nevezetesen lakásra, élelmezésre, ruházatra,
kiszolgálásra, gondozásra, neveltetésre, illetőleg általában a személyes szükség
letek kielégítésére felhasznál. A háztartáshoz tartozó családtagokra fordított ezek
a kiadások együttes adózás esetén (3. §.) akkor sem vonhatók le, ha az eltartás
még külön jogczimen is biztosítva van.
99*
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vonatkoztatja, mégis kívánatosnak látom, hogy ennek a
törvénytervezetben kifejezés adassék. Kívánatos, hogy a
tervezet 12. §-ában, ahol a jövedelemforrások nyers bevé
teléből levonható tételek soroltatnak fel,*) az efféle kiadások
is szerepeljenek, világos és félre nem magyarázható módon
*) A törvénytervezet 12. §-a igy hangzik :
Az adóköteles tiszta jövedelem kiszámításánál az egyes jövedelemforrások
nyers bevételéből a következő tételek vonhatók l e :
1. A nyers bevétel megszerzésére, (kitermelésére), biztosítására és fenntartá
sára fordított összes kiadások, ideértve a leltári vagyon karbantartására, pótlá
sára és kezelésére fordított kiadásokat is.
2. Épületeknél a rendszerint szükséges tatarozási s karbantartási költségek,
nemkülönben az épületek használatával járó vízvezetéki, kéményseprési, világí
tási, éjjeliőri, járdatisztitási s egyéb mellékköltségek, amennyiben az adókötelest
terhelik.
3. Az épületek, gépek, valamint az egyéb holt leltári tárgyak elhasználása
fejében eszközölt rendes évi leírások, amennyiben ezek az üzleti kiadások között
már elszámolva nincsenek. Ha a leirás nagysága ellen aggály merül fel, annak
összege a kivetés során — esetleg szakértő közbejöttével — állapítandó meg.
Értékcsökkenések pótlására szolgáló tartalékalap csak a nyilvános számadásra
kötelezett vállalatok kereseti adójáról szóló törvény szerint alakitható adózatlanul.
4. Az üzleti (üzemi) veszteségek, ide nem értve a nyers jövedelem kiszámí
tását megelőző évekből származó veszteségeket, melyek le nem vonhatók; továbbá
a beigazolt kamat-, járadék- és haszonbérveszteségek, a kárbiztositással nem fede
zett és a jövedelmet érintő elemi kárveszteségek.
5. A kár biztosítási dijak, továbbá az üzem (üzlet) folytatásával kapcsolatos
állami és községi (városi) közvetett adók, illetékek és vámok; végül azok a járu
lékok és összes költségek, amelyek a fennálló törvények értelmében a gazdasági,
ipari és egyéb alkalmazottak (cselédek) után fizetendők.
6. Bányavállalatoknál a társpénztárak részére, valamint az egyházi, iskolai
és a pótadók kivételével községi czélokra fizetett járulékok, továbbá a bánya
megyei intézmények, segedvájások, al- és megyetárnák költségeiben való rész
vétel és használt bányaszolgalmak kárpótlása, a bányamiveléshez szükséges bele
egyezését fizetett ellenszolgáltafások (termelési jutalékok), végül a bányamérték
— illeték és zárt — kutatmányi felügyeleti illeték.
7. A beigazolt és az adóköteles által fizetendő adóssági kamatok, a haszon
bérek és egyéb magánjogi czimen alapuló terhek, a telekkönyvileg bekebelezett
közadók és kincstári bérhátralékok után járó kamatok kivételével.
A részvénytársulatoktól, szövetkezetektől s hitelt nyújtó intézetektől felvett
és bizonyos évek alatt törlesztendő kölcsönök évi kamatának — változatlanul a
törlesztési idő egész tartamára — az az összeg veendő, mely a kötvényben
megállapított kamatláb szerint a kölcsönvett tőkeösszeg után egy évre esik.
8. Állami és általában a közszolgálatban alkalmazottaknál a szolgálati dij
és a nyugdijalapjárulékok, magánszolgálatban levőknél a nyugdijalapjárulékok,
valamint a tényleg fizetett életbiztosítási dijak, amennyiben egy adózónál
200 K-t, illetőleg a közös háztartás keretében együtt adózóknál (3 §.) 400 K-t
évenkint meg nem haladnak.
A szolgálati illetményekből, nyugdijakból és ellátásokból eredő jövedelem
megállapításánál az adósságok és 'ezek kamatai, valamint az egyéb magánjogi
czimen alapuló terhek figyelembe nem vehetők.
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körül írassanak. Ne támadhasson tehát senkiben kétség az
iránt, hogy a letarolt erdő újraerdősítése a leltári vagyon
pótlása
(12. §.), mig olyan területek befásitása, amelyeken
erdő nem állott, a törzsvagyon
gyarapítása.
Természeti rendellenességek (szél- és hótörés, szél
döntés, rovarkárok stb.) miatt az erdőbirtokos akarata elle
nére és nem erdőtermésként, de a tőke vagyonállagából
végrehajtandó fahasználatok értéke mint gazdasági veszte
séggel járó bevétel nem szolgálhat a megadóztatás tár
gyául és igy a 12. §-ban tárgyalt és a nyers bevételekből
levonható tételek között kellene szerepelnie.
Ez természetes, ha meggondoljuk, hogy az ilyen anyag
nem termés, hanem a törzsvagyon prédára jutása, mely az
erdőgazdaság későbbi jövedelmeinek apasztására befolyás
sal lesz.
És bár ezirányban a Wien ben ez esztendőben meg
tartott nemzetközi mező- és erdőgazdasági kongresszus is
állást foglalt, azt a törvénytervezetben figyelembe véve
nem találjuk. A nyers jövedelemből levonható tételek között
(12. §.) nem szerepel.
A 12. §. 6. pontja levonhatókul jelzi a bányavállala
toknál a társpénztárak részére forditott járulékokat. Miután
társpénztárak erdőgazdaságokban
is vannak, kívánatos,
hogy a 6. pontban a „bányavállalatoknál" szó után „és
erdőgazdaságokban" szavak is helyet foglaljanak.
A tervezet 16. §-a,*) mely a földbirtok jövedelmének
*) A törvénytervezet 16. §-a igy hangzik:
Önkezelés esetén a mező- és e; dőgazdasági üzem s a vele kapcsolatos jogok
jövedelmét a sajátgazdálkodás folytán tényleg elért tiszta nyereség alkotja.
A mező- és erdőgazdaság bérbeadása esetén a bérbeadó nyereségét a
haszonbér, a részéről fenntartott egyéb haszon, valamint a bérlő által netán
teljesítendő további szolgáltatások értéke alkotja, leszámítva ebből a bérbeadóra
nehezedő és e törvény szerint levonható kiadásokat és terheket.
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megállapítását írja körül, reánk nézve a legfontosabb és
részünkről az adott formában leginkább kifogásolható.
Ha e §-nak az önkezelést tárgyaló bekezdése a ter
vezett alakjában még megállhatna is, nem állhat meg adott
formájában a bérbeadásra vonatkozó intézkedés, mert erdő
birtokot bérbeadni olyan értelemben, mint a mezőföldet,
nem szokás.**)
Ugyané szakasznak az az előírása, mely a tényleg
elért jövedelem alapján rendeli becsülni a haszonbérlő
jövedelmét, szintén nem vonatkozhatik az erdőgazdaságra.
A hányadrészes bérletet, melyről e § ugyancsak említést
tesz, az erdőgazdaságban nem ismerik.
Az utolsó rendelkezés e paragrafusban, mely szerint
az erdő fájának eladása esetén a vételár teljes összegében
adóalapul veendő, adott formájában ellenkezik az ezen §
legelején tett azzal a körülírással, mely az erdőgazdaság
jövedelmét a tényleg elért tiszta nyereségben állapítja meg.
Az erdő fájának vételárát rendszeres gazdaságban
tetemes kiadások terhelik. Az teljes összegében adóalapul
nem vehető.
A törvénytervező bizonyára a rendszertelen erdőtaro
lásokra gondolt, midőn az erdő fájának eladásával nem
az erdőtermés kerül piaczra, de az adótárgy semmisül meg.
A tényleg elért tiszta jövedelem alapján becsülendő meg a haszonbérlő
jövedelme is, melyhez a birtokkal együtt bérbe vett lakásának haszonértéke is
hozzászámítandó; ellenben a bérösszeg és a bérbeadó részére vagy ennek nevé
ben teljesített bárminő szolgáltatás értéke abból levonandó.
Hányadrészes bérlet esetén mindkét fél jövedelmét a gazdálkodás folytán
elért tiszta nyereségnek reá eső része alkotja.
Az erdő fájának eladása esetén a vételár teljes összegében adóalapul veendő.
**) Tudomásunk szerint Magyarországon egyedül az Eszterházy herczegi
uradalom erdei voltak, több mint 25 évvel ezelőtt kötött szerződés alapján,
a mezőföldekéhez hasonlóan bérbeadva, de ott is szakítottak már ezzel az
okszerűtlen rendszerrel.
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Amikor tehát nem egy esetben államháztartási károsodás
következik be.
Ilyen körülmények között igazolt a szigorúbb meg
adóztatás. Ez azonban az adott formában kifejezve nincs.
Nem szorul ezek után bizonyításra, hogy a 16. §
gyökeres átdolgozást igényel.
Az erdőgazdaságnak a mezőgazdaságtól annyira elütő
természete nem ád módot a földbirtok-jövedelem együttes
és megfelelő körülírására. A szövegnek ezért kettéválasz
totta^ külön kell tárgyalnia a mezőgazdasági és külön az
erdőgazdasági jövedelem kérdéseit.
Az erdőgazdasági résznek módot kell nyújtania a
nemzetháztartás azon jelentős érdeke érvényesülésének,
mely feltétlen disztinkcziót kivan tartamos gazdálkodás,
szünetelő üzemben végzett gazdálkodás és rendszertelen
erdőpusztitás között.
A tartamos üzemben kezelt erdőbirtokra nézve az
erdőbirtok-jövedelem általános körülírása tekintetében nem
lehet kétség. Ez esetben ugyanis az erdőgazdaság és a
vele kapcsolatos jogok jövedelmét a tényleg elért tiszta
nyereség alkotja. E nyereség megállapításához a birtokos
a mindenéves anyagtermés átlagát — ahol rendelkezésre
áll — az üzemtervszerü megállapításokból szolgáltathatná,
mert ezúton mindenesetre ingadozás nélküli igazságos és
kétségbe nem vonható adattal járulna a tiszta nyereség
megállapításához.
Amint fennebb láttuk, az erdőbirtokot ugy, mint a
mezőgazdaságit bérbe adni nem szokás, de gyakori még
hazánkban, hogy a fatermést tövön vagy kész állapotban
előre több évre adja el a birtokos fakereskedőnek.
A törvényjavaslatnak a birtok jövedelmét körülíró
16. §-ában ily irányban intézkedések volnának szüksége-
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sek. Szerintünk ily esetben, vagyis ha tartamos gazdálko
dás mellett fürész vagy más ipari üzem bérletével vagy
anélkül, egy vagy több évre előre kerül értékesítésre az
erdő fatermése, ugy az erdőbirtokos nyereségét, mint adó
tárgyat a faanyagok minden éves vételára, a részéről fenn
tartott egyéb haszon és a favásárló által teljesítendő további
szolgáltatások értéke alkotja, leszámítva ebből az eladóra
nehezedő és a törvény szerint levonható kiadásokat és
terheket.
Szünetelő üzemben, vagy ehhez hasonló üzemekben
is folytatható, sőt bizonyos esetekben szükséges folytatni
okszerű erdőgazdaságot.
Az erdőbirtokosra ily esetben különös teher hárul az
által, hogy a használatok éveken át való szünetelése után
egyszerre értékesített fatermése révén birtokának, mely egy
részében mezőföldből is állhat, egész jövedelmi adója
magasabb adóosztályba kerül s igy aránytalan, sőt bizo
nyos mértékig indokolatlan adóteher nehezedik reá az
adókulcs fokozottan emelkedő arányai következtében.
A birtokosnak ezt az aránytalan megterheltetését azáltal
lehetne némileg apasztani, ha az ilyen szünetelő üzemben,
de okszerűen kezelt erdő tiszta nyeresége a progressivitás
mérséklése érdekéből a birtokos egyéb adóköteles jövedel
métől különválasztottan kerülne megadóztatás alá.*)
Ennek szükségessége természetesen csak azon évekre
jelentkeznék, amikor a szünetelő
üzemben
fahasználatok
tényleg eszközöltetnek.
Az ilyen intézkedés az okszerűen,
ha nem is üzemtervileg ellátott kisebb, úgynevezett paraszt
erdőgazdaságok istápolása érdekében volna kívánatos.
A hazánkban még jelenleg is oly féktelenül duló rend*) Dr. Endress javaslata a Wienben megtartott nemzetközi mező- és erdő
gazdasági kongresszuson.
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szertelen erdőpusztitások korlátozására már államgazdasági
érdekekből is szigorított intézkedéseket,
észrevehetően
súlyosabb megadóztatást kell sürgetnünk. A törvényszerű
erdőfelügyelet nézőpontjából feltétlen erdőtalajon álló erdők
tervszerűtlen olyan letárolása esetére, amikor tehát nem
az erdőtermés, de a jövedelmi adó tárgyát képező törzs
vagyon részben vagy egészben levágatik, azt kell kíván
nunk, hogy az adóévet megelőző naptári esztendőben
eszközölt fahasználatok anyagmennyisége, illetve azok
eladása utján elért és semmivel sem apasztható
tőbeli
teljes érték szolgáljon adóalapul és ez összeg a progreszszivítás teljes érvényesülése érdekében ne legyen külön
választható az eladónak az adó tárgyát képező egyéb jöve
delmeitől.
A feltétlen erdőtalajon álló faállományok rendszertelen
tarolása esetén az ilyen mértékű megadóztatás minden
esetre a minimális megtorlása az államgazdasági érdekek
ama nagy és évszázadosán érezhető sérelmének, mely az
erdőpusztitás által a nemzetháztartást éri.
Az intenzív állami erdőfelügyelet igénybevételével pedig
ennek keresztülvitelében semmiféle akadályt nem látunk.
Az erdőpusztitás ilyen súlyosabb és minden esetre
indokolt megadóztatásának logikus következése azon javas
latunk, hogy az üzemterv szeríí tartamos gazdaság
birtoko
sának az állam bizonyos keavezményt
nyújtson, elősegítve
ezzel is az erdőfenntartás érdekeit.
A tartamos gazdaságok mindegyike nem rendelkezik
hazánkban üzemtervvel. A tartamosság fogalmához fűzött
köz- és magángazdasági érdekek pedig ezt nagyon is
kívánatossá teszik.
Erdőgazdaságban, ahol az évi fatermés és az erdő
faállománya, mint törzsvagyon, egy és ugyanazon anyagból
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áll, a kellő körültekintéssel megállapított üzemterv nélkül
teljes bizonyossággal nem szabhatjuk meg az évi terme
lésnek azt az okszerű határát, amely mellett a törzsvagyon
állaga, mint az adójövedelem forrása veszélyeztetve nincs.
Államgazdasági érdek kivánná ezért, hogy az adó
jövedelem forrásának mindenkori fenntartását
garantáló
üzemtervszerü gazdálkodásnak a jövedelemadó megállapí
tásánál is bizonyos anyagi előnyök nyújtassanak, hogy ez
uton is serkentve legyenek a birtokosok a tervszerű gazdál
kodásra.
Minimális és nagyon okszerű kedvezmény gyanánt
tekintenők annak törvényes biztosítását, hogy a kormányhatóságilag
jóváhagyott
üzemterv
szerint kezelt és erdő
rendészeti
áthágás
miatt nem bírságolt
erdőgazdaság
jöve
delme minden esetben külön adótárgy
és a
jövedelemadó
megállapításánál
nem vonható kapcsolatba
a birtokos
egyéb
jövedelmével.
Erdőrendészeti áthágás esetén ez a kedvezmény
5 évre felfüggesztetnék.
Ha az üzemterv-készittetés tetemes költségeitől a képzett
erdőtiszt alkalmazásáig felmerülő sok, itt nem részletezhető
kiadásokat szembeállítjuk az erdőpusztitás költséget nem
kivánó és az államgazdaságra annyi kárral járó eljárásával,
méltányosnak fogjuk találni, hogy az okszerű erdőgazda
ságot űzők az állam részéről ezt a kedvezményt minden
esetre megérdemelnék.
Ezek volnának azok az intézkedések, melyeket a magyar
állam czéltudatos gazdasági politikája érdekében a jöve
delemadóra vonatkozó törvény végleges megállapításánál
figyelembevenni javasolunk és amelyekről az a vélemé
nyünk, hogy a nemzetháztartás lényeges sérelmével járna,
ha mellőztetnének.
A földadóról, vagy helyesebben

„a földadó

kataszter
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kiigazításáról és a földadó százalékának megállapításáról"
szóló törvényjavaslattal ezúttal részletesebben foglalkozni
nem kívánok.
Nem hagyhatom azonban felemlités nélkül, hogy az
uj erdőtelepítés nagy jelentőségét méltatva és figyelembe
véve, hogy a telepitett erdő csak több évtized után nyújt
hasznot, a külföld nem egy állama az erdővel beültetett
területeknek hosszabb időre földadómentességet biztosí
tott. Igy Baden 20, Ausztria 2 5 évre. Francziaországban
pedig 3 0 évig ily területek után a földadónak csak A-ét
fizetik. Elszász Lotharingiában a kiélt legelők kopárok,
szóval minden más művelési ágra nem alkalmas és erdő
vel betelepített terület 3 0 évre adómentes. Oroszországban
minden uj erdőtelepítés 3 0 évig, minden véderdő pedig
mindenkorra adómentességet élvez.*)
x

Kívánatos volna, hogy a földadót illető és már a ház
asztalára letett törvénytervezetből az efféle intézkedés semmi
esetre se hiányozzék, illetve a javaslat azzal végleges elfo
gadás előtt megfelelő helyen pótoltassák.**)
Az e r d é l y r é s z i b i r t o k r e n d e z é s r ő l , a r á n y o s i t á s r ó l és
t a g o s i t á s r ö l szóló t ö r v é n y e k m ó d o s í t á s a .
(Befejező közlemény.)

I

gen becses adatokkal szolgál a törvényjavaslat indokolása az
arányosítással űzött visszaélésekről, amelyek a hazai erdő
gazdaság történetének mindenkoron szomorú emlékei lesznek.
Az általános indokolás az arányositásról és úrbéri elkülönítés
ről szóló törvények igen tanulságos átnézetével kezdődik. Ugy az
úrbéri rendezésről, mint az arányositásról szóló törvényeink az
erdőre nézve a volt úrbéresek, illetőleg a kisbirtokosok birtok*) Dr. •Endress Forstpolitik.
**) Az 1875. évi V I I . t.-cz. uj erdőtelepítésnél eddig 20—40 évi földadó
mentességet biztosított.
Szerk.
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közösségét állapították meg. A birtokközösség egy különleges alakját
szabályozza az 1890. évi XVIII. t.-cz., amely a volt naszódvidéki
községek birtokviszonyaira vonatkozik. A közös ingatlanok ezen
a vidéken községi tulajdonba mentek át s mint ilyenek az egyéni
felosztás veszélyének nincsenek kitéve. Hasonlóan a községi vagyon
alakját öltötte a közös tulajdon a volt Királyföld, Teke és Bátor
községek területén, amelyek az arányositási törvény hatálya alól
kivonattak.
A magyar törvényhozás ekként a volt Naszódvidék oláh lakos
ságának és a volt Királyföld szászainak a közös és oszthatlan erdőés legelőterületben nagy és állandóan jövedelmező vagyont biz
tosított, amely az illető vidékek boldogulásának, a közszükségletek
fedezésének biztos alapja.
Ellenben a székelylakta vidékeken
egyfelől a belső legelők felosztásának semmi gátat sem emelt,
az erdőbirtokból a 100 holdon felüli, rendszeres és okszerű
gazdálkodásra az ottani viszonyok között alig alkalmas részeket
ki hagyta válni, sőt hivatalból indította meg az arányosítást és
emellett nem egészen szabatos szövegezésével a törvény alkalmat
nyújtott az erdőbirtoknak az ujraarányositások által való további
elaprózására.
Vájjon a székelységnek nem lett volna-e nagyobb hasznára,
ha az erdőbirtok és a legelők itt is községi tulajdonnak deklarál
tattak volna? Óriási vagyon állana akkor ma még rendelkezésre,
melynek teljes mérvű hasznosítását csak most, a székely vasutak
kiépítése után kellene megkezdeni. Igy ellenben ennek a tömérdek
vagyonnak javarésze potom pénzen néhány kereskedő kezébe jutott s
a nagy értékesítések oly időben vették kezdetüket, amidőn a jó
értékesítés előfeltételei a kellő közforgalmi eszközökben sem voltak
meg, nem is szólva az erdők tervszerű feltárásáról.
Mindig sötét pontja lesz a magyar törvényhozásnak, hogy
amig a nemzetiségek-Iakta vidéken erős kézzel hozzányúlt a birtok
viszonyok rendezéséhez, a Székelyföldön a közös birtokok szétzűllését csak most, úgyszólván a tizenkettedik órában igyekszik meg
állítani, most sem oly radikális módon, mint a Naszódvidéken és a
szászoklakta Királyföldön.
Ezen kitérés után vegyük fel ismét a törvényjavaslat indoko
lásának fonalát.
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A közös birtokok bomlása azzal vette kezdetét, hogy a legelők
felosztattak. Az 1871. évi LV. t.-cz. ugyanis a legelőre nézve fel
tétlenül, a havasokra pedig a többség kérelmére megadta a fel
osztás jogát, tekintet nélkül az egyes illetmények nagyságára.
Mivel pedig a nép az erdőt is havasnak nevezte, ez is felosztás
alá került. Hogy ez miként történt, annak legjellegzetesebb példája
ként az indokolás Kibéd községet emliti fel, ahol a különben is cse
kély terjedelmű illetmények akként hasittattak ki, ahány darabban
feküdtek az erdők. Voltak 50 öl hosszú és fél öl széles parczellák. Ez
volt legfőbb indoka annak, hogy az 1880. évi LV. t.-cz.-ben legalább
a havasokat és a „különálló, más müvelésre nem alkalmas" lege
lőket az erdőkkel egy elbírálás alá vonta. A mostani törvény
javaslat az u. n. belső legelők felosztását is korlátozza.
Az arányosítások a 80-as években a törvény szellemében
folytak. Csak a 90-es években' jelentkezett a közösségek szét
bontására való törekvés, eleinte olyképpen, hogy a közösben
maradt részesek telekkönyvi kiigazítási keresettel sikeresen változ
tatták át a közbirtokossági vagyont egyéni illetménynyé, anélkül,
hogy az úrbéri eljárás szabályait alkalmazták volna. (Ditró, Csikszentmárton.)
Csakhamar azonban megkezdődtek az ujraarányositások is.
Minden községben — mondja az indokolás — akadtak ügynökök,
akik fakereskedők, vállalkozók részére a 100 holdon aluli, közös
ségre kötelezett illetményesektől és az úrbéresektől megvásárolták
illetményeiket. Avagy maguk a közbirtokosok állottak össze
csoportokká és Íratták át színleges vásári szerződésekkel egy
csoportfőre jutalékaikat és ily módon teremtették maguknak
100 holdon felüli illetményeiket, amelyek elkülönítését a bíróságok
akadálytalanul teljesítették s maga a kir. Kúria is 1902-ig az ujra
arányositások megengedhetősége mellett döntött. Csak ekkor,
amikor az eljárás óriási hátrányai nyilvánvalóvá lettek és az arány
jog-vásárlók visszaéléseiket mindinkább szemérmetlenebbül űzték,
utasította el a Kúria Csikdánfalva közbirtokosainak ujraarányositás iránti kérését.
Ámde a Kúria ezzel csak önmagának hozott döntvényt, mert
ez, bár az Igazságügyi Közlönyben közöltetett, éppenséggel nem
akadályozta az erdélyrészi törvényszékeket abban, hogy ujraará-

1440
nyositási kereseteknek helyt adjanak. A fő ekkor az érdekeltekre
nézve csak az volt, hogy az elsőfokú végzést senki meg ne
felebezze, amit többnyire, habár állítólag nagy pénzáldozatok árán,
sikerült is elérniök.
Az arányjogok ára holdankint átlag 10—30 K között változott,
de igen gyakori volt az oly vásár is, ahol egy hold vágható
erdőt jelentő arányrész egy liter pálinkáért, egy pár harisnyáért
vagy néhány krajczárért kelt el. Az ügynökök az ily örökvásári
szerződéseket százával gyűjtötték össze és nyereséggel tovább
adták, rendszerint nagyobb fakereskedő cégeknek. E szerződések,
mondja a törvényjavaslat indokolása, értékpapírokként szerepeltek
és árfolyamuk van, mely a felső bíróságok egy-egy határozata
folytán emelkedik vagy esik. Ily szerződésekkel 5—6000 holdas
illetményekké egyesültek az apró használati
jogosultságok.
Tulajdonképpen az összevásárlás után is csak használati jogot nyertek
a vásárlók, az illetmények kihasitása ellenkezett az 1880. évi
X L V . t.-cz. 25. §-ával.
Az arányjogvásárlásoknak és elkülönítéseknek továbbá tág
teret nyitott, hogy az elsőfokú biróság ítéletei vagy az egyességek
az elkülönített illetmények megállapítását legtöbbször csupán a
működő mérnök feladatává tették és a közösségben maradó felek
között a részesedés arányát sem állapították meg. Ez is a mérnök
feladata volt, aki az érdemleges tárgyalás után alakult uj 100 holdas
illetményeket is kihasította, mindig a közösségben maradók rovására,
a törvény ellenére és a bírósági hatáskör csorbításával.
Az arányosítás a faárak emelkedésével egyidejűleg kezdte
szétrombolni a székelyföldi közbirtokosságokat és óriási területű
erdők letárolásához vezetett. Emellett a kis parasztbirtokosok nagy
jogsérelmet szenvedtek az aránykulcs hiányos megállapítása, a
külbirtokok beszámítása stb. által. Van község, mondja az indokolás,
amely milliókra menő károsodást szenvedett ily eljárás következtében.
Az arányrészeknek fent már emiitett ára mellett a kisbirtokosok
óriási módon károsodtak, a vállalkozók pedig szinte hihetetlen
nyereségre tettek szert. Az erdők kihasználása révén ugyan a
munkaalkalom rövid időre bőséges, de a gyorsított kihasználás
következtében csakhamar elapad ez a keresetforrás, amely semmi
képpen sem lehet kárpótlás azért az óriási vagyonért, amelytől
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a nép megfosztatott s amely észszerűen használva, mindenkori
jólétének és boldogulásának alapja lehetett volna. Igy azonban a
faüzérek kapzsisága a késő unokák jussát is csakhamar felemész
tette s visszamaradtak az óriási pusztaságok, melyeknek újra
erdősítése évtizedek munkája lesz.
A marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőség már 1899-ben
jelentést tesz a földmivelésügyi miniszternek és a közigazgatási
erdészeti bizottságoknak az arányosítással történő visszaélésekről
és azóta a közigazgatási és erdészeti hatóságok állandóan sürgették
a bajnak törvényhozási uton való orvoslását. Foglalkozott a
kérdéssel a tusnádi székelykongresszus és az Országos Erdészeti
Egyesület is, mindkettő 1902-ben. De érkeztek a kormányhoz az
érdekelt községekből is feliratok, panaszok, összesen több mint
150, mindegyik százakra menő aláírásokkal. Az aláirók között első
helyen állanak a közbirtokosságok vezető elemei, akik a kérvény
ben tiltakoznak a közösségek felbontása ellen, de az ügyiratok
között fekvő szerződések szerint mint arányvásárlók és elkülönítésre
igényt tartó felek lepleződnek le!
Az összevásárlás arányaira nézve a következő jellegzetes
adatokat emeljük ki a törvényjavaslat indokolásából: Van község,
amelyben a lakosok száma 4224, ahol a 12.972 holdat kitevő
közös ingatlanból 5 — 1 0 egyén 9000 holdat egyéni tulajdonná
változtatott át. Egy-másik községben, ahol a 13.592 hold közös ingat
lanból néhány egyén részére 10.000 hold különittetett el mint
egyéni birtok, a fennmaradó 3592 holdon 6 1 4 6 lakos fogja gyako
rolni a közös használatot. Ismét másutt 3793 hold közös határból
2600 hold lett egyéni tulajdon. A fennmaradó 1193 holdon 5105
lakos gyakorolná a közös használatot.
Az indokolásnak ez a fejezete igy végződik: A tulajdon
közösségek megbontása tehát nem hozott létre előnyös változást
a fölbirtok megoszlásában. A parasztbirtokosok állandó jellegű
közösségeit átváltoztatta egy-két ember magántulajdonát képező
nagy birtokká. Latifundiumokat teremtett ott, ahol azok nem
voltak. Paraszt exisztencziák nyomán épített fel nagy vagyonokat.
E változások hatásai ma még nem mutatkoznak a maguk intenzivitásában azért, mert a fatermelés munkabérek fejében ideigóráig pótolja az elvesztett használatot; de az elvesztett tulajdont
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nem lesz képes pótolni és a felosztott területek elértéktelenednek,
kopárokká, pusztákká válnak.
Az indokolás egy további fejezete az arányosítás előtti
állapotokkal foglalkozik, amelyek lényege az, hogy a belsőség
felépítésével, a „füst" szerzésével jogot nyert a községi lakos a
közös haszonvételekhez. A használat mértéke az egyéni birtok
terjedelméhez képest változott; de a legkisebb részes is kapott
akkora failletményt és legeltetési jogot, amennyi gazdasági
igényének megfelelt. Ez a közös használat joga kötötte oda a
legkisebb birtokú községi lakost is a község társadalmához, a
földhöz és fajhoz.
A gazdasági helyzet, a műveltség azóta mit sem változott,
semmi sem indokolja tehát a közösségek megbontását, legkevésbbé
akkor, amikor bőséges tapasztalatok mutatják, hogy az ily közös
ségek átváltoztatásánál az elmaradt tudatlan tömeg martaléka lesz
egy pár élelmesebb községi lakosnak, sőt ezek a körülmények a
vagyon némi megkötését és gyámkodás alá helyezését teszik
szükségessé, amit éppen a szóban forgó törvényjavaslat czéloz.
Hogy ez a gyámkodás mily szép eredményekhez vezet, arra
nézve az indokolás hivatkozik a naszódvidéki erdőkre, amelyek
teljesen elhanyagolt állapotban vétettek 1890-ben állami kezelés
alá. Nem lesz olvasóinkra nézve érdektelen az ottani gazdaság
eddigi eredményeit, amelyek az első évek nehézségeire való tekin
tettel valóban kiválóak, megismételni.
Az összesen 273.999 hold községi erdőből a 44 község részére
kihasittatott közvetlen használatra 59.192 hold, együttesen kezel
tetik 214.807 hold. A gazdaság eredménye az 1890 óta eltelt
16 évre vonatkozólag a következőkben foglalható össze:
1. Az 1890. évi XVII. t.-cz. alapján kifizettek a
br. Kemény-családnak...
2. A községek adóhátralékai és más tartozásai
fejében
...
3. A községek osztaléka 15 év alatt (évenkint
átlag 263.518 K)
4. Vasúti részvényekbe helyeztetett
5. Fönnálló aktiv követelések . . .

674.000 K-át.
960.000
3,952.770
1,073.500
356.790

„
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6. Ingatlanok leltára . „
7. Ingók leltára

...

... ... ...
... ...

711.806 K-át.

__. . . . . . . . . .

98.517

„

8. Üzemi berendezések, fürésztelepek, iparvasutak,
vízmüvek

3,500.000

„

Összesen ___ ___
Levonva a tartozást

11,327.383 K
489.256 „

Marad a 16 év tiszta jövedelmeként

10,838.127 K.

Vagyis holdankint és évenkint 3 K 15 fill.
A birtokközösségek együttartása mellett a törvényhozásnak
gondoskodnia kellett azok szervezéséről és ügyvitelük szabályo
zásáról is. Ez azonban az 1898. évi X I X . t.-cz.-ben már megtörtént.
Az indokolás azzal végzi, hogy „ne legyen ez a kényszerű
birtokközösség elviselhetetlen teher, lekötöttség, de a benne rejlő
szövetkezeti szellem ébrentartásával a községi gazdasági, társadalmi
élet biztos talapzata, úgy amint a múltban volt".
Ugy legyen!

A japáni törpefa-kultura.

I

smeretes a japániak előszeretete minden iránt, ami kicsiny.
A kis arányú, picziny dolgok mintegy művészies karakterrel
birnak előttük, megigézik, vonzzák őket.
Például a kertészetben. A mi európai fogalmaink szerint a
kert téres gyep, tavakkal, szerteszét ágazó utakkal. A japán
ellenben oly kerteket tervez, minden minucziózus részlettel, melyek
nem nagyobbak egy közönséges ebédlőasztalnál. És ez a leg
apróbb részletekig kidolgozva nemcsupán ablakdisznek, pillanatnyi
kedvtelésül, hanem állandó alkotásként, mely nemzedékről-nemzedékre fennmarad.
Alig szenved kétséget, hogy a japánoknak ez a passziója
a diminutiv tárgyak, a miniatűr kertészet iránt volt az, mely ízlé
süket a törpe fák kultiválása felé fordította.
Természetesen minden kertész és erdész előtt könnyű feladat
egy fát elcsenevésziteni nyesés és táplálék elvonása által. De ez
Erdészeti Lapok

100
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az eljárás formátlan nyomorékságra vezetne, már pedig a japánok
törpe fái nem ilyenek. Törzseik, ágaik a magas kor minden külső
jelét mutatják, gyökereik a föld felett görbén csavarodnak. Való
ságos eleven miniatűr utánzatai az erdő fáinak.
Ennek a mesterségnek a titka igen régi. Eredetéről nincsenek
emlékeink, de titka fiuról-h'ura száll néhány családban, mely óva

197. kép. 45 éves vörösfenyő.
tosan őrzi. Tokió külvárosában a fa-művészek egész kis, huszharmincz házból álló kolóniát képeznek s onnan küldik szét művei
ket az egész világba.
Hajdanta a fákat kizárólag Khinába exportálták, hogy házak
és kertek díszeiül szolgáljanak. Ma, ugy látszik, a mennyei biro
dalom lakosainak izlése megváltozott. De a Tokió körüli kis
gyarmat ma is virágzik, mert utóbbi időben nagy keresletök tá
madt a nyugatról. Különösen Amerikában és Angliában a törpe
fák nagy kedveltségnek örvendenek, mint igen elmés és divatos
asztaldíszek.
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Alig néhány beavatott tudja, hogy ezek az apró fák hogyan
jönnek létre. Valószinü, hogy a törpe fák nevelésének egyik leg
lényegesebb kelléke a nyugati ember előtt majdnem ismeretlen
türelem és kitartás. Ötven évet mondják a legrövidebb időnek,
amely alatt egy igazi tökéletes példány előállítható. De a leg
kiválóbb példányokhoz egy emberélet is rövid; a művész csak
megkezdi, de a mű befejezése fiára vagy unokájára marad.
Törpe fák magról, vagy pedig, ahol ez nem czélszerü, gon-

198. kép. 85 éves vörösfenyő.
dosan válogatott gályákról neveltetnek. Amint a fiatal ültetvény
nőni kezd, szakadatlan gonddal ápolják és már élete kezdetétől
természetes hajlamait aláigázzák a gazda vasakaratának, minden
ág, minden levél amint előbukkanik, a legszorgosabb vizsgálat
tárgya lesz. Szabad-e nőni hagyni, s ha igen, mily irányban ?
Nem tanácsosabb-e lenyesni, s a növést más helyen segíteni e l ő ?
Egy tuczat hason'ó kérdés áll a japán művész előtt, s ezeknek
helyes megoldásától függ a fa jövőbeli értéke. Mert a fának, hogy
tökéletes legyen, hiven kell hasonlítania az életnagyságúhoz
alakra, egyensúlyra.
100*
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Ámde a művésznek hétszázados tapasztalat áll rendelkezésére,
s ezzel végtelen pepecslő gondot párosít. Gyakran irgalom nélkül
nyesi, csipkedi fáját, de mindig tervszerűen és vigyázattal. Olykor
dróttal vagy faháncscsal kényszerit egy rézsut álló ágat ren
des helyzetébe. Aztán két-három év múlva, mikor már a ferde
hajtás teljesen helyre van hozva, a kötelékek alól feloldja. Időről
időre a fát gondosan uj cserépbe ülteti s ilyenkor a gyökereket
mindig alaposan megvizsgálja, mert ezek épp oly figyelemben
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199. kép. 125 éves fenyő.
részesülnek, mint az ágak. Felesleges rostokat levágnak, a fő gyö
kérszálakat felszabadítják és gondozzák s az egészet aztán uj
talajba teszik át.
Szóval mindent elkövetnek, hogy a fa életét a lehető leg
szűkebb határok közé szorítsák. Végre, évekre terjedő szüntelen
gondozás után a fa kezd engedelmeskedni mestere érintésének.
Elveszti azt a tulajdonságát, hogy izmos és messze kinyúló ága
kat hajtson. Levelei parányiak lesznek, s a törpe ágakhoz ará
nyosak. A szabadságáért folytatott harczban megadja magát kegye
lemre, s engedelmes és alkalmazkodó lesz.
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Erdei fákon kivül, milyen a tölgy, juhar, éger és kőris, sok
más fajú fát is alávetnek a törpitésnek. Japánnak minden honi
fája és számos importált faj képviselve van ily miniatűr fácskákban. A legszebbek az apró gyümölcsfák: cseresznye, szilva, alma,
mely, kivált ha virágzik, a legkedvesebb hatást kelti az asztalon.
Ellenállhatatlan báj van ezekben a törpe fákban. Ha először

200. kép. 1697. évben ültetett juharfa. (Magassága mintegy 93 cm.)
látjuk, nem tudjuk, nevessünk-e, vagy komolyak maradjunk. A fa oly
nevetségesen kicsiny és jelentéktelen. Pedig élt és virágzott, mi
kor még nagyapáink karon ülő csecsemők voltak.
Sokak előtt talán ízléstelennek, hogy ne mondjuk ellenszen
vesnek tűnik fel a fák ilyen kezelése. De ez a benyomás
félreértésből származik. Ha csak mint fákat tekintjük, e törpe
csemeték bizonynyal a természetellenesség megtestesülései. De
a japán lélek előtt nem annyira fák ezek, mint festmények. Már
pedig — ezt hozza fel a japán művészete védelmére — kinek
jutna eszébe kicsinyelni a tájfestészetet azért,
mert hegyei
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nem mértföld magasak. A táj képfestészetben sem oly nagyok
a hegyek és folyók, mint a természetben, ott is csak miniatűr
ábrázolatok, mint a törpe fák.
Ebben persze a mi felfogásunk szerint tévedés van, mert
a festőművészetben a távlat törvénye uralkodik, ott a tárgyakat
nem a természeti környezethez viszonyítva szemléljük, hanem egy
eszményi elhatárolásban, vagyis énünk mintegy beleolvad a művé
szeti alkotásba s annak külön világába. Viszont azonban, ha tud
juk, hogy a japán művészet nem ismeri a perspektívát, akkor
egészen logikusnak kell elfogadnunk ezt az okoskodást.
Nem térünk ki azonban a kérdés művészi oldalára. Annyi
bizonyos, hogy a japán izlés e téren is meghódította ma a nyuga
tot s a legszebb és legrégibb japán törpefákat ujabban Angliába
viszik, hol magángyűjtők birtokába jutnak, vagy pedig eladásra
szánva, kirakatokba kerülnek. A vevőkkel azonfelül tudatják, hogy
fáikat bármikor csekély havi költséggel „fa-ispotály"-ba küldhetik,
ami fölöttébb hasznos dolog, mert az értékes fa-törpék életét
mindenféle kórság fenyegetheti, amelyekből rövid időn át való
szakértői kezelés folytán felépülhetnek. Oly fontos tehát ez
a gyógykezelés és oly szoros kiegészítő része a fával való keres
kedésnek, hogy pár év előtt egy vállalkozó japáni törpefanevelő
czég, Segiro Takegi Európában egy ily intézetet rendezett be
Actonban.
Ami a törpefák árait illeti, azok sokban függnek a fa korá
tól, terjedelmétől és alakjától. Egy Vilmos és Mária uralkodása
korából való jól kifejlett veterán juharfáért például 700 korona
nem magas ár. De egy helyes kis tölgyfa, mely csak 86 nyarat
számlál maga mögött, már 300 koronáért is kapható, egész fiatal,
40 év körüli fácskák pedig csak néhány forintba kerülnek.
De ezek a normális árak eltörpülnek azokhoz az összegekhez
képest, melyeket rendkívül magas korú és tökélyü fákért adtak.
Egy háromszáz éves thujának ára például száz arany. Egy juhar
fát különös alakú, szeszélyes törzsképződéséért pedig 80 aranyra
becsültek.
Hozzá kell tennünk, hogy ezek a magas áru fák nem nagy
keresletnek örvendenek Európában, ahol nem igen tudják még meg
érteni, hogy groteszk alakú vagy kivételes korú fákért mért adja-
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nakki annyi pénzt, bármilyen artisztikus becsük legyen is. Véleményünk
azonban módosulna, ha figyelembe vennők, hogy a művész mily
sok időt és fáradtságot kénytelen egy oly bizarr példányra fordí
tani, mennyit kell vele bíbelődnie. Japánban, hol a törpefakultuszt igazi művészetnek tekintik, egy-egy jelesebb példányért
szívesen fizetnek bármily árt.
Ezek a különleges fa-furcsaságok sokszor madár vagy állat
után vannak mintázva s ugyanegy edénybe ültetett három, négy
vagy még több fa összefonódásából származnak. Egyik legközön
ségesebb forma egy kifejlett fán néhány egyforma ágat választani
ki. Mindeniknek alsó végéből egy héj-gyürüt eltávolitnak, s a le
hántott részt valami agyaggal veszik körül, amelyet mohával fed
nek be, s az egészet dróttal vagy faháncscsal körülkötözik. A mo
hát és agyagot szünetlenül nedvesen tartják s a fa neme szerint
módosuló három hónap vagy két év letelte után az ág gyöke
reket ereszt az agyagba. Az egész idő alatt nagy gondot fordí
tanak a növésre, ugy hogy mikor végre a gyökeret eresztett ág
elválasztatik az anya-fától, már a kezelés előrehaladott stádiumá
ban van. Három-négy ily ágat, mely most önálló fává lett, együvé
ültetnek egy alkalmas földdel megtöltött szük edénybe, s a neve
lést és kezelést folytatják. Ily módon a különcz fák létrehozására
szükséges idő lényegesen megrövidül, de még igy is harmincznegyven évig eltart, mig a fa tökéletes lesz.
Nálunk még nincs piacza ezeknek az érdekes speczialitásoknak, ugy látszik, ízlésünk nem követi ebben a japánit. De mint
az emberi találékonyság, ipar és szorgalom példája, mégis számot
tarthat érdeklődésünkre a japán törpefa-tenyésztés.
V. S.
c2t

Előfizetési f e l h i v á s „Az E r d ő " c z i m ü

lapra.

Felkérjük t. olvasóinkat, hogy az Országos Erdészeti Egyesület
nek Az Erdő czimü, havonkint kétszer megjelenő lapkiadványára
előfizetni és azt az erdészeti altisztek, erdő- és vadőröknek elő
fizetésre ajánlani szíveskedjenek.
A lap czélja tudvalevően az erdészeti és vadászati szakis
mereteket, valamint a mezőgazdaság és állattenyésztés, halászat stb.
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köréből vett tudnivalókat oly terjedelemben tárgyalni, amint arra
kis erdők birtokosainak és kezelőinek, valamint erdészeti és
vadászati altiszteknek szükségük van. Emellett szórakoztató rova
tokkal is bir a lap.
A műszaki segédszemélyzet oktatására és nevelésére hivatott
erdőtiszteknek a lap tartalmáról szintén tudomással kell birniok,
kivánatos tehát, hogy az erdőtiszti körökben is minél nagyobb
elterjedéssel birjon és onnan minél többen lépjenek a lap munka
társai közé.
A Sugár Károly és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek szer
kesztésében megjelenő lap előfizetési dija egy évre 4 K, mely a
Franklin Társulat czimen küldendő be. (Budapest, IV., Egyetemutcza.)
c2? < ^ c J Í

FAKERESKEDELEM.
A pénzválság és a f a k e r e s k e d e l e m . A faáraknak azt az
örvendetes emelkedését, amely az utóbbi években észlelhető volt,
a közelmúltban komoly veszedelem fenyegette. Nem mintha a
faüzlet maga romlott volna meg, mert hiszen a fafogyasztásban
lényeges változás nem állott be, hanem mert az általános pénz
drágaság következtében sok saját tőkével nem rendelkező favállalattól hitelezői megvonták az azelőtt bőségesen kínált hitelt. Amikor
pedig egyes vállalatok fizetésképtelenek lettek, a hiteltnyujtó
bankokban a bizalom is megrendült a faüzlet iránt, ami még
nagyobb bajok kútforrása lett.
Igazán sajnálatos lett volna, ha ezen pénzügyi krízis követ
kezményeképen virágzó fakereskedelmünkben az erdőgazdaságra
is visszaható oly visszaesés állott volna be, amely csak hosszabb
idő múlva lett volna kiheverhető. A pénzpiacz kedvezőbb hely
zete és az a körülmény, hogy a fizetési zavarokba került nagyobb
vállalatok ügye a békés rendezés utján van s elvégre a bankok
is saját érdekükben kénytelenek lesznek a megvont hitelt —
habár gondosabb mérlegelés alapján — újból megnyitni, arra a
reményre jogosít, hogy fakereskedelmünk csakhamar ismét rendes
mederbe kerül és a mostani válságnak mélyebbreható következ
ményei nem lesznek.
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A múlófélben levő válság okait érdekesen és elismerésreméltó
őszinteséggel tárgyalja Székely Ignácz, a Magyar Fakereskedő
szerkesztője „A pénzválság és a fakereskedelem" czimü röp
iratában.
A szerző reámutat arra a nagy áremelkedésre, amely az utóbbi
évek nagy fakereslete és a dráguló munka- és fuvarbérek követ
keztében beállott. Az 1902. és 1907. évekre vonatkozó árakat
érdekesnek tartjuk ideiktatni:

a) Puhafa-ezikkek:
Osztályozatlan

luczfenyő deszka :

Budapesti piaczi árak
1902-ben 1907-ben
per köbláb
1-66 K
8—12"
Erdélyi
1-20 K
1-46 „
102
5— 7"
1-44 „
8—12''
Felsővidéki
1-12
1-32 „
0-96
5— 7"
Osztályozatlan jegenyefenyő'-deszka :
Budapesti piaczi árak
1902-ben
1907-ben
per köbláb
1-34 K
8—12"
Erdélyi
0-98 K
5 — 7"
1-24 „
0-88
8
—
1
2
"
1-28 „
Felsővidéki
0-92
0-82
1-16 „
5— 7"
0-84
Lécz és zárlécz.
1-28 „

b) Keményfa-czikkek:
Piaczi árak
1907-ben
1902-ben
per köbméter
Szlavóniai tölgyexportrönkök
... ... ...
70- - K
140-— K
70-— M
Magyarországi tölgyexportrönkök ___ . . .
45tt
Tölgyfriz, széles . . . . . . . . . ... ___ . .
84110-—
tt
tt
Tölgyfriz, keskeny^.. . . . . . . . . .
_
76100-—
tt
tt
104130-—
Párisi áru I. (oszt.) . . .
... ... ... ...
tt
1/
90-—
64- — n
Merkantil deszkák... . . . . . . . . . . . . . . .
tt
I. rangú tölgytalpfa (darabja)
...
35'50 II
tt
52-— 11
Bükkfadeszka gőzöletlen . . . . . . . . . . . . . .
38- '
tr
58-— tt
Bükkfadeszka gőzölt . . . _ . . . . . . . . . . . . .
44tt
Bükk-hasábfa per waggon
__
144210 — tt
tt
Az árak budapesti, illetőleg fiumei paritással értendők.
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Az áraknak ez az emelkedése, nemkülönben néhány jó aratási
eredmény a fakereskedelem rendkívüli fellendülését eredményezte
A faüzlethez azonban általában nagy forgó tőke kell, mely csak
hosszabb idő múlva térül vissza, a múlthoz képest azonban ez a
forgó tőke ujabban még mintegy 50°/u-kal emelkedett, mert a
munkások és a fuvar drágább lett és a fa kiszállítására szolgáló
berendezéseknek nálunk rendszerint a fakereskedőt terhelő költ
sége emelkedett annál is inkább, mert a fuvarerő hiánya ujabban
igen sok helyen arra kényszeríti a favásárlót, hogy vasutat építsen.
Ily viszonyok között nagy szerepe jutott a hitelnek a fakeres
kedelem terén, de ez a hitel könnyen volt kapható, sőt kínálták,
mert a faüzlet mint jól jövedelmező kereskedelmi ág volt isme
retes. A bankok szívesen finanszírozták a faüzleteket és váltóikat
szívesen leszámítolták. Ezek a váltók természetesen nem váltattak
be az esedékesség napján készpénzzel, ez csak az üzlet későbbi
folyamán, amikor annak bevételei szaporodnak, a befektetések pedig
jórészt befejezvék, történt.
A hitel bőséges kínálata (ügynökök utján is) sok vállalkozót,
aki saját tőkével úgyszólván egyáltalában nem birt, arra csábított,
hogy a „nagytermelők" sorába lépve, nagyszabású, erejét felül
múló üzletekbe bocsátkozzék, melyeknek a hitelviszonyoknak ked
vezőtlenebbre fordultával össze kellett roskadniuk, annál is inkább,
mert a bankok drágán adták a pénzt és busás kamaton kivül rend
szerint még a tiszta nyereségből is részesedést kötöttek ki maguknak.
Székely a hazai fatermelési vállalatokba fektetett tőkét 150 millió
koronára becsüli, mely összegből legalább lOOmilliókoronaatartozás.
A részvénytársasági alapon szervezett s általában azok a
czégek, amelyek csak egy bank hitelével éltek, nagyobb megrázkódás nélkül estek át a válságon, mert az illető bankok nagyobb
összeggel lévén érdekelve, ellenőrizték az üzletmenetet és saját
érdekükben óvakodtak azt a hitel teljes megvonásával tönkretenni.
Sokkal rosszabbul jártak az oly czégek, melyek több hitelezővel
birtak, mert ezektől a hitel megvonatott és a tartozás rögtöni
visszafizetése követeltetett. A legkedvezőtlenebb helyzetben azonban
azok voltak, akiknek üzlete úgyszólván tisztán szívességi váltók
utján beszerzett tőkére volt alapítva. Ez már nem tartozik a reális,
tisztességes üzletek körébe és Székely Ignácz kemény szavakban
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jellemzi azt a könnyelműséget, amelylyel oly czégeknek is nyúj
tottak bő hitelt, amelyek arra a kereskedői tisztesség hiánya folytán
érdemesek nem voltak.
De ha már ilyenek voltak a viszonyok, akkor nagy hiba volt
a hitelezők részéről a korlátlan bizalom teréről minden átmenet
nélkül a teljes bizalmatlanság másik szélsőségébe átcsapni, mert
erre okot maga a faüzlet nem is szolgáltatott.
A mostani válság Székely szerint nem volt üzleti válság, hanem egy
ideig pénzválság, amely azonban most már a bizalom válságává lett.
A válság tanulságait Székely a következőkben vonja l e :
Ne forduljanak a fakereskedők a szükséges hitelért több pénz
intézethez, hanem lépjenek egygyel állandó összeköttetésbe, a
szívességi váltók rendszere pedig érjen véget, helyettük az
őszinteség és kereskedői tisztesség fogalma emelkedjék arra a
magas színvonalra, amelyen a nyugati külföldön áll.

*
Ezekben ismertettük Székelynek röpiratát, amely a helyzet
teljes ismeretén alapul. A helyzetrajzhoz tehát nincs hozzátenni
valónk. De az orvosszerek sorát egy lényeges tényezővel tudjuk
gyarapítani. A faüzletet mostanában a szükséges befektetések
teszik nehézkessé, ezek kötnek le nagy tőkéket hosszabb időre,
ezeket kell néhány évi üzletíartam alatt amortizálni.
Nem természetesebb-e, hogy ezek a beruházások az erdőbir
tokot terheljék, amely azokat nemcsak egy vállalat során hasz
nálja, hanem kellő kivitel mellett állandóan értékesítheti s igy
hosszabb idő alatt is törlesztheti a befektetett tőkét?
Nem szól-e a mostani válság tanulsága is az általunk propa
gált házi kezelés mellett, amely mentesiti a fakereskedőt a reája
terhes befektetésektől és sok gondtól, nem is szólva az erdőbir
tokra és a közre származó haszontól ?
A fakereskedelem hitelviszonyainak rendezésén kivül tehát
az erdőgazdasági hitel szervezését is rendkívül fontos tényezőnek
tartjuk a jövőnek egészséges alapon való kiépítésénél. Erről
közelebbről bővebben.
1
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Ezekkel kapcsolatosan röviden idejegyezzük a helyzet javu
lásának jelenségeit. Ezek közé első sorban a fizetésképtelenné lett
nagy czégek ügyeinek rendezését kell sorolni.
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Igy a Steinherz B. czég ügye, amely Erdélyben (Veresviz) és
Dermanesti-ben, Romániában birt nagy üzletekkel, olymódon nyert
egyelőre rendezést, hogy a hitelezőknek mintegy 80° o-a meg
egyezett abban, hogy részvénytársaságot alakit és követeléseik ezen
részvénytársaság elsőbbségi részvényei alakjában nyernek kielégítést.
A részvénytársaság Román fakiviteli R. T. néven tényleg meg is
alakult. Elnöke báró Feilitzsch Artúr lett. A részvénytársaság
alakításában résxt nem vett hitelezők arra törekszenek, hogy a
társaság követeléseiket magára vállalja. A részvénytársaság alap
tőkéje Ó74 millió korona, ebből 5 millió elsőbbségi részvény,
l / * millió törzsrészvény.
1

A második fizetésképtelen nagy czég az a konzorczium volt,
amely nemrégen megvásárolta a beszterczenaszódmegyei ilvavölgyi erdőket és a Szolnoki egyesült gőzfürész és őrlőmalom
r.-t.-ból, Lőwy H. és társa szegedi és Kohn Emil tokaji fakereskedőből állott. Ez az ügy olyképen nyer megoldást, hogy Lőwy
és Kohn kiválnak a konzorcziumból, a szolnoki r.-t. pedig a bécsi
Unionbank patronátusa alatt működő Fakereskedelmi r.-t.-gal
társult. A szolnoki társaság részvénytőkéjét 800.000 koronáról
1*5 millióra emeli fel és az uj részvényeket a bécsi vállalat veszi át.
A helyzet higgadtabb megítélésének jele, hogy a fizetési zava
rokba került Melik, Dobriban és Markovits szegedi czég, továbbá
több kisebb czég hitelezőitől hosszabb időhaladékot nyert ügyei
rendezésére.
Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok legutóbbi számában
„A fakereskedelem helyzetéről" közölt tudósításban a fizetésképtelen
fakereskedői czégek között Reizman Hermán kisvárdai czég is fel
volt sorolva. Időközben arról értesülvén, hogy a nevezett czég
ügyei teljesen rendezettek, a fizetésképtelenség esete tehát nem
forog fönn, sietünk múltkori közleményünket jelen sorainkkal
helyreigazítani.
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Az

KÜLÖNFÉLÉK.
Arad-Temes-Déva-Lugosvidéki
Erdészeti

Egyesület

folyó évi közgyűlését br. Solymosy Lajos elnöklése alatt deczember
3-án tartotta meg Aradon.
A közgyűléshez üdvözlő sürgönyöket küldöttek: az Országos
Erdészeti Egyesület, Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egye
sülete és Baranya-Somogy-Tolnamegyék Erdészeti Egyesülete.
Az üdvözlő sürgönyök örömmel és köszönettel vétettek tudomásul.
Az egyesület tulajdonképpeni működését még ezúttal sem
kezdhette meg, mivel az alapszabályok némi módosítás, illetőleg
kiegészítés végett a minisztériumtól visszaküldettek. Igy a köz
gyűlés elsősorban az alapszabályokon kivánt módosítást és kiegé
szítést végezte el. Azután a tisztikar választását ejtette meg titkos
szavazás utján.
Alelnökök lettek Székely Mózes és Halász Géza, titkár Ajtay
Sándor, pénztáros Daempf István, számvizsgálók Michalus Sándor
és Terényi Sándor. Választmányi tagok Balázs Sándor, Bodnár
Richárd, Bojtner Gyula, Csipkay János, Dömötör Tihamér, Földes
János, Hammer Károly, Hubay Zsigmond, Molcsányi Ernő, Páll
Miklós, Ritter Károly és Török Sándor. Ezenkívül 8 választmányi
tag helye egyelőre üresedésben hagyatott. Ezután több háziügy
került megbeszélés és elintézés alá.
Indítvány alakjában szóba került, hogy az egyesület két
nagyobbszabásu akcziót indítson meg. Egyik a hegyvidéki erdők
pusztulása ellen teendő gátló intézkedések, másik az Alföld fásí
tásának kérdése. Addig is, mig az alapszabályok jóváhagyása
bekövetkeznék s ennek alapján az egyesület tulajdonképpeni műkö
dését megkezdhetné, a tervezet kidolgozásával a titkár megbízatott.
Eddig az egyesületbe 79 tag iratkozott be, de kilátás van
arra, hogy a tagok száma 120—130-ra fog emelkedni.
(Ajtay.)

A cs. és kir. gazdasági

társulat jubileuma. A cs. és kir.

gazdasági társulat (k. u. k. Landwirtschafts-Gesellschaft) folyó hó
12-én ünnepelte fennállásának 100 éves jubileumát, amelyre az
Országos Erdészeti Egyesületet is meghívta. Az O. E. E. meleg
hangú átiratban üdvözölte e ritka ünnepélyes alkalomból a lajtántuli testvéregyesületet és képviselésére Bittner Gusztáv választ
mányi tagot kérte fel.
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Az o s z t r á k birodalmi erdészeti e g y e s ü l e t idei közgyűlését
folyó hó 14-én tartja meg. Az Országos Erdészeti Egyesület meg
hivatván, képviselésére Bittner Gusztáv választmányi tagját kérte fel.
A m a g á n e r d ő t i s z t e k m i n ő s í t é s é n e k szabályozása ügyé
ben Trencsén vármegye közönsége a magyar országgyűlés kép
viselőházához és a földmivelésügyi miniszterhez feliratot intézett,
melyben intézkedést kér arra nézve, hogy az erdőtörvény (1879. évi
X X X I . t.-cz.) 17-ik §-ában meg nem nevezett erdők birtokosai
erdőtisztekként ezentúl csak azokat eskethessék fel, kik igazolják,
hogy a selmeczbányai erdészeti főiskolával egy színvonalon álló
iníézetben végezték el
tanulmányaikai. ')
1

Eddig tudvalevőleg az emiitett törvényszakaszban fel nem
sorolt, vagyis a s abadforgalmu erdőbirtokosok alkalmazottaikat
erdőtisztekül feleskettethették, mihelyt azokat a közigazgatási erdé
szeti bizottság előtt tiszti rangban állóknak jelentették ki és beiga
zolták, hogy az illetők magyar honosok és feddhetetlen előéletűek.
Trencsén vármegye közönségének emiitett felirata szerint ez
az állapot a törvény 17-ik §-ában emiitett birtokosokkal szemben
igazságtalan, azok szakképzett erdőtisztjeire nézve pedig méltány
talan s önérzetüket sértő és ezenfelül a nagyközönségnek az erdő
tiszti cim használata tekintetében való megtévesztésére is ad
folyton okot.
Trencsén vármegye ezt a feliratát, mely tehát az erdőtörvény
38-ik §-ában körülirt szakképzettségnek a magán erdőtisztekre
való kiterjesztését s a sokszor idegenből behozott vadászok
erdőtisztekként való alkalmazásának korlátozását czélozza, pártolás
és támogatás czéljából az összes törvényhatóságoknak megküldte
s mint értesülünk, a mozgalomhoz eddig is már több törvény
hatóság csatlakozott.
A mező- és e r d ő g a z d a s á g i
é r d e k k é p v i s e l e t r ő l lapunk
november 1. és 15-én Kaán Károly tollából megjelent tanul
mányról a Köztelek november 27-én megjelent száma a követ
kezőkben emlékszik m e g :
*) A nagyon felületes fogalmazással biró felterjesztésben e szerint magá
ról a magyar főiskoláról tulajdonképpen nincsen szó. Úgyszintén nincsen szó
az erdészeti államvizsga megköveteléséről sem. Ugy véljük, hogy ez csupán a
felületes fogalmazás következménye s a felterjesztés tulajdonképpeni czélja az
erdőtiszti minősítést egyenlővé tenni.
Szerk.
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Érdekes tanulmány jelent meg Kaán Károly tollából az „Erdészeti Lapok"
novemberi számában, amely alapos érveléssel tör lándzsát a mezőgazdasági
érdekképviseletnek sürgős és az erdőgazdaságra is kiterjedő megalkotása mellett.
Amidőn az uj fegyvertársakat őszinte örömmel üdvözöljük sorainkban, röviden
a következőkben ismertetjük az erdőgazdasági érdekeltség álláspontját.
A czikkiró elsősorban az erdőgazdaságnak már a czimben való megjelölése
mellett foglal állást és a „mező- és erdőgazdasági érdekképviselet (kamara)"
elnevezést tartja egyedül megfelelőnek. E kívánság ellen természetesen semmi
kifogásunk sem lehet, mert hiszen tényleg ki óhajtjuk terjeszteni a mezőgazda
sági érdekképviseletet az erdészetre is, mert hiszen tényleg be akarjuk vonni a
kamarák szervezetébe az őstermelés önálló ága gyanánt az erdőgazdaságot is.
Hogy ez a kamarák elnevezésében (éppen ugy mint szervezetében) kifejezésre
jusson, annak sem elvi, sem gyakorlati akadályát nem látjuk, annál kevésbbé,
minthogy erre tényleg preczedenst alkotott az idei bécsi nemzetközi gazdakongreszszus, amidőn a jövőre nézve a „mező- és erdőgazdasági kongresszus" hivatalos
elnevezést állapította meg (igaz, hogy csak a német elnevezésre korlátozva, a fran
czia általános jelentésű congrés d'agriculture megjelölése változatlanul hagyásával.)
Az ismertető (—r —/ dr.) azután röviden összefoglalja Kaán
Károly érvelését és avval egyetért, kivéve az erdőgazdasági
tanácsot, melyet a központi kamara paritásos szervezésével (pél
dául külön mező- és erdőgazdasági szakosztályok alakítása utján)
kivan pótolni. Reflexióit a következőkben fejezi b e :
Megállapíthatjuk tehát, hogy a gazdasági érdekképviselet sürgős szükséges
sége, valamint szervezésének módja iránt teljes közöttünk az egyetértés. Reméljük,
hogy kormányunk, melynek éppen mostanában van alkalma az idei pécsi
országos gazdagyülés határozata folytán hozzá felterjesztett összes gazdasági
egyesületi állásfoglalásokkal megismerkednie, nem fog késni a nagy többségben
levő irányelvek alapján a lehető legrövidebb időn belül véglegesen megálla
pítani és közrebocsátani a gazdasági érdekképviseletről szóló törvényjavaslatot.
S hogy mielőbb törvénynyé váljon és életbe léphessen az az intézmény, melytől
mező- és erdőgazdaságunk felvirágzását bizakodó hittel és erős meggyőződéssel
várjuk : dolgozzunk, lelkesítsünk és kapaczitáljunk a jó ügy érdekében mindkét
részen továbbra is, egyesült erővel!
Részünkről anélkül, hogy a dolog érdeméhez ezúttal hozzá
szólni akarnánk, a Köztelek koncziliáns kritikájából azt a reményt
merítjük, hogy sikerülend kölcsönös méltányossággal és egymás
érdekeinek tiszteletben tartásával ebben a fontos kérdésben mind
két gazdasági ág igényeit kielégítő megegyezésre jutni. Örömmel
látjuk laptársunk állásfoglalásában annak jelét, hogy a mezőgaz
daság művelői nem zárkóznak el az erdőgazdaság jogos kíván
ságainak figyelembe vételétől, ami a jövőre a két gazdasági ág
harmonikus együttműködésének perspektívájával kecsegtet.
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A gazdák az erdők pusztításáról. Az Erdészeti Lapok mult
számában tettük szóvá azt a kedvező változást, amely a gazda
közönség körében a legelőkérdésre vonatkozólag konstatálható.
Most pedig arról emlékezhetünk meg, hogy ugy látszik, hogy az
erdő gazdasági jelentőségének felismerése is tért hódit, sajnos,
hogy csak most, fakészleteink szemmellátható fogyása és a faárak
rohamos emelkedése révén.
Mégis, ha meggondoljuk, hogy mezőgazdasági üzemtanokban
eddig az erdő csak mint valami kellemetlen mellékágazat szere
pelt, amelyet lehető kis térre kell szorítani, ha tudjuk, hogy a
mezőgazdasági szakoktatás mily kevés súlyt helyezett az erdészet
nek bár encyklopádikus előadására (Magyaróvári évekig a főkertész
adta elő az erdészetet), akkor örvendenünk kell annak, ha a Gaz
dasági Lapok szemle czimü tovatában (1907. deczember 8-iki szám)
a következőket olvashatjuk:
A birtokok becslésénél eddig a szántóföld és rétek képezték az értékmérőt.
Az erdők és legelők csak gyatrán értékeltettek. Most, hogy a széndrágaság föl
emelte a faárakat s az ország állati termelésének védelme a marhaárakat és főleg
elősegítette a marhanevelést, azóta az erdőket és legelőket más szemmel nézik.
Minap benyit a szerkesztőségünkbe egy nagyon okos ur és azt mondja: Uraim
segítsenek oly birtokhoz, amely tulnyomólag erdő és legelő, nekem nem kelle
nek szántóföldek, csak rét, legelő és erdő? Nem kérdeztük, hogy miért ilyen a
gusztusa látogatónknak s csak annyit feleltünk rá, hogy a gusztusát dicsérjük.
A baj csak az, hogy ma már ez a gusztus általános kezd lenni és a földbirto
kosok is kezdenek tudatára jönni annak, hogy mit birnak erdeik-, réteik- és
legelőikben. Csak még egyben vannak hátra rémségesen. A fát csak vágni
szeretik, de nevelni nem. Nagyon bölcsen tette az állam, amidőn a kötött nagy
birtokok és a kisbirtokosok közös erdeit forgókényszerbe szorította. Igaz, hogy
ez is csak részben tartatik be, mert a töivény kijátszása napirenden van. Az
erdők hatósági ellenőrzése éppen nem ideális. De ki tehet arról, hogy az ember
csak ember és hogy kivételek mindig akadnak a szabály alól. A középbirtokosok
és nem kötött nagybirtokosok erdei pedig a rablógazdaságok prototípusai. H a
megszorul a meg nem kötött erdőbirtokos, csak neki szabadítja a fejszét az
erdőnek és ugy ellátja, hogy sokszor 40 évig nincs a birtoknak fahaszna. Az
ilyen birtokos vagy utóda aztán nyomorog. Nem vagyunk barátjai a kényszer
zubbonyoknak, de ez a siralmas erdőrablógazdaság már sokszor késztetett kifakadásra. Legjobban akkor' boszankodtunk, ha erdejének értékét nem ismerő
birtokos eladva birtokát, az élelmes vevő, csak a kivágott erdőkből fizette ki
az egész vételárat. És mennyi tömérdek ilyen eset volt a múltban! Ma már
efféle esetek ritkábban fordulnak elő, de még mindig előfordulnak. A nagyon
elkopárosodott legelőterület is tömérdek. Egész vidékeken vízmosások tesznek

1459
siralmassá nagy területeket. A kormány a csemeték ingyenes kiosztásával sokat
segített. De messze van attól, hogy az eredményt kielégítőnek monuhassal Nem
ártana törvény a szabad erdő- és legelőbirtokra nézve is. E törvényben kimon
dandó lenne, hogy az oly legelőterületek, amelyeket vízmosások rontanak, záros
idő alatt befásitandók. Erdőtörések csak hatósági engedélylyel eszközölhetők
igazolt esetekben. Kimondandó lenne, hogy a magánerdőkben, az évi. vágás
maximuma az egész erdőterület 3°/o-át tul nem haladhatja. A vágás fölerdősitése
pedig kötelező. Sok magán erdőbirtokos minket ezen tanácsokért a legelső fára
köttetne, de nem tehetünk róla, az igazat meg kellett mondanunk, még ha
sokaknak fáj is, de meg „salus reipublicae suprema lex esto".
Csodálatos, hogy főként a tűzifa árának felszökése idézi elő
ezt a változást a gondolkozásmódban; a műfa inkább az ipart
érdekli, a gazdák főként a tűzifa drágaságát érzik meg. Észrevétel
nélkül regisztráljuk t. laptársunknak állásfoglalását csupán arra a
jóhiszemű tévedésre mutatunk reá, mintha a 3 % - o s vágásmaximum
erdőkonzerváló hatással birna. Hiszen ez 33 éves vágásfordulónak
felelne meg!

A

székelyföldi

erdőügyletekre

vonatkozó

vizsgálat,

amelyet a csikmegyei közigazgatási erdészeti bizottság vezetett,
befejezést nyert és a gyergyóalfalvai, gyergyóujfalui, szentpéter
egyházmegyei, dánfalvi és uz-veresvizi erdők értékesítésénél nagy
mérvű visszaéléseket állapított meg, amelyek legtöbb esetben a
közbirtokosok érzékeny megkárosításához vezettek. Sajnos, hogy
ezen a tényen maga a vizsgálat sem változtatott, amennyiben már
kész magánjogi szerződéseket talált, amelyek érvényességét meg
támadni nem lehetett.
Legjellemzőbb a gyergyóalfalui erdőügylet, amelynek lefo
lyása röviden a következőkben foglalható össze. Gyergyóalfalu
közbirtokosságának eredetileg 21.374 k. hold erdőbirtoka volt,
amely az 1899. évben keresztülvitt arányosítás, vagyis a 100 hol
dat meghaladó egyéni illetmények kihasitása által 16.490 holdra
apadt le. Az ujraarányositás reményében ekkor megindult az
arányrészvásár és 79 nagybirtokos további 11.650 k. h. kihasitását
kérte a közösből. Felebbezés folytán azonban az ujraarányositás
abban maradt.
Más módot kellett tehát keresni arra, hogy a faállomány
lepusztittassék és az arány rész vásári ók a kivánt nyereséghez jus
sanak. A közbirtokosság vezető emberei ekkor az egész erdő
Erdészeti Lapok
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faállományának kihasználását vették tervbe és összeköttetésbe
bocsátkoztak egy budapesti ügyvéddel, aki holdankint 80 K-t
igért a 16.490 holdnyi erdő fájáért. Hogy a dolog tetszetősebb
legyen, a vételár egyrészét közhasznú alapokra szánták, sőt később
a letarolt erdő talaját a községnek mint erkölcsi testületnek fel
ajánlották.
A közbirtokosság a 80 K-ás árajánlatot elfogadta, de utóbb,
ugy látszik, az érdekeltek meggyőződést szereztek, hogy a roppant
alacsony ajánlat mellett a kihasználás felsőbb helyen megenged
tetni nem fog, tehát egy fakereskedő, Herczberg Károly utján
ujabb ajánlatot tétettek, amely holdankint már 3 0 0 K-t igér az
erdőért. És tényleg, ezt az ajánlatot, bár árverésen kivül tétetett,
Csik vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága a maga részéről
elfogadhatónak találta. Állást foglalt azonban az eladás ellen a m. k.
állami erdőhivatal, amely a j ó növekvésben lévő egész faállo
mánynak kihasználását és az árverés mellőzésével való értékesítést
határozottan ellenezte.
Tallián Béla akkori földmivelésügyi miniszter az egész erdő
kihasználását nem engedélyezte, hanem csakis oly részét, amely
az évi közterhek fedezésére szükséges alap létesítésére és a köz
birtokosságot terhelő közös tartozások kiegyenlítése czéljából mellőzhetlenül megkívántatik. Kikötötte továbbá a faanyag előzetes
becslését és az árverésen való eladást.
Ez természetesen nem volt ínyére az érdekelteknek, újból
kérték az egész erdőnek eladását szabad kézből, kötelezve magu
kat 1,250.000 K alap elhelyezésére, amelynek kamatai a közterhek
fedezésére és a legelő rendbehozatalára fordítandók, továbbá
átengedve az erdőtalajt a községnek.
A földmivelésügyi minisztérium ekkor annyiban engedett
álláspontjából, hogy az összes vágható korú faállományok kihasz
nálását megengedte, de különben összes feltételeihez ragaszkodott
és a vágható állományok becslését közegeivel megkezdette.
Ebben az időben a földmivelési tárcza ismételten gazdát
cserélt s az egész ügy intézésébe politikai szempontok kevered
tek, amelyek tárgyalása nem képezheti lapunk feladatát. Az összes
erdészeti közegek leghatározottabb ellenállása daczára a közbir
tokosság, minisztertanácsi határozat alapján elnyerte (ha jól emlék-
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szünk, 1905 deczember havában) az engedélyt 6864 k. holdnak
egyszerre lefizetendő 4'8 millió K ellenében, szabad kézből leendő
eladására. Az egész terület a község nevére lett volna írandó és
1,250.000 K közalapként leteendő.
Habár a faárak emelkedése mellett ily nagy terület kihasz
nálásra való lekötése raczionálisnak egyáltalában nem mondható
és a 6864 k. hold reális értéke legalább 7 millió koronára volt
tehető, mégis a 4 8 millió koronának egyszerre való lefizetése, az
alap kihasitása és az egész területnek községi, oszthatlan tulaj
donba való átmenetele az eredeti 80 K-ás árajánlattal szemben
előnyös színben tünteti fel a feltételeket. A vételár előzetes lefize
tése mellett annak kamatai kártalanítást nyújtanak a jó növekvésü
faállományokon a kihasználás több évtizede alatt képződő növedékért, sőt a 4 8 millió korona és az árverésen elérhető reális, de
valószínűleg részletekben befolyó eladási ár közötti, a birtokosok
tiszta kárát képező különbözetet is némileg apasztják.
-

-

Ámde az eladás tényleg még ezen feltételek alatt sem tör
tént meg. A miniszteri engedély egyik feltétele ugyanis az volt
hogy a szerződés 30 napon belül megkötendő.
Az addigi ajánlattevők látván, hogy 30 nap alatt a közbir
tokosság más vevővel megegyezésre nem juthat, már most a fel
tételeket a maguk részéről elfogadhatlannak jelezték és neveze
tesen a vételár egyszerre való lefizetése helyett már csak annak ,
részletekben való lefizetéséről akartak tudni, aminek hátrányos
voltát bővebben nem kell fejtegetni.
Erre már a félrevezetett közbirtokosság is megemberelte
magát és ezt az ajánlatot visszautasította és kísérletet tett az erdő
nek igen rövid időre kitűzött határidő mellett árverés utján való
eladására, de eredmény nélkül. A kitűzött 30 napi határidő kinyujtására való minden kísérlet és kérelem szintén hiábavaló volt.
Igy hát az érdekeltek részéről itatással, megfélemlítéssel és izga
tással megpuhított közbirtokosság elfogadta Herczbergnek módo
sított ajánlatát és a szerződést az akkori kormány, daczára, hogy
jóval a többször emiitett 30 nap multán jött létre és a kormány
feltételeitől lényegesen eltért, jóváhagyta. Az eltérés nemcsak a
vételárnak részleten kinti fizetésében állott, hanem abban is, hogy
101*
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nem az egész 16.000 holdnyi területet íratták át a község nevére,
hanem csupán 8000 holdat.
A székelyföldi úgynevezett erdőpanamák szomorú történeté
ben, amelynek az elmondott csak egyik, habár jellegzetes esete,
csupán egy a vigasztaló reánk nézve: az a körülmény, amelyet
a vizsgáló bizottság is konstatál, hogy az ily kényes viszonyok
között szolgáló erdőtiszti kar ellen „a legszélesebb körben foganatositott vizsgálat mellett nemcsak vád, hanem a legcsekélyebb
gyanú sem merült föl s hogy éppen ők minden lehetőt elkövet
tek, hogy az érdekelt birtokosokat fölvilágosítva, őket a károso
dástól megóvják, de ebbeli törekvésük a megszorult birtokosok
pénzsóvárságán s az ezt kihasználó üzérek lelketlenségén hajó
törést szenvedett."
Visszavándorlás. Az amerikai munkaviszonyok rosszabbodván,
utóbbi időben igen tetemes a visszavándorlás. Kívánatos, hogy az
országba visszatérő munkások itt azonnal alkalmazást, munka
alkalmat találjanak s kétségtelen, hogy ezen a téren, hacsak túl
ságos munkabérigényekkel nem fogunk szemben állani, az erdő
gazdaság és a faipar is kiveheti részét. Erdei munkásokban sok
helyen igen nagy szükség volt utóbbi időben, amely most remélhető
leg megszűnik. Vaj ha uradalmaink módját találnák, hogy erdei mun
kásaikat a megfelelő intézményekkel állandóan lekössék maguknak.
A visszatérőknek a földmivelésügyi minisztérium munkásügyi
osztálya közvetít munkát. Elhelyezést találhat egyelőre 5300 erdei
munkás. Kívánatos, hogy a munkaadók munkásszükségletüket
bejelentsék, ami semmiféle bürokratikus formához kötve nincsen
és szóval, Írásban, táviratban vagy telefonon egyaránt történhetik.
Roosevelt elnök az erdők kímélete érdekében. Az Ameriká
ban folyó óriási erdőpusztitások gondolkodóba ejtik az ottani
nemzetgazdákat. Legutóbb az Egyesült-Államok elnöke, Roosevelt
emelte fel intő szavát az erdőknek rohamos és gondtalan kihasz
nálása ellen, amelyet a felújítás úgyszólván sehol sem követ.
Kérdés, vájjon az amerikaiak önzése, amely csak a pillanatnyi
hasznot lesi és nem gondol a jövővel, megérti-e és megfogadja-e
széleslátkörü elnökének szavát, aki vadászati kirándulásairól saját
tapasztalatból tudja, mily megbocsáthatlan módon élnek vissza
honfitársai szabadságukkal az erdőgazdaság terén.
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Olaszország faszükséglete. Azorí bajok közül, amelyek
Olaszország déli részének gazdasági válságával összefüggésbe hoz
hatók, egy német konzuli jelentés az oktalan erdőirtást és ezzel
kapcsolatban az éghajlat elváltozását és a talajnedvesség csökkené
sét emliti. Hogy maga Olaszország mennyire sínyli a fahiányf,
legjobban az bizonyítja, hogy az élinult esztendőben kerek száz
harminc millió lira volt a fabehozatal értéke, mig néhány évvel
ezelőtt alig ötven-hatvan millió értékű fát' hoztak az országba.
Ujabban komolyan figyelmeztetik ugyan a- birtokosokat, hogy
hagyjanak föl az oktalan erdőirtással, de kérdés, ' hogy ez intel
meknek lesz-e foganatjuk, mert az olasz ember nem jó gazda; a
nagy kecskenyájak szintén tönkre teszik az erdőket és az ország
szerte tüzelésre használt és jó keresletnek örvendő faszén pedig
még a fiatal erdők kitermelésére ' is készteti a tulajdonosokat.
v í

«
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;

:

(Bp. II.)

A műszaki rajzolás és eszközei, . A „Pátria irodalmi vál
lalat és nyomdai részvénytársaság", kiadásában megjelent fenti
czimen egy kis mű, mely igazi' vezérfonala mindazoknak, kik
műszaki rajzolással foglalkoznak.
Leirja a rajzolásnál használt anyagokat, szereket, észközöket,
ismerteti azok előnyeit, hátrányait, nemkülönben
útmutatásokat
tartalmaz a műszaki rajzok szakszem, világos, csinos kiviteléhez.
A kis mű Megedé A. német tanár műve után készült, de
sok eredeti tapasztalattal van bővítve és azzal különben annyira
telítve van, hogy talán mindenki, ki kezébe veszi, valami ujat
fog találni benne. Kezdő rajzolóknak pedig szinte nélkülözhetlen
a benne felhalmozott gyakorlati észlelet és tapasztalat folytán,
ugy hogy a kis művet, bár nem is eredeti egészen e tekintetben,
szegény szakirodalmunkra nézve határozott nyereségnek kell tar
tanunk.
Ára 3 korona s megrendelhető a „Pátria irodalmi vállalat
és nyomdai részvénytársaság"
kiadóhivatalában.
;

Leégett fürészgyár, A beszterczenaszódi faipar r. t. borgóbeszterczei gőzfürésze, a gépházban támadt, tüz következtében a
mult hóban leégett. Az áruraktárt sikerült, megmenteni;.
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak nyújtott ked
vezmény. Dr. Farkas Márton lipótvárosi vizgyógyintézetének
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hévízi iszapkezelési osztályában, amely dr. Schulhof Vilmos hévizí
fürdőorvos vezetése alatt áll, az Országos Erdészeti Egyesület tagjai
35° o árkedvezményben részesülnek. Az intézetben (Budapest, V.,
Báthory-u 3.) egész télen át eszközölnek hévizi iszappal göngyöléseket és tagiszapfürdőket.
Az Erdészeti Zsebnaptár 1908. évi (27.) évfolyama megjelent.
Kapható az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalában
(Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.). Ára egyesületi tagoknak
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb a naptár árát és 45 fillér
postaköltséget előre beküldeni, mivel a postautánvétel a szállítást
aránytalanul drágítja.
Eladó Erdészeti Lapok. Ujházy Dénes ny. közalap, erdőtanácsos
(Csákóvá, Temes m.) eladóvá teszi az Erdészeti Lapok 1 8 6 6 — 1 9 0 6 .
évi 41 teljes és hibátlan kötetét. Az 1 8 6 6 — 1 8 7 1 . évi kötetek
vászonkötésben. Érdeklődők szíveskedjenek közvetlenül hozzá
fordulni.
Halálozás. KJlaudiny Kálmán m. kir. főerdész (Fenyvesvölgy,
Ung m.) és Veress László kir. alerdőfelügyelő (Nagyvárad), az
Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai elhunytak. Béke
hamvaikra!
Piso Kornélné szül. Klempay Ágnes, Piso Kornél rá. kir.
erdőmester neje mult hó 24-én Beszterczebányán elhunyt. Az Erdé
szeti Lapok szerkesztősége elhunytával egyik ujabb időben jelent
kezett becses munkatársát veszítette el, kinek a rovarbiológia
körébe vágó érdekes megfigyeléseire bizonyára minden olvasónk
szívesen visszaemlékszik.
Nyugodjék békében!
c>?

VÁLTOZÁSOK
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ci?

KITÜNTETÉSEK

SZOLGÁLAT

AZ

ERDÉSZETI

KÖRÉBŐL.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Dezsényi Jenő kir. alerdőfelügyelőt
a miskolczi kir. erdőfelügyelőség, Barsy Richárd m. kir. főerdészt a lippai
m. kir. főerdőhivatal és Vidos Miklós m. kir. erdészt a kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóság kerületéből Budapestre helyezte át és szolgálattételre a vezetése alatt
álló minisztérium erdészeti (I/A.) főosztályába osztotta be.
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Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t p é n z t á r á n á l t e l j e 
s i t e t t b e f i z e t é s e k 1 9 0 7 . évi n o v e m b e r h ó b a n .
A rövidítések magyarázata:
Alapítványi kamat
— — — —
Alapítványi tőketörlesztés
=
Altiszti segélyalap
—
Átfutó bevétel
=
Bedő Albert alapítvány
=
Biikktüzifa romlása stb.
=
Egyéb bevétel
=
Eidei facsemeték nevelése
=
Erdészeti épitéstan I. rész (középí
téstan) I. kötet
_ -. =
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. =
Erdészeti épitéstan II. rész ( U t - ,
vasút- és hidépitéstan)
=
Erdészeti Géptan
— •Erdészeti Lapok egyes füzetei
=
Erdészeti Növénytan II. rész — — =
Erdészeti Nyereségszámitástan.-. __. =
Erdészeti rendeletek tára
=
Erdészeti zsebnaptár
=
„Erdő" czimü lap
=
Erdőbecsléstan II. kiadás
— =
Erdőértékszámitástan II. kiadás ... =
Erdőőr
=
Erdörendezéstan
=
Erdőrendezéstan (Fekete)
=
Erdők berendezése
=
Erzsébet királyné alapítvány _ _ =
E tékpapirok kamatai
=

ak.
att.
Asa.
áb.
BAa.
Btr.
Egy.
Ecs.
Eép. 1.1.
Eép. 1.2.
Eép. II.
Hgi.
EL.
Nvt. II.
Enyt.
Ert.
Npt.
Eld.
Ebt.
Eét.
Eő.
Rz.
Rzf.
Eb.
E . s.
Ek.

Befizetések K
33.65

Apatini erdőhiv. hd.
Athenaeum Eő.

Bund Károly t. ny. a. _ ... 46.66
Baumgarten József lb. ... ... 210.—
dr. Bedő Albert lb. 175.—, üb.
3.50 ...
178.50
Bund Károly üb.
... 2.50
Biró Lajos td.
... ... ... ... 3 6 . —
Bencsik Sándor Eő. 6.—, pk.
-.45
6.45
Buday János Eő. 6.—, Sz. 2.40 8.40
Bihari Ödön Rz. 6.—, pk. - . 1 2 6.12
Beszterczebányai erdőig, hd.... 22.65

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F .
Értekezések az erdőrendezés köréből ~ Ée.
Hirdetési dij az E . L. ...
= hd.
Hirdetési dij az „Erdő"-ben
= Ehd.
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik.
Kedvezményes lapdij
. — = kid.
Készpénz alapítvány— —
— = k. a.
Külföldi fanemek tenyésztése _ ... = Kft.
Lakbér
= lb.
Lapdij (Erd. Lapok)
= ld.
Legelő-erdők (Földes ] . )
= FL.
Legelő erdők berendezése ... — — — M. L .
Magyar Erdészeti Oklevéltár ... _ = E O T .
Népszerű növénytan —
— — — N. Nv t.
Ő Felsége fénynyomatu arczképe _ = Ő F a .
Perköltség
= Prk.
Postaköltség
= pk.
Rendkívüli bevétel
— = rb.
Szilaló Erdők Berendezése
- = Szeb.
Számtan erdőöri szakiskolák részére = Sz.
Tagsági dij
— == td.
Tangens-táblázatok
= Tt.
Qr. Tisza Lajos-alapitvány
= TLa.
Titkári nyugdijalap
= t. _n>. a.
Tölgy és Tenyésztése
= Tőt.
Vadászati ismeretek kézikönyve _ = Vik.
Wagner Károly alapítvány
= WKa.

Befizetések K
Áttétel 617.48
Dési erdőhiv. npt.... ... ... ... 8 . —
Drágabártfalva k. e. hd. ... ... 24.55
Donáth Károly td....
_ 16.—

r

Csató Pál npt. 5.—, pk. —.45 5.45
Czeiszberger Ernő t d . . .
16.—
Csekő Islván Eő. 6.—, pk. —.55 6.55
Csikszentmártoni körjegyző hd. 20.55
Átvitel 617.48

Esztergomi főkápt. npt.
pk. —.45...
Esztergomi adóhiv. hd.
Eperjes város ak.
...

2.45
43.53
10.—

Földhitelintézet ék.
131.80
Furmann Antal td. ... ... ... 1 0 . —
Faragó Béla hd.
44.80
Füstös Zoltán td
... 2 0 . —
Földmiv. min. rb....
— 440.—
Farkas János Eő. 6.—, pk. —.55 6.55
Gaal Károly lb. 150.—,üb. 1.50 151.50
Gáti v. urb. hd. ...
.. 55.50
Átvitel 1582.16
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Befizetések K
Áttétel 1582.16
Qarlathy Kálmán Eép. I I . 12.—,
Egt. 4.—
... ... 1 6 . —
Görgénysztimrei szakiskola Eő.
168.—, pk. —.12
168.12
Ganz és Társa k. a. ... ...
500.—
Gáti v. urb. hd. ...
1.60
Girtl Vincze npt. 2. - , pk. —.45 2.45
Horváth Viktor td
_ ... 2 0 . —
Hermann János td. _._ ... ... 20.—
Hosszú János td 16. — , pk.
—.35
16.35
Haberfelner Béla npt. 2.—,
pk. —.45
,..: .:: ...
2 . 4 5
Illavai erdőgond. Ert. 3.40, pk.
—.12 ... ..
.'. ...

3.52

Janács János lb. 150.—, üb.
1—
......
151.—
Kovács Ferencz lb. 170.—, üb.
1.—
... ... ...
_ 171.—
Kováts Albert hd
5.35
Kutasi Béla td.....
16.—
dr. KecskeméthyEmil lb.300.—,
üb. 1 . —
— — 301.—
Kisapold község hd.
16.55
Kuppan József ld
... 8 . —
Komesz Péter Eő. 6.—, pk.
—.50
._ 6.50
Kistapolcsányi urad. hd. ... — 40.55
Kilián Fr. E. L.
1.—
Kozelka Pál td.
2 . Kolozsvári erdőig, npt.
... 5 8 . —
Középajton ev. ref. egyház hd. 35.75
Kassa város hd. ... ...
--- 30.15
Komáromi erdőhiv. npt. ...
6.—
Libohorszky József t. ny. a.— 3.33
Lantos Izsóné lb. 330.—, üb.
' 1.50
... ... 331.50
László Mikia lb. 56.—, üb. 1. - 5 7 . —
Átvitel 3573.33

Befizetések K
Áttétel 3573.33
Liboho.-szky József áb. -_. ... 3 0 . —
Lőrincz István Sz.... ... ... ... 2.40
Lugosi erdőig. WKa.
... — — . 9 0
Lopusni Kornél ak. ... ... — 1 1 . —
Lehrmann Béla td.
48.—
Mölczer Gyula ak..._ . .
24.—
Mihályi Lajos td. ___ ... _
16.—
M.-szigeti erdőig, hd.... _. _ . . . 30.51
Magyar Mezőgazdák Szöv. td. 16..—
Báró Maillott erdőhiv. hd. . . . 14.95
Marino Flóra Eő. 6.—, pk.
.
—.55
._
6.55
Molnár Lajos td. 16.—,npt.
18.75
2.—, pk. —.75 ...
Nadrági vasipar rtsg. ld...
Nagy László td.
._•...
Neuhöfer-Sohn hd. _ . - —

16.—
16.—
10.50

özv. Österreicher Lujza lb.
_
400.—, üb. 1 . —
401.—
Orencsák Károly td. ... .. _ . . . 15.—
Osterer Károly npt. 6.—, pk.
—.90
_ ..
6.90
Orsovai erdőhiv. hd. ._
14.05
Oltszemi v. u. hd.... ... .
22.15
12.—
Pátria Eő.
......
Persián Iván lb. 50.—, üb.
1.—
51.—
12.—
Pátria Eő
... ... .,
15.75
Pinkafő község hd. .. .._
Pátria Eb.
...
..- . . . 2 . 10.dr. Popa György hd
Pöschl Ferencz td
30.—
Reitzer László dr. lb. 425.—,
426."—
üb. 1 . — .. - — . Ranku Miladin td—. . 16.Répás András npt. 3.—,pk.
...
—.20
3.20
Átvitel 4871.94
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Befizetések K
Áttétel 4871.94
Retter Frigyes td. 16.—, pk.
—.55 .__
16.55
özv. Rozsnyay Jánosné ak. ._. 4 5 . —
Reich Vilmos hd
18.47
Szápáry László gróf erd. int. ld.
Szászkézdi előljár. hd
—
özv. Székács Ferenczné lb.
6 5 5 . - , üb. 2.50... ...
Sipos Márton Eő. 6.—, pk. —.55
Szombathelyi erdőhiv. npt.
18.—, pk. —.40
Szlavóniai erdőipar hd. — ._.
Schenk Eő. —
— ... — —
Szepesi Arthur td
Schenk Ferencz Eő. ... ...

Befizetések K
Áttétel 5755.96
Térfi Béla td.
16.—
Tótsóvári erdőhiv. hd.
13.25
Tomasovszky Imre npt. 2.—,
pk. —.45
._ 2.45

4.—
13.35

Ungvári főerdőhiv. hd.

—

657.50
6.55

Vaszilovits Miklós td.
Vinkovcei főerdőhiv. hd.

... 5 0 . —
45.05

18.40
3.75
6.—
48.—
6.—

Weber János hd.
7.75
Wanyek Arnold npt. 2.—, pk.
—.45 ...
- 2.45

Tőig Vilmos att. — — ... ... 2 0 . —
Traxler Lajos td
16.—
Törzs Arthur npt. 4.—, pk.
—.45 ...
4.45
Átvitel 5755.96

ú£

36.55

Zemplén Géza dr. t d . . .
16.—
Zsarnóczai erdőhiv. hd. ... ... 31.75
Zágrábi érsekség hd.
— 10.25
November havi bevétel ...
5987.46
Január—októberi bevétel ... 73841.65
Összesen
79829.11

ú%

Az

„Erdészeti L a p o k " 1907. évi X X I V . 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 n e m ellenkező hirdetések k i a d a t n a k .
D í j s z a b á l y z a t . Egész o l d a l 3 2 K , féloldal 1 6 K , n e g y e d o l d a l 8 K , n y o l c z a d o l d a l 4 K . S o r o k s z e r i n t : A z első n e g y v e n ( 4 0 ) sorért s o r o n k i n t n y o l e z v a n ( 8 0 )
fillér, a z e r r e következő h u s z ( 2 0 ) sorért, illetőleg a 4 1 egész 6 0 - i k s o r i g s o r o n 
k i n t h a t v a n ( 6 0 ) fillér, m i g a 6 0 - i k s o r o n felül következő m i n d e n sorért e g y e n 
kint

n e g y v e n ( 4 0 ) fillér

számíttatik.

Legalább

háromszori

és ennél többszöri

beiktatásnál megfelelő engedmény. E g y o l d a l t meghaladó hirdetéseknél ismételt
megjelenés esetén is csak a z első o l d a l után nyújtunk engedményt.
T á b l á z a t o k , n y o m d a i szabály s z e r i n t , kétszeres árral számittatnak.
K ü l ö n m e l l é k l e t e k 2 5 g r a m m súlyig 7 0 koronáért, azontúl 2 5 g r a m m o n k i n t 2 5 koronával m a g a s a b b árért mellékeltetnek.

Egyetemes basszóla-müszereket
és erdei busszólákat
Ml

o p t i k a i távolság-méréssel."3®
Á r 6 5 í r t t ó l felfaló.

üftfWV-aMBtalokat
í>n v o u a l x ó U k a l , m6ir«v
• s a l a g - o f e a t , f a a t l a l é f e a t , raJ«;ew«ta4>s.*i>Uet, t«rt%lelm«*r«ftk«t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési m Ú H s e r e k e t késeit a legpontosabb kivitel biztosításával

NEUHÖFER és FIA
<•**»!. és kir. udvari latszerész- és mfiszergyaros

Wien: raktár:
1., Kohlmarkt
8.,
gyár éi iroda;
V,, Hartmanngasse
5.
Az 1 9 0 0 . évi párisi világkiállításon aranyéremmel
kitüntetve.
Kimentő illusztrált árjegyzék i n n e n és bérmentve.
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle moszerbfll készletet tart.

Egy jelentékeny erdélyi czelluloze-gyár az erdökezelés és
az erdei vasút vezetésére egy akadémiailag képzett, gyakorlott
erdészt keres mielőbbi belépésre.
Ajánlatok az eddigi működés és a fizetési igények feltünteté
sével „I. 3 5 8 8 " Haasenstein és Vogler, Wien I. alatt kéretnek.
(11. II. 1.)

ii

Préselt ^ ' ^ - ' ^ ^ . ^ ^ ^ ' ^ ^ . ' ^ ^ - ^ - ^

^

buzaszalmát és zabszalmát
szállít e l s ő r e n d ű m i n ő s é g b e n é s l e g o l c s ó b b a n

EHRENREICH BÉLA ,

(Bácska).

BAJMOK,

Faeladási hirdetmény. 1623—1799/1907. sz. Háromszék
vármegyében fekvő Ozsdola község elöljárósága közhírré teszi,
hogy a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur
1907. évi 3696. I/A—2. számú rendeletével a „Mesztáka" nevü
erdőrész 700 kat. holdján rendkívüli használatra engedélyezett
27.533 db. luczfenyő 25.447 m , 58.795 db. jegenyefenyő 115.039 m ,
180 db. erdei fenyő 59 m , 443 db. juhar 505 m és 2 5 4 db. szil
262 m , kéreg és csúcs nélküli fatömeggel, melyből az apadék
és selejt leütésével a luczfenyő 19,510-5, a jegenyefenyő 82.545,
az erdei fenyő 47-5, a juhar 303 és a szil 157-3 m haszonfára
becsültetett 1907. évi deczember hó 28-án délelőtt 10 órakor
Ozsdola községházánál zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.
3

3

3

3

3

3

Kikiáltási ár 526.349 (Ötszázhuszonhatezer-háromszáznegyven kilencz) K.
Kihasználási idő öt (5) év.
Bánatpénz 1 0 % , vagyis 52.635 K.
Utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Szabályszerűen kiállított írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés
megkezdése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtandó be.
A részletes fabecslés árverési és szerződési feitételek Ozsdola
községházánál a sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatalnál
és a bereczki m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Az erdő a községtől 1 9 5 s a község Kezdi vásárhely vasúti
állomástól 9 9 km távolságban fekszik.
Kelt Ozsdolán, 1907. november 25-én.
Szó'cs Áron s. k.
(7. II. 2.)
Zsögön István s. k.
kjegyző.
kbiró.
Trifli-gombát kereső kutya kerestetik megvételre. Ajánlatok
Erdőhivatal Pula, u. p. Nagy-Vázsony, intézendők.
(8. III. 1.)

III

1908.
H a t o d i k évfolyam.
1908.
Egy áll tkedvelö sem nélkülözheti a legolcsóbb és legjobb baromfiés házinyultenyésztési h e t i k é p e s sxaklapot, a

„BAROMFITENYÉSZTÉS"-!,
mely a gazdasági és sportbaromfi-, éneklő- és disznadár-, galamb- és
házinyultenyésztési és értékesítési kérdéseket a legteljesebben felkarolja
és tárgyalja.
toszerkeszto :

HREBLAY E M I L
állattenyésztési felügyelő.
Földbirtokosok, bérlök, ga-zdatisztek. kisgazdák, iparosok és magánzók
egyaránt haszonnal és élvezettel olvashatják a ,.Baromfitenyésztés"-!,
a magyar baromfitenyésztési ügy igaz barátját. — Előfizetési ára : Egy
évre 1 0 K, félévre 5 K . A „Baromfitenyésztés" hetenként szép képeket
közöl. — Levélszekrényében minden kérdésre megbízhatóan és pontosan
válaszol. A „Baromfitenyésztés" olcsóságával (egér-z évre 1 0 K. félévre
5 K. a szerényebb és legkényesebb igényeket is kielégíti. Előfizetési
pénzek e czim alatt: „Baromfitenyésztés" szerkesztőségének Budapest.
Rákosliget. V. utcza 3 küldendők.
Ezen heti képes szaklapot a szerkesztőség mindenkinek, aki levelező
lapon hozzá fordul, 3 héten át ingven és bérmentve küldi mutatóul, m- rt
a szerkesztő azt akarj >, hotiy e hézagpótló lapot mnden lenyésztő meg
ismerje. — Aki a ,,Baromtitenyeszté8"-re egy évre 10 koronával egyszerre
már most e l ő f i z e t , a z e z e n é v b e n t e l j e s e n i n g y e n k a p j a
a lapot.
(4—3)
Hirdetmény. 104,363 907. sz.— A túloldalon részletezett vadász
területeknek 1908. évi január hó 1-től 1917. évi deczember hó 31-ig
terjedő tiz (10) esztendei időtartamra leendő bérbeadása érdekében
az illetékes erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok illetve erdőhivata
loknál folyó évi deczember
zárt

írásbeli

ajánlatok

hó 30-án

alapján

délelőtt 10 órakor

nyilvános

kizárólag

versenytárgyalás

fog

tartatni. Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal
biró magyar honpolgár; társulatok azonban, valamint kincstári és
állami tisztviselők ki vannak zárva.
Bővebb felvilágosítások a vezetésem
erdészeti ( I / B — 1 . ) főosztályában

alatt

álló

minisztérium

(V. Zoltán-utcza 16. sz. III. em.)

és az összes kincstári erdőigazgatóságok, fő- és

erdőhivataloknál

szerezhetők.
Budapest, 1907. évi deczember hó 1.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Folyószám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fő- vagy erdő
hivatal
Beszterczebánya
erdőigazg.
Beszterczebánya
erdőigazg.
Beszterczebánya
erdőigazg.
Beszterczebánya
erdőigazg.
Nagybánya
főerdőhiv.
Nagybánya
főerdőhiv.
Lippa főerdőhiv.
n

a

a

n

Bustyaháza erdőhiv.

a

n
a

r ü l e t

Törzs
könyvi
száma

megnevezése

uralkodó vadállománya

I.

Zólyom

őz, vaddisznó

V.

Erdőbádony

XXV/A-B.

Karám

XXVII.

Dobrócs
Fejérszék

a

XVI.
VI.
IX.
I.
VI.
XV.
XVII.

Csála-pécskai Tersetye, Zsuskot, Hada
Popin-Hajlás
Berzova
Valemare(Bulza, Pozsega, Szelcsova Gross
Huszt—Várpatak
Huszt—Csebrány
Felsőszinevér—Rosztoka
Királymező
Dombó—Tereselypatak

a

őz és apróvad

Tőkés

II.
a

v a d á s z t e

ii

n

n

li

n

n

őz és vaddisznó
n

a

a

v

n

n
n

a

a

szarvas, di znó, medve,
siketfajd
szarvas, disznó, medve,

kiter
jedése
k. hold

Évi haszonbére
mint kikiáltási
ár K

A

Erdőigazgatóság

4269

150

1223

250

10059

500

11944

600

1682

200

13077

100

3200

500

17855
9418
3211
1230

500
500
200
100

13255

2000

25000*
9379

1500
1000

XX.

15
16

Orsova erdőhiv.

III.
XI.

17
II.
Totsóvár erdőhiv.
18
ín b-t-: .
19
IV.
20 Zsarnócza erdőhiv.
VI.
21
XII.
22 Zágráb erdőigazg.
X.
23
24
VII.
25
VI.
26
V.
27
II.
28
XXIX.
29
XXVII.
30
XXII.
31
XXIV.
32
XXVI/A-C.
33
XXI/A-K
34 Vinkovce főeraőhiv.
III.
35
V.
36
II.
Susák erdőhiv.
37
IV.
38
XX/A-B.
39
XXI'A-B.

Técsö—Ferenczvőlgy—Visk
Temes-szlatinai Hideg- -Hidegei—
Popsiora
Kornyaréva
Delnekakasfalva
Keczerpeklén
Garamrév— Szélakna
Jalna—Körmöczbánya
Ttirine—Myrkopalj CII. M.)
Mrkopalj (II—IV. B.)
Mrkopalj (I. B.) Ogulin, Ravnagora
Jasenak—Ogulin
Jasenak
Novi
Pitormaca— Ivanovoselo
Ivanovoselo
Ivanszka
Draganec (I—II.)
(V-X.)
Socolovac (I—V.)
Szávamenti
Lipovljana (alsó-rész)
Brlog
Krásznó
Zengi Karst erdősitési felügyelőség

őz, vaddisznó

6404

200

zerge, őz, disznó, medve

29120

800

11721
5982
4403
9132
7192
8889
7787
10205
19224
12030
14145
10371
9535
18034
5259
9364
10711
9104
11062
8844
20777
1092
1153

500
700
400
500
600
400
300
400
800
400
400
300
300
300
300
300
300
300
400
300
600
100
100

i>

a

n

a

szarvas, őz
szarvas, őz, disznó

a

II

a

őz, disznó, siketfajd
őz, medve, apróvad, siketfajd
őz, siketfajd, apróvad
őz és apróvad
őz, siketfajd, medve

»

a

a

őz és apróvad

a a
tt n
it II
II

II

n n
II

II

n
n
ti
tt
a
II

őz, disznó, apróvad
őz, medve, siketfajd
apró vad

tt a

* A folyamatban levő úrbéri birtokrendezés után mintegy 20,000 kat. holdra fog leszállani.

VI

Tölgyfaeladási hirdetmény. 2711 1907. sz. — Erzsébetváros
szabad királyi város Tanácsa a város tulajdonát képező és Rudály
község (Nagyküküllő vármegye) határán 1 évo a Vosloch" nevü
erdőrész tölgyfa-anyagának eladás végett folyó 1907. évi deczem
ber hó 18-án délelőtt 10 órakor, Erzsébetvároson a tanácsház
üléstermében zárt Írásbeli versenytárgyalást tart.
A kérdéses erdő a jókarban lévő városi úttól V'a kilométerre fekszik.
Kikiáltási ár 8144 korona 34 fillér.
Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a kikiáltási ár 10%-át
bánatpénzül csatolva, szabályszerű zárt ajánlatukat alólirt városi
tanácshoz 1907. évi deczember hó 18-án délelőtt 10 óráig adják
be, mert később érkezeit és szabálytalanul beadott ajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
Az ajánlatban az igért ár összege betűkkel és világosan
kiírandó és az is kifejezendő, hogy ajánlattevő az árverési felté
teleket ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek tekinti.
A részletes feltételek a polgármesteri irodában megtekinthe
tők; a becslési adatok a kir. erdőgondnokságnál vannak.
Erzsébetváros szabad királyi város Tanácsa, 1907. évi novem
ber hó 27-én.
(9)
Trajánovlts János s. k.
polgármester.

Bükk-, j u h a r - , h á r s - , 1
körte- é s diófá t ves z 1
KÖHLER EMI L I
(2.V.5.)

Obergeorgenthal

, Böhmen .

Faárverési hirdetmény. A Hernádfő községi volt úrbéres bir
tokosság 1907. évi deczember hó 21-én, délelőtt 11 és 2 órakor
a községi biró házánál tartandó nyilvános Írásbeli árverésen eladja
a tulajdonát képező erdőilletőségének 1907—1908. évi vágásában
tövön álló 1980 db luczfenyő törzs, összesen 1136 tm -re becsült
1

3

VII

3

haszonfára alkalmas fatömeggel, 193-65 tm -re becsült kéreggel
és 198-28 tm -re becsült tűzifával. Becsár 12,000 K. Kiszállítási
határidő bezárólag 1909. év márczius hó 31-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölölését szószerint tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben fog
laltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva
adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen a megajánlott összegnek
legalább 10%-át készpénzben tartalmazzák; g) ha ugy vannak
aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye
(utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és h) ha a boríték
kivül „Ajánlat a hernádfői erdőilletőségből 1907. évben eladandó
fakészletre" felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem
fogadtatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyúj
tójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóvá
hagyása után válik kötelezővé.
3

A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir.
áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir.
járási erdőgondnokságnál és a birtokosság elnökénél Hernádfőn
tekinthetők meg naponta 1 1 — 1 2 óra között.
Szepesszombaton, 1907. évi november hó 30-án.
(10)
M. kir. járási
erdőgondnokság.
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Hirdetmény. 1 0 4 2 8 8 1 B — 1 1907. sz. — A máramarosszigeti
m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó havasmező-visó-oroszi-i
2 7 1 5 8 kat. holdas vadászterületnek az 1908. évi január hó 1-ső
napjától számítandó tiz (10) egymásután következő évre leendő
bérbeadása érdekében a vezetésem alatt álló minisztérium erdé
szeti (I/B.) főosztályának tanácstermében folyó évi deczember hó
30-án d. e. 10 órakor szóbeli árverés fog tartatni.
Kikiáltási ár 5 0 0 K évi haszonbér.
Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal
biró magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári
és állami tisztviselők ki vannak zárva.
Bővebb felvilágosítások a vezetésem alatt álló minisztérium
erdészeti (Í/B.) főosztályában (5. Zoltán-u. 16. sz. III. em.) és a
máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők.
Budapest, 1907. évi deczember hó 1-én.
(13)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
Önműködő fabélyegzö. (Liebus-féle szerkezet.)
Kifogástalan működése biztosítva van. A készülék
ára hozzávalóval együtt a következő:
15 mm számmagasság mellett három, négy,
illetőleg öt számjegygyei 40, 45, illetőleg 50 K.
2 0 mm számmagasság mellett négy, illetőleg öt
számjegygyei 65, illetőleg 75 K.
Megrendelések K. C. Petzold et Co. komoraui
vasmüveihez Komorau (Csehország) intézendők.
(6. III. 2.)
Pályázati hirdetmény. 4102/1907. sz. — Vas vármegye alispáni
hivatala 16.663 1907. sz. rendeletével Kőszeg szab. kir. város
erdőmesteri állására pályázat van hirdetve. Javadalma I. fokozat
szerint 1800 K, II. fokozat szerint 2200 K, természetbeni lakás
kerthasználattal; négy évet meghaladó szolgálat után lép a II.
fiz. fokozat élvezetébe. Pályázati kérvények f. évi deczember hó
23-ig benyújtandók.
Kőszeg, 1907. deczember hó 6-án.
(15)
Polgármester.

IX

Hirdetmény. 103196/1 B — p l 9 0 7 . sz. — A nagybányai m. kir.
főerdőhivatal kerületéhez tartozó láposbányai és fernezelyi erdő
gondnokságokból alakított s nevezetesen a láposbányai A. gazd.
oszt. II., III., IV. vágássorozat (Petrosza), B. gazd. oszt. 2., 3., 4.
erdőrészlet és hl hl , valamint az alsófernezelyi A. gazd. oszt.
II. v. s., felsőfernezely-blidár-feketepataki B. gazd. oszt. I—-VIII.
v. s., Izvora C. gazd. oszt. 1
elnevezésű, összesen mintegy
28993 kat. holdas vadászterületnek az 1908. évi január hó 1-ső
napjától számítandó tizenhárom (13) egymásután következő évre
leendő bérbeadása érdekében a vezetésem alatt álló minisztérium
erdészeti (I B) főosztályának tanácstermében folyó évi deczember
hó 23-án d. e. 10 órakor szóbeli árverés fog tartatni.
1;

2
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Kikiáltási ár 1500 K évi haszonbér.
Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal
biró magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári és
állami tisztviselők ki vannak zárva.
Bővebb felvilágosítások a vezetésem alatt álló minisztérium
erdészeti (I B) főosztályában (V., Zoltán-utcza 16. sz., III. em.) és
a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál szerezhetők.
Budapest, 1907. évi november hó 22-én.
(14)
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
Faeladási hirdetmény. 7369 1907. sz. — A m. kir. államkincs
tár erdészeti ágazatának kegyurasága alatt álló erdőbádonyi róm.
kath. plébánia tulajdonából a csereszerződés alapján az ottani
róm. kath. templom tulajdonába átszállott tagositási és telekkönyvi
1596., 1597. és 1594/2. helyrajzi számú, egészben 10 hold 156 D - ö l
kiterjedésű erdőtalajon található még a plébánia tulajdonát képező
fenyő, részben tölgy fanemekből való egész faállomány, úgy nem
különben az erdőbádonyi róm. kath. templom tulajdonát képező,
tagositási és telekkönyvi 1574., 1577., 1587. helyrajzi számú,
1391 D - ö l kiterjedésű erdősült rét- és legelőtalajon található
fenyőfaállomány Beszterczebányán, alulírott m. kir. erdőigazgató
ság hivatalos helyiségében 1908. évi január hó 14. napján dél
előtt 10 órakor nyilvános versenytárgyaláson el fog adatni.
Az 1596., 1597., 1594 2. helyrajzi számú 10 hold 156 D-öl
erdőtalajon található plébániai tulajdont képező faállomány kikiál-
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tási ára 11.632 K 83 f, mig az 1574., 1577. és 1587. helyrajzi
számú 1391 • - ö l erdősült rét és legelőn található, templomi
tulajdont képező faállomány kikiáltási ára 802 K 90 fillér.
A kikiáltási árak 10°/e-nak megfelelő bánatpénzzel ellátott
zárt Írásbeli ajánlatok és pedig a plébániai tulajdont képező
faállományra külön és a templomi tulajdont képező faállományra
ismét külön szerkesztve és borítékolva az árverés megkezdése
előtt nyújtandók be ezen m. kir. erdőigazgatósághoz, ahol a köze
lebbi feltételek megtekinthetők és az ajánlati lapok is beszerezhetők.
Elkésve érkezett, valamint utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Beszterczebányán, 1907. évi decz. hóban.
(16)
M. kir.
erdőigazgatóság.
Faeladási hirdetmény. A földmivelésügyi m. kir. minisztérium
folyó évi 37,316. számú engedélyével az oroszteleki úrbéres közön
ségnek Beregszőllős mellett a munkácsi vasúti állomástól mintegy
12 km távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt 2898 m mű, vala
mint 2734 m tűzifára becsült 4192 db tölgy-törzs, továbbá
7886 m tűzifára becsült 11,280 db bükfa-törzs 1908. évi január
hó 21-én délelőtt 10 órakor Orosztelek községházánál megtartandó,
szó és Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen
el fog adatni.
Kikiáltási ár 140,000 K, azaz egyszáznegyvenezer korona.
Bánatpénz 14,000 korona.
Szabályszerüleg kiállított és 10°••<> óvadékkal felszerelt zárt
írásbeli ajánlatok, melyek ivenkint egy kronás bélyeggel látandók
el, legkésőbb 1908. évi január hó 21-én délelőtt 9—10 óra között
az árverést vezető bizottsághoz nyújtandók b e ; a zárt ajánlatok
ban kifejezetten kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és
szerződési feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, valamint a meg
ajánlott összeg nemcsak számjegyekben, hanem betűvel is kiírandó.
Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszautasittatnak.
A részletes árverési és szerződési feltételek ugy Orosztelek
község volt úrbéres birtokossági elnökénél, valamint a beregszászi
m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.
Orosztelek, 1907. évi november 27.
(17)
Volt urb. birtokossági elnök.
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Faeladási hirdetmény. 934/1907. sz.
A fehértemplomiujmoldovai m. kir. jár. erdőgondnokság irodájában Fehértemplom
ban folyó évi deczember hó 28-án d. e. 10 órakor zárt Írásbeli
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján eladásra
kerül — a volt 14. számú szerb, bánáti határőrezredből alakult
vagyonközség tulajdonát képező erdejének O-Moldova B. üzem
osztály II. vgs. 5. tag Jabucse 1. osztagából: 4 8 0 tm 26 cm
középátmérőn felüli nyár épületfa — tövön — á 5 korona kikiál
tási árral.
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig nyúj
tandók be, később beérkező s a feltételeknek meg nem felelő
irábeli ajánlatok, valamint utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az egykoronás bélyeggel ellátott és a szóbeli árverésre
kitűzött óráig a fehértemplomi-ujmoldovai m. kir. járási erdő
gondnokságnál benyújtandó zárt írásbeli ajánlatokban számokkal
és betűkkel kiírandó a felajánlott egységár, azonfelül az ajánlat
ban kiteendő, hogy ajánlattevő a részletes árverési és szerződési
feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti.
A zárt Írásbeli ajánlatokhoz a kikiáltási ár 10%-ának meg
felelő bánatpénz csatolandó készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban ; ugyanannyi fizetendő le a szóbeli árverésen is.
A részletes árverési és szerződési feltételek a fehértemplomiujmoldovai m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák
alatt bármikor megtekinthetők.
Fehértemplom-Ujmoldova, 1907. évi november hóban.
(18)
M. kir. járási
erdőgondnokság.
2

Hirdetmény. 996. sz. — A vajszlói vallásalap. uradalom részéről
alulírott erdőgondnokság közhírré teszi, hogy a pécsi országos
kiállítás területén az erdészeti pavillon mellett f. évi deczember hó
21-én szombaton reggel 8 órakor zárt ajánlatú versenynyel egybe
kötött szóbeli árverésen a következő tárgyak lesznek eladva:
a) 1 db 14 m hosszú 87 cm középvastag 8 222 m tölgyrönk;
b) 1 db 3 22 mhosszú 136 cm középvastag 4 6 7 8 m tölgyrönk>
c) 1 db 20 m hosszú 25 cm középvastag 0 987 m tölgytörzs
1 7 9 4 m árboczfa (landina); 1 db 3 7 m hosszú 120 cm középvastag
0 7 9 2 cm tölgytuskó 1 7 9 4 m árboczfa (landina);
-
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d) 1 db 20 m hosszú 25 cm középvastag 0 9 8 2 m sziltörzs
1 7 1 7 m árboczfa (landina); 1 db 0 6 m hosszú 120 cm közép
vastag 0 7 3 5 cm sziltuskó 1 7 1 7 m ;
e) 1 db 19 m hosszú 32 36 cm középvastag 1-152 m tölgygerenda.
f) Az egész vallásalapitványi dongapavillon-épitmény dongák
nélküli összes fa- és vasszerkezetek beépítve 1 8 3 0 2 m tölgygerenda;
padló, szarufa, korong, gömbölyű szálfa, lécz, 2500 db tölgyzsindely,
puhafa-, vas- és egyéb épületanyag; igen alkalmas pavillonon
kivül, nagy park, telep vagy nemesi birtok díszes kapubejárásának.
Az egykoronás bélyeggel ellátott zárt ajánlatok az eladás
napja előtt délig az Erdőgondnoksághoz Vajszlóra küldendők,
(nem a feladást, de az odaérkezést értve), vagy az eladás elkez
dése előtt a helyszínén átnyujtandók. Ajánlat tehető külön az egyes
tárgyakra is. A szó és Írásbeli ajánlatok közötti szabad választás, vagy
elutasítás joga a nagyméltóságú m. kir. minisztériumnak fenntartatik.
Vajszló, 1907. évi december hó 7-én.
(19)
A vajszlói m. kir. közalapítványi Erdő gondnokság.
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Faeladási hirdetmény. 943/1907. sz. — Bars vármegye Barskaproncza község határában, a barskapronczai volt úrbéresek tulaj
donát képező erdőből A) ü. oszt. I. vágássorozat 7. osztályából
kihasználandó 1302 db jegenyefenyő törzs, 1643 m épületi és
500 ürm tűzifára becsült fatömege, tövön az erdőben 1908. évi
január hó 16. napján d. e. 10 órakor Barskapronczán, alulírott
volt úrbéri közbirtokossági elnök házánál, nyilvános szó- és Írás
beli versenytárgyaláson el fog adatni.
Kikiáltási ár: 14,150 korona.
Bánatpénz 1415 korona, melyet minden versenyző az árverés
megkezdése előtt, az árverelő bizottságnál letenni, illetve írásbeli
ajánlatához csatolni köteles.
Utóajánlatok, vagy amelyek ez árverési feltételektől eltérnek,
figyelembe nem fognak vétetni.
Az árverési feltételek alulírottnál és a zsarnóczakohói m. kir.
járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Barskaproncza 1907. november 30.
(20. II. 1.)
Venczl Pál s. k.
3
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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 .
M A G Y A R ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K.
ERDÉSZETI R E N D E L E T E K TÁRA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1 8 8 5 - 8 9 (V—IX.)
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.)
évfolyam.
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak
2 K. 40 fill.
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K.
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill.
Az 1898. (XVIII.) évfolyam, ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill.
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill.
Az 1901—1903. ( X X I — X X I 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 Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén
bérmentve küldetnek.
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ara tagoknak 1 K, nem
tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.)
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok
1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill.,
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető.
A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J., Szécsi Zs. és
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. 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 A Z ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta:
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill.
küldendő.
A KÜLFÖLDI F A N E M E K MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K.,. másoknak 4 K. Bérmentesitésre
45 fill. küldendő.
SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f. küldendő.
ÉRTEKEZÉSEK A Z ERDŐRENDEZES KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K .
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4.K., másoknak 5 K
ŐFELSÉGE 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. Ára 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 ax
egyesületnél
rendelik
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek :
ERDORENDEZÉSTAN. Ara 12 K., i l l. 9 K.
ERD0ÉRTÉKSZAMITÁSTAN. I I . kiadás. Ára 6 K., i l l . 4"50 K.
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., i l l. 3 K.
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K. 20 fill., i l l . 90 f i l l .
ERDŐBECSLÉSTAN. I I . kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K.,
ill. 6 K.
„AZ ERDO" kiadóhivatalában
Budapest, I V . Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető »AZ
E R D O " cz. erd. és v a d. szaklap kiseb b erdők birtokosai é s kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök é s vadőrök részére. Előfizetési ár a egész évre
4 K. Megjelenik m i n d e n hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly
és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek.
A szerzőknél rendelhetők meg:
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K
nem tagoknak 10 K.
A SELMECZBÁNYAI M . K. ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER.
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő . Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémiai
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányárt).
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta:
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K.
Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek:
A M A G Y A R ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS K E R E S K E D E L M I
LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő A l b e r t . 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, néme t é s franczia nyelven .
A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János.
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K.
AZ ERDŐHASZNALATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. I I . kiadás.
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál
Selmeczbánya.)
ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. I I . kiadás. (Kapható ugyanott.)
Ára 9 K.
ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. I I . kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.)
Ára 5 K.
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ A Z ERDÉSZETI R E N D E L E T E K TÁRA I—
X X I V . ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható
ugyanott) Ára 1 K.
ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ
Ára 1 K. 20 fill.
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest.
TERMÉSI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége
(lolsva, Gömörm.) Ára 2 K.
AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám.
LEGELŐ ÉS HAVASGAZDALKODÁS. Irta: Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.)

