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Megje len ik minden h ó n a p 1. é s 15-ik n a p j 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. évidij 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: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6 . szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. e's 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kelljutni. Ellenkező esetben posta-jegy gyei „reclamatio" teendő. 



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

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

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

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban 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 boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K-

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

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

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

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

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

AZ ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár Károly és Balogh 
Ernő m. kir. erdőmesterek. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908., ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K, másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

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

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

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

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, más'oknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 
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ERDÉSZETI LAPOK 
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 , , 

- S J L g L K Ö Z L Ö N Y E L j ü l 
K I A D J A : 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 

" Szerkeszti: 

B U N D K Á R O L Y 

viegjelenik minden hó 1-én és 15-én. (fc Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesz tőséé és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten , Lipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

s« A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijéit közöltetnek, 
(Telefon: 37—22.) 

A földmivelési kamara . 

Ismeretes olvasóink előtt az Erdészeti Lapok régebbi 
közleményeiből, hogy Darányi Ignácz dr. földmivelés

ügyi miniszter Bernát István dr. országgyűlési képviselőt 
és gazdaszövetségi igazgatót és Rubinek Gyulát, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóját megbízta a szer
vezni szándékolt „mezőgazdasági kamarák"-ról szóló tör
vénytervezet elkészítésével. Nevezettek munkálatukat már 
mintegy két év előtt terjesztették megbízójuk elé. Minthogy 
azonban maga a gazdatársadalom, az 1895. évi gazda
kongresszuson kivül, érdemlegesen még nem foglalkozott 
volt a gazdasági érdekképviseletnek törvényes alapon és 
kamara alakjában való szervezésével, a miniszter, mielőtt 
az elébe terjesztett tervezetet magáévá tette volna, az 
1907. évben az érdekképviselet szervezésének alapvető 
kérdéseit felölelő kérdőívvel fordult a gazdasági egyesü
letekhez, amelyek ekként külön-külön s együttesen is a 
mult évi pécsi gazdakongresszuson foglalkoztak ez ügygyei. 

Erdészeti Lapok 75 



Már ekkor igen messze szétágazó nézetek nyilvánul
tak s maga a pécsi kongresszus sem jutott oly egyöntetű 
megállapodásokhoz, amelyek, bár csak a mezőgazdák 
részéről is, a kérdést teljesen tisztázták volna. Nem lehet 
tehát csodálkozni, ha a minisztérium továbbra is várakozó 
álláspontra helyezkedett s az ügyet csak a folyó évben 
igyekezett egy lépéssel előre juttatni, ekkor is oly irány
ban, hogy most már magának a Bernát- és Rubinek-féle 
törvénytervezetnek közreadásával nyújtott alkalmat a gazda
társadalomnak a megnyilatkozásra, hátha az idő folya
mán egységesebb vélemény alakult ki. A vármegyei gazda
sági egyesületek véleménye azonban még most is lényeges 
nézetkülömbségekről tanúskodik; az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület igazgató-választmányának f, hó 10-én tartott 
ülésének lefolyása ellenben, amely főként a szóban forgó 
törvénytervezettel foglalkozott, azzal a reménynyel biztatott, 
hogy a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
f. hó 22-ére összehívott közgyűlésén véglegesen állást 
foglalhat a gazdatársadalom e régóta és ismételten tárgyalt 
ügyben. Nem igy történt azonban. A közgyűlésen az 
igazgató-választmány által elfogadott szöveg heves ellen
zésre talált s nevezetesen gróf Andrássy Sándor és társai 
uj javaslat kidolgozására bizottságot kívántak kiküldeni. 
Lényegileg indítványát a közgyűlés határozattá is emelte, 
amennyiben az előadói javaslatot az általános tárgyalás 
alapjául ugyan elfogadta (de általánosan sem tárgyalta), 
a részletek megvitatására pedig bizottságot küldött ki, 
amely az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnök
ségéből és a szövetséges megyei gazdasági egyesületek 
egy-egy kiküldöttjéből s természetesen a javaslat készí
tőiből és előadójából (Mérey Lajos) áll. 

A vármegyei gazdasági egyesületek, mig egyfelől 



szeretnék is, ha a kerületi kamarák felállításával az agrár 
érdekképviselet és befolyás minden téren intenzivebbé 
válnék, másfelől saját létüket féltik a kamaráktól, amelyek 
a kisebb gazdasági egyletek összes tevékenységét mintegy 
felszívnák. Hasztalan történt ezzel szemben hivatkozás a 
porosz példára, ahol a kamarák felállítása nem járt ily 
eredménynyel, sőt ellenkezőleg, számos helyi egyesület 
alakult szárnyaik alatt. A rendkivül eltérő véleményekből 
és mindeddig el nem simított ellentétekből mindenesetre azt 
következtethetjük, hogy még mélyreható változásokon eshetik 
át a gazdasági érdekképviseletre vonatkozó törvénytervezet. 

Miután ekként a kérdésnek a mezőgazdák körében való 
eddigi sorsát röviden vázoltuk, immár áttérhetünk tulajdon
képpeni czélunkra, a gazdasági érdekképviselet erdőgazda
sági vonatkozásainak tárgyalására. Nem könnyű feladat ez, 
mert ha mezőgazdasági részről, amint láttuk, két ízben 
való tárgyalás sem vezetett még általánosan megnyugtató 
eredményre, annál nehezebb az erdőgazdaság álláspontját 
körülhatárolni, egyfelől mert a másik táborban sincsen 
végleges megállapodás, tehát ott is merülhetnek fel oly 
kívánságok vagy módosítások, amelyekhez az erdőgazdaság 
szempontjából szó fér, másfelől és főként azért, mert az 
erdőgazdaság érdekeinek megóvása szempontjából nem 
oly egyszerű a helyzet, mint a mezőgazdaságnál. 

Az Országos Erdészeti Egyesület eddig várakozó 
álláspontot foglalt el s mindössze arra szorítkozott, hogy 
a földmivelésügyi minisztert még 1906-ban felkérte, hogy 
a gazdasági érdekképviseletre vonatkozó tárgyalásokba 
majdan vonja be, amit a miniszter 1907. évi 694. eln. 
szám alatt kelt válaszában kilátásba is helyezett. Később 
megkapta a fennemlitett kérdőpontokat az Országos 
Erdészeti Egyesület is, de azok nagy általánosságban 
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mozogván s az erdészet szempontjából czélszerübb lévén 
először a mezőgazdaság képviselőinek álláspontját meg
ismerni, ' a válasz elől kitért és a maga részéről, bár 
gondoskodás történt arra nézve, hogy az erdőgazdaság 
követelményei formuláztassanak, érdemlegesen e kérdéssel 
csakis a gazdák várható tárgyalásainak befejezte után 
szándékszik foglalkozni és álláspontját a földmivelésügyi 
miniszterrel közölni. Egyébiránt idetartozónak kell tekin
tenünk az egyesületnek egy erdőgazdasági tanács szerve
zése iránt a kormánynál telt javaslatát, amely a szerve
zendő gazdasági kamarákra figyelemmel volt és a velők 
való kapcsolatot biztosítani kívánta. 

A Bernát- és Rubinek-féle tervezet szerint a kamarák 
a mező- és erdőgazdasággal foglalkozók érdekeinek egye
temes képviseletére és előmozdítására hivatott testületek. 
Az erdőgazdaságot tehát a tervezet szerzői be kívánják 
vonni az érdekképviselet keretébe s ennek megfelelően az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választ
mánya a „mezőgazdasági kamara" helyett a „földmivelési 
kamara" elnevezést fogadta el, elismervén ezzel azt a tényt, 
hogy az erdőgazdaság semmiképen sem eshetik a mező-
gazdasát gyűjtő fogalma alá. Egyébiránt azonban a terve
zet eltekintve attól, hogy néhol, mintegy ötletszerűen 
mező- és erdőgazdaságot emlit és az adózó, választó és 
választható érdekeltségben az erdőtisztekről is megemlék
szik, semmi tekintetben sem veszi figyelembe az erdő
gazdaságot, minek következtében munkálatuk jelen alak
jában nem is nyújthat semmi biztosítékot sem arra nézve, 
hogy az erdőgazdaság érdekei a kamarák keretében nem
csak a birtokosok igényeinek, hanem a hozzáfüződő állam
gazdasági szempontoknak és megfelelő módon érvénye
süljenek. 



Erre pedig feltétlenül szükség van, ha nem akarjuk 
elérni azt, hogy a kamarákon belül erősen a kisebbségbe 
kerülő erdőgazdaság éppen a névleg az ő érdekeinek 
képviselésére is hivatott szervek által fosztassák meg 
jelenleg birt önálló fejlődőképességétől, amelyre azon 
nagy különbség miatt, amely a mező- és az erdőgazdaság 
belső természete között fennáll, valamint az ebből nem 
egy tekintetben jelentkező érdekellentét miatt a jövőben 
és feltétlenül szüksége van. 

Bizunk azonban abban, hogy a gazdatársadalom azon 
belátásos részénél, akik az erdőben nemcsak legelőt és 
irtandó területet látnak, hanem annak a természet és a nemzet 
háztartásában vitt szerepével tisztában vannak, nem fog 
nehézséget okozni jogos és a szükséges kereteket tul nem 
lépő, szerintünk az eddigi tervezet alapvonásait sem érintő 
kívánságaink érvényesítése. Támaszkodik e reményünk az 
O M G E . igazgató-választmányának éppen Bernát István indít
ványára hozott ama határozatára, hogy az erdészet köréből 
jövő jogosult óhajoknak kész eleget tenni. 

Főként azonban bizunk a kormány és elsősorban 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter bölcsességében, aki 
az Országos Erdészeti Egyesületnek a maga idején eléje 
terjesztendő javaslatait bizonyára komoly megfontolás 
tárgyává fogja tenni és nem fog oly irányban dönteni, 
amely a hazai erdőgazdaságnak kárára lehetne. 

A kérdés részleteiről más alkalommal szólunk. 

r"A Jtf 


