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Megje lenik 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 alapitó 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. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kelljutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő, 



Munkatársaink tájékozásául! & $ { 5 ^ í £ y g E 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

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

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

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban 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 kiilönlenyomatokat 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 
Butid 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. főerdőmérnökök. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Ára 1 évre 4 K. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Teljesen 
elfogvott. 

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

AZ ERDŐRENDEZESTAN 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, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Seltneczbányán. 



1909. SZEPTEMBER 1. 

ERDÉSZETI LAPOK 
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K I A D J A : 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 

Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az O r s z . Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij lejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesz tőség és k iadóhivata l : Budapesten, Lipótváros , A lkotmány-utcza 6. sz., I I . em. 

*>* A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. *» 
. — { (Telefon : 3 7 - 2 2 . ) 
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Erdőgazdasági ügyek a közigazgatásban. 
Irta: Csegezy Pál. 

y t ^ z 1879. évi X X X I . t.-cz. 25. §-ában foglaltak szerint 
JL~\^ erdőrendészeti ügyekben elsőfokú hatóság a közigaz
gatási bizottság, amely hatóság az ezen törvényben meghatá
rozott teendői végrehajtását a 26. szakasz értelmében meg
választott 3 tagu albizottság, vagyis a „közigazgatási erdészeti 
bizottság" által gyakorolja. 

Ugyancsak a közigazgatási bizottság, illetőleg ennek 
erdészeti albizottsága teljesíti az 1898. évi X I X . t.-cz., illetve 
az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 15217 /899 . F. M. 
számú rendelettel hatáskörébe utalt teendőket, sőt az 1879. 
évi X X X I . és az 1898. évi X I X . t.-cz. végrehajtása körébe 
tartozó némely ügyek elintézésénél követendő eljárás tár
gyában kiadott 1904. évi 62060 . F. M. számú körren
delet a közig. erd. bizottságot különösen fontos hatáskörrel 
ruházza fel. 
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Az 1894. évi XII. t.-cz. értelmében is jelentős feladat 
vár a közigazgatási bizottságra különösen a kopár és víz
mosásos területek hatósági kijelölését, megkötését és be-
fásitását s ezen területeknek az 1898. évi XIX. törvény
nyel kapcsolatosan állami kezelésbe vételét illetőleg. 

Mindazon vármegyékben, hol nagykiterjedésű erdők 
vannak, a fahasználat és legeltetés a fontosabb gazdasági 
ágazatok közé tartozik, a fennebb jelzett törvényes intéz
kedések folytán a közigazgatási beavatkozás elkerülhetet
len és az erdészeti albizottságnak kiválóan fontos szerepe 
van. Igen kivánatos tehát, hogy az erdészeti albizottság 
tagja erdészeti ügyekben jártasak legyenek. 

Azonban az erdészet hazánkban mai napig sem tudott 
akkora népszerűségre vergődni, mint ahogy azt közgazdasági 
jelentőségénél fogva megérdemelné, ennélfogva megmaradt 
azoknak gyámoltjaként, akik hivatásuknak és kenyérkereső 
pályájuknak választották az erdészetet. Maguk az erdészek 
érzik, tudják és tapasztalják azt legjobban, hogy erdészeti 
ismereteikkel mennyire magukra vannak hagyatva. 

Ezt a helyzetet az 1879. évi X X X I . évi törvény meg-
tervezői már annak idején jól felismerték s bizonyára a 
késő jövendőre való tekintettel biztosíttatott törvényes intéz
kedéssel az, de másrészt a dolog természetéből is követ
kezik, hogy a közigazgatási erdészeti bizottságnak mint 
véleményező törvényesen minősített szakember is legyen 
tagja, s ez a kir. erdőfelügyelő. 

A kir. erdőfelügyelő azonban — mint említem — csak 
mint az erdészeti albizottság véleményezője szerepel, vagyis 
mint ilyen csak az erdészeti bizottság üléseiben vesz részt, mig 
magának a közigazgatás plénumának még hivatalból sem 
tagja s igy a közigazgatási bizottság elé terjesztendő 
jelentésnek vagy javaslatnak megtételénél a kir. erdő-



felügyelőnek már semmi szerepe nincs. Eszerint magá
ban a közigazgatás plénumában erdészeti szakértő hivata
losan közre nem működik, ott tehát az erdészeti kérdés 
szakember képviselete nélkül marad, kivéve azon esetet, 
amidőn egyik-másik szakember egyszersmind megválasztott 
bizottsági tag és az erdőgazdasági kérdésekhez hozzá kivan 
szólni. 

Az 1902. évi 127000 B. M. számú rendelettel a köz
igazgatási bizottságok részére kiadott ügyviteli szabályzat 
28 . §-a alatt az előadói teendőket teljesítők közt fel van 
sorolva a kir. pénzügyigazgató, a kir. tanfelügyelő, az 
államépitészeti hivatal főnöke, a folyammérnöki hivatal főnöke, 
és a közgazdasági előadó, de már erdőgazdasági előadóról 
említés sincs téve; ez az ügyviteli szabályzat tehát az 1879. 
évi X X X I . , valamint az 1898. évi X I X . törvény kereté
ben a közigazgatósági bizottság hatáskörébe utalt esetekben 
az erdőgazdasági ügyek előadóját nem jelöli meg. 

A közigazgatási bizottságnak erdőrendészeti ügyekben 
való eljárása iránt a m. kir. belügyminiszterrel t egyetértő-
leg kiadott 10092 F. M. számú utasítás 8. §-a a következő
képen intézkedik: „előadó az elnök által megbízott, vagy 
az illető tárgyra, vagy állandóan az erdészeti bizottság 
által választott tag, esetleg az elnök maga, erdőrendészeti 
áthágásokat és az erdőtermények szállítását illető ügyekben 
pedig a kir. erdőfelügyelő". 

Ezek szerint tehát az erdészeti albizottság elnöke, külö
nösen, ha az egyszersmind a vármegye főispánja és igy a 
közigazgatási bizottság elnöke is, rendszerint a törvény
hatóság valamelyik jegyzőjét, vagy aljegyzőjét bizza meg 
az előadói teendőkkel, kik a közigazgatási bizottságban 
képviselik azon ügyeket, melyeknek az erdészeti albizott
ságban a kir. erdőfelügyelő az előadója: vagyis előáll 



az az eset, amidőn a kir. erdőfelügyelő által elkészített, 
illetve megszerkesztett és az erdészeti albizottság által a 
közigazgatási bizottság plénuma elé terjesztett határozati 
tervezet a törvényhatósági jegyző puszta felolvasása után 
minden különösebb magyarázat és eszmecsere nélkül emel
tetik határozattá. 

Az 1898. évi X I X . törvény életbeléptetésével ugy a 
közigazgatási bizottság, mint az erdészeti albizottság teendői 
jelentékenyen felszaporodtak. A közigazgatási bizottságnak 
ezen törvényben megállapitott hatáskörét ugyanis a törvény 
54. §-ának első, harmadik és negyedik bekezdésében emii
tett ügyeket kivéve, mint fennebb is jeleztem, az erdé
szeti bizottság gyakorolja, mig az 54. § első, harmadik 
és negyedik bekezdésében megjelölt ügyekben az erdészeti 
bizottság meghallgatásával maga a közig, bizottság határoz. 

Az 1898. évi X I X . törvényből folyólag ugyanis gyak
ran merülnek fel és állandóan napirenden vannak a törvény 
II. czime alá tartozó, vagyis a közbirtokosságok és a volt 
úrbéresek osztatlan tulajdonában levő közösen használt 
erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelével kapcso
latos kérdések, melyek erdőgazdasági ismeretek nélkül meg 
nem oldhatók és amely kérdéseket az erdészeti albizott
ságon tul már szakember nem képvisel, kivéve azon ügye
ket, melyekben a m. kir. földmivelésügyi miniszternek kell 
dönteni. Azon erdőgazdasági kérdéseknél, illetőleg ezekkel 
kapcsolatos közbirtokossági határozatoknál tehát, melyek 
elsőfokban a közigazgatási bizottságban, másodfokban pedig 
a m. kir. közigazgatási biróság által tárgyaltatnak, erdő
gazdasági ismeretekkel biró, szakértő előadó nem szerepel; 
ezen forumokban tehát a felmerült kérdés felett, szakembe
rek véleménye alapján ugyan, de azok közvetlen közre
működése nélkül történik döntés 



Nem czélom és nem is érzem magam arra illetékes
nek, hogy itt ezen hatóságok eljárását bíráljam, azonban 
azt határozottan állithatom, hogy a közigazgatási bizott
ságban az erdőgazdasági kérdéseknek szakértő közreműkö
désével való tárgyalása, megvitatása és eldöntése hatá
rozottan az ügy jó érdekében való volna; sőt annak jogo
sultságát, hogy az erdészeti kérdéseknek a m. kir. köz
igazgatási bíróságnál is szakember képviselője legyen, 
szintén kétségtelennek tartom. 

Nézetem szerint ezek után az erdőgazdasági kérdé
sekkel egyidejűleg az erdészet hűséges képviselőjeként, 
magának az erdőgazdasági szakértőnek is méltó szerepet 
kell juttatni a közigazgatásban, különösen azon czélból, 
hogy az erdészeti eszméket az erdészeti kérdésekkel kap
csolatosan alkalomszerűen terjessze és azokat a közigaz
gatás vezető, intéző és végrehajtó közegei előtt illetékes 
helyen megismertesse; vagy ha az erdészetet illetéktelen 
és méltatlan támadás éri, legyen aki annak megvédel-
mezésére siessen. 

ú£ ú£ 

Mezőgazdasági használatra kevésbbé alkalmas 
területek beerdősítése. 

Ismerteti Zivuska Jenő. (Befejezés.) 

Hogy járjon el a kisbirtokos kedvezőtlen fekvésű vagy mező
gazdaságra kevésbbé alkalmas földjének beerdősitésénél? 

A czimben jelölt feladatnál két kérdésre kell válaszolnunk, 
nevezetesen: 1. Milyen intézkedéseket tegyünk erdőtenyésztési 
tekintetben ? 2. Milyen kezelési rendszabályok szükségesek, azaz 
miként szervezzük az erdőrendezést, védelmet stb. ? 



1. Erdőtenyésztési szempontok. 

Az erdőtenyésztést illetőleg röviden felelhetünk, mert hiszen 
annak szabályai tulajdonképen ugyanazok a nagy- és a kis
birtokon. Ha valaki tehát e tárgyban alaposabb tájékozást óhajt 
szerezni, azt megfelelő szakkönyvek tanulmányozására utalhatjuk. 
Az egyedüli különbség a nagy- és a kisbirtok erdőtenyésztési 
munkálatai közt talán abban lehet, hogy amott nem új állabok 
alakításáról, emitt pedig más művelési ághoz tartozó terület be-
erdősitéséről van szó. Továbbá abban, hogy a nagybirtoknál 
régi időtől fogva szabályozott fő- és mellékhasználatok vannak, 
melyek a régebben egyszer befekteti tőke kamatai gyanánt szere
pelnek s igy az erdő úgyszólván önmagát tartja fenn, addig a 
legelőször beerdősitendő kisbirtoknál nagy időköz telik el a tőke
befektetés és a kamatozás között. 

Ami a beerdősités csemeteszükségletét illeti, nagy és állandó 
erdőgazdaságban házilag szokott az fedeztetni. Csak kivételes 
esetekben vásárolnak csemetét, ha t. i. a saját termés nem sikerült. 
Ezt az eljárást azonban általánosságban nem lehet a kisbirtoknál 
alkalmazni. Itt ugyanis a csemeteszükséglet előkészület nélkül 
jelentkező, egyszeri; szakismeret hiányában pedig vagy szükesen 
mérik a kertekre a költséget s a kultúra azért nem sikerül, vagy 
pedig nagyon is sokat költenek rá, ugy hogy az állab vágáskori 
jövedelme a priori megterheltetik. Végre a csemeték felnöveléséig 
is eltelik körülbelül négy esztendő, ami adott esetben jelentékeny 
áldozatot, illetőleg veszteséget jelent. 

A mezőgazdának tehát szükesebb viszonyok közt nincs más 
választása, minthogy csemeteszükségletét vétel utján fedezze. A 
lehetőség erre nézve bőven kínálkozik. Többek közt maga az 
állam is bocsát ingyen vagy csekély árért kellő mennyiségű 
csemetét az erdősitő gazda rendelkezésére, sőt a tenyésztési munka-
htok tartama alatt a szakközegek által nyújtott tanácscsal is ellátja. 

Ha erdei vetést alkalmazunk, az erdősítési költségek azáltal 
apaszthatok, hogy a magvakkal egyszerre gabonát is vetünk el. 
Ennek az eljárásnak az az előfeltétele, hogy az utolsó trágyázás
tól legfeljebb két-három év telt legyen el. A gabonavetést külön
ben csemeteültetéssel is egybekapcsolhatjuk, de csak ki nem élt 



talajon. Az ilyen vegyes tenyésztési mód a pénzjövedelem mellett 
azt az előnyt is biztosítja, hogy az erdei vetés jobban fejlődik a 
gabona árnyékában s a csemetéket a fagy által való kihúzástól 
is megvédi. 

Aszerint, amint a pénzjövedelemre vagy pedig a gabona 
védő szerepére helyezzük a fősúlyt, különben egyenlő viszonyok 
mellett a közbeelegyités czéljára a rozs és a zab vagy az erdei 
rozs között választhatunk. Az előbbiek nagyobb jövedelmet adnak, 
az utóbbinál inkább a védelmi szempont nyomul előtérbe. Az erdei 
rozs nem szolgáltat annyi szalmát, mint a rokonkalászosok, mert 
annak a szárát, tekintettel a köztes kétesztendős csemetékre, nem 
lehet a föld színéhez közel levágni. 

Az erdei rozs vetésének a csemeteültetéssel való egybe
kapcsolása kitűnő eredménynyel járt a szász Lausitz kerületben. 
Az ott alkalmazott eljárás nagyjából a következő volt: Tavaszszal 
közvetlenül az ültetés előtt az erdei rozsot puszta kézből elvetették. 
A magmennyiség a talaj arra valóságához képest hektáronként 
30—50 kg közt változott. A talajt nem dolgozták meg mélyen; 
könnyed megkapálás s a bevetendő területek átboronálása is 
elégségesnek bizonyult. Vetés után még egyszer boronáltak, 
azután a csemeteültetést a szokott módon eszközölték. 

A szász Érczhegységben a tavaszi gabona és a famag egymás
után való vetése is jó eredménynyel járt. Tavaszszal előbb az 
erdei rozsot vagy a zabot vetették el, mire puszta kézből vagy 
tetszőleges vetőgép segítségével a luczfenyőmag következett. A fa-
mag teljes vetése nem ajánlatos, mert a sűrű fiatalos ápolása 
később nehézségekbe ütközik. Tűrhető talajviszonyok mellett, ha a 
vetés sikerére számíthatunk, nagyon kevés famag is elég lesz, 
hektáronként mintegy 2 — 4 kg. Közbe-közbe erdei rozsot és zabot 
is elegyítettek össze. A zabvetést beboronálták, majd erdei rozsot 
vetettek s miután az is beboronáltatott, az arra előkészített baráz
dákba luczfenyőmagot szórtak. A zabot az első, a rozsot a követ
kező évben aratták le. 

A csemeteültetéssel kombinált gabonavetést később éppen ugy 
kezeljük, mintha erdei vetéssel kombináltuk volna. Az erdei rozs 
az első évben alacsony marad, de erősen benövi a talajt. Körül
belül 10—20 cm magas, itt-ott nemezszerü takarót alkot, mely 



egyrészt elnyomja a gazt, másrészt a madarak garázdálkodása ellen 
védi a famagvat. A második esztendőben 15 m magas szárat hajt 
s más kalászosak után 14 nappal, tehát augusztus elején érik. 
Aratásánál a gépet előnyösebben használhatjuk, mint a sarlót, 
mert vele a vágásmagasságot, tekintettel a csemetékre, alkal
masabban szabályozhatjuk. 

Az ilyen kombinált vetések pénzbeli jövedelme természetesen 
nagyon különböző. Az említett Lausitzban hektáronként az átlagos 
jövedelem 30—50 márka között ingadozott, mig az érczhegységi 
földek átlagos tiszta jövedelme hektáronként 20 márkát tett ki-

Hogy a kisbirtokos mezőgazda miféle fanemet válaszszon az 
erdősítéshez, arra nézve a műszaki szempontok mellett a gazdasági 
tekintetek szolgálnak útmutatással. Kisbirtokosnál mindenesetre 
jogosult az a kívánság, hogy minél korábban s lehető gyakran 
használhassa tenyésztendő erdejét. Elméletileg e követelménynek 
leginkább a sarj- és a középerdő felelne meg, de feltétlenül ezeket 
nem ajánlhatjuk, mert mind a két erdőalak tulnyomólag tűzifát 
ermel. Már pedig a tűzifa piaczi ára a kőszén általános elterje

dése mellett nem emelkedhetik vagy legalább nem emelkedik a 
haszonfáéval arányosan. Csak ha a beerdősitendő terület nagyon 
kicsi s rajta tűlevelűeket előnyösen nem tenyészthetünk, akkor a 
sarjerdőüzemmel kell megelégednünk. Különben az ilyen törpe
birtokok gazdája legtöbb esetben maga az erdőcske kezelője és 
favágó is egy személyben, aki a sarjerdőből az olyan haszonfára 
alkalmas egyedeket kiválogathatja, melyek a sablon szerint dolgozó 
nagy üzemekben mind a tüzifaválasztékhoz soroztainak. Ajánlatos 
továbbá a cserkéregüzem, ha arra nézve a talaj és éghajlati 
viszonyok kedvezőek s ha a cserkéregnek kereslete van, továbbá 
a füzfatenyésztés. Nagy városok közelében karácsonyfának való 
fenyőfiatalost is nevelhetünk, bár ennek korai és kiadós jövedel
mezőségével szemben az a hátránya, hogy a kártételnek van kitéve 
s a lopás ellen való őrizet a birtokosnak sokba kerülhet. 

Mint már az előzőkben emiitettük, a lombfaszálerdő külön
féle okoknál fogva nem igen alkalmas az apróbirtokon folyta
tandó erdőgazdaságra. Sokkalta jobban megfelelnek a fenyőfélék, 
jelesen a lucz-, az erdeifenyő, talán a simafenyő is. A simafenyővel 
Szászországban agyagpalás talajon tettek kísérletet, ahol is az 



erdeifenyő részint a termőföld összetétele, részint rovarkárositások 
miatt be nem vált. Az emiitett fanem az erdeifenyő gyors növését 
annak csekély igényeivel egyesíti magában. Csak azt kellene még 
tudni, hogy a simafenyő fáját nagyobb tömegekben lehet-e jutá
nyosán piaczra vinni ? Még erre nézve tapasztalati adatokkal nem 
rendelkezünk, bár egyes piaczokon, pl. Bajorországban a sima
fenyőt szívesen fogadták s jól meg is fizették. Talán említenünk 
sem kell, hogy ott, ahol a talaj és a terület kiterjedése javalja, 
mindenesetre a luczfenyő tenyésztését kell ajánlanunk s más tű
levelűekkel szemben előnyben részesítenünk. Igaz, hogy ez a fanem 
sekély gyökérzete miatt a széldöntésnek könnyen áldozatul esik, 
de ezen a bajon elegyítéssel segíthetünk, síkságon erdeifenyőt, 
hegyvidéken vörös- vagy jegenyefenyőt elegyítve. 

A fenyőszálerdő a kisbirtokosoknak még más előnyt is biztosit, 
amennyiben a benne felhalmozódó alom más közelfekvő földek
nek trágyául is szolgálhat. Persze az alomszedést erdészeti szem
pontból se nem helyeselhetjük, se nem tanácsolhatjuk. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a felső nyerstelevényrétegnek kihordása 
jelentékeny hasznot hajt a birtokosoknak s ha ez ritkán, nagyobb 
időközökben történik, a kisbirtokos erdőgazdánál elnézhető. 
Ez különben is helylyel-közzel abban a helyzetben van; miszerint 
valamelyes jövedelmet kell földjéből kapnia s igy a pillanatnyi 
előnyt fölibe helyezi az erdőgazdaság kifogástalan, észszerű keze
lésének. Nagyobb erdőüzem önczél gyanánt szerepelhet, de a 
kisbirtokos erdőfoltjai mint melléküzem foglalnak helyet más 
művelési ágak keretében. 

Az erdeifenyővel való erdősítésnél még egy ujabban nyilván
valóvá lett körülményre is kell gondolnunk. Azt tapasztalták 
ugyanis, hogy mezőgazdasági földek befásitásánál az erdei fenyő 
első nemzedéke satnya, beteges lett, sőt el is pusztult. Körül
belül a rudas kortól egy gyökéren élősködő gomba, a Poly-
porus annosus támadásának van kitéve. E bajnak gyanitható-
lag az az oka, hogy a földre kihordott és csak lassan fel
bomló istállótrágya maradványa elősegíti a nevezett gomba tenyé
szetét és elszaporodását. Okos előrelátásból tehát régi mező
gazdasági talajon kerülni kell az erdeifenyő telepítését; ha pedig 
a termőhelyi viszonyok csak ezt az egy fanemet javainak, ugy 



a kérdéses területet előbb mezőgazdaságilag lehető legvégsőig 
használjuk ki, hogy a talajból az istállótrágya utolsó elegyrésze 
is felszivassék. Ha pedig lehet, akkor luczfenyőelegyitéssel segít
sünk a bajon. Mert ha az erdeifenyő rudaskorában áldozatul is 
esnék a nevezett gombának, még a lucz mindig értékes állabot 
képvisel és a támadt réseket nagyjából benőheti. 

2. A gazdálkodás és az üzemvezetés szempontjai. 

a) Minden birtokos maga vagy a birtokosok társulata gazdál
kodjék-e? 

A czimben felvetett kérdést a kisbirtokra nézve két módon 
oldja meg a gyakorlati élet. A mezőgazda maga kezelheti erdejét, 
tekintet nélkül a szomszéd hasonló üzemére vagy pedig a szomszé
dokkal közös társaságot alkotva. Az utóbbi eljárás megint két 
lehetőség szerint két formát fog felmutatni. A társasgazdaságra 
szövetkezett birtokosok ugyanis vagy maguk kezelik egy közös 
terv szerint erdőiket, vagy egy arra szabadon választott személy 
által. Ha az egyesitett birtokok közös kezelése azok nagy terjedelme 
folytán szélesebb látkört, szakértelmet követel, ugy a birtokosok 
saját érdeke javalja a szakképzett egyén igénybevételét. 

Szomszéd birtokosoknál feltétlenül előnyösebb a társas, mint 
a magányos gazdaság. Nagyobb erdőtestekben az állab záródásá
nál fogva élénkebb a hossznövekvés. Pénzügyi szempontból pedig 
azért ajánlatos nagyobb erdőtesteket képezni, mert nagyobb fa-
tömegek a piaczon hamarabb, kényelmesebben értékesíthetők s mivel 
magányos apróüzemeknél a gazda inkább a maga pillanatnyi 
szükségleteit fedezi az erdőből, semminthogy a későbbi eladás 
számára dolgoznék. 

b) A társasgazdálkodás elméleti követelményei. 

Ha a szervezett társasgazdálkodás elméleti szempontból job
ban felel is meg a kitűzött czélnak, a gyakorlati életben mégis 
meggondolandó, hogy a gazdasági formák hirtelen változtatása, a 
magángazdálkodásról a közösre való áttérés, a hagyományokkal 
való szakitás erős rázkódással járhat. Hogy tehát a magángazda
ságnak társasüzemmel való felcserélését könnyebbé, népszerűbbé 



tegyük, egy átmeneti időszakot kell közbeigtatnunk, mely alatt 
egy lazább szervezetű társaság keretében minden egyes birtokos
nak meghagyatik lehető gazdasági szabadsága. Nem lesz mégsem 
felesleges, ha egy eszményinek gondolt társaságnak feltételeit és 
tulajdonságait néhány szóval ismertetjük: 

1. Kell, hogy az megfelelő területtel rendelkezzék, amelyen 
már, a szó legszerényebb értelmében erdőt" tenyészthetünk 
s hogy elég tőkéje legyen az erdő telepítésére. 

2. Kell, hogy korlátlanul kiterjeszthető legyen, t. i. abban az 
értelemben, miszerint a meglevő erdőterülethez más művelési 
ágak vagy erdők területei bármikor hozzácsatolandók lehessenek. 
Emellett arra kell törekedni, hogy az egyes részbirtokosokból a 
saját tagrészeikhez való, bár emberileg nagyon érthető ragaszko
dás kiküszöböltessék s bennük az összvállalat iránti, hogy úgy 
mondjuk: plátói vonzalom fejlődjék ki. Mert az ilyen társaság
nak éppen az a czélja, hogy a létesített erdőállomány örökre 
annak is maradjon meg, tekintet nélkül az alapítók vagy részvé
nyesek személyi állapotára. 

3. Mégis módját kell találni, miszerint az egyes részvényes 
szükség, örökhagyás, halál stb. esetében területének talajértékét 
és az azon nőtt erdő értékét akadály nélkül megkaphassa. 

4. A szervezkedés és az igazgatás nehézségeinek elhárítása 
czéljából nem volna szabad a kapcsolt területeket a magán- és köz
jogból folyó terhekkel tartósan megterhelni. 

5. Legyen az ilyen társaság önálló jogi személy. 
6. Ha a birtok több község vagy közigazgatás területén fek

szik, egyenlő szolgáltatás czéljából a községi adók megváltandók. 
Különben a kezelés, valamint egyes közigazgatási ténykedések 
egyszerűsítése végett oda kell törekedni, hogy a társulat erdő
birtoka lehetőleg egy politikai kerület határában feküdjék. 

c) Kivánatos-e, hogy az állani a törvényhozás vagy a köz-
Igazgatás utján gyámolltsa a társaságot? 

Ha a társasgazdaság eszményi programmját mérlegeljük, 
önkénytelenül felmerül a kérdés, hogy az állam mennyiben járul
hatna annak a megvalósításához és elősegítéséhez. Micsoda novel
lák volnának e czélból a meglevő törvényekhez csatolandók? 
Möller odanyilatkozik, hogy az állam részéről törvények által 



biztosított anyagi támogatást, amennyiben annak alamizsna jellege 
van, csak szükség esetén tarthat igazoltnak. Minél kevesebb 
beavatkozásra és támogatásra van szükség a törvényhozás vagy a 
kormány részéről s minél kevésbbé kénytelenek ezek semmiből 
gazdasági jólétet teremteni, hanem inkább a fejlődésre képes 
kezdeményezés védelmét tartják feladatuknak, annál jobb. Ne 
teremtsen uj utakat a .törvényhozás, hanem egyengesse a meg
levőt s hárítson el minden akadályt, melylyel az egyén ereje meg 
nem birkózhatik. Igy például segítse elő a beerdősitendő terüle
tek birtokosainak társulását, adja meg az ily vállalatnak a tartós 
szilárdságot, hogy azt egyéni hangulatok vagy a tagok változó 
életviszonyai, halála stb. meg ne bolygathassák. A kényszer
csatlakozástól azonban a beerdősités czéljából alakult társaságok
nál egyelőre el kell tekinteni, ha mindjárt egyes birtokosok csat
lakozása a vállalat érdekében volna is. Maguk a természet által 
alkotott viszonyok fognak a vonakodó birtokosra nyomást gyako
rolni, amennyiben földjét lassankint több, vagy minden oldalról 
erdő veszi körül s annak termőképességét károsan befolyásolja. 

Ha egyszer mégis arra kerül a sor, hogy oly törvényeket 
alkossanak, amelyek a kedvezőtlen fekvésű vagy szegényebb terü
letek beerdősitését, majd pedig erdőgazdasági müvelését lehetővé 
tegyék, ugy ezeknek a következőket kell statuálnia: 

1. Az erdősítésre alakult társaság bírjon a jogi személyiség 
minden képességével, 

2. A társaság, hogy idő- és térbelileg maradandó legyen, 
megvédelmezendő egyes tagok rosszakarata vagy ingatagsága 
ellen, de viszont módot kell nyújtani arra, miszerint egyes tagok 
kárvallás nélkül kiléphessenek annak kötelékéből. 

3. Bár a csatlakozásra a törvény utján való kényszerítést 
kerülni kell, mégis egyes erdőpászták birtokosait, akiknek erdeje 
4 társaság által beerdősitendő területek közt fekszik, kártalanítás 
ellenében kötelezni lehet, hogy e területeket legalább a kezelés 
és a közös üzemterv szerint való berendezés czéljából a társaság 
befásitandó birtokához csatolni engedje. 

d) Külön törvények nélkül mit érhetünk el és mi módon a 
czél érdekében? 

a) A beerdősités czéljára gazdasági egyesületek vagy gazda-



sági közösségek alakithatók. A társulás mindkét alakja arra szolgál,, 
hogy az erdőgazdaságot közösen űzzék az arra való területeken, 
hogy e területek után az erdőgazdasági használattal minél nagyobb 
talajjövedelmet biztosítsanak s végre, hogy hasonló befásitatlan 
vagy már beerdősitett területeket vásároljanak. Az ilyen társula
tokhoz azonban nemcsak földbirtokok kapcsolásával lehet szegődni, 
hanem készpénz befizetésével is, ami a befektetések eszközölhetése 
czéljából nagyon is kívánatos. Amint emiitettük, a közös gazdál
kodásnak két alakja lehet, úgymint az egyesület és a gazdasági 
közösség. 

Lássuk ezeket egy-egy példa által szemléltetve. 
Egy politikai községhez tartozó A, B, C, D, E, F, G és ti 

birtokos 
a) gazdasági egyesületet alkot. A 230 K talajértékü földdel 

és 560 K erdőértéket képviselő tőkével és egy 700 K értékű 
réttel járul az egyesület vagyonához. B egy 860 K-t érő szántó
földdel, C pedig a beerdősités czéljára szolgáló 400 K készpénzzel 
Hasonló módon szereznek tagsági helyet D, E, E, G birtokosok. 
A megalakult egylet az A és B, vagy a többi tagok rendelkezésére 
bocsátott földjét megvásárolja s ezenfelül C-nek a 400 K kész
pénzért adós marad. A és B azonban 21, illetőleg 60 K köl
csönnel vannak megterhelve, mely összeget a hitelezők bele
egyezésével mint jelzálogkölcsönt átvesz az egylet és /4-nak, illetőleg 
B-nek. a terhére ir. Rövid kimutatás szerint s csak három birtokos 
számbavételével következőleg alakul az egyesület vagyoni mérlege: 

A == 230 + 700 - f 560 — 21 = 1469 K 
B = 860 — 60 = 800 » 
C = 400 = . . . 400 „ 

Összesen: 2669 K 

A számvetés egyszerűsítése végett s hogy a társpénztárban 
több készpénz legyen, A még utólag 31 koronát fizet, ugy hogy 
az ő tényleges érdekeltsége 1500 koronát tesz ki. A tagsági jog 
a hozzájárulás arányában állapittatik meg, oly formán, hogy az 
abban való részesülés 100—100 K egység után számítandó. .4-nak 
tagsági joga 15-nek, B-é 8-nak, C-é pedig 4-nek felel meg. A tag
sági jog örökbe hagyható vagy át is ruházható. 



A társulás másik alakja 
b) vagyonközösség alakítása. A, B és C vagyonközösségbe 

lépnek s a 2700 koronát érő vagyonra tulajdonjoggal bírnak és 
pedig: 

A a B és C vagyonával szemben = 15 eszményi részben. 
B az A és C „ „ = 8 „ „ 
C az A és B » „ = 4 „ „ 

A vagyonközösség ugy szervezendő, hogy annak felosztása 
egyszer s mindenkorra ki legyen zárva, vagy legalább a tagok 
összeségének vagy túlnyomóan nagy számának óhajától legyen 
függővé téve. A bennmaradó tagoknak elővásárlási jogot kell 
biztosítani a kilépők részhányadára. Kilépés esetén a bennmaradt 
tagok újból alakulnak. 

Ugy a vagyonközösségnél, mint az a) pont alatt tárgyalt 
egyletnél kívánatos, miszerint a birtokrészek hébe-korba adásvevés 
tárgyát képezzék, hogy igy a részeknek bizonyos árfolyama fejlőd
jék ki. Ez egyrészt arra szolgálna ösztönzésül, hogy az erdőt már 
a birtokrészek értékének emelése czéljából is kifogástalanul kezeljék, 
másrészt az az államnak is alkalmat ad erdővásárlás utján ilyen társasá
gokba bejutni s ott a kívánatos vezérszerepet átvenni. Az ilyen könnyű 
adás-vevés ellen azt lehet felhozni, hogy igy a paraszt földmivelő 
hamar túlad földjén, a rögtől elszakad, már pedig a jó közgazda
sági politikának az a ezélja, hogy a föld népét a maga foglalko
zási körében tartsa meg s azt otthonához kösse. De ez az ellen
vetés nem bir különös jelentőséggel. Mert hiszen a nemzetgazdaság 
szempontjából közömbös az, miszerint az apát a fiu követi-e 
ugyanazon a birtokon, vagy valaki más, mert csak az a fő, hogy 
a hazai földet észszerűen használjuk, hogy annak jövedelmét és 
gazdasági állapotát lehetőleg fokozzuk.*) Egyesek jóléte másod
sorban jön tekintetbe az egyetemesség jólétével szemben. 

Okkal-móddal annak is határt kell szabni, hogy az ilyen tár
saságoknál nagy pénzkészletek fel ne halmozódhassanak. Másként 
az ilyen erdősítésre alakult társaságok könnyen eltérhetnek eredeti 
rendeltetésüktől és titkos pénzintézetekké alakulnak át. A társaságok-

*) Manchester-elmélet Z. J . 



nak tehát csak meghatározott pénzkészlettel szabad rendelkezniük 
s annak állandó felhalmozása meg nem engedhető. Hogy mennyi 
lehet a készpénz, az a helyi viszonyoktól, a munkabértől, a tenyésztési 
és kezelési költségektől stb. függ. Hektáronkint pl. 400 K-át vehe
tünk számításba és pedig 100 K-át a beerdősités költségeire 250 K-át, 
25 év elteltéig, mig előhasználatok nincsenek, a kezelés és a véde
lemre s végül ugyanannyi időre 50 K-át előre nem látható kiadásokra. 

Bizonyos megállapodás szükséges az uj tagok felvétele tekin
tetében is. Ha felveszszük, hogy az ilyen társaság élettartama „örök", 
akkor elméletileg mi sem áll útjában uj tagok felvételének. Mert 
ha pl. D 20 évvel később lép az A, B és C által alapított társu
latba, ugy 75 éves forda mellett hamarabb élvezi ugyan a vég
használat jövedelmét, de A, B és C viszont 20 évvel később, 
tehát D belépése után 75 évvel, annak birtokrésze után maguk is 
particzipálnak. Persze ezt az elvi álláspontot a gyakorlati életben 
sok huzavona, sok kicsinyes viszálykodás szokta megdönteni. Azért 
tehát uj tagok belépését többségi határozattól kell függővé tenni 
s azt olyan időpontokra nézve feltétlenül kizárni, midőn — pl. 
szél- vagy rovarkárok esetén — a közös birtoknak rendkívüli, 
a tartamosságot veszélyeztető használata van küszöbön. Talán a bevé
telek egyenletessége érdekében előnyös volna az ilyen rendkívüli 
használatok jövedelmét egy lassanként felélendő tartalékalapba 
helyezni, semmint a maga összességében azonnal szétosztani. 

Szabályozandó továbbá a közös birtokon a mellékhasználati 
jog is. Amennyiben a műszaki tekintetek megengedik, minden 
egyes tagnak meg lehet engedni, hogy évenként bizonyos értékű 
gazdasági szerszámfát, tűzifát, erdei füvet, néha almot is kihasznál
hasson. Ha valaki nem él ezzel a kedvezménynyel, ugy megfelelő 
pénzbeli egyenértékre van igénye. Ámbár mindig arra kell a 
mellékhasználati szolgalmaknál törekedni, hogy azok idővel meg
váltassanak s egyelőre csakis azért volnának engedélyezendők, 
hogy a mezőgazdáknak az erdészetre való átmenetelt megkönnyít
sük és rokonszenvesebbé tegyük. 

A kisbirtokos parasztgazdára nézve az is fontos, hogy az erdő 
más foglalkozás hiányában munkát ad. Tisztességes mellékkeresetre 
nyilik igy alkalom, vagy a résztulajdonos pénzbeli leszolgáltatását 
tudja napszámbér fejében letörleszteni. 



Ami a tagok szavazatainak pluralitásait illeti oly ügyekben, 
melyeket többségi szóval kell eldönteni, bizonyára a befektetett 
részhányad értékét kell tekintetbe venni, mégis olyan korlátozással, 
miszerint egy tag, vagy a tagoknak kis töredéke a számszerint 
sokkal nagyobb többséget le ne szavazhassa. 

Végül az ilyen közös gazdaságok feloszlásáról szükséges 
néhány szót szólanunk már akár egyesület, akár vagyonközösség 
formájában alakult meg és élt is legyen az. Az egyletek feloszlatása 
minden államban törvényileg szabályoztatik, de az erdősítési és 
általában erdőgazdasági egyesületeknél, melyek tartamosságot köve
telnek, az egylet könnyelmű feloszlatását még a tagok többségének 
azt kimondó határozata esetén is meg kell nehezíteni. Ha a társulás 
vagyonközösség alakjában történt s ez bármi uton-módon fel
oszlik — bár elvileg nem szabadna megtörténnie — mégis leg
alább arra törekedjünk, hogy a közös birtok felosztása soha 
természetben ne történjék. Mert ha ez az eljárás jogilag teljesen 
indokolt is, közgazdasági szempontból egyáltalán szerencsésnek 
nem mondható, mert ezáltal az erdőt megint törpe-, parczellás 
birtokokra bontanok szét. Egyébként az államnak minden eszközt 
meg kell ragadnia, hogy a szóbanforgó társulatok necsak léte
süljenek, hanem hogy a tagok ilyenek fentartásától kedvüket ne 
veszítsék. Igy például olcsó csemetét kell nekik adni az erdősí
téshez, olcsón törleszthető kölcsönpénzhez kell őket juttatni; 
jutalmakkal és díszoklevelekkel ismertessék el az e téren felmutatott 
siker s amit először kellett volna említenünk, megfelelő útba
igazítás és tanitás által mozdítsa elő az állam az erdőtársulatok 
alakítási ügyét. 

Amint az előzőkben jeleztük, itt csak eszményi képét akartuk 
nyújtani a közös gazdálkodás egyik-másik alakjának, melyekre 
mint végczélra törekednünk kell, de amelyeket megvalósítani 
nagyon bajos. Ezért ne mondjunk le a jó szándékról, hanem 
örömmel üdvözöljünk a gyakorlati életben minden, ha még oly 
csekélynek látszó társulási kezdeményezést is, melynek alapján 
később mindig tökéletesebb alakulatokat hozhatnánk létre és 
fejleszthetnénk ki. Ilyeneknek gondoljuk esetleg a mezőgazdasági 
fogyasztási szövetkezetekhez csatolható társulást erdőgazdasági 
vásárlások, eladások czéljára. Ezek közösen szereznék be a fa-



magvat, csemetét, trágyát, utépitési anyagot; közösen használnák 
az erdőgazdasági eszközöket, gépeket s közösen értékesítenék 
termékeiket. Ilyenek volnának a birtokok közös kezelésére alakult 
társaságok, melyek egy kezelő tisztviselőt közösen tarthatnának. 
A tisztviselő szükséges szakszerű tanácsokkal szolgálna a kis
birtokosoknak, pl. hogy milyen beerdősitési módot, továbbá milyen 
fanemet válaszszanak, hogy eszközöljék a ritkítást, az áterdőlést és 
a véghasználatot stb. 

Már egy fejlettebb gazdasági alakzat volna, ha a kisbirtoko
sok szabályozott üzemközösségbe lépnének. Itt ugyanis az esetről
esetre kért személyes szaktanácsot, melyet a birtokosok csak szükség 
esetén s sokszor elkésve kérnek, egy közös üzemterv volna hivatva 
pótolni, melynek rendelkezéseit a társulati tagok követni tartoz
nának. A büntető határozatok alkalmazásának azonban kíméletesen, 
körültekintve kell eljárni, hogy a közös erdőgazdaságtól a föld 
népének kedvét ne vegyük. 

e) Az üzemközösség vagy az üzemtervközösség-e czélszerübb ? 
Möller az üzemközösséget tartja tökéletesebb alakulatnak. 

Az üzemtervközösség mellett ugyanis a birtokosok csupán egy
séges üzemterv szerint tartoznak erdőiket használni anélkül, 
hogy a használatok, a terhek és kiadások közösek volnának. 
Mindenki maga tenyészti az erdőt, maga is tarolja, legfeljebb a 
kezelés és a védelem költségeit osztja meg szomszédaival. E körül
ményből önkényt következnek az üzemtervközösség előnyei és 
hátrányai. 

Főelőnye, miszerint az üzemtervközösséget sokkal hamarabb 
létre lehet hozni s könnyebben lehet szervezni, mert a tulajdon
jognak semmi korlátozásával nem jár. A jövedelem megosztatlan, 
az esetleges terhek kivetése pedig a terület, az adó, vagy más 
tárgyilagos mértékek szerint nagyon egyszerű. De ezen előnyökkel 
szemben több megfontolandó nehézség mutatkozik, nevezetesen: 

1. Minden birtokos, ha a közös terv keretében is, egyedül 
és meg-megakadó használatokkal kezeli a saját erdejét. A bevételek 
állandósága, évenkénti egyenletes befolyása ki van zárva. 

2. A legjobb üzemterv mellett sem kerülhető ki, hogy egyes 
állabok a köz érdekében idő előtt áldozatul ne essenek. Ha már 
most a birtokos ilyen erdőrendezési intézkedéseknek engedelmes-
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kedni nem akar, a műszakilag leghelyesebb üzemterv készítése 
kérdésessé válik; ha pedig enged a kényszerűségnek, ugy veszte
ség éri mások előnyére, ami kártérítési igényre szolgáltathat okot. 

3. Ha időelőtti használat nem szükséges s ha az állabok a 
Pressler tanítása értelmében vágásra érettek is, a tömeg, az érték 
és a drágulás növedékszázalékai nem sülyednek gyorsan és rögtön 
a gazdasági kamatláb alá, hanem azzal hosszabb, kevesebb ideig 
egyenlők. Ezen időszakon belül — sokszor évekig tarthat — 
az üzemtervhez nem kötött magánbirtokos akkor fog állabjainak 
letárolásához fogni, mikor a gazdasági konjukturák a legkedve
zőbbek. Ha már most az üzemterv akár sietteti, akár későbbi 
időpontra irja elő a használatot, a birtokos maga kénytelen el
viselni a kárt, mert annak kiegyenlítése, mint a társasgazdasá
goknál, nem lehetséges. Igaz, hogy rövid időre készített üzem
tervekkel enyhíteni lehet a bajt, de még igy is megfontolandó, 
miszerint az ilyen tervek csak a használatokat szabályozzák s leg
feljebb az esztelen vagy a szomszédokra káros balfogásokat aka
dályozzák meg, de az egész erdőállomány rendszeres és állandó 
javítására nem valók. 

3. Erdó'rendezési szempontok. 

A szó legtágabb értelmében vett erdőrendezés felöleli mind
azon intézkedéseket, melyeknek ezélja tartós erdőhasználat bizto
sítása és szabályozása anélkül, hogy a termelő erők kimerülnének 
vagy hanyatlanának. Persze apró, összefügéstelen erdőbirtokokon 
ilyen intézkedések nagyon szűk és szerény határok közt mozog
nak. Legfeljebb az üzemalak megválasztása adhat némi szabad 
teret az elhatározásra, bár az általunk tárgyalt esetekben leg
inkább a tarvágásos fenyőerdő lesz a legegyszerűbb és legtaná-
csosabb. Közép- és sarjerdőüzem egyrészt jobb termőhelyet igényel, 
másrészt pedig sokkal több szakismeretet tételez fel, mint az egy
szerű tarvágásos üzem. 

Tágabb tér nyílik erdőrendezési rendszabályokra oly társas
gazdaság erdőbirtokán, mely nagyobb területre összefüggőleg 
terjed ki. Bár tartamos használat biztosítása és szabályos korosztály
viszonyok képzése itt is sokszor nehézségekbe ütközik. A társas
gazdaság területei ugyanis, amennyiben a mezei müvelésre ráunt 



gazdák erdőt akarnak tenyészteni, közel egy időpontban erdősit-
tetnek be s igy az az eset áll elő, hogy nagy, összefüggő és egykorú 
állabok létesülnek. Az egykorú állabokat pedig legfeljebb tarkáz
hatjuk, ha már kezdetben beerdősitett parczellákat csatolunk a 
beerdősitendő területhez, miáltal kis korkülönbségek állhatnak elő. 

Az egykorú állabok körülbelül ugyanazon időpontban kerül
nek kihasználás, majd ismét felújítás alá s igy a kezdetben jelent
kező baj nemzedékről-nemzedékre száll, mig csak valami káros 
beavatkozás az egykoruságon rést nem üt. 

Az erdésznek adott esetben két mód között lehet választani. 
Vagy lemond tenyésztési és pénzügyi érdekek javára a szabályos 
korosztály képzéséről, vagy az utóbbiért öntudatosan és önkényesen 
eltér a legmegfelelőbb vágásfordulótól. Ámbár kellő korkülönb
ségek létesítése sokszor az arra törekvés mellett is lehetetlen s meg 
kell elégednünk a vágás vezetésének a természeti vagy más 
tényezők által irányított megállapításával. (Ilyenek az uralkodó 
szélirány, a fő közlekedési utak használata stb.) 

Adott viszonyok közt legalább arra törekedjünk, hogy oly 
különböző állabokat létesítsünk, melyek különböző időben érik el 
a pénzügyi vágásérettség korát s különböző időben használhatók 
ki. E törekvést a maga teljességében csak akkor vagyunk képesek 
értékelni, ha tudjuk, miszerint az állaboknak vágásérettségén tul 
való meghagyásával micsoda károk történhetnek. A hátrány két
féle : egy közvetlen és egy közvetett. A közvetett hátrány abban 
áll, hogy a növekedési százalék a kezdődő vágásérettséggel a 
gazdasági kamatlábhoz közeledik, de lassanként az alá sülyed. 
A fa tehát „tultartott" lesz pénzügyi értelemben. A közvetett kár 
tenyésztési. A tultartott és ritkuló állabokban a talaj elszegényedik. 

A pénzügyi hátrányt nehezebb az utóbbinál kiküszöbölni. 
Némileg ugy paralizálhatjuk, hogy — ahol alkalmas a talaj — 
két különböző vágáskoru fanemet tenyésztünk. Még lombfákat is 
elegyítünk, bár a lombfa nem való kisbirtokos erdejének, amint 
már azt fennebb kifejtettük. A talaj elszegényedése, de káros ter
mészeti befolyások ellen is az. elegyes állabok tenyésztése a leg-
czélszerübb óvszer. Ha talán a magánbirtokos az állam erdeiben 
tulnyomólag elegyetlen állabokat talál s e tényre hivatkoztában 
maga is olyan állabokat óhajt, úgy föl kell világositanunk, miszerint 



ó£ j £ 

az elegyetlen állab, ha veszélytelenül felnőhet, nagyobb jövedelmet 
szolgáltat ugyan, de védelmi tekintetben több kárnak van kitéve. 

Végül, bár önmagában érthető, megemlítjük még azt is, hogy 
nagyobb területek egyidejű beerdősitésénél a majdani vágásirány-
nyal is tisztában kell lennünk. Az uralkodó szél irányában fekvő 
állabokat a fenyegető viharok ellen lombfás vagy vörösfenyő véd-
pásztákkal lássuk el. Ezek a védpászták az erdei tüz terjedését is 
megakadályozzák. 

ú£ ó£ ú% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY 

(az 1909. évben megtartandó erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyében). 

74532/I /A—3. sz. — Az erdőőri szakvizsgák folyó évi október 
hó 18-án és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, 
Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozs
várt, Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett és Szombat
helyen, a vadőri vizsgák pedig az erdőőri szakvizsgákkal kapcso
latosan Budapesten, Pozsonyban, Szombathelyen és Kolozsvárt, 
a vármegye székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni 
és folytatólag megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri vagy vadőri vizsgát 
letenni óhajtják, hogy hiteles bizonyítványokkal felszerelt folya
modványaikat folyó évi szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdő
felügyelőhöz nyújtsák be, akinek a székhelyén vizsgát tenni 
kivannak. 

Budapest, 1909. évi augusztus hó 7-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése mult hó 
26-án Fenyőházán programmszerűen folyt le, mintegy 150 egyesü
leti tag részvétele mellett. Az egyesület elnökségéből báró Bánffy 
Dezső elnök és dr. Bedő Albert alelnök vett részt, mig Horváth 
Sándor alelnök távolmaradását kimentette. A közgyűlésből meleg
hangú üdvözlő táviratok mentek Darányi Ignácz földmivelésügyi 
miniszterhez, Horváth Sándor alelnökhöz és a Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesülethez, mely egyidejűleg a szomszédos 
Ruttkán tartotta közgyűlését. 

Közgyűlésünk lefolyására nézve egyelőre utalnunk kell a 
napilapok bővebb híradására s e helyen csupán azt emeljük ki, 
hogy annak fénypontja Szabó Ferencz m. kir. fő erdő mérnöknek 
a fenyőházai erdőgondnokság gazdasági viszonyairól és az ottani 
vizierők értékesítéséről szóló rendkívül érdekes felolvasása volt, 
amelyet legközelebbi számunkban közlünk. 

A közgyűlést lelkes hangulatú bankett követte, amelyen számos 
pohárköszöntő hangzott el. 

Ugyanaznap délután számosan kirándultak a Lubochnavölgyi 
villamos vasúton. 

Erről, valamint az árvái uradalomba tett, az ottani rendkívül 
meleg fogadtatás által különösen emlékezetes kirándulásról bőveb
bet közelebbi számunkban. 

Az apáezalepke a kelet-porosz erdőségekben ez évben ismét 
fellépett és ott mérhetetlen pusztítást vitt végbe. Tavaly 665.000 m3 

fenyőfát kellett dönteni az apáezalepke pusztítása folytán, ez évben 
ez a famennyiség jóval nagyobb lesz és szakemberek több millió 
m3-re becsülik. Oroszországban, különösen a grodnói és suvalki 
kormányzóság területén lépett fel az apáezalepke, mely ott külö
nösen az erdeifenyőállományokban okozott nagy károkat. Körül
belül 60.000 holdnyi területen pusztított az apáezalepke; ha hol
danként 50 m3 haszonfát veszünk alapul, akkor az ezen két kor
mányzóság területén okvetlenül döntendő fa mennyisége 3 millió m3-t 
tesz, oly mennyiség ez, mely a piaezra nagy nyomást fog gya
korolni. Ezen árut viziuton főleg Németországba exportálják. 

Az apáezalepke elleni védekezés nem rendszeres. Sokan az 



enyvgyürüt alkalmazzák, mások ezt teljesen haszontalannak mond
ják. A peték felkutatása ott, ahol a baj csak lokális, néhol enyhiti 
a bajt, de az apáezalepke tömeges fellépése esetén ez sem hasz
nál. Szászországban az enyvgyürüt sok helyen alkalmazzák s a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a pusztítás ezen erdőkben sohasem 
volt oly nagy, mint a szomszédos erdőkben, ahol enyvgyürüt nem 
alkalmaztak. Németországban az a törekvés nyilvánul meg, hogy 
az apáezalepke elleni védekezést törvényesen kellene szabályozni, sőt 
Goldberg D. zittaui nyugalmazott főerdész a kérdés nemzetközi 
szabályozását tartja szükségesnek. Abból a feltevésből indul ki, 
hogy az oly káros apáezalepke elleni védekezés minden erdő
tulajdonos kulturállamnak egyformán érdekében áll s a következő 
intézkedéseknek törvényhozás utján való kötelezővé tételét hozza 
javaslatba: 1. Minden erdőbirtokos vagy erdőtiszt egy évnél nem 
kisebb szabadságvesztés terhe alatt a hatóságnál azonnal jelentést 
tenni tartozik, ha erdejében az apáezalepke jelentkezik. 2. A be
jelentés után a szomszédos állam, mely leginkább van kitéve 
annak, hogy az apáezalepke oda is áthat, két szakembert küld ki, 
akik az erdőkre felügyelnek. 3. Az apáezalepke által elpusztított 
haszonfa azonnal döntendő, a fiatalosok pedig leégetendők. Ezen 
intézkedések ugyan első pillantásra tulszigoruaknak mutatkoznak, 
a valóságban azonban nem azok, mert az apáezalepke által 
elpusztított fákat amúgy is le kell dönteni. Ily értelmű törvény 
elfogadása nem járna nehézségekkel, mert minden állam érdekét 
egyformán védi. (Fr. L.) 

Felhivás a keresztcsőrűéit megfigyelésére. Loxia curvi-
rostra (L ) . Hazánk egyes vidékein óriási csapatokban mutatkoznak 
a keresztcsőrűek. Érdekes volna megtudni, mely vidékeken jelent
keztek ebben az esztendőben. Felkérünk mindenkit, akinek alkalma 
van e madarakat megfigyelni, szíveskedjék idevágó adatait: mikor 
mutatkoztak, milyen számban, mi volt fő táplálékuk, fészkeltek-e? 
a Magyar Királyi Ornithologiai Központhoz (Budapest, VIII., 
József-körűt 65., I.) beküldeni. 

Különösen felhívjuk madárismerőink figyelmét a csapatokkal 
esetleg együtt járó szalagos keresztcsőrűre Loxia bifasciata (Brhm.), 
melynek szárnyán két fehér sáv van. 

M. kir. ornithologiai központ. 



Halálozás. Kabina János ny. m. kir. erdőmester, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapitó tagja Beszterczebányán 73 éves korá
ban, Rausz István városi erdőmester, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja Kőszegen 48 éves korában elhunyt. Béke 
hamvaikra. 

Kérelem. Kérem azokat a szaktársakat, akik nálam tolókás 
magvetőt megrendelni szándékoznak, hogy megrendeléseiket még 
ez év deczember 15-ike előtt tegyék meg, mert csak ugy intézked-
hetem idején a magvetők elkészítése végett. Fekete Lajos Selmecz
bánya. 

ű£ ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Hangay Géza erdő
tanácsost a VI. fizetési osztályba, a rendszeresített illetményekkel főerdőtanácsossá 
kinevezem. 

Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi július hó 31-én. 
Ferencz József s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

Ő F E L S É G E A KIRÁLY NEVÉBEN 
a magyar királyi közigazgatási bíróság 

a v-i volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő közösen használt 
erdőbirtokosai részére rendkívüli fahasználat engedélyezése tárgyá
ban a m. kir. földmivelésügyi miniszternek . . . évi . . . . . hó 
21-én . . . szám alatt hozott határozata ellen M. I. mint a közös 
birtokosok elnöke által — akit dr. A. L. ügyvéd képviselt — 
beadott panaszt . . . évi hó . . -ik napján tartott nyilvá
nos ülésében az 1898. évi X I X . t.-cz. 54. szakasza alapján tár
gyalás alá vévén, következőleg 



itélt: 

A m. kir. közigazgatási biróság a panasznak helyt nem ad, 
feljogosítja azonban a panaszlókat arra, hogy a megtámadott 
határozat 7. pontja szerint alapként kezelendő vételárnak, vagy 
abból az alkalomhoz, vagy szükséghez képest megfelelő résznek 
alkalomadtán legelővásárlásra, vagy szükség esetén adósságtörlesz
tésre való fordítását a m. kir. földmivelésügyi miniszternél kérel
mezhessék. 

Indokok : 

A z ügyiratokból kitetsző tényállás az, hogy midőn a v-i volt 
úrbéres erdő közös birtokosai a rendkívüli fahasználat engedélye
zése végett lépéseket tettek, F. és M . b-i czég az összes birtoko
soktól összesen 48.800 K-ért összevásárolta ama részesedési jogot 
és igényt, mely a rendkívüli fahasználatból a birtokosokra jutni fog. 

Egyszersmind mozgalom indult meg az iránt, hogy most már 
természetben engedtessék át a rendkívüli fahasználat a nevezett 
czégnek és — miként az . . . évi hó 8-án a tényállás 
tisztázása végett tartott vizsgálatról felvett j egyzőkönyv mutatja — 
a birtokosok a czéggel kötött ügyleteket ugy tekintették, hogy 
azok utján tényleg a fakészletet, helyesebben a kitermelendő fa
állományt adták el a nevezett czégnek ( jegyzőkönyv III. pontja). 

Ugyan így tekintette az ügyleteket K. vármegye közig. erd. 
bizottsága is, midőn számú határozatában megálla
pítja ugyan a birtokosok által követett eljárás szabálytalanságát, 
mégis — tévedésben lévén a szóbanforgó rendkívüli fahasználat 
valódi értéke felől — a földmivelésügyi miniszternél azt a javas
latot tette, hogy a kötött szerződéseket, mint a fa eladását tárgyaló 
ügyleteket hagyja jóvá. 

H o g y azonban a kitermelendő fa értéke mennyire téves volt, 
azt mutatja a k.-i m. kir. erdőfelügyelőnek a földmivelésügyi 
miniszterhez szám alatt tett jelentése, mely szerint az 
erdőfelügyelő a faiömeg értékét 90.000 K-ra becsülte, és hogy a 
becslés nem volt magas, azt mutatja most már a megtartott árverés 
eredménye, mikor is 100.115 K vételár éretett el azért a fáért, 
amelyet a F. és M . czég 48.000 K-ért igyekezett a birtokosoktól 
megszerezni. 



Az erdőfelügyelő idézett jelentésére hozta a földmivelésügyi 
miniszter a panaszszal megtámadott határozatot, amelyben a kért 
rendkívüli fahasználatra az engedélyt megadta, de kijelentvén, 
hogy az egyes birtokosok által a többször nevezett czéggel kötött 
szerződéseket semmiseknek tekinti, a fának nyilvános árverésen 
való értékesítését rendelte el és megállapítván az engedély egyéb 
feltételeit is, a határozat 7. pontjában akkép rendelkezett, hogy a 
vételárból 48.800 K a birtokosok között felosztassák a végből, 
hogy a F. és M. czégtől felvett összeget visszatérítsék, a vételár 
fenmaradó része pedig gyümölcsözőleg helyeztessék el és alapként 
kezeltessék. 

A panaszló a miniszter határozatát abban a részében támadta 
meg, melylyel kijelentette, hogy a szerződéseket semmiseknek 
tekinti, továbbá megtámadja a fennebb idézett 7. pont rendelkezéseit. 

E mellett felhozza azt is, hogy az árverés elrendelése a 
birtokosokra káros, mert az a veszély fenyeget, hogy nem éretik 
el a 48.800 K vételár, ebből tehát az látszik, hogy a panaszló a 
birtokosok és a többször emiitett czég között kötött szerződéseket 
szintén olyanoknak tekinti, amelyekkel a cég a kitermelendő fát 
szerezte meg. 

Midőn tehát a földmivelésügyi miniszter ezeket a szerződéseket 
semmiseknek nyilvánította és az engedélyezett rendkívüli fahasz-
nálatnak árverésen való értékesítését rendelte el, ez csak azt 
jelenti, hogy a miniszter megtagadta ezeknek a szerződéseknek 
olyan vonatkozásban való jóváhagyását, hogy a szerződésekkel 
a kitermelendő fa eladottnak tekintessék és ekép a miniszter meg
akadályozta azt a törekvést hogy az eladás alá kerülő fa, a valódi 
érték felénél is kisebb összegért a F. és M. czég kezére jusson. 

Ebben a vonatkozásban pedig a miniszter határozata törvényes, 
mert a rendkívül fahasználat engedélyezésére a miniszter lévén 
hivatva, a feltételeket is megállapíthatja és különösen, hogy az 
árverésen való eladást kikötheti, arra rámutat az 1898. évi XIX. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 188. §-a is. 

Hogy azután a szóbanforgó szerződésektől a jóváhagyásnak 
az említett vonatkozásban való megtagadása következtében miként 
alakul a szerződő felek között a magánjogi viszony, az nem 
tartozik a közigazgatási bíróság által eldöntendő kérdések közé. 



De különben is teljesen indokolt, hogy e viszony miként 
való alakulása, a minisztert sem tartotta vissza attól, hogy a szer
ződéseknek mint a faeladását létesítő ügyleteknek az erdészeti 
bizottság . . . . számú határozatában javaslatba hozott jóváhagyá
sát megtagadta, mert eltekintve attól, hogy a szerződések színlel
teknek jelentkeznek annyiban, hogy a birtokosok részesedési joga 
és igénye jeleztetik eladottnak, holott a fennebbiekből az látszik, 
hogy a felek akarata magának a fának eladására irányult, az ilyen 
színlelt ügylet pedig a felek valódi akarata szerint bírálandó meg 
tehát a szóban forgó szerződések, mint a faeladást czélozó szerző
dések eshetnek megbirálás alá, mint ilyenek pedig, a jóváhagyás 
megtagadása következtében hatálylyal nem birnak, eltekintve 
továbbá attól, hogy közelfekvőnek és a polgári biróság előtt be-
bizonyithatónak is látszik, hogy a szerződések oly körülmények 
között és befolyás alatt jöttek létre, hogy a szerződések már ezért 
sem érvényesek, azt a megtartott árverés eredménye kétségtelenül 
mutatja, hogy az eladó birtokosok a szerződések által az eladott 
érték felén tul való sérelmet szenvednének és igy tekintettel arra, 
hogy az osztrák polg. törvénykönyv hatálya alatt álló jogterület
ről van szó, ennek a törvénykönyvnek 934. §-a az 1487. §-ban 
meghatározott 3 év alatt kellő védelmet nyújt a birtokosoknak a 
károsodás elhárítására. 

Ami pedig a miniszter határozatának megtámadott 7. pontjá
ban a vételár iránt tett rendelkezést illeti, ez a rendelkezés az 
1898. évi X I X . t.-cz. 31 . § 2. bekezdésében a rendkívüli fahaszná-
latot engedélyező miniszternek adott jogkorlátai között történt és 
igy törvényesség szempontjából nem kifogásolható. 

Mindezeknél fogva nem lehet helyt adni a panasznak sem 
abban a részében, mely azt czélozza, hogy a szerződések olyan 
értelemben érvényre emeltessenek, hogy azok utján a faállományt 
a többször emiitett czég árverés nélkül megszerzettnek jelentkez
zék, sem pedig abban a részében, mely a vételár felől tett ren
delkezéssel szemben végeredményében ismét csak arra irányul, 
hogy az árverésen elért előnyt ne a birtokosok élvezzék, hanem 
az az emiitett cégnek jusson, amely törekvést különösen mutatja 
a panaszló birtokossági elnöknek a panaszirat kiegészítésére 
. . . . szám alatt a bírósághoz benyújtott előterjesztése. 



Minthogy azonban a földmivelésügyi miniszter 
számú átiratából kitetszően az árverésen elért vételárnak a birto
kosok között felosztani rendelt 48.000 K-t meghaladó részéből a 
birtokosok évi rendes kiadásai fedezésének biztosítására szükséges 
35.000 K alapot meghaladóan még 16.315 K felesleg marad, 
minthogy továbbá a közös birtokosokra nézve kívánatosnak mutat
kozik, hogy legelőterületet még szerezzenek, minthogy végül a 
panaszló azt állítja, hogy a közös birtokosoknak adósságaik vannak, 
meg kellett állapítani a birtokosoknak azt a jogát, hogy a letétként 
kezelendő összegnek alkalomadtán legelővásárlásra, vagy szükség 
esetén adósság törlesztésére való fordítását újból kérelmezzék. 

A bíróság ezen határozat négy példányát a 
számú átirat mellékleteivel és a panaszló által a bírósághoz 

szám alatt beadott előterjesztéssel együtt a m. kir. 
földmivelésügyi miniszternek megküldi. 

Kelt Budapesten a m. kir. közigazgatási bíróságnak . . . évi 
hó 12-ik napján tartott üléséből. 

P. H. 
Wlassics s. k. Nagy János s. k. 

elnök. előadó. 

<y% 





Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1909. évi XVII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t közlés i díjért 
a lap i r á n y á v a l n e m e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k k iadatnak . 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

K ü l ö n mel lék le tek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

I MAGYAR FAKERESKEDŐ] 
j = £ = L a d a p e s t , V . , Nagyko rona -n t cza 32. b . = | = { 

a l e g e l t e r j e d t e b b m a g y a r f a k e r e s k e d e l m i s z a k l a p , m e l y e t 
m i n d e n bel - é s külföldi f a t e r m e l ő o l v a s . :: :: :: 

L E G A L K A L M A S A B B K Ö Z L Ö N Y 

E R D Ő - é s F A E L A D Á S O K H I R D E T É S É R E 
M u t a t v á n y s z á m i n g y e n . - * ű l (1. XXIV. 15.) 

H A U P T N E R - f é l e N T E S Ö - O L L Ó E 
kiválóan alkalmas fiatal vágá
sok felnyesésére, c s e m e t e 
visszavágásra stb. 5. cm. vas
tagságig zúzódás nélkül simán 
vág. Árak csomagolással együtt 
8.70 k o r . d a r a b o n k é n t 

G E I T T N E R és R A U S C H c z é g n é l 222i™5'.£a 
(2. X X . 15.) 

Faeladási hirdetmény. A földmivelésügyi m. kir. minisz

térium 1907. évi 37.316. számú engedélyével az oroszteleki úrbéres 

közönségnek Beregszőllős község mellett a munkácsi vasúti állo
mástól mintegy 12 km távolságban fekvő erdőbirtokán kijelölt és. 



2898 m3 mű-, valamint 2734 m3 tűzifára becsült 4192 drb tölgy
törzs, továbbá 7886 m3 tűzifára becsült 11.280 drb bükkfatörzs 
f. évi szeptember hó 9-én d. e. 9 órakor Orosztelek községházá
nál megtartandó szó- és Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött 
nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár: 91.000, azaz kilenczvenegyezer korona. Bánat
pénz: 9100 korona. 

Szabályszerűen kiállított s 1 0 % óvadékkal felszerelt zárt Írás
beli ajánlatok, melyek ivenként 1 koronás bélyeggel látandók el, 
legkésőbb 1909 szept 9-én d. e. 9—10 óra között az árverést 
vezető bizottsághoz nyújtandók be ; a zárt ajánlatokban kifejezet
ten kijelentendő, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri s azoknak magát aláveti, valamint a megajánlott 
összeg nemcsak számjegyekben, de betűvel is kiírandó. 

Utó-, távirati és szabálytalanul kiállított ajánlatok visszautasit-
tatnak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek úgy Orosztelek 
község volt úrbéres birtokossági elnökénél, valamint a beregszászi 
m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Orosztelek, 1909 aug. hó 1. 
(8. II. 2.) Orosztelek község v. urb. birtokossági elnöke. 

A VADÁSZ-VIZSLA 
G y a k o r l a t i ú t m u t a t ó a v i z s l a n e v e l é s , :: Irta • QTARk' ílP7Ch fnnrriÓ07 
t a n í t á s , h a s z n á l a t - é s g y ó g y k e z e l é s h e z . HIÚ' OIHim ULLúU lUclUCOÍi 

H a r m a d i k , bőví te t t k i a d á s 10 m ű v é s z i v i z s l aképpe l . 
Ára: 2 K b é r m e n t v e . 

A szerzőnél: D r á v a t a m á s i (Somogy megye). 
(3. - S ) 

Koesánytölgy-, szil- és esertölgyfaeladás. A zágrábi érseki 
uradalom jószágfelügyelősége (Billéd) elad zárt ajánlat utján, a 
perjámosi erdőben idei téli vágásból kikerülő tölgyfát körülbelül 
436 m3, szilfa körülbelül 27 m3 és csertölgyrönköt körülbelül 
130 m3 haszonfatömeget. 

Erősségi osztályok: a tölgynél 2 2 — 3 0 cm 2 6 % , 30—40 cm 



47%, 40 cm-en felül 27%, szilfa 22—50 cm, a cserfa 22—30 cm 
20%, 30—40 cm 5 8 % és 40 cm-en felül 22%. 

Az erdő közvetlenül a Maros partján fekszik, vasúti állomás 
helyben, Perjámoson. 

Zárt ajánlat 1 0 % bánatpénzzel ellátva, melyekben általány 
vagy erősségi osztályokra vonatkozó ár szóval is kiírandó és vilá
gosan kitüntetve, hogy ajánlattevő az eladási föltételeket ismeri 
és azoknak magát aláveti, szept. 30-ig alulírott uradalom jószág
felügyelőségéhez beküldendők. 

Az ajánlatok szólhatnak az összes fatömegre, vagy pedig csak 
egyes famin őségre. 

Az eladási föltételek alulírott uradalmi jószágfelügyelőségnél, 
ugy az erdészeti hivatalnál Perjámoson megtekinthetők. 
(9. II. 2.) Zágrábi érseki uradalom jószágfelügyeló'sége 

Billéd (Torontál megye). 

R n n n 7 fi n h m r e t á p g a Vesznek mindennemű keményfát és pedig tölgy-, O B O Z Ó D O N E S T A R S A k f l . r i s _ ( j 4 v o r _ hárs._ êrtyin_i%iivt, éger-, 
= x

k e m e n 5 í . . v . , * x _ „ cseresznye-, körtefát stb. gömbölyű és metszett 
B u d a p e s t , V. , V á c z l - k o r u t 8 2 a . állapotban. (4, XII . 7.) 

Faeladási hirdetmény. 2046/1908. sz. — Háromszék vár
megyében fekvő Ozsdola község elöljárósága közhírré teszi, hogy 
a nagymélt. m. kir. földm. min. ur 41603/1908. I/A2. számú 
rendeletével a „Mesztáku" nevü erdőrész 700 kat. holdján rend
kívüli használatra engedélyezett 27.533 db luczfenyő, 25.447 m3, 
58.795 db jegenyefenyő 115.039 m3, 180 db erdeifenyő 59 m3, 
443 db juhar 505 m3 és 254 db szil 262 m3 kéreg és csúcs nél
küli fatömeggel, melyből az apadék és selejt leütésével a lucz
fenyő 19510-5, a jegenyefenyő 82545*0, az erdeifenyő 47 - 5, a 
juhar 303'0 és a szil 1 5 7 3 m3 haszonfára becsültetett, 1909 szep
tember 4-én délelőtt 10 órakor a községházánál Ozsdolán zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el 
fog adatni. 

Kikiáltási ár 526.349, azaz ötszázhuszonhatezerháromszáz-
negyvenkilencz K. Kihasználási határidő 8 év. 

Bánatpénz 10%, vagyis 52.635 K. Utóajánlatok el nem fogad
tatnak. Szabályszerűen kiállított Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdése előtt az árverezőbizottság elnökénél nyújtan
dók be. 



A részletes fabecslés, árverési és szerződési feltételek Ozsdola 
községházánál a sepsisztgyörgyi m. kir. áll. erdőhivatalnál és a 
bereczki m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Az erdő a községtől 19*5 s a község a kvásárhelyi vasút
állomástól 9 - 9 km távolságban fekszik. 

Kelt Ozsdolán, 1909 július 25-én. 
Szöcs Aron s. k. Zsögön István s. k. 

körjegyző. kbiró. 
(10. II. 2.) 

MAOYAR FAIPAR ES FAKERESKEDELEM 
A hazai fa ipar , fa te rme lés és fakereskede lem szaklapja. 

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 , V I . , P O D M A N I C Z K Y - U . 61. 
Fakereskedőknek szán t f a á r v e r é s i h i rde tmények és erdfi-
e ladások közzé té te lé re legalkalmasabb o r g á n u m . ( 5 - 5 ) 

Középiskolát, szakiskolát végzett és szakvizsgázott fiatal egyén, 
ki magyarul és németül tud, 2 évi gyakorlattal bir, uradalomban 
állást keres. Megkereséseket „ Hubertus" jelige alatt a kiadóhivatalba 
kérek. (11. II. 2.) 

Élő vadat : élő nyulat, foglyot, fáczánt, őzet, szarvast, minden
nemű szőrmés vadat és madarat bármely mennyiségben magas 
árakon veszek és ajánlatokat kérek. 

Nyulak tömeges befogására való saját hálókat és a befogást 
vezető egyént díjtalanul rendelkezésre bocsátom, esetleg foglyok 
fogására szolgáló hálókat is. 

Biztosíték és magyar uradalmaktól való elsőrendű referencziák 
rendelkezésre állanak. 

Július Mohr jun. Königlicher Hoflieferant, Wildexporteur, Tier-
grosshandlung, Ulm a. D. (7. VI. 4.) 



Bóra-féle iparvasuti szabadalmazott uj 
asztal lapos (1) és szálfa-szál l í tó (2) 
a lvázas kocsik és uj önműködő, átmenő 

kézi csoportfékje, 
A régi rendszereknél könnyebb, s z i 

lárdabb és más'élszeres hordképességü. 
Az ütközők és a fékezőállványok ugy 

a', asztallapos ( 1 ) , mint a széthúzható 
hosszfaszál i tó, forgózsámolyos(2) kocsi
rendszereknél az, alvázak helyett az 

( l ) -nél az asztallapra, a (2) nél a forgózsámoly külső oldalára egy magasságban 
van szerelve és igy az asztallapra ágyazott ütköző a forgózsámolyon ágyazott 
ütközővel a kétféle kocsi között i s összeakasztható. Az ütközők ezen uj szere
lés i rendszere folytán a gőzmozdony teljes vonó-vagy tolóerejét, mint a nagy
vasul aknái, veszély nélkül kihasználhatja, mert az alvázak isinyomása va«y 
keresztbe tolása itt kizárt, ennélfogva teljes személybiztonságu i s . 

Az u j önműködő kézicsoportfékkel, miután egy fékes több kocsit tud fé
kezni, az eddigi 4 tonna helyett legalább 50 tonna fékezési eredményt tud k i 
fejteni, 4 kerék helyett 32 kerékre elosztva és igy hatásosabb fékezés mellett, 
az egyes keresek túlfékezése, azaz kigödrözése i s teljesen k izár t . 

Az u j rendszerű hosszfa szállító kocsi (2) forgózsámolyán egy biztonsági 
rakoncza-kikapcsoló készülék van, melynél a rakonczák függőleges zárt helyze-
ét maga a rakomány önsúlya biztosí t ja. A rakonczák közül a rakománynak 
okozatos lebocsájtását szintén saját önsúlya eszközl i a lerakodási oldalon mind
két rakonczánál önműködőlég és egyidejűié?, ami által a lerakodás baleset k i 
zárása mellett gyors. Ezen két újfajta kocsi és kézicsoportfékrendszernél sze
mélyzetben 7 5 % , üzemköltségben 80°/o megtakaritása mellett 30%) munkatöbb
let i s érhető el. 

E kocsik megtekinthetők az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak erdő- és 
bányaüzemében Gurahonczon, Arad megye (Magyarország). 

Ismertető ábrákkal ellátott leírást kívánatra küld ugyanonnan Bóra Elemér 
szabadalomtulajdonos, Gurahoncz, Arad megye. (6. V I . 2.) 

Pályázati hirdetmény. 8641/1909. sz. — Nagykőrös r. t. 
városban üresedésbe jutott városi erdőtiszti állásra pályázatot 
hirdetek. 

Az erdőtiszti állás évi javadalmazása: 1400 K fizetés, a jogo
sultsági erdőben megfelelő természetbeni lakás, 24 ms tűzifa, 20 kat-
hold szántóföld használata, 2 ló, 2 tehén, 6 sertés, 2 csikó, 2 borjú, 
30 darab malacztartás megfelelő legelővel. 

Kötelességei a szervezési szabályrendelet 99. §-ában vannak 
előírva. 

Ezen állásra okleveles erdészek pályázhatnak. 
Az erdőtiszti állás a jövő 1910. év végén tartandó általános 

tisztújításig töltetik be. 



Felhivom ennélfogva mindazokat, akik pályázni kivannak, 
hogy pályázati kérvényüket születési, erkölcsi, eddigi és jelenlegi 
szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal, valamint erdészi oklevelük
kel felszerelve hozzám a f. é. szeptember hó 24-ik napjának 
d. u. 5 órájáig adják be. 

Nagykőrös, 1909. évi augusztus hó 10-én. 
(12) A polgármester, 

Faeladási hirdetmény. 626/1908. kj. sz. — Homoróddarócz 
község nyilvános szó- és zárt Írásbeli árverésen eladja Udvarhely 
vármegyében, Homoróddaróc községhatárán fekvő „Héviz" nevü 
erdejének 1906—1908. évi 5*95 k. hold területű vágásterületén 
található szakértőileg felbecsült 599 darab 2 8 — 6 0 cm mellmagasság 
átmérőjű s kiváló jóminőségü tölgyfáját, melynek fatömege 126*8 m3 

I. osztályú, 357*2 m3 II. osztályú, 252*3 m3 III. osztályú műfában 
és 319*1 m3 tűzifában állapíttatott meg. 

Az eladandó erdőterület a kacai vasútállomástól 10*9 km 
távolságra fekszik, melylyel 7 km jó törvényhatósági és 3*9 km 
elég jó mezei és erdei ut köti össze. 

Kikiáltási ár 17.566 K, melynek 10%-a bánatpénzképen az 
árverés kezdetén leteendő. 

Az árverés folyó évi szeptember 27-én délelőtt 10 órakor 
Homoróddarócz községházánál lesz megtartva. 

Az árverési és szerződési feltételek eladó község elöljárósá
gánál és a székelyudvarhelyi m. kir. járási erdőgondnokságnál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Homoróddarócz, 1909. évi augusztus 12-én. 
Bárra Sándor Martini János 

jegyző. (13) biró. 

Pályázati hirdetmény. 3847/1908. sz.—Nyitra vármegyében, 
Nyitra állomáshelylyel a védkerületi erdőőri állás megüresedvén, 
arra ezennel pályázatot hirdetek: 

Ezen állással 500 K bérfizetés, 140 K utiátalány, 100 K lakbér 
és 60 K tüzifaváltság, azaz összesen 800 K évi javadalmazás van 
összekötve, mely a beosztott erdőbirtokosok által megfelelő elő
leges havi részletekben szolgáltatik ki. 



Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a magyar nyelvet 
szóban és Írásban tökéletesen bírják, esetleg a tót nyelvben is 
jártasak, ép, erős testalkatúak, amit hatósági orvosi bizonyitvány
nyal igazolni tartoznak, egyúttal pedig az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
37. §-ában előirt kellékeknek megfelelnek. 

A kellően felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények folyó évi 
szeptember hó 4-ig hozzám nyújtandók be. A kitűzött határidőn 
tul beérkezett, valamint kellően fel nem szerelt kérvények figye
lembe vétetni nem fognak. 

Az állás betöltése hivatalos helyiségémben megtartandó válasz
tás utján fog történni s arra folyó évi szeptember hó 13. napjá
nak délelőtt 9 óráját tűzöm ki. 

A megválasztott erdőőr a választásnak jóváhagyása után tar
tozik állását elfoglalni. 

Nyitra, 1909. évi augusztus hó 9-én. 
(14) A főszolgabíró. 

Legjobb minőségű k o c s á n y o s és k o c s á n y t a l a n 

kitűnő osiraképességü 

jegenyefenyőmagot 
t ű l eve lű , l o m b l e v e l ű és g y l i m ö l c s m a g v a k a t , — 
Erdősítési czélokra több millió saját nevelésű t ű l eve lű 
és l omb leve lű c s e m e t é t , díszfát, sorfát p á r o s í t á s h o z 
iskolázott g y ű m ü l c s v a d o n c z o t , v a d e t e t é s r e c s i c s ó -

kát, v a d g e s z t e n y é t szállít 
* m 

császári é s királyi 
udvari s z á l l í t ó 

i 
M i 

FARAGÓ BELA 
I 

Eladó 400 m? diófarönk. Bővebb felvilágosítással 
„Glória" takarék- és hitelintézet r.-t. Pujon. (16 

szolgál 
II. 1.) 



Faárverés i h i rdetmény. Az Alsókubin községi volt úrbéres 
birtokosság 1909. évi szeptember hó 20-án délelőtt 10 órakor az 
Alsókubinban a Steiner-féle vendéglőben tartandó nyilvános szó-
és Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező erdő „A" ügy
osztályból az 1907. évi 102258. I/A/2. sz. F. M. rendelettel kihasz
nálásra engedélyezett 1 3 8 0 k. holdnyi kiterjedésű rendkívüli 
vágása területén tövön álló 37143 darab luczfenyőnek 1480378 
tm3-xt becsült mü- és 4 2 5 3 7 4 tm3-re becsült tűzifa és 7516 darab 
jegenyefenyőnek, 4716-19 ím3-re becsült mű- és 1186'84 tnf-xt 
becsült tűzifa, összesen iehát 44659 darab fatörzsnek 25060'55 tmz-rt 
becsült fakészletét. Kikiáltási ár 92575*07 K. Kiszállítási határidő: 
bezárólag 1912. évi április hó 1-éig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben fog
laltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát tel
jesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 9300 K-át tartalmaznak; g) ha 
ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve 
és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és h) ha 
a boríték kivül „Ajánlat az Alsókubin községi volt úrbéres birto
kosság 1909. évi rendkívüli vágásból eladandó fakészletre" felírással 
van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az 
árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 
eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik 
kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini m. 
kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt alsókubini m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a volt úrbéres birtokosság elnökénél 
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Alsókubin, 1909. évi augusztus hó 19-én. 

(17) M. kir. járási erdőgondnokság. 



Faárverési hirdetmény. A Malatina községi volt úrbéres 
birtokosság 1909. évi szeptember hó 22-én d. e. 10 órakor a köz
ségi biró házánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen 
eladja a tulajdonát képező erdőnek 1909. évi 547. sz. K. E. B-
határozattal kihasználásra engedélyezett 19'41 kat. hold kiterjedésű 
rendkívüli fahasználati területén tövön álló 6900 drb luczfenyő-
nek 1257*89 tm*1 re becsült mű- és 539*10 tm?-re becsült tűzifa és 
kéreg, összesen tehát 1796*99 tm3-re becsült fatömegét. Kikiáltási ár 
6828*58 kor. Kiszállítási határidő: bezárólag 1910. évi április hó l-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: aj ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel és egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a meg
ajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint 
tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak be ; 
é) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; 

f) ha bánatpénzképen 683 koronát tartalmaznak; g) ha ugy 
vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lak
helye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható: és h) ha a 
boríték kivül „Ajánlat a Malatina volt úrbéres birtokosság 1909. 
évi rendkívüli vágásból eladandó fakészletre" felírással van ellátva. 
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azon
ban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini 
m. kir. állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt alsókubini 
m. kir. járási erdőgondnokságriál és a malatinai volt úrbéres 
elnökénél tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Alsókubin, 1909. évi augusztus hó 19-én. 
(18) M. kir. járási erdő gondnokság. 

Faeladási hirdetmény. Főméltóságu gróf Pappenheim Sieg-
friedné Károlyi Erzsébet grófnő mezőfényi uradalmában (Szatmár 
vm.), vasútállomás Nagykároly, melytől az erdő 8 km-re fekszik, 
az 1908/9. évi vágásterületen levő összes nagyrészben műfának is 



alkalmas tölgyfaanyag tövön egészben zárt írásbeli ajánlat utján 
el fog adatni. 

Az eladás alá kerülő 42 kat. holdon levő faanyag bárki által 
megtekinthető és tetszés esetén fel is becsülhető; felvilágosítással 
szolgál alulírott hivatal és Romándi Qéza fővadász Mezőfényen. 

Ajánlatok 1909 szeptember 20-ig ezen hivatalhoz nyújtandók be. 
Pappenheim Siegfried gróf és grófnő főerdészt hivatala 

(19. II. 1.) Buják, Nógrád megye. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Pályázat Az egri érseki papnevelde uradalmaiban (Bélapátfalva 
Borsod megye székhelylyel, megüresedett vezető szakértő erdőtiszti 
állásra, amely állás a következő évi javadalmazással van egybekötve: 

1600 korona készpénz, 
80 » kocsis-egyenruhára, 
50 » kocsikopásra, 

180 „ borváltság, 
16 hekt. buza, 
24 » rozs, 
12 „ árpa, 
40 „ zab lótartásra, 
40 ürm. kemény hasábfa, 
10 tt tt dorongfa, 
4 hold föld (á 1200 • -ö léve l ) , 
3 drb marha nyári tartása és ennek szaporulata egyéves korig. 
2 drb ló nyári tartása, 

95 métermázsa széna, 
25 „ őszi szalma és végül kocsistartás. 

A fent kitüntetett javadalmazásért tartozik a vezető szakértő 
erdőtiszt az erdőtiszti teendőkön felül, a királdi uradalmi kőszén
bánya termelését havonkint feljegyezni, hogy az uradalmi jószág-
kormányzóságnak a félévi termelésről hiteles kimutatásokat adhas
son. Pályázók, kik az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ban megkívánt 
minősitvénynyel rendelkeznek, pályázati kérvényeiket, erkölcsi és 
szolgálati bizonyítványaikkal, továbbá oklevelük hiteles másolatával 
f. év szept. 15-ig az egri érseki papnevelde uradalmi jószág-
kormányzóságának (Eger, papnevelde) terjeszszék be. Ezen állás 
legkésőbb október hó 15-én elfoglalandó. (20) 



Pályázati hirdetmény. 3998/1909. sz. — Nyitravármegyében 
Szolcsány állomáshelylyel a védkerületi erdőőri állás megüresed
vén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állással: 
600 korona bérfizetés, 
120 „ utiátalány, 
100 » lakbér és 
40 „ tüzifaváltság, 

azaz összesen 860 K évi javadalmazás van összekötve, mely a 
beosztott erdőbirtokosok által megfelelő előleges havi részletekben 
szolgáltatik ki. 

Pályázhatnak oly magyar honpolgárok, akik a magyar nyelvet 
szóban és Írásban tökéletesen bírják, esetleg a tót nyelvben is 
jártasak, ép, erős testalkatúak, amit hatósági orvosi bizonyitványnyal 
igazolni tartoznak, egyúttal pedig az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ban 
előirt kellékeknek megfelelnek. 

A kellően felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények folyó évi 
szeptember hó 17-ig a nyitrai m. kir. járási erdőgondnoksághoz 
nyújtandók be. A kitűzött határidőn tul beérkezett, valamint kellően 
fel nem szerelt kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Az állás betöltése hivatalos helyiségemben megtartandó választás 
utján fog történni s arra folyó évi szeptember hó 25. napjának 
délelőtti 9 óráját tűzöm ki. 

A megválasztott erdőőr a választásnak jóváhagyása után 
tartozik állását elfoglalni. 

Nagytapolcsány, 1909 augusztus hó 21-én. 

(21) Nagytapolcsányi járás főszolgabírója. 

Árverési hirdetmény. Az alsóapsai közbirtokosság „Dum-
brava" nevü erdőrészében (a törvényhatósági ut és a Tisza folyó 
közvetlen szomszédságában) jogerős felsőbb jóváhagyás alapján 
1 1 9 6 katasztrális holdon kijelölt fatömeg 1909. évi szeptember 
hó 21. napján d. u. 3 órakor Alsóapsa (Máramaros megye) 
községházánál megtartandó zárt Írásbeli nyilatkozattal egybekötött 
nyilvános árverésen eladásra kerül és pedig a hivatalos becsár 
szerint 1854 drb. tölgytörzs mintegy 972 m3 haszonfatömeg
gel, 424 drb. gyertyántörzs 53 m& haszonfatömeggel, továbbá 



11.351 drb bükk- és gyertyántörzs mintegy 1415 m3 vegyes 
tüzifatartalommal. 

Becsérték és egyszersmind kikiáltási ár 34.132 K. Bánatpénz 
a kikiáltási 10 (tiz)%-a vagyis 3413 K 20 f. 

A zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
nyújtandók be s csak az esetben vétetnek figyelembe, ha a meg
felelő bánatpénz készpénzben vagy megfelelő óvadékképes papírok
ban a közbirtokossági elnöknél letétetik s ajánlattevő kijelenti az 
ajánlatban, hogy az árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
magára kötelezőknek tekinti. 

Utó-, elkésett és feltételes ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A kijelölt fatömeg becsértéken alól el nem adatik. 
Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti m. kir. 

erdőhivatalnál, a szigetjárási m. kir. erdőgondnokságnál és Alsóapsa 
község elöljáróságánál megtekinthetők. 

Alsóapsa, 1909. évi augusztus hó 20-án. 
(22) Ivaskó László 

gör. kath. lelkész, 
alsóapsai közbirtokossági elnök. 

Pályázati hirdetmény. 3343/1909. sz. — Főméltóságu herczeg 
Esterházy Miklós úr hitbizományi uradalmaiban az erdészetnek 
házi kezelésbe való visszavétele folytán keltő (2) kezelő erdő-
mérnöki (Lakompakon és Kaboldon, Sopron megye) és három 
(3) erdőmérnökgyakornoki állás betöltése válik szükségessé. 

I. Az erdőmérnöki állások az V/3, fizetési osztálynak meg
felelően : a) 2000 korona készpénz, b) 800 korona természetbeni 
járandóság-váltság vagy ehelyett 3 darab tehén, és 3 darab sertés
tartás, c) természetbeni lakás vagy 600 korona lakpénz, d) 
35 ürm3 kemény hasábtüzifa és kiküldetések alkalmával a szabályok 
szerinti napidíj. 

II. Az erdőmérnökgyakornoki állások pedig a VIII/1. fizetési 
osztálynak megfelelően: a) 1200 korona készpénzfizetés, b) 200 
korona természetbeni váltság, c) lakás vagy 300 korona lakpénz 
és d) 12 ürm3 kemény hasábtüzifa és kiküldetések alkalmával a 
szabályszerű napidijfelszámitással vannak összekötve. 

A kinevezendők egyelőre a szabályzatok értelmében 2 évi 



próbaidőre lesznek kinevezve, mikoron is véglegesítését ki-ki 
kérheti. 

Felhivatnak pályázni szándékozók, hogy kérvényüket, ugy 
végzettségüket, mint eddigi szolgálatukat igazoló és egyéb okmá
nyaik csatolása mellett Ő herczegségéhez czimezve f. é. október 
hó végéig ezen igazgatóságnál adják be annak megjelölésével, 
hogy esetleg mikor foglalhatnák el állomási helyüket. 

Kismarton, 1909 augusztus hó 24-én. 

(24. II. 1.) Az Esterházy herczegi hitbizományi 
javak közp. igazgatósága. 

Pályázat erdőőri ál lásra. A Kegyestanitórend uradalmában 
(Somogy m.), Fonó lakhelylyel, esetleges változások vagy áthelye
zések fentartásával egy erdőőri állás betöltendő lévén, pályázni 
kívánók felhivatnak, hogy szakvizsgálati és eddigi szolgálatai
kat igazoló bizonyítványaik, valamint életkorukat feltüntető anya
könyvi kivonattal fölszerelt kérvényeiket nagyságos és főtisztelendő 
dr. Vámos Károly uradalmi jószágkormányzó úrhoz intézve, az 
uradalom főerdészi hivatalához, Somogytaszárra legkésőbb f. évi 
szeptember 25-ig küldjék be. 

Javadalom: Temészetbeni lakás, 200 korona készpénz, 5 q 
buza, 10 q elegyes, 10 ürm3 hasáb- és 8 ürm3 ágtüzifa, 2000 D-öl 
tengeriföld, 100 D-öl kertiföld, 100 D-öl kenderföld, 400 D-öl 
rét, 1 darab tehén, 1 darab növendékmarha, 2 göbe és 4 süldő
sertés legeltetése, 3 q szalma és 23 kg konyhasó. 

Az állás folyó évi október 24-én feltétlenül elfoglalandó. 
Somogytaszár, 1909 augusztus 26. 

(25) Uradalmi főerdész. 

Erdészsegédi állás azonnal betöltendő a Méltóságos és F ő 
tisztelendő egri Főkáptalan uradalom erdőhivatalánál Sajóvár-
konyban. 

Ezen állással egybekötött évi járandóság: 700, azaz hétszáz K 
készpénz — élelmezés az erdőmester asztalánál — egyszobás lakás 
bútor nélkül, fűtés. 

Index- és keresztlevélmásolattal felszerelt pályázati kérvények 
a Főkáptalan czimzésével az urad. erdőhivatalhoz küldendők. (27) 



Tölg-yfaeladási hirdetmény. 74715/I /B/3 . szám. — A vin
kó vczei kir. főerdőhivatalnál az 1909. évi szeptember hó 28-án 
délelőtt 9 órakor Írásbeli versenytárgyalás fog megtartatni az alább 
részletezett vágások, tölgy, kőris, szil és egyéb faanyagának tövön 
való eladása iránt. 
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k. hold d a r a b korona 

1 

2 

3 

Jasenovac 

Cadjavski 
bok2. 

54'30 1675 2191 1328 67 151.258 
1 

2 

3 

Jasenovac Dvojane 5. 40-05 672 — 194 481 116.744 

1 

2 

3 

Jasenovac 

Trstika 6. 51-oo 270 110 1327 1603 63.076 

4 

5 

6 

Lipovljani 

Cardaőinska 
greda 8. 

53-70 760 36 355 37 105.195 
4 

5 

6 

Lipovljani Savicki 
gjol 12. 

50-oo 395 3258 54 57 51.380 

4 

5 

6 
Raió 

Suse 20. A. 62-57 866 1275 — 991 139.221 

7 
Raió 

Suse 20. B. 86-so 323 15613 — 730 95.399 

8 

Új—Nova 
Qradiska 

Prasnik I. 51'70 815 — 10 41 103.426 

9 Új—Nova 
Qradiska 

Prasnik II. 52-27 1614 — 13 75 168.947 

10 

Új—Nova 
Qradiska 

Medjustru-
gove 22. B. 

94-si 412 2623 200 92.863 

11 Zupanja Slavir 55-és 1220 15 2 35 147.245 

12 Niemci Gradina 45-7f 931 58 16 26 111.433 

13 Jamina Smogva 54-4( 1212 — — 128.340 13 

Összesen . „ | 753-K j 1116E 25179J 3299 4343 1,474.527 

Az ajánlatok a megajánlott vételár öt százalékának (5%) meg
felelő bánatpénzzel látandók el. 

A versenytárgyalási és szerződési feltételek a vinkovczei kir. 



főerdőhivatalnál tekinthetők meg s kívánatra a nevezett főerdő
hivatal által meg is küldetnek. 

Budapest, 1909 augusztus hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

S Z L A V Ó N I A I K O C S Á N Y O S É S 
.-. " K O C S Á N Y T A L A N .-. 

Vető tölgymakkot 
l e g m a g a s a b b c s i r a k é p e s s é g s z a 
v a t o l á s á v a j í _ _ j i t á i n w é ^ _ _ m 2 ^ 

o l c s ó b b a n s z á l l í t : 

Vessél György 
B u d a p e s t , V . , T ő z s d e . (26. VI. 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 1909. évi 74848/I /B/3 . szám. 
Tölgytörzsek eladása iránt 1909. évi szeptember hó 23-án délelőtt 
11 órakor a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál nyilvános Írásbeli 
versenytárgyalás fog tartatni. 

Árverésre bocsáttatnak a glinai kir. erdőgondnoksághoz tar
tozó: Orlova I. vágás 68'87 k. hold, 1869 tölgytörzs, 80.537 K 
kikiáltási árral; Orlova II. vágás 4 2 7 5 k. hold, 2568 tölgytörzs, 
87.657 K kikiáltási árral. 

Bánatpénz a kikiáltási ár ( 5 % ) öt százaléka. 
Az általános árverési és a részletes szerződési feltételek a föld

mivelésügyi m. kir. minisztérium I /B/3. ügyosztályában (V. Zoltán
utca 16. III. emelet), a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál és a glinai 
kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők s 
kívánatra meg is küldetnek. 
(29) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Az „Erdészeti Lapok" 1909. évi XVII. füzetének 

tar ta lma: 
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Csegezy Pál: Erdőgazdasági ügyek a közigazgatásban ... 825 
Zivuska Jenő: Mezőgazdasági használatra kevésbbé alkalmas területek 

beerdősítése ( B e f e j e z é s . ) . _ _ — 829 
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— Halálozás. — Kérelem ... — 845 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK az erdészeti szolgálat köréből ... 847 
KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK és elvi jelentőségű hatá

rozatok ... ... 847 

HIRDETÉSEK ._ ... .. I - X V 
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ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ara tagoknak 
3 K, nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobójenő. I. rész. L é s 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3 kötet. 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884.(1—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892—5. és 1899 (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) 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. (XXI—XXIII.) 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 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. év' egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az 1908. évi XXVIII. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is 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 HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

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

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. 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 küldpndő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 K 20 fill., 

ill. 90 fill. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt művek, 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. Elfogyott 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K- III. füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha as egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 
A szerzőknél rendelhetők meg: 

ERDŐM1VELÉSTAN. 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 (Selmeczbányán). 

A LEQELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagykároly). Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti művek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

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

Az ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ara tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta : Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA 

I—XXIV. 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. 
(Jolsva, Gömör m.) 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. 

A MAGYAR BIRODALOM FONTOSABB FÁSNÖVÉNYEINEK MAG- ES 
TERMÉSHATÁROZÓJA. Irta: Petricsek Adolf. Selmeczbánya, 1909. Joer
ges A. özv. és fia kiadása. Ára 1 K 60 f. 
KEDVEZMÉNY. Dr. Farkas Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 35°/o árkedvezményben részesülnek. — 

A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, VII., Városligeti
fasor 9. sz.) vizgyógyintézetében az Országos Erdészeti Egyesület tagjai 
25°/o kedvezményben részesülnek. Kedvezményes jegyre szóló utalvány 
az egyesület titkári hivatala utján kapható. 


