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Munkatársaink tájékozásául! &%fö$!Xiw* 
erdőgazdaság öss/es ágainak művelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű t idósitásokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni kő-t-
iekben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi 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 dolgozataikai csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakba.n irják. A czikkekhez tartozó rajzokai 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétt-tni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai löltség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

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

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

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

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

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

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

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1910. ÉVI (29.) ÉVFOLYAMA. Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f., illetőleg 3 K 45 f. előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

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

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

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

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



A beszterczebányai kincstári gereb felső szakasza. 
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A beszterczebányai kincstári gereb. 
(A 3 6 0 éves, beszüntetett vizi mű múltjából.) 

Irta: Kaán Károly. 

földmivelési kormány beszüntette a Garam folyó zólyom-
brezó-beszterczebányai szakaszán a fausztatást és meg
szüntette a luczatői és beszterczebányai gerebeket. 

Ezt az elhatározást a tüzifausztatás utolsó 5 évi üzeméről 
bekivánt mérleg érlelte meg. A Beszterczebányára vizén szállí
tott tűzifát ugyanis az utolsó években olyan nagy költségek ter
helték, hogy a modern anyagszállítási eljárások közé ugy sem 
illeszthető tüzifausztatás a Garamnak Zólyombrezó alatti szaka
szán teljesen elvesztette jogosultságát. 

A napszámbérek nagymérvű emelkedése aránytalanul költ
ségessé tette az usztatás munkáját és felszöktette az usztatási művek 
fentartási költségét. Ezért az egy kilométert meghaladó és annak 
idején közel 1 0 0 . 0 0 0 ür/rfi úsztatott tűzifa fölfogásának és kiszedé
sének czéljaira épült beszterczebányai gereb is hovatovább nagyobb 
fentartási költségeket igényelt. Ezek az emelkedő kiadások azután 
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az utóbbi időben átlag alig 10.000 iirm-xt tehető úsztatott tűzifa 
szállítási költségét aránytalanul felszöktették. 

Az usztatási apadék mennyisége és értéke is emelkedett. 
A Garam mentén épült vizi művek ugyanis lassították az usztatás 
müveletét és elősegítették az uszó fa sülyedését. Emellett a 
garammenti községek lakossága a tüzelőfa drágulása folytán és 
minden ellenőrzés daczára nagyon megdézsmálta a vizén uszó fát. 
A beszterczebányai gereb gyakori munkáshiánya pedig késleltette 
az úsztatott fa kiszedését, ami miatt a kelleténél több fa szökött 
át a gereben és sok iszapolódott be, nagyot vesztvén értékéből. 

Ezeknek a körülményeknek ismerete után nem nehéz meg
állapítanunk, hogy az usztatás attól az időponttól föltétlenül 
beszüntetendő, amikor az addig úsztatott fa ugyanolyan vagy kisebb 
költség mellett tengelyen szállítható s a kiadásokból fuvarozás 
révén az addiginál jóval nagyobb kereset biztositható a nép javára. 

Könnyű belátnunk, hogy ilyen körülmények között nem 
lehet megokolt az sem, hogy a Garamon épült és az ipar szol
gálatában álló vizi művek munkáját hátráltassa a tüzifausztatás 
akkor, amikor a faanyagszállitás nagyobb költség és minden 
esély nélkül más módon is biztositható. 

És nem lehet megokolt, hogy a csak tavaszszal űzhető 
fausztatás akkor kösse le a személyzetet, amikor annak odaadó 
tevékenységére és munkásságára az erdősítési és egyéb fontosabb 
gazdasági teendők körül éppen ebben az időben olyan égető 
szükség van és amikor az usztatásnál ma már nem drágább fuva
rozás mellett a tüzifaszállitás egyéb munkák szünetelése idején: 
őszszel és télen is lebonyolítható. 

Ilyen és hasonló köz- és erdőgazdasági érdekek mérlegelése 
érlelte meg a földmivelési kormány abbeli elhatározását, hogy a 
Garamnak zólyombrezó-beszterczebányai szakaszán megszüntesse 
a majdnem négy évszázad óta gyakorolt fausztatást és megszün
tesse a nagymultu beszterczebányai és a fiatalabb, de szintén év
százados emlékű luczatői gerebet. 

A tisztes korú beszterczebányai gereb megszűnésekor a kegyelet 
is azt sugalja nekünk, hogy annak gazdaságtörténeti múltját és 
jelentőségét megfelelően méltassuk. 



A garamvidéki erdők belterjesebb használata akkor vette 
kezdetét, amikor Thurzó János az 1490—1496. évek között össze
vásárolta a magánbirtokosok bányáit és II. Ulászló királytól sza
badalmat nyert arra, hogy Beszterczebánya vidékén olvasztó
kohókat állithasson. 

Mosódon, Tajón, Zólyomlipcsén csakhamar fölépültek az 
érczolvasztók és a rézbányászat is lendületet nyert. 

A bányaművelés és fémkohászat föllendülését azonban soha
sem várt fokra Thurzónak az augsburgi Fuggerekkel való szö
vetkezése segítette. 

A Thurzók és Fuggerek okszerű vezetéssel és berendezések
kel felvirágoztatták a bányaművelést és kohászatot s összekötte
téseik révén a magyar bányatermékeknek világpiaczot teremtettek. 

Mi sem természetesebb azonban, mint hogy a bányaművelés 
intenzivitása s a fa- és faszéntüzelésre berendezett s folyton gya
rapodott kohóművek üzeme csakhamar megapasztotta a közeli 
erdők állagát. 

A fát és szenet ezért hovatovább távolabb fekvő vidékről 
kellett szállítani, ami az ércztermelést fölöttébb megdrágította. 

Mertz Qyörgy, a Fuggerek beszterczebányai főintézője a 
Fuggerek elé 1535-ben terjesztett jelentésében már nagyon 
panaszkodik a fa- és szén beszerzésének mizériái miatt. Azt 
jelenti, hogy a szénégető helyek a kohótól oly távolra esnek, 
hogy egy szekér szén elhozatalához hat ló szükséges. A szállítási 
költség tehát mégegyszer akkora mint annakelőtte, daczára, hogy 
5 0 — 6 0 ember állandóan utakat javit. Emellett a szomszéd erdő
birtokosok is hátráltatják a szénbeszerzést azáltal, hogy elzárják 
az utakat és vámokat szednek. 

A Fuggerek e jelentés alapján Ferdinánd királyhoz tettek 
előterjesztést, kérve a bajok és panaszok orvoslását, hogy a fém
bányászatot a hanyatlástól megmenteni lehessen. 

Ennek a felségkérvénynek a hatalmas összeköttetések révén 
meg is volt a hatása, mert a király azonnal biztosokat küldött a 
kérdések helyszíni tanulmányozására. 

Ezek a királyi biztosok az eljárásukról bemutatott jelenté
sükben kifejtették azután, hogy a rézbányászat hanyatlásának 
megakadályozására az egyedül helyes mód, ha a kamara szerzi meg 
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a garammenti erdőket s a völgyek mélyén fekvő kohókat letele
píti a Garamhoz, melynek vizén távolabbi vidékekről is szál
líthatók a faanyagok. 

Ezt a nagyon előrelátó tanácsot a király később meg is 
fogadta. A magánerdők tényleg a kamara kezébe kerültek. A királyi 
bányák használatára Fugger Antallal még 1526-ban II. Lajos király 
részéről 15 évre kötött, majd ujabb 5 évre meghosszabitott szer
ződés pedig 1546-ban lejárván, Ferdinánd király e bányák műve
lését házi kezelésbe vette, aminek kapcsán tárgyalások indultak 
meg s tanulmányok folytak annak a kérdésnek az elbírálása 
végett, hogy egy, Beszterczebányán a kamara részéről felépítendő 
kohó fa- és faszénszükségletét miképen lehetne legokszerübben 
ellátni. Ez a kérdés Hohenwarter Farkas erdőmesternek a Garam 
völgyében tett hivatalos útjáról szóló és 1547 márczius 21-én 
kelt jelentésével jutott dűlőre. 

Hohenwarter, aki bejárta a Garam vizkörnyékét, jelentése sze
rint azt tapasztalta, hogy a Fekete-Garam völgyében mintegy három 
mérföldnyire hatalmas erdőségek vannak, melyek faanyagát a Kis-
garam körül építendő vízgyűjtő vizével könnyen lehetne Besz
tercebányára lehozni. Olaszka alatt pedig kedvezőknek találta a 
völgyek fekvését arra, hogy azokon vizes csúsztatok (úsztató csa
tornák) segélyével a fatermést a Garamba hozni lehessen. A Gara
mon úsztatott fa egy része javaslata szerint Zólyomlipcse körül 
egy egyszerűbb és Beszterczebányán egy nagyobbszabásu gerebbel 
lenne felfogva. 

Hohenwarter javaslata ugy látszik megnyerte az intéző körök 
tetszését, mert ő még ugyanabban az esztendőben előterjesztette 
a beszterczebányai gereb költségvetését és tervét, annak helyéül 
a mai gereb helyét s az azon alul a városhoz közelebb fekvő 
részeket jelölve meg.*) 

Hohenwarter 90 öl hosszú gerebet tervezett 40 darab 15 láb 
hosszú és 14 láb széles kőszekrénynyel. Költségvetése szerint 
1000 forintra és 1280 darab épületi fára volt szükség a terv 
kiviteléhez. 

A gerebépités kezdetét teljes bizonyossággal megállapítanunk 
bajos. Aligha csalódunk, ha azt állítjuk, hogy már 1547-ben vagy 

*) Egy 1568-ból származott felmérésből ez pontosan megállapítható. 



legkésőbb 1548-ban vette kezdetét, mert a beszterczebányai erdő
igazgatóságnál talált okmányok szerint 1548-ban már a gereb 
részére Beszterczebánya városától igénybevett 1 1 3 5 7 2 • - ö l telek 
kárpótlásáról, illetve a cserébe adandó telkekről van szó. 

Vannak jelek, melyek arra is engednek következtetni, hogy 
a gereb csak a Beszterczebányán épült uj kohóval egyidőben, 
1560 körül készült el. Főleg a gereb czéljaira igényelt földterü
letek biztosítása tárgyában a király és Beszterczebánya városa 
között 1548-tól 1568-ig, tehát 20 éven át folyt levelezés enged 
erre következtetni. 

Az alsóausztriai kamara 1548 május 11-én kelt jelentéséből 
is azt olvastuk, hogy Kuenritz Kristóf megkezdette a tárgyalást 
Beszterczebánya városával a gereb czéljaira biztosítandó telkek 
megszerzése érdekéből. Mig másutt azt találjuk, hogy a szerződés, 
mely Beszterczebánya városa és a kamara között a gereb czéljaira 
szükséges terület biztosítására vonatkozik, csak 1568 augusztus 
14-én kelt s azt Miksa király 1568 október 15-én hagyta jóvá. 

Mindennek daczára azonban még sem tévedhetünk, ha azt 
állítjuk, hogy a gerebnek már az 1548. évben fel kellett épülnie 
azon az 1135V 2 D-ö l területen, melynek kárpótlásáról az okmá
nyok szerint a kamara egyidejűleg gondoskodott. A gereb részére 
szükséges telkek kérdésében a fentiek szerint 20 éven át folyt 
tárgyalások bizonyára a gerebrakodók kibővítésére szükségessé 
vált telkek biztosítását czélozzák. Természetes is, hogy a nagy
mértékben úsztatott fának raktározása és szenitése a gerebraktár 
nagyobbitását tette szükségessé. 

A gereb építésének idejére vallott nézetünkben más körül
mények is megerősítenek. 

1563-ban II, Miksa király idejében királyi biztosok járták 
be a Garam vidékét s jelentésükből azt olvassuk, hogy a mai 
Benesháza alatt a Garam mindkét oldalán nagyterjedelmü vágá
sokat találtak, amelyekből 12 év alatt, tehát 1551 óta 12.000 
szenitő rakásra való, vagyis mintegy 684.000 ürm3 tűzifa lett 
Beszterczebányára leusztatva.*) 

A sebeséri és jarabói völgyekben is terjedelmes vágásokat 

*) 1 szenitő rakást 10 öl 5 lábas fával vagyis 57 «>m3-rel számítva nyerjük, 
hogy a 12.000 rakásra való fa = 684.000 ürm3. 



találtak ezek a királyi biztosok, melyek egy részéről azt irják, 
hogy használásuk 1560-ban kezdődött. Másik részükben ellenben 
már 9 éve (1551 óta) dolgozott Felberstimer famester, aki ott 
azóta 1289 szenitő rakás (73.500 ürm3) tűzifát termelt, mely a 
mellék völgyekből facsatornák segélyével jutott a patakba s onnét 
szabadon úszott a Garamba. 

A királyi biztosok különben említést tesznek arról is, hogy 
Rezsőpart körül 1548-ban megkezdett terjedelmes vágások vannak 
és hogy a kővizi völgyben 200 szakasz elkorhadt úsztató csatornát 
találtak. ' 

Ha a csatornák tartósságát 15 évre teszszük, úgy ezek 1848-ban 
létesültek. 

Miután pedig nagyobbmérvü fahasználatok a gereb építése 
előtt foganatosíthatók nem voltak, elég bizonyossággal állithatjuk, 
hogy a beszterczebányai gereb 1548-ban épült fel. 

Fel kell e helyütt említenünk azt is, hogyBeszterczebánya város 
polgársága a gerebépités terve ellen kezdetben erélyesen tiltako
zott s a királyhoz intézett felterjesztésben adott kifejezést a gereb
épités miatt több irányban támadt aggályainak. 

A király leiratában megnyugtatta a várost, s felvilágosította 
a polgárokat a gereb szükséges voltáról és reámutatott arra, hogy 
a gereb létesítésével a szegényebb nép uj keresetforráshoz jut. 

A gerebet és a hozzátartozó földterületeket 1568-ban föl
mérték. A fölmérést bizonyára a gereb czéljaira biztosított telkek 
csereügyletének 1568. évi október 15-én történt királyi jóvá
hagyás alkalmából eszközölték. A felvétel alapján készült ere
deti térkép elveszett ugyan, de a felvétel adatai a besztercze
bányai erdőigazgatósági irattárban megmaradtak az utókornak. 
E felmérési adatok alapján készült 1818-ban egy ujabb térrajz, 
mely egészen hiven feltünteti a régi gereb fekvését és kiter
jedését. 

Meg kell említenünk azt is, hogy az eddig tárgyalt gereben 
kivül Beszterczebányán, a régebben megszűnt ezüstkohó átelle
nében egy másik gereb is állott. Fekvése szerint ez utóbbit alsó, 
a most beszüntetésre került gerebet pedig felső gerebnek nevezték. 

Jelentősebb a felső gereb volf; mert ezzel fogták föl a 



Garamon leusztatott összes fát, s ennek rakodóterén végezték az 
úsztatott fa nagyarányú szenitését. 

Az alsó gereb, mely az átellenében feküdt ezüstkohóval 
(most posztógyár) egyidejűleg épülhetett, a felső gereben átbocsá
tott annak a lényegtelenebb mennyiségű tűzifának a kifogására 
szolgált, melyre az ezüstkohónak szüksége volt. 

Alkalmas fekvése folytán arra is szolgált, hogy az usztatás 
közben a felső gereben átszökött tűzifát felfogja. Az ezüstkohó 
beszüntetése után még évtizedeken át tartották fönn, amig a felső 
gereben átszökött és vele kifogott tűzifa értéke a gerebfentartás 
költségét födözte. 1890-ben azután végleg megszűnt. 

Visszatérve tárgyamhoz, ki kell emelnem, hogy a most 
beszüntetésre kerülő u. n. felső gerebnek jelentős szerep jutott 
úgy a fémkohászat, mint az erdőgazdaság történetében. 

A Garam völgyének fenyőrégiójában a kereskedelem, de főleg 
a bányászat czéljaira végzett fahasználatok, melyek a Garam 
alsó folyásán elterülő vidékek anyagszükségletének kielégítésére 
szolgáltak, nagyon régi időkre vezethetők vissza. 

I. Géza magyar király a szentbenedeki apátság 1075-ben 
kelt adománylevelében a Garam vizén haladó tutajok vámjöve
delmét az apátnak biztosítja. A Garam vizén tehát már akkor 
nagy arányúnak kellett lennie a fenyő épületifa forgalmának, 
ha a tutajvámszedést az apát jövedelmei közé sorozni s az ado
mánylevélbe fölvenni érdemesnek tartotta a hitbuzgó király. 

Szinte ezer évre visszamenőleg igazolhatjuk tehát, hogy 
nagyobbarányu fahasználatok voltak a Garam völgyében és hogy 
annak sodra szolgált a termelt faanyagok szállítására. Mégis, 
mint fentebb kiemeltük, a garamvidéki erdők intenzivebb hasz
nálata a bányászat belterjességének fokozásával, a kohók kiépül
tével és illetve akkor vette kezdetét, amikor a tűzifa és faszén 
nagyobbmérvü szükséglete előtérbe lépett; és amikor a besz
terczebányai gereb kiépülte után a tűzifának és a Beszterczebányán 
akkortájt oly nagy arányokban űzött szénégetés nyers anyagának 
szállítására a Garam vize és mellékágai alkalmassá tétettek. 

A beszterczebányai gerebhez fűződik a felső garamvölgyi 
(zólyomi) erdők belterjesebb használatának kezdete. 

A tűzifa jövedelmes fölhasználásához annak idején a most 



idejét mult gereb nyújtott módot. Eszközül szolgált vele ugy a 
fémkohászat föllenditésének, mint az erdőgazdaság belterjessé 
tételének. 

A fémkohászathoz szükséges fának termelését a famesterekkel 
kötött szerződések utján biztosították. A beszterczebányai erdő
igazgatóság irattárában 1659-től 1707-ig terjedő időből előkerül
tek a famesterekkel kötött szerződések. Miután pedig a famesteri 
intézmény már a XVI . században megvolt, nagyon is valószínű, 
hogy a XVI . századbeli idevonatkozó rendelkezések egyezők 
azokkal, amelyek adatai reánk maradtak. 

Ezekből a szerződésekből megállapíthatjuk, hogy a fames-
terek összesen évi 1400 szenitő rakásra való, vagyis 79.800, kerek
számban 80.000 ürm3 tűzifának termelésére, eregetésére, usztatására 
s a leusztatott fának a gerebrakodókon való rakásolására vállalkoztak. 

A kohók alig változó faszénszükségletét a szénmesterekkel 
kötött vállalati szerződések utján biztosította a kincstár. 

Ezek a szénmesterek az u. n. tót és olasz szenitő eljárásokkal 
évente legalább 50—60.000 ürm? tűzifát égettek szénné. 

Es ez megismétlődött minden évben és folyt évszázadokon át, 
a kohók fennállásának egész idején. 

Az oly sokáig tartott és nagyarányú szénégetés nyomait hir
deti még ma is a gerebrakodónak a hosszú idők alatt megüle
pedett és mégis még 1 — I V 2 m mély szénporrétege, mely az 
egész teret borítja és amely ott évszázadok alatt gyülemlett meg. 

Ha mi a kohók működésének idejére, tehát a 360 éves és most 
megszűnő gereb életéből csak 320 évre az évenként minimálisan 
leusztatott 75.000 ürm3 tűzifa helyett csak évi 60.000 ürm3 tűzifát, 
a legutóbbi 40 évre pedig az átlagosan joggal vehető 15.000 ürm? 
tűzifa helyett csak 10.000 ürmétert veszünk számba, ugy azt talál
juk, hogy a gereb fennállása alatt azon legalább 23,200.000 ürm 
tűzifát fogtak ki. 

Mig ha 320 évre tényleg 75.000 ürm?, 40 évre pedig 
15.000 ürm3 tűzifát számítunk, ugy azt találjuk, hogy a gereben 
28,000.000 ürm? tűzifát fogtak ki. Semmiesetre sem csalódhatunk 
tehát, ha e két adat átlagában 25,000.000 ürm3-re teszszük azt a 
mennyiséget, amelyet a beszterczebányai gereben 360 év alatt 
tényleg kifogtak. 



Alig elképzelhető famennyiség ez, mely fényesen bizonyít 
a felhagyásra ítélt és immár mihamar megszűnő gereb jelentős 
közgazdasági múltja mellett.*) 

Nem ront e számadatokon, de nem is hagyható fölemlités 
nélkül, hogy a Rákóczi-időkben egy esztendőben — 1707-ben — 
nem úsztattak tűzifát a Garamon. A beszterczebányai kamarának 
az udvari kamarai bizottsághoz e tárgyban intézett és 1707 
július 23-án kelt fölterjesztéséből azt olvassuk, hogy a fausztatást 
a pénz- és gabonahiány akadályozta meg. A famesterek ugyanis 
nem tudták a kialkudott pénz- és gabonakonvencziót megadni a 
munkásoknak, amiért is azok nem úsztattak. Afamesterek annakidején 
a kurucz bányagrófnál, Hellenbachnál is jártak, de az csak 800 
véka gabonát és 100 aranyat tudott nekik kiutalványozni. Utóbb 
kilincseltek a főbányagrófi adminisztrátornál is, de sikertelenül. 

A kamarai tisztek nagy rábeszélésére utóbb a leusztatandó 
fának mintegy harmadát mégis sikerült az úsztató vizekhez 
hozni. Ugyancsak a kamarai tisztek közbenjártak a besztercze
bányai serfőző polgároknál, hogy a leusztatandó fa ellenében 
tőlük pénz- és gabonaelőlegeket biztosítsanak. De mindennek nem 
volt a kivánt eredménye. A felső vidékről érkezett hirek szerint 
ugyanis a „rebellis kuruczok" mindaddig nem engedik a fát le-
usztatni, amig a kamara fejedelmüktől erre engedélyt nem mutat 
föl. Ennek a hirnek a hallatára azután a kamarai pénztárnok Steinville 
grófhoz fordult segítségért, de mire a küldöncz visszaérkezett, az 
usztatásra alkalmas viz már lefolyt. 

A jelentés fölemlíti, hogy a Fekete-Garamon portyázó 30 főnyi 
kurucz csapat igy nyilatkozott egy szakmányos erdőmunkás előtt: 
„Isten sugalmazta nektek, hogy nem eresztettetek fát Besztercze -
bányára, mert fölpörköltünk és levágtunk volna benneteket". 

Miután ekkép nem volt lehetséges fát leusztatni a Garamon, 

*) E nagy mennyiség arányainak illusztrálásához felemiitjük, hogy annak 
szállításához 1,250.000 vasúti kocsi lenne szükséges, mely 50 vasúti kocsival 
számítva 25.000 vonat terhét képezné. 

Egy kocsit 8 m hosszúnak véve, a vonatok hossza 10.000 hm lenne. 
E vonatok a hazánkat Marcheggtől Predealig szelő és 993, vagy kerek

számban 1000 km hosszú vonalon csak 10 egymás mellé helyezett sorban fér
nének el 



a kamarai tisztviselők tanácsa azt határozta, hogy a kohó üzeme 
részére szükséges fát a városhoz közel fekvő erdőkben fogja vágatni. 

Meg kell emlékeznünk azokról az elemi csapásokról is, 
amelyek a gerebet a hosszú évszázadok alatt érték és nem 
egyszer veszedelembe sodorták. 

Igy már 27 évi fennállása után, 1575-ben elsodorta az ár a 
gerebet. 

Ebben az esztendőben ugyanis április hó 16-tól 24-ig sok 
zápor esett, ami a hóolvadás mellett a Garam váratlanul nagy 
áradását vonta maga után. Elszakította ekkor a hidakat Breznó-
bányától Zólyomig és elszakította a gerebet, sok ezer darab hasáb
fát sodorva magával. 

1687-ben is átszakadtak a beszterczebányai gerebek. A fa-
mesterek 1688 április 19-én kelt és Grubi Vichter János András 
főbányagrófhoz intézett beadványukban a váratlan felhőszakadá
sokból származott árvíznek tudják be a gerebszakadások okát. 
Engedélyt kérnek ily alapon az elúszott nagy famennyiség 
leírásához, és megtérítését kérik a Fekete- és Fehér-Garam mentén 
ez alkalomból megrongált vízgyűjtők és úsztató csatornák tataro-
zási költségeinek. A kamarai tisztviselők tanácsa is tett előterjesztést 
erről az árvízről. A kamaragrófhoz intézett és 1668 május 1-én 
kelt beadványában azonban annak a nézetének ad kifejezést, 
hogy a gerebek átszakadásának egyrészt a famesterek is az okozói, 
amennyiben az usztatással lassan haladtak előre, s amikor a jó 
vízállás a vége felé járt, aggodalmukban egyszerre temérdek fát 
bocsátottak a vizre, ami azután árvízkor hatalmas nyomásával törte 
át a gerebeket. 

A nagy árvizek ezután is többször veszélyeztették a gerebet. 
A fa- és szénmesterekkel a későbbi években eszközölt leszámolá
sokban is többször találunk említést arról, hogy az árvizek a 
gerebet elszakították és sok fát elsodortak. 

Hozzájárult ehhez az a körülmény, hogy a gerebet sokszor 
nagyon elhanyagolták, fentartására kellő gondot nem fordítottak. 
Igy pl. az uradalomban 1603-ban eljárt királyi biztosok jelentik, 
hogy a gerebet nagyon megromlott állapotban találták. 

Árvizmagasságot jelző és egyes épületekben elhelyezett 
táblák manapság is tanúi a fölötte nagy vízállásoknak. 



Beszterczebányán a gerebtéri egyik tisztilak sarkán elhelye
zett tábla 1784 márczius 30-ról; a Garamparton, az állami felsőbb 
leányiskola előtti keritésfalon lévő emlék 1813. évi augusztus 
25-ről; közelében a kincstári négyes erdőtiszti lak lábfalazatán 
levő tábla, valamint a gerebtéri készletáruraktár faoszlopába 
vésett fölirat 1853 május 7-ről, illetve 8-ról jelzi a rendkívüli árviz 
magasságát. 

Utoljára 1899 május 8—12 napjai között érte jelentékeny árviz 
a gerebet, melyről annak idején „A Garam áradása Zólyom vár
megye vizkörnyékén" czimmel külön füzetben részletesen beszá
moltam. 

Az árvizek okozta károk és az idők folyamán változott körül
mények miatt a gereb építményében is történtek módosítások, sőt 
lényeges változások. 

A Hohenwarter Farkas tervei szerint 1547-ben 40 darab 
rovott fafalu kőszekrénynyel épült, 90 öl hosszú gereb nagyot 
változott 1710-ig, mert az ekkori leírás szerint már 1417 lépés 
hosszú volt; tehát szinte ötször akkora mint eredetileg és elnyulott 
már ez időben — mint jelenleg is — Majorfalva község határáig. 

A gerebet ekkor tölgyfajármok és kőszekrények alkották. 
Bizonyára megváltoztatta szerkezetét a garami tutajozás törvényes 
szabályozása is. Az 1638. évi I. és az 1647. évi II. t.-cz. a garami 
tutajozást szabadnak nyilvánította. 

Addig ugyanis csak a kamarai prefektus engedélyével lehe
tett a Garamon tutajozni, s engedély nélkül a tutajokat át nem 
bocsátották. 

A beszterczebányai erdőigazgatóság irattárában előkerültek az 
iratok, amelyekben a tutajoknak a gereben való átbocsátását kérik. 

Igy Wesselényi János gróf 1636 márczius 17-én, Pajor György 
1636. évi április 16-án, Liptay György 1638 április 5-én, Fancz 
Gáspár pedig 1638 május 24-én és 1640 május 24-én kelt, a 
prefektushoz intézett levelében kéri a Beszterczebányán vett fa
anyagokkal és fagyártmányokkal terhelt tutajainak a gereben való 
átbocsátását. Hasonlóképen irt a stubnyai hévvizről 1640 június 
6-án Eszterházy Miklós gróf Ochs Farkas beszterczebányai kamarai 
prefektushoz, engedélyt kérve, hogy megbízásából polthári Soós 
István Váczra néhány tutajt akadálytalanul leszállíthasson a Garamon. 



A tutajozás szabaddátétele idejében épülhetett a tutajoknak 
átbocsátására szolgáló u. n. széles (siroka) csatorna. 

A Garamon való szabadtutajozást az 1659. évi LVI. és 1723. évi 
X V . t.-cz. is megerősíti ugyan, de valószínűleg a kamara befolyá
sára eltiltja a Koháry-féle murányi uradalmat a tutajozástól. 

Utóbb a murányi uradalomból származó tutajok részére is 
szabaddá tétetett a Garam, s az uradalom a gereben, a mind a 
mai napig fenmaradt, Koháry-surrantó-nak (Kohárka) nevezett 
csatornát építette saját tutajai akadálytalan átkeléséhez. 

A rovott falu kőszekrények és tölgyfajármok alkotta gereb 
egyébként az 1710-ben volt szerkezetében maradt meg 1843-ig. 
Ekkor teljes újjáépítését határozták el és kezdették meg. Kiépí
tették a gerebzsák végéből kiinduló és a gerebtéren végig
vonuló úsztató csatornát és kiépítették a gerebudvar egyik oldalát 
alkotó koczkakőfalat, valamint a tulajdonképeni gereben a hatal
mas faragott kövekből való 41 gereblábat. 

Ezt az építkezést a szabadságharcz megszakította. Majd ismét 
folytatódott 1853-ig. 

Sajátságos, hogy amig évszázadok előtti időkből annyi adattal 
rendelkezünk, addig az utolsó gerebépitésnek sem terveit nem 
ismerjük, sem azokat az ügyiratokat, amelyekből a tervek egészére 
következtethetnénk és kiolvashatnék egyben a félbeszakítás okát. 

Szemlélve azonban a gerebet, könnyen megállapíthatjuk, hogy 
a faragott kőből való gereblábak kiépült sora nem teljes! Azt 
folytatni akarták. A kőből való gereblábak vonala ugyanis oly 
különös tompa szöggel kapcsolódik a gerebnek jármos czölöpsor 
és rovott fafalu kőszekrények váltakozásából álló felső részéhez, hogy 
azt végleges megoldásnak nem tekinthették. Állítani merjük ezért, 
hogy a kőből tényleg megépült gereblábak és azok irányvonala 
tervezőjének nem volt szándékában a gerebnek felső részét a ma is 
meglévő, czéltalanul hosszú és indokolatlan alaprajzi vonalában 
fentartani. 

A kőből való gereblábak különben is olyan szilárdságot nyúj
tottak a gerebnek, hogy a rövidebb vonalban és a megkezdett 
irányban való kiépítés technikai akadályokba nem ütközött volna. 
Ez azonban a Bach-korszakban elmaradt s az alkotmányos idők 
bekövetkeztével sem került dűlőre. Annakutána pedig, hogy a 



kohók üzeme megszűnt s az usztatásra került famennyiség annyira 
alászállott, bármely nagyobb befektetés teljesen elvesztette jogo
sultságát. 

* 
A 360 éves gereb fölött a földmivelési kormány rendelkezé

sével immár megkondult a lélekharang. 
Mi, akik e lapnak hasábjain egy évtizedet meghaladott idő 

óta küzdünk a fának szabadon való usztatása ellen s a modern 
szállító eszközök létesítését propagáljuk: most, amikor ennek az 
évszázados és közgazdaságilag olyan jelentős multu műnek s vele 
Garam nagy szakaszán a fausztatásnak végleges felhagyásáról 
írunk, mégis bizonyos elfogultsággal gondolunk annak közeli és 
végleges megszűnésére! 

Nagy idők emléke, annyi kartárs jóravaló munkásságának 
tárgya semmisül meg abban a vén fűzek és égerek övezte öreg 
gerebben . . . 

De túlélte korát! És teljesen elvesztette létjogosultságát . . . . 
Igy bár kegyelettel és bizonyos meghatottsággal, de mégis a 

kultúra haladásában való lelki megnyugvással engedhetjük át az 
enyészetnek! 
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ú£ ú£ ú£ 

Az 1907. évi VIII. nemzetközi gazdasági kongresszus 
eredményei.*) (Befejező közlemény.) 

lavinajáratok beépítése terén szerzett ujabb tapasztalatokról 
Muret F. M. erdőfelügyelő (Lausanne) és Pollák Vincze 
építészeti tanácsos, műegyetemi magántanár (Bécs) érte

keztek. Muret határozati javaslata sok műszaki részletet tartalma-

*) L. az E. L. 1908. 24. és f. é. 6. és 20. füzetét is. 



zott. Ezeket a kongresszus mellőzte és csupán a következő két 
pontot tette magáévá: 

1. A lavinajáratok beépítésének nemzetgazdasági jelentőségére 
való tekintettel méltányos követelés, hogy a kormányok az ily 
építkezéseket mindenképen elősegítsék és különösen a költségek 
egy részét fedezzék. 

2. A lavina keletkezési és átvonulási területének lehetőség 
szerint való beerdősitése vagy gyepesítése elengedhetetlen elő
feltétele az ily korrekczióknak. 

Pollák előadmánya a következő elfogadott javaslatban kon-
kludál: 

1. A hó dinamikája, különös tekintettel a porlavinákra, több 
figyelemben részesítendő, beható meteorológiai és hómegfigyelé-
sek eszközlendők, különösen hómérczék mindennapi leolvasása 
által is, melyek eredménye könnyen hozzáférhető és hasznosítható 
módon közzéteendő. 

2. Keresztülvitt lavinaszabályozások a költségek, földtani viszo
nyok, téli bejárások, a fokozatosan beépített keletkezési területen és a 
lavinajáratban föllépő kisebb és nagyobb por-, felületi és alaplavinák 
részletezése, továbbá függőleges és vízszintes vetületben készült, a 
megvédett területre is kiterjeszkedő tervek közzététele által ismerte
tendők, hogy a különféle szabályozási módok összehasonlítása két
séget kizáróan lehetővé tétessék. 

* 

A VII. kongresszusi osztály tárgyai között érdekkel bir reánk 
a növényvédelem szervezése. Az előadmányokban azonban igen 
kevés az erdészeti vonatkozás. Arra szorítkozunk tehát e helyen, 
hogy Jablonovszky Józsefnek, az egyik előadónak hazai vonat
kozású előadmányából, amelyben a magyarországi növényvédelem 
történeti fejlődését tárgyalja, azt az érdekes tapasztalatát említjük 
fel, hogy a növényvédelem terén a tudósítók rendszere nem vált 
be, különösen az erdészet terén nem. A jelentések többnyire nega
tívok voltak, vagy állandóan a pajort, lótetüt, az Otiorhynchus 
nigert stb. emiitették fel mint kárositókat. Ennek következtében 
1902-ben ezt a tudósítói rendszert a földmivelésügyi miniszter 
teljesen beszüntette. S ime éppen ettől az időponttól kezdve jut a 



rovartani állomás, bár jóval kisebb számú, de érdemleges, az élet
szükségletből fakadó jelentések birtokába. 

* 

A VII. szakosztály tárgyai közül érdekkel bir reánk még a 
következő: A mező- és erdőgazdaságilag müveit növények beteg
ségeinek meggátlása művelési rendszabályok és az ellenállóképesség 
figyelembevétele által. 

Az előadók közül Sorauer Pál dr. tanár és Pammer Gusztáv 
főként mezőgazdasági téren mozogtak, különlegesen erdészeti 
szempontból csak Zederbauer Imre dr., a mariabrunni erdészeti 
kísérleti állomás adjunktusa foglalkozott a tárgygyal. Mi is arra 
szorítkozunk tehát, hogy ezt az utóbbi előadmányt ismertessük 
részletesebben. 

A növénybetegségek ismeretében Willkomm, Frank, Hartig R., 
Sorauer és Tubeuf vizsgálatai folytán nagy az előhaladás. A véde
kezési módok tanulmányozása csak a növény károsítok életmód
jának tüzetes ismerete után vehette kezdetét, pedig a gyakorlati 
élet szempontjából a védekezési eszközök a legfontosabbak. Sajnos, 
a védekezés gyakran oly költséges, hogy meghaladja a használat 
értékét és pénzügyi okokból nem alkalmazható. 

Egy-két éves növények betegségei ellen a védekezés aránylag 
könnyű és nem követel oly nagy pénzügyi áldozatokat, mint a 
hosszuélelü erdei fáknál, melyek mindegyikében jelentékeny tőke 
halmozódott össze. Mig az egyéves növény eltávolítása és elpusz
títása könnyen és a környezet károsodása nélkül eszközölhető, 
addig több megbetegedett fatörzs döntése már hézagossá teszi a 
faállományt, ami káros következményekkel járhat. Ezek a körül
mények arra utalnak, hogy az erdő védelménél még nagyobb 
súlyt kell fektetnünk a bajok megelőzésére (prophylaxis), mint a 
mezőgazdaságnál. Ez régóta felismert igazság és kifejezésre jut 
különösen Gayer erdőmüveléstanában. A növényvédelem az erdő
telepítésnél és erdőápolásnál teljes mértékben szem előtt tartandó. 

A csemetekertekben fellépő növénybetegségek a bordói lé 
vagy más szerek segélyével könnyen leküzdhetők. De már a 
szabadban a Lophodermium Pinastri ellen igen nehezen és csak 
nagy költség árán védekezhetünk. Ha a hazai erdei fenyő telepí
tése emiatt már semmikép sem sikerül és más fafajt sem alkal-



mázhatunk, a norvég és finn eredetű erdeifenyő érdemel figyel
met, amely bár jóval lassúbb növekvésü, mégis Mayr szerint a 
tűhullás iránt érzéketlen. Hasonló immunitást igér a japán vörös
fenyő (Larix leptolepis) a vörösfenyő rákjával szemben. 

Sokkal nagyobb ama esetek száma, amelyekben az erdőgazda-
ságilag müveit növények védelme a faállományok megtelepitésénél 
és ápolásánál érvényesítendő. 

Mintegy 40 év előtt Középeurópá számos vidékén tiszta lucz-
fenyveseket telepitettek. (Ma is! Szerk.J Ezek az erdők sok helyen 
igen szomorú képet nyújtanak. A 45—50 éves nyurga luczfenyők 
betegeskednek és néhány év múlva kihalnak. Igy hézagok támad
nak, amelyek az erdőgazdát zavarba hozzák, a faállományt pedig 
veszélyeztetik. Ezekben az erdőkben az Agaricus melleus pusztít 
folyton terjedő mértékben. A termőtestek szedése és a tuskó- és 
gyökérirtás túlságosan költséges, ellenben elszigetelő árkok húzása 
és lombfák (bükk, tölgy) közbeültetése bevált. Igy kényszeríti a 
természet az embert, hogy az egykorú és egynemű faállományból 
többkoru vegyes erdőt csináljon. Nem egyedül az Agaricus pusz
títja a tiszta luczfenyveseket, hanem a luczfenyő rákja (Peziza 
calyciformis is, amely vörös redvesedést is okoz és eddig nem 
eléggé ismert betegsége luczfenyőnknek. 

Cieslar A. a vörösfenyőre vonatkozó tanulmányában kimu
tatta, hogy a Peziza Willkommii károsító hatása egyenes arányban 
áll a vörösfenyő tenyésztésére irányuló emberi tevékenységgel s 
hogy a megfelelő termőhelyen tenyésző vörösfenyő még akkor 
sincs veszélyeztetve, ha a rák tényleg megtámadja. Ebben is kifeje
zésre jut, hogy a védekezés súlypontja a práventiv intézkedésekre, 
ez esetben a termőhely helyes megválasztására esik. 

Az erdőápolásnak ily irányú szerepét szépen illusztrálja a rák
beteg vagy Polyporus Hartigii által megtámadott jegenyefenyők
nek az áterdőlések során való következetes és korai kiszedése, 
amelylyel pl. a zürichi Sihlwaldban védekeznek sikerrel. 

Szolgáljon ez a néhány példa annak a régi, de eléggé még 
nem méltányolt igazságnak bizonyítására, hogy az erdei növények 
védelménél a fősuly a bajt megelőző intézkedésekre esik. 



Végül fölemiitjük a kongresszus VII. szakosztályának követ
kező két rokon tárgyát, amely erdészeti szempontból szintén figyel
met érdemel: 

A madárvédelem nemzetközi jelentősége a növényvédelem 
szempontjából és 

állatfajok, melyek ugy a mező-, mint az erdőgazdaság szem
pontjából figyelembe jönnek és megállapodások azok védelmére 
vagy az ellenük való küzdelemre. 

Előbbi tárgynál Röríg Q. dr. (Berlin), Dubois Alfonz dr. 
(Brüsszel) és Holland Artúr dr. (Wien) szerepeltek mint előadók, 
utóbbinál Eckstein Károly dr. (Eberswalde) és Sedlacek Walter dr. 
(Mariabrunn). 

Rörlg abból indul ki, hogy a madárvilág nem ismer nép
rajzi és politikai határokat, szabadon vándorol orsz.igról-országra. 
Ezért az az ország, amely a madarakat pusztítja, nemcsak önmagát 
károsítja meg, hanem vétkes módon idegen tulajdont is sért. 
Hogy ezt beigazoljuk, felelni kell arra a kérdésre, hogy mi haszna 
van a nemzeteknek s különösen azok földmivelésének, ha a madár
világ nagyszabású, politikai határokhoz nem kötött védelemben 
részesül? 

Amióta a madarak gazdasági jelentőségét tudományos alapon 
vizsgáljuk, tudjuk, hogy leginkább a madarak alkalmasak arra, 
hogy a növénykárositók nagy seregével szemben állandó oltalmat 
nyújtsanak, amely költség nélküli és sokkal hathatósabb, mint 
számos drága védekező szer és eljárás. Hatalmas étvágyuk, moz
gékonyságuk, társulási ösztönük és éles látásuk lehetővé teszik, 
hogy rövid idő alatt fölkeressék mindazokat a helyeket, ahol a 
szokottnál bővebben teritett asztalra találhatnak s ahol a rovarok 
tömeges elszaporodásának gyorsan és alaposan véget vethetnek. 

Kiváló szerepet játszik ebben a tekintetben a madarak meg
lepően nagy táplálékszükséglete és társulási hajlamuk. Az ujabb 
vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a fölvett viszonylagos tápanyag
mennyiség fordított arányban van a madár nagyságával, amennyi
ben a naponként elfogyasztott szárazanyag pl. a legkisebb rovar
evőknél, mint a királyka, ökörszem stb. a madár testsúlyának 
30°/o-át, a czinkeféléknél 25°/o-át, a vörösbegynagyságu madaraknál 
18—20%-át, seregély- és rigónagyságuaknál 8—12 u/o-át teszi ki. 



Ezek önmagukban véve a madarak csekély súlya mellett jelenték
telennek látszó mennyiségek, de ha meggondoljuk, hogy nap nap 
mellett elfogyasztatnak, akkor valóban nagyoknak ismerjük fel 
őket. Igy egy szénczinkepárt és évi ivadékát 20 fővel számítva, 
az évi szükséglet körülbelül 50 font száraz rovartáplálék, ami 
tekintettel arra, hogy a rovarok száraz súlya a nyers súlynak csak 
20—30°/o-a, legalább l 1 /^ mázsa nyers rovarmennyiségnek felel 
meg, sőt ennél többnek, mert a czinkék a rovarok szilárd részeit 
nem fogyasztják el. Ezek a számok hosszas és pontos megfigye
lések eredményei. 

Rörig a madarak által elfogyasztott rovarok és tojások 
mennyiségére nézve saját megfigyelései alapján, amelyeket ugyan 
nem a szabadban, ahol az lehetetlen, hanem nagy, a természetes 
viszonyokat lehetőleg hűen utánzó kalitkákban eszközölt, többek 
között a következő adatokat közölte: 6 czinke tetemes számú liszt
férgen kivül naponként átlag 8—9000 apáczalepketojást és 9500— 
10.000 bucsuspohóktojást fogyasztott. 

Ámde nemcsak ilyen módon győződhetünk meg arról, hogy 
a madarak a rovarpusztitás terén mily hatalmas tényezők, hanem 
magában a természetben is számos kézzel fogható bizonyítékot 
találunk. Ezek közül Rörig felemlíti Berlepsch báró, az ismert 
madárvédő seebachi birtokát, amelyen a tulajdonos évtizedek óta 
űz rendszeres madárvédelmet. Ezen a birtokon a gyümölcstermés 
a madárvédelem rendszeres űzése óta rovarkár miatt sohasem 
maradt el. Ugyanott néhány év előtt a tölgyerdő zöld, lombos 
maradt, holott a távolabbi környéken a Tortrix viridana hernyója 
teljesen lekopasztotta a fákat. 

Rörig azután sikra száll a kisebb ragadozók némelyikének 
kímélete érdekében (ölyvek, vércse, a kisebb bagolyfélék), melyek 
a rendkívül kártékony apró rágcsálók legbuzgóbb pusztítói s mos
tanában kíméletlenül le szoktak lövetni. Az egerészölyvre nézve 
megejtett több mint ezer gyomorvizsgálatból kiderül, hogy kilencz 
év átlagában 66'3%-nyi része a táplálékának áll egerekből és csu
pán 7 -7°/o-a hasznos vadból, a többi közömbös. A vércsénél ez 
az arány 8 6 % és 4 % . 

A madarak hasznos működését hatásában rendkívül emeli 
a társulásra való ösztönük. Különféle fajok nagy csapatokban 



lepik el azokat a vidékeket, ahol a rovarok elszaporodnak, sőt 
ily esetekben még oly fajok is tömegesen lépnek fel, amelyek 
különben egyenként élnek, mint ahogy pl. Berlin közelében 
1898-ban az apáezalepke elszaporodásakor a kakuk, a sárgarigó, 
szajkó, lappantyú jelent meg tömegesen. A vetési varjú és a sere
gély is igen hasznos munkát végez a rovarirtás terén. 

Természetesen nem szabad azt várni a madárvilágtól, hogy 
valamely tetőpontjára hágott rovarkalamitást legyőzzön, de ebben 
kevés köszönet is volna, mert hiszen akkor a károsodás már 
úgyis megtörtént. Működésük éppen azért oly értékes, mert meg
előzi az ily csapások bekövetkezését. A madarak ott jelennek 
meg, ahol a rovarvilág bármely okból kezd károsan elszaporodni 
s ha elegendő számmal vannak, a bajt csirájában fojthatják el. 

Holland Arthur dr. erősen hangsúlyozza a madárvilág védel
mének ethikai vonatkozásait és nem csupán a közvetlenül hasz
nos madarak részére kér védelmet, hanem a káros fajok teljes 
kiirtását sem tartja helyesnek, azok létjogosultságát is vitatja. 
Kárhoztatja a madarak fogását és fogvatartását és radikális törvé
nyeket kivan, amelyek a madarak fogását teljesen eltiltják. Elő
adásában elismerően nyilatkozik Darányi Ignácz magyar föld
mivelésügyi miniszter madárvédelmi intézkedéseiről. 

Eckstein Károly dr. szélesebb alapon nem csupán a madár
védelem szempontjából fejtegeti az emberiség és az állatvilág 
közötti viszonyt. Érdekes fejtegetéseit a következőkben foglalja 
össze: 

1. Csak kevés állat feltétlen kárositója a mező- és erdőgazda
ságnak együttesen, u. m. az egerek, cserebogarak, Elater-félék és 
más rovarok. 

2. Valamennyi állat szigorúan végrehajtott általános véde
lemben részesítendő, különösen a madarak, még pedig mind
addig, amig egyes esetekben káros voltuk nincs bebizonyítva. 

3. Sok fajnak haszna vagy kára gondosan mérlegelendő és 
a fenforgó viszonyok szerint az illető fajok korlátozandók (fő- és 
őzvad), vagy megsemmisítendők (üregi nyul), vagy végül több
kevesebb védelemben részesitendők. 

A nem káros állatok védelme és a károsak elleni küzdelem 
eszközei: 



a) ellenszerek kiterjedt és körültekintő alkalmazása; 
b) felvilágosítás, oktatás, példaadás, tanácsnyujfás; 
c) rendőri intézkedések és törvények; 
d) szomszédos közigazgatási kerületek vagy államok meg

egyezése alkalmas rendelkezések egyetértő keresztülvitelére; 
e) nemzetközi egyezmények. 
Sedlaczek Walter dr. előadványában többek között a vadá

szatnak nem tisztán a sport, hanem nemzetgazdasági szempontok
ból is kiinduló űzését javasolja. Egyebekben főként a káros álla
tokkal szemben rendelkezésre álló védekezési módokról nyújt 
áttekintést. 

* 
Ezzel befejezvén a bécsi gazdasági kongresszus erdőgazda

sági vonatkozású tárgyalásának ismertetését, nem zárkózhatunk el 
annak felismerése elől, hogy e tárgyalásokban óriási értékes anyag
halmaz rejlik; kivánatos volna, hogy az ne maradjon holt betű, 
hanem a tárgyalások anyagát és a kongresszusok határozatait a 
kormányok és a gyakorlat emberei egyaránt megszívlelnék és a 
gyakorlati életbe átültetni igyekeznének. 

Hátra volna még, hogy röviden a kongresszussal kapcsolatos 
kirándulások közül legalább azokról szóljunk röviden, amelyeken 
e sorok írója résztvett. Ezek a Rax-havas egyik vadpatakszabá
lyozásának, továbbá Buquoy gróf gratzeni uradalmának megtekin
tését czélozták. A bécsi erdőbe, továbbá a Karstba és egy salz-
kammerguti faipartelepre rendezett kirándulások egyfelől kevesebb 
és egyoldalubb látnivalót Ígértek, másfelől az összeeső időpont 
miatt nem lehetett azokon is résztvenni. 

A Rax havas egyik völgyébe, a Preinba vezetett utunk. A tár
saság nyelvre és nemzetiségre nézve felette vegyes volt; volt ott 
2 magyar, 3 porosz, 1 szászországi, 1 svájczi, 2 franczia, a többi 
osztrák erdőtiszt és laikus. Megtekintettük a hajdan romboló, ma 
már teljesen megfékezett vadpatakban és az őt környező hegy
oldalokon az osztrák erdészet által teljesített munkálatokat, amelyek 
hol az esés csökkentését, hol viszont a nagy víztömeg gyorsabb 
lefolyását hivatottak előmozdítani. Ma már alig érti a szemlélő, 
hogy miért is voltak szükségesek e költséges gátolások, meder-
kikövezések, havasi éger és egyéb kultúrák stb. Csak ha azt hall-



juk, hogy e patak még egy-két évtized előtt Prein falut vég
pusztulással fenyegette és egész házakat sodort magával, akkor 
méltányoljuk az ott végzett munkálatokat. 

A vadpatakszabályozás az osztrák erdészek egyik legszebb 
működési köre, amelyben nagy eredményekre hivatkozhatnak. 
A magyar erdészet kezéből ez a működési kör kisiklott, nem éppen 
az ország és az ügy javára. 

A szemlét követő ebéden az a kitüntetés érte a résztvevő 
két magyar szakembert, hogy osztrák részről, mint szomszédok 
üdvözöltettek, mely udvariasságot természetesen viszonozni kellett. 

Buquoy gróf gratzeni uradalma Csehország déli részén, 
Oratzen városka közelében fekszik, melynek német ajkú lakosai 
a mintegy 100 főből álló vegyes nemzetiségű társaságot nagy 
szívességgel látták az uradalommal egyetemben két napon át ven
dégül. Az uradalom kiterjedése 16.094 ha, amiből 13.129 ha az 
erdő, 1516 ha a mezőgazdaság és 691 ha a. tógazdaság. A magas
ság 500—1069 m között változik. Az uralkodó fanem a luczfenyő, 
a felújítás többnyire ültetés utján, egyes köves és jegenyefenyővel 
vegyes részeken azonban csoportos felujitó vágások utján is tör
ténik. A legintenzívebb házikezelés ezen az uradalmon csodálatos
képpen az óriás — tutajozással párosul, amelynek segélyével az 
épületfa Budweisba s onnan a Moldau folyón át az Elbé-be jut, 
Budweistól kezdve már egyszerű tutajokban. A fának szállítását a 
fürészmüvekhez és a pa'akhoz a közutakon kivül 2 2 7 9 km kitűnő 
karban tartott kövezett erdei uton eszközlik. Ezenkívül 76'5 km 
földút is van. 

A látottak minden szakembert kielégítettek. S bár talán a 
a természetes felújításnak és az elegyes erdőtelepítésnek nagyobb 
helye volna a birtokon, egyébként a felújítások hiánytalanok s 
általában minden téren az okszerűség, a gazdasági rend oly 
kitűnő példaképeit láttuk a gratzeni uradalomban, hogy nem 
nyomhattuk el azt a sóhajszerü fohászt magunkban : bár hazánkban 
is több ily rendben lévő magánbirtokot látnánk, bár tapasztalnánk 
mi is erdőbirtokosainkan annyi józan szeretetet erdejük iránt, 
mint ott. Akkor mi is előbbre volnánk! 

J-t -3? ó& 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Kitüntetet t faiparos. Ő felsége a király Jánosi Engel Gyulá
nak, az „Engel Adolf és fia" fanagykereskedő, faipar és gőz
fürész czég beltagjának, a közélet terén szerzett érdemei elisme
réséül, a magyar királyi udvari tanácsosi czimet díjmentesen ado
mányozta. 

Az Arad—Temesvár- Déva—Lugosvidéki Erdészeti Egye
sület választmányi ülése. Ez ülés folyó évi november 26-án 
Lippán folyt le. Jelen voltak: Székely Mózes alelnök, Ajtay Sándor 
titkár, Hammer Károly, Földes János, Páll Miklós, Bodnár Richárd, 
Fogassy Gyula, Molcsányl Ernő választmányi tagok és Bécsy Dezső 
pénztáros. 

A rendes közgyűlés időpontjául, mivel annak kijelölt helyén, 
Déván czélszerüen ez évben kirándulások már nem eszközölhetők, 
1910. év május második felének az elnök által meghatározandó 
napja jelöltetett ki. 

Tagokul felvétettek Grósz József és Joszka Flórián fakereskedők. 
A pénztári készlet — pénztáros beszámolása szerint — 1600 

korona. 
Tárgyalás alá került folytatólag a közgyűlés részére előkészí

tendő két javaslat, u. m. Az Alföld befásltásáról és A kopárok 
terjedésének meggátlása tárgyában, mivel az ennek előkészítésére 
folyó évi augusztus 20-ára összehívott szűkebb bizottság, az elnö
kön és titkáron kivül, a tagok elfoglaltsága miatt össze nem 
jöhetett, és e bizottság tagjai, két tag hijján, most együtt vannak. 

Az Ajtay Sándor titkár által előterjesztett javaslat szerint az 
Alföld befásitása akként volna törvényhozási uton szabályozandó, 
hogy e fásítások egy alföldi erdőhivatalra, mint központra volná
nak bizandók, melynek feladatához tartoznék az alföldi erdőkről, 
facsoportokról, fasorokról statisztikát összeállítani s a rendszeres 
befásitásokat vezetni. , 

Páll Miklós e tervet nem tartja keresztülvihetőnek, mert a 
birtokosok rendelkezési joguk korlátozásába nem mennének bele, 
az állam a szükséges kiadásokkal meg nem terhelhető és a hivatal 
oly nagy területet sikeresen nem adminisztrálhatna. 

Földes János az egy központból gyakorlandó adminisztrálást 
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nem tartja keresztülvihetetlennek s utal a selyemtenyésztési fel
ügyelőségre, melynek hatásköre sokkal nagyobb területre terjesz
kedik ki és eperfaültetésével a szervezendő hivataléval hasonló 
működést fejt ki. A központ feladata továbbá nem annyira a bir
tokos kezeinek megkötése lenne, hanem hogy tanácsadólag, irá-
nyitólag hasson, lehetőleg csekély megszorítással, amint ez már 
az állami erdőhivataloknál igen jó hatással van. Különben az 
Alföld fásításának kérdése főképen éppen a mezőgazdák részéről 
indult meg s igy az erdészeknek mintegy erkölcsi kötelessége e 
kérdésben szakértőleg állást foglalni. 

Legjobb e kérdést az érdekelt erdőfelügyelőségek és állami 
erdőhivatalok bevonásával majdan a földmlvelést kamarák keretén 
belül megoldani, hová az erdészek ugy is felvétetnek s melyek a 
gazdatanácsok utján még a legutolsó faluban is végrehajtó köze
gekkel fognak birni. 

Többek, úgymint Székely, Bodnár, Páll és Fogassy hozzá
szólása után határozatba ment, hogy Földes indítványának bevo
násával alakíttassák át a titkári javaslat, amelynek tüzetesebb 
megindokolásához indítványtevő nyújtson segédkezet, mint ki e 
kérdéssel behatóbban foglalkozik. 

A második kérdésnél, mely a kopár teriiletek terjedésének meg-
gátlására vonatkozik, a titkár javaslata főképen odairányul, hogy 
az ily területek, mint Németországban, az állam által megváltva, 
általa befásittassanak; a jobban gyarapitandó erdei alap igénybe
vételét kívánja e czélra. A feltétlen erdőtalajokra nézve pedig 
szigorúan kimondandó volna az azonnali fásítás. 

Páll Miklós az állam túlságos megterhelésében áthághatlan 
akadályt lát. A feltétlen erdőíalajnak erdősítésére nézve pedig 
a törvénynek ama enyhe intézkedése szolgál sok visszaélésre okot, 
hogy hat évi időközt enged a felerdősitésre s ez idő alatt a más 
teendőkkel igénybe vett közigazgatási hatóságok késedelmes eljá
rása miatt az ily területek annyira elkopárosodnak, hogy annak 
most már nagyon költségessé vált felújítására a legtöbbnyire sze
gény birtokost anyagi megélhetésének koczkáztatása nélkül szorí
tani nem lehet. 

Többek hozzászólása után Földesnek javaslatára elfogadtatott, 
hogy oly megelőző rendszabály volna törvényileg biztosítandó 
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az ily kopárosodásra hajló helyek megóvása czéljából, amint ez 
Ausztriában is foganatba vétetik, hogy ott még a rendszeres 
kihasználás is csak előző hatósági helyszíni engedélyhez legyen 
kötve, mikor a kihasználás s felújítás módja is azonnal elhatároz
tatnék, hogy ott kopárság ne keletkezhessek. 

Ezáltal a mostani törvény hiányos rendelkezésének egyszer 
s mindenkorra éle vétetnék. 

Ezzel a választmányi ülés befejezést nyert. 

Kérelem a gyapjas pille (Oeneria dispar) peteesomóinak 
gyűjtése ügyében. Szükségem volna a folyó télen L. O. Howard 
dr. kartársam számára, aki Washingtonban az északamerikai Egye
sült Államok rovartani intézetének igazgatója, ötezer darab gyap
jas pille (Oeneria dispar) tojáscsomójára (petecsomójára). Minthogy 
a mostani hazai gyapjas pille hernyójárásunk végén nincs biztos 
tudomásom, hogy e pille hernyója ez idén (1909-ben) még hol 
rágott és pilléi még ez idén hol tojtak: azért a fentebb emiitett 
tojáscsomók megszerezhetése végett azzal a tisztelettel teljes kérés
sel fordulok a tisztelt kincstári erdőgondnok és más erdőgazda 
urakhoz, hogy szíveskedjenek értesíteni, hogy vájjon erdejükben 
a kivánt tojáscsomószám nem volna-e összegyűjthető. Megjegy
zem, hogy az anyag összegyűjtésének, csomagolásának és Buda
pestre való összes szállításának költségeit kellőképen kiállított 
nyugtató alapján haladéktalanul megtérítem és az anyag össze
gyűjtésére és szállítására előzetes tájékoztatást is adok. Minden
esetre kívánatos, hogy e tojáscsomó olyan erdőből származzék, 
ahol a gyapjas pille már 190S-ban is előfordult és pilléje még 
1909-ben is rajzott. 

A tojáscsomóra azért van szükség, mert az egy parányi élős
ködő darázszsal (Eupelmus) van megfertőzve s mint ilyen ez a 
parányi darázs felette hasznos, mert a tőle megfertőzött tojások
ból (petékből) a gyapjas pille hernyója az 1910-iki tavaszon nem 
fog kikelni. Ennek a kis hasznos darázsnak s ezenkívül még több, 
részben állati élősködőnek (rovarnak), részben növényinek (bakté
riumoknak) köszönhető, hogy Európában a gyapjas pille s más 
erdei kártevő pille hernyója rendszerint csak két vagy három évig 
pusztíthat s azután ellenségei fölébe kerekednek és szaporodásá
nak végét vetik. 



Ezeket a hasznos élősködőket óhajtja Howard dr. Ameriká
ban is meghonosítani, ahol a gyapjas pille ellen folyó eddigi 
védekezések, noha azok e pillének Európából Amerikába való 
behurczolása óta idestova 30—40 éve folynak és évről-évre a 
meglepett államoknak sok millió dollárjába kerülnek, a megkívánt 
gyakorlati eredménynyel nem jártak. -

A gyapjas pillének Európából Észak-Amerikába való 1868/69. 
évi behurczolásának történetét az Erdészeti Lapok 1893. évi XI I . 
füzete 925—936., továbbá az 1897. évi évfolyam III. füzetének 
224—237. oldalain ismertettem. 

Midőn fenti kérésemet a t. erdőgazdáknak szives figyelmébe 
ajánlom és szives értesítésüket a m. kir. állami Rovartani Állo
másra (Budapest, II., Debrői-ut 15. sz.) kérem, maradtam kiváló 
tisztelettel Jablonowski József, a m. kir. áll. rovartani állomás 
igazgatója. 

Him és nőstény az ál la tvi lágban. Ilyen czimmel tartotta 
meg dr. Horváth Oéza, a Nemzeti Múzeum állattani osztályának 
igazgatója, múzeumi népszerű előadását deczember 4-én. 

Kikészített állatokkal ugy, mint vetített képekkel mutatta b e 
azt a különben közismert tényt, hogy az emlősök, madarak, két
éltűek, halak, leginkább pedig a rovarok osztályában mindig a 
him a díszesebb, pompásabb. Ez az a másodrendű ivari bélyeg, 
mely őt az ivarszervek eltérő alkotásán kivül a nősténytől meg
különbözteti. Maga az ivarszerv nem mindig olyan feltűnő, hogy 
a két nemet első tekintetre egymástól meg lehetne különböztetni. 
Igy e g y baromfiudvaron a kakas taraja és aczélfényü, kunkorodó 
farktollai révén könnyen különböztethető meg a tyúktól, de a 
liba gunárját a tojótól már nem olyan könnyű megkülönböztetni, 
éppen mert nincsenek másodlagos ivari bélyegjei. Ezek a másod
lagos ivari bélyegek természetesen nem azért vannak, hogy az 
ember a nemekről könnyebben tájékozódjék. A nagy Darwin 
szerint a szarvas, az őz s más him az ő fegyvereit nemcsak a létért 
való küzdelemben, ellenségeivel szemben használja s igy a ter
mészetes kiválogatódást szolgálja, hanem vetélytársaival szemben 
is, miáltal azok a nemi kiválogatódás eszközévé is lesznek. Azon 
himek pedig, amelyek mint a siketfajd, a fáczán s a páva remek 
ruházatuk diszével pompáznak, vagy mint a csalogány igéző éneké-



vei hatnak, a nőstényeket mintegy elbűvölik, elbájolják, ugy hogy 
azok a legdíszesebbnek, a mesterénekesnek engedik át magukat 
s igy biztosítják nemük tökéletesbülését. 

Ámde sok hím éppen csak a párzás idején bir másodlagos 
ivari bélyeggel, vagy éppen csak abban az időben válik az feltűnő 
színűvé vagy alakúvá, ugy hogy a nőstény előleges választása ki 
van zárva. A halaknál meg éppen nincsen választás, mert azok 
nem párzanak s a nőstény nem is tudja, hogy lerakott petéit 
melyik him fogja megtermékenyíteni. Azután itt van a bajnok
szalonka s sok más állat, melynek nőstényei teljesen közömbösen 
nézik hímjeik verekedéseit, ugrándozásait s egyéb izgalmas moz
dulatait, sőt éppen a bajnokszalonkáról tudjuk, hogy a himek 
akkor is párviadalt vivnak, amikor nőstény nincsen a közelben. 

Továbbá azt sem tudjuk, hogy melyik állatfaj melyik nős
tényének mi tetszik, de viszont tudjuk, hogy a himek fegyver-
alaku másodlagos ivari bélyegei közül nem egy van, amely inkább 
bajt, veszedelmet hoz tulajdonosára, mintsem áldást; ilyen pl. a 
jávai vaddisznó két pár hátrakunkorodó agyara, de a mi szarvasunk
nak agancsa is, amely a futásban s elrejtőzésben csak hátráltatják 
s különben is olyan veszedelmes fegyverek, melyek a győztesnek 
csakúgy okozhatják halálát, mint a legyőzöttnek, mert egymásba 
szorulva, a sokkal kisebb őzagancsok is mindkét fél nyomorú
ságos halálát okozhatják, mint az aradmegyei barakonyai erdőben 
1854-ben talált s báró Dittrich József által a Nemzeti Múzeumnak 
ajándékozott két agancsos koponyán látni. 

De ha már a fegyverzet sem válik mindenkor a him elő
nyére, annál kevésbbé van hasznára fényes ruházata s szép éneke, 
mert feltűnővé teszi s menekülését, elrejtőzködését megnehezíti 
a létért való küzdelemben. 

A természetes kiválogatás fentartásával a nemi kiválogatást 
tehát el kell ejteni. De hát akkor mégis miért e feltűnő másod
lagos ivari bélyeg s mind a him oldalán ? .Megfelel erre Lameere 
belga tudós, amidőn azt mondja, hogy egyazon állatfaj mindkét 
neme egyformán táplálkozik s az az energiakészlet, melyet a nős
tény a petefészek fölépítésére, azután pedig fiai vagy nemzedéke 
fejlesztésére fordit, azt a him fegyverzetének, díszesebb ruházatá
nak vagy hangszálainak növesztésére fordítja, azok a bajvivások, 



fajdkakasszerü berzenkedések stb. pedig nem a versengésnek, 
illetőleg tetszenivágyásnak a kifolyásai, hanem egyszerűen azon 
izgalomnak természetes következményei, amely izgalom a himet a 
párzás idején mindig nagyobb fokban fogja el, mint a nőstényt, 
amint az már a nemző szervek lényegesen eltérő szervezetével is 
együtt jár! Hathalmi Oabnay Ferencz. 

Uj kincstári erdőgondnokság. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter a kincstár részére megvásárolt háthegységi erdők keze
lésére Hátmeg székhelylyel új m. kir. erdőgondnokságot szervezett. 

A luezfenyők csucsszáradása. Ezt a betegséget magas fek
vésekben lehetett észlelni, igy pl. nemrégiben Svájczban. Arról 
ismerhető fel a bántalomnak ez a neme, hogy a csúcshajtás el 
van halva, amely jelenség gyakran a felső 3—4 örvnek oldal
hajtásaira is kiterjed, sokszor azonban csupán a csucsrügyre szo
rítkozik, valamint az ezt koszorualakban körülvevő többi rügyekre. 
A betegség csak harmincz éven alul levő korbeli fákon mutatko
zik, még pedig a mesterséges erdősítéseknek felső erdőhatárain; 
helyenként a betegség epidémikus jelleget ölt, ugy hogy 20—30 
százaléka az ültetett luczfenyőknek szenved csucsszáradásban. 

A beteg fák vizsgálatából kitűnt, hogy a csucsszáradás ez 
esetben egy gombabántalómnak a következménye, mely az elszá
radt koronarész tövében a kéregbe hatolt és ezt megölte. Alkalmat 
eme megbetegedésre valószínűleg a hónyomások következtében 
előállott parányi kéregsérülések szolgáltatnak, amelyeken keresztül 
a gomba az élő szövetbe hatol. A fertőzésnek az időszaka H. C. 
Schellcnberg szerint alkalmasint az ősz. A talált gombatermőtest a 
Cytospora génuszéval egyező; a gomba fajának végleges meg
állapítása azonban egyelőre nem történhetett meg, mivel a jelleg
zetes, tömlőspórás fejlődési alakja e gombának még nem isme
retes. A további kutatások folyamatban vannak. Tétényi. 

Halálozás. Podraczky Béla m. kir. erdész, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja f. hó 2-án, életének 30. évében Nagy-
bocskón elhunyt. Béke hamvaira! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

Magyar földmivelési miniszterem előterjesztésére Doroszlai Gábor erdő-
felügyelői czimmel és jelleggel felruházott alerdőfelügyelőt erdőfelügyelővé ki
nevezem. 

Kelt Bécsben, 1909. évi deczember hó 2-án. 
Ferencz Józs'f s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 

* 
Kassa városánál Kársai Károly erdőmester erdőtanácsossá, Barcs Kálmán 

és Rhédey József városi erdészek pedig főerdészekké léptek elő, valamennyi 
Kassa állomáshelylyel. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Imrék Ferencz m. kir. segéderdő
mérnököt áthelyezte Nagyborosnyóra s megbízta az ottani m. kir. járási erdő
gondnokság vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát szlavonországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában Kmetónyi Emil kir. erdőmérnököt kir. főerdő
mérnökké nevezte ki. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
telj esitett befizetések 1909. évi november hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat = ak. Fából készült czukor és alkohol .. . = Fcza. 
.-Alapítványi tőketörlesztés = att. Hazánk Mzi faipara (Qaul Károlv) = H. F. 
Altiszti segélyalap = Asa. Értekezések az erdőrendezés köréből = Ée. 

.Átfutó bevétel = áb. Hirdetési dij az E . L. = hd. 
Bedő Albert alapitvány = BAa. Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Biikktüzifa romlása stb — Btr. Időközi kamatok (takarékpénztári) ik. 
Egyéb bevétel — = Egy. Kedvezményes lapdij- = kid. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. Készpénzalapitvány __ = k. a. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi- Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 

testan) I. kötet .. . - = Eép. 1 .1 . Lakbér .. . _ _ = lb. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, Legelő erdők (Földes J . ) = F L . 

vasút- és hidépitéstan) = Eép. II. Legelő-erdők berendezése ... = M. L. 
Erdészeti Géptan = Egt. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . Népszerű növénytan = N. Nvt. 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. O Felsége fénynyomatu arczképe— = OFa. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. Perköltség . . . — = Prk. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Postaköltség — _. . . . = pk. 
Erdészeti zsebnaptár — = Npt. Rendkívüli bevétel = rb. 
• Erdő" czimü lap . . . = Eld. Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
F.rdőbecsléstan II. kiadás ... . . . „ . = Ebt. Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás — = Eét. Tagsági dij _ _ . = td. 
Erdőőr __ — Eő. Tangens táblázatok . . ._ = Tr. 
Erdőrendezéstan = Rz. Qr. Tisza Lajos-alapitvány =s T L a . 
Erdőrendezéstan (Fekete) = Rzf. Titkári nyugdíjalap = t. ny. a. 
Erdők berendezése _ = Eb. Tölgy és Tenyésztése . . . = Töt. 
Erzsébet királyné alapitvány = E- Vadászati ismeretek kézikönye = Vik. 
Értékpapírok kamatai ._ - Ék. Wagner Károly alapitvány = WKa. 

:zső ifj. td. 48.—. Besztercze város líd. 7!.05. Bund Károly üb 
2.50, t. ny. a. 47.—. Dr. Bedő Albert ifa. 175.—, üb. 3.50, Eb. 2 . - . Becker 
Róbert td. 10.—. Bajmóczi József td. 1 6 . - , pk. - . 3 5 , Blau Mór Npt. 5 — , pk. 
—.45. Braunsteiner Gy. Npt. 2.—, pk. —.-".5 Blattny Tibor Npt. 4.—, pk. —.45. 
Beszterczebányai erdőig, hd. 16.35. Buirán (enő Npt. 2.—, pk. —.45. Bekes 
Dezső Npt. 4.—, pk. —.50. Breuner gr. urad. hd. 14.55. Bustyaházai erdőhiv. 
Npt. 48.—. Bocz Géza td. 1 6 . - . Balogh Ferencz Npt. 2.—, pk. —.45. Brassói 
erdőhiv. Npt. 12.—. Bezerédj Adorján Npt. 3.—, pk. —.45. Czillinger János 
lb. 160.—. üb. 1.—. Craus Géza Npt. 2 . - , pk. —.45. Dochnal József lb. 300.—, 
Dezsényi Jenő td. 8.—. Dietl Ágost hd. 77.28. Darkó Gábor Npt. 2 —, pk. —.45 
Dworzák Lajos Npt. 2. — , pk. —.45. Dévai erdőhiv. Npt. 36.—, pk. —.12 
Dobsina város Eő. 6.—, pk. —.12. Dicsőszentmártoni erdőhiv. Npt. 6.—, pk 
—.12. Dénes Zoltán td. 16.—. Dobsina város hd. 35.53. Dezső Zsigmond Npt 
6.—, pk. —.12. Dékány János Eő. 6.—, pk. —.55. Derzsi Gábor Npt. 6.—, pk 
—.72. Dworzsák Károly Npt. 3.—, pk. —.12. Engel Jerta lb. 420.—, üb. 1.— 
Erőss Gyula td. 8.—. Ecker István Npt. 2.—, pk. —.45. Erdőre 311.91. Faragó 
Béla hd. 51.60. Földhitelintézet Ék. 7.80. Farkas György -Npt. 2.—, pk. —.45. 
Füredi Ede Npt. 2.—, pk. —.45. Fodor Lipót hd. 40.80. Földváry Miksa Npt, 
2.—, pk. —.45. Faragó Béla hd. 12.—. Földmiv. min. hd. 19.45. Fehérszászújfalu 
község hd. 21.55. Gaal Károly lb. 150.—, üb. 1.50. Gajda János Eő. 6.—, pk. 
—.55. Görgényi szakisk. Npt. 72.—, pk. —.12. Greizinger András Eő. 12.—, 
Sz. 7.20. Geitner és Rausch hd. 80.—. Goró Ferencz Npt. 2.-?, pk. —.45. Gött-



mann Venczel ld. 16.—. Hacker Rudolf Npt. hd. 2 0 . - . Hénel Béla td. 16.—,. 
pk. —.55. Herdina László td. 16.—. Hoffmann Dezső td. 16.—. Hernádfalvi v. 
urb. hd. 40.—. Halász János Eő. 6.—, pk. —.55. Hohoss János Npt. 2.—, pk. 
—.20. Hosszú János td. 16.—. Irimia Szilárd Npt. 3.—, pk. —.12. Imre Péter 
Eő. 6.—, pk. —.55. Jureczky Mór td. 16.—, pk. —.35. Jancsó Qyula td. 16.—, 
Npt. 2 . - . pk. —.45. Jánossy László Npt. 2.—, pk. —.45. Junghaus E. Npt. 
6.—, pk. —.12. Jósikatelepi urad. Npt. 3.—, pk. —.12. Kecskeméthy Emil dr. 
lb. 3 0 0 . - , üb. 1.—. Kavulyák András Npt. 3.—, pk. —.50. Kováts Gyula Eő. 
6.—. Kélik Imre Eő. 6.—. Kolozsvári erdőig. Npt. 6.—. Kakódy Dániel td. 
10.—. Karánsebesi vágyónk, hd. 41.05. Kálmán Viktor td. 16.—. Kováts Albert 
Npt. 2.—, pk. —.35. Körmendy Károly Npt. 2.—, pk. —.45. Kraskovics J. Npt. 
3.—, pk. —.12. Krems Ferencz Npt. 2.—, pk. —.45. Kolozsvári erdőig. Npt. 
76.—. Kaiser János Npt. 2.—, pk. —.45. Kohout János áb. 19.—. Középapsai 
közbirt. hd. 14.35. Kánya Péter Npt. 6.—, pk. —.90. Kerndl Ferencz Npt. 3.—. 
Lantos Izsóné lb. 350.—, üb. 1.50. László Miksa lb. 61.—, üb. 1.—. Libohoiszky 
József t. ny. a. 3.—. Lasztovicska Ferencz Npt. 4.—, pk. —.45. Lator István 
TLa. 20. - , ak. 32.—. Ladányi Heribert td. 6.—. Lugosi erdőig. WKa. 5.95. 
Lür István Npt. 2.—, pk. —.45. Libohorszky József áb. 20.—. Lichner Pál Npt. 
2.—, pk. —.45. Lahner Frigyes Npt. 2.—, pk. —.45. Libáni faipar Npt, 15.—. 
Liptóujvári szakiskola Npt. 46.—. Liptószentmiklósi erdőhiv. Npt. 16.—, pk. 
—.12. Márton Benedek Npt. 2.—, pk.—.45. N. Majthényi L. örök. ak. 10.—, pk. 
—.33. Mikes Ármin gr. Npt. 2.—, pk. — 45. Molnár Lajos td. 16.—, Npt. 2 . - , 
pk. —.45. Mikos Aladár Npt. 3.—. Nagybányai főerdőhiv. hd. 37.20. Nagy
szebeni erdőhiv. Npt. 24.—, pk. —.12. Nagyszebeni vár. hiv. Eő 6.—, pk. —.12. 
Neuhőfer Sohn hd. 10.50. Nechay Oszvald td. 8.—. Ollinger Alkuin hd. 10.55. 
Özörényi czellulozegyár Npt. 3.—, pk. —.12. Osterer Károly td. 16.—, Npt. 
2.—, pk. —.45, Vik. 13.—. Ecs. 3.—. Persián Iván lb. 53.—, űb. 1.—. Pahner 
Arthur lb. 180.—, üb. 1.—. Preiszner Nándor ak. 16.—. Pillér Kálmán att. 
300.—. áb. 200.—. Pruzsinszky K.-né özv. att. 1 0 . - . Pátria Npt. 15.—. Pölöskei 
József Npt. 4 . - , pk. —.90. Pál János Npt. 2.—, pk. —.45. Pech Dezső Npt. 
2.—, pk. —.12. Ptuczek János Npt. 2.—. Pillér Péter Npt. 3.—, pk. —.45. 
Pátria Ebt. 12.—. Papp László td. 4.—, Npt. 2.—, pk. —.45. Dr. Reitzer László 
lb. 440.—, üb. 1.—. Rosenberg Ignácz lb. 175.—, üb. 1.50. Rácz Károly Npt. 
3.—, pk. —.12. Rozsnyó község hd. 24.55. Ráth M. Npt. 12.—. Rényi K. Fcza. 
2 . - . Richter József Nnt. II. III. 5.—, Npt. 2 . - , pk. —.12. Riedl Adolf Npt. 
3.—, pk. —.12. Rónai György Npt. 72.12. Ratkovszky K. Npt. 2.—. Rényi 
Károly Eő. 6.—. Székács Ferenczné özv. lb. 680.—, üb. 2.50. Szeczel község 
hd. 31.75. Szombathelyi erdőhiv. Npt. 12.—, pk. —.40. Szolnoki gőzfürész Eét. 
6.—, pk. —.60, áb. 4.—. Szálai István Npt. 2 . - , Steiner Gyula hd. 97.20. 
Szepessy Elek td. 4.—. Simon Gyula att. 200.—. Selymessy Ferencz td. 16.—. 
Stecz András Npt. 3.—, pk. —.45. Seemán Péter Sz. 1.50, Npt. 2.—, pk.—.45. 
Sebők Frigyes Npt. 3.—. Segesvári erdőhiv, Npt. 44.—, pk. 1.08. Staub János 
Npt. 3.—, pk. —.12. Simon József Npt. 2.—, pk. —.12. Sághy Vendel ld. 8.— 
Szalay Gusztáv Eő. 6.—, pk. —.55. Singer-Wolfner Eő. 6.—. Szakács Sándor 
Eő. 6.—, pk. —.55. Schmidl és Ungár Npt. 8 . - . Susáki erdőhiv. Npt. 26.—, 



pk. —.12. Tordony Gusztáv td. 16.—. Tiszafüredi kefegyár Npt. 3.—, pk. —.12. 
Tamás Gyul.i td. 16.—. Tomasovszky Imre Npt. 2.—. Tótsóvári erdőhiv. Npt. 
12.—, pk. —.12. Tóth Miklós td. 16.—. Tallián Dénes br. Eő. 6.—, pk. —.12. 
Técsői közbirt. hd. 19.75. Vadas Gyula att. 20.—. Vajai József Eő. 6.—. : z. 
2.45. Vigh József Npt. 2.—, pk. —.45. Vadászerdei szakiskola hd. 98.65. Wadt 
Rezső Eő. 6.— Sz. 1.50, pk. 1.—. Wanyek Arnold Npt. 2.—, pk. —.45. Wil-
hem Gyula td. 5.—. Zenta város hd. 14.45. Zelinka és Társa Eb. 2.88. Zimay 
János td. 4.—. 

c £ ? c 2 ? c £ ? 





[ 

Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1909. évi XXIV. 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 köz lés i díjért 
a lap i rányáva l nem e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k k i a d a t n a k . 

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 betűfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

(1. XII . 12. 

Egyetemes biisszóla-múszerekei 
és erdei busszólákat 

M T o p t l k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . " " * ! 
Ar 6 5 írttól felfelé. 

J H ^ r ö - a » f f t a l o h a t n é s y r ^ K v o n a l s ö h b a l , wn«Sr©-
s a a l a g o l t a t , f a a t i a l 4 h a t , r a j « * » * köm Ö b e t , t a r f i -
l e t i n ^ r u U e t (planimeter), valamint mindennemű földm* 
rési műszerekéi koszit a legpontosabb kivitel biztosításává) 

N E U H Ö F E R é s F I A 
t i a a w i . es kir. adván látszerész- és müszergyaros 

Wien: raktár: I., Kohlmarkt 8., 
gyár ét iroda; V,, Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
e i é műszerből készletel tart. 

I MAGYAR FAKERESKEDŐ! 
j = | = J n d a p e s t , V., Nagykorona-utcza 32 b =H= 

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 
minden 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 

ERDÖ-ÉS FAELADÁSOK HIRDETÉSÉRE 
M u t a t v á n y s z á m ingryen. - » t a (2. X X I V . 22.) 



ORENSTEIN és KOPPEL 
Budapest , VI., Andrássy-ut 102. Pusztaszentlőrinci nyaraló. 

Erdei vasutak eladása és bérbeadása hossz fa - és hasábfaszal l j tásra. 
Naqy s í n - , vágány- , kocs i - és mozdonykészlet uj és hasznait álla
potban, * » * * » * * Vasutak n jomje lzése és építése, 
mmr Mintajegyzék ingyen és bérmentve. 

(3. XII . 12.) 

Csermakkeladási hirdetmény. Méltóságos gróf Esterházy 
Sándor ur pulai erdészeténél 200 métermázsa csermakk van eladó. 
10 métermázsán aluli vételnél 9 korona, 10 métermázsán felül 
8 korona métermázsánként vevő zsákjaiban a legközelebbi vasúti 
állomásra szállítva. Az egész készletre külön árajánlat küldendő. 

Püla (u. p. Nagy-Vázsony, Veszprém m.), 1909 november 4. 
(6. IV. 3.) Gróf Esterházy Sándor erdőhivatala. 

Ősz i és t avasz i i dény re kocsányos és kocsánytalan 

tölgyuefőmakkof 
és 
ajánl leg ju tányosabb á ron Wimmer Ignácz, Nagyatád 
( S o m o g y megye) . (5. v i . 5) 



M A G Y A R F A I P A R E S F A K E R E S K E D E L E M 
A hazai faipar, fa te rme lés és fakereskede lem szak lap ja . 

S z e r k e s z t ő s é g 1 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 . Gl . 
Fakereskedőknek s?ánt f a á r y p r é s i h irdf t tménvek és erdf i -
e ladáso^ közzpfe te lere jpg^lkalmasatin o r g á n u m . ( 4 _ i 2 ) 

Árverési hirdetmény. Alsórákos község volt úrbéres köz
birtokossága 1909. év deczember hó 22-én délelőtt 9 órakor 
Alsórákoson a községházánál Írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen eladja a Mátéfalva község 
határán fekvő és a földmivelésügyi m. kir. miniszter ur 1907. évi 
23416. I/a 2. sz. rendeletével kihasználásra engedélyezett 1644 kat. 
hold erdőterületén levő bükkfatömeget a legtöbbet Ígérőnek. 

Az 1644 kat. hold erdőterületen szakértői becslés alapján 
összesen mintegy 395.588 tm3 bükkfa találtatott. Az összes fatömeg-
ből 30.665 tm3 műfa, 364.923 tm3 tűzifa. 

A kikiáltási ár 300.000 K-ban lett megállapítva, melyen alul 
a fatömeg eladatni nem fog. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az árverési feltételek Alsórákos község hivatalos helyiségé
ben a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverés kezdete előtt a kikiáltási ár 10°/o-a készpénzben 
vagy ovadékképes papírban bánatpénz gyanánt az árverést vezető 
•elnök kezéhez teendő le. Az árverést megelőző nap vagyis 
1909 december hó 21-én délután 6 óráig a megfelelő bánat
pénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyeknek 
a megajánlott összegen kivül azon kijelentést is tartalmaznia kell, 
hogy ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri, s magát azoknak 
aláveti. 

Alsórákos, 1909. évi november hó 12-én. 

Huszár András 
(7. II. 2) birtokossági elnök. 



hozasson tőlem azonnal 

8 N A P I P R Ó B Á R A 
aki c s ú z , k ö s z v é n y , i s c h i á s bántalmai 
ellen már mindent próbált eredménytelenül. 
Kapható havi részlettörlesztésre. Ismertető 
könyv ingyen és bér nentve. F Ö R S T N E R 
A L A D Á R Budapest, VII 19.. Alsóerdosor 30. sz . 

( 8 - 2 ) 

Tölgyrönk faeladás. Méltóságos gróf Degenfeld Sándor úr 
erdőszádai erdejében, a nagykároly-somkuti h. é. vasút (keskeny-
vágányu vonal) Erdőszáda állomásától 2 km-nyire mintegy 
1000—1200 m3 tölgyrönkfa kerül eladásra. 

Bővebb fölvilágosítást nyújt a tulajdonos Erdőszádán (Szat-
már megye) és az alulírott erdőgondnokság. 

Hadad, 1 9 0 9 november hó 25-én. 
(9. II. 2.) Gróf Degenfeld Sándor 

erdőgondnoksága. 



Hirdetmény. 3790/909. sz. — Szászsebes városa f. é. deczem
ber hó 20-án d. e. 9 órakor a városház üléstermében nyilvános 
árverésen eladja a „Manuila" nevü városi bükkszállerdőnek 257*3 
kat. holdján található 50.297 tömköbméterre becsült bükkfatöme
get. A fatömeg 40°/o-a műfa, 6 0 % - a tűzifa. A becslési eredmény 
és a részletes eladási feltételek alulirt városi tanácsnál a hivatalos 
órákban betekinthetők. Kikiálltási ár 30.178 K 20 f, a bánat
pénz ezen összeg 10%-a. Szabályszerű Írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdéséig elfogadtatnak. 

Szászsebes, 1909. évi november hó 29-én. 
(10) A városi tanács. 

Faeladási hirdetmény. Alulírott egyházi hatóság közhírré 
teszszük, hogy Felsősztregován az ev. iskola épületében 1909. évi 
decz. hó 29-én d. e. 11 órakor a felsősztregovai ág. hitv. evang. 
egyház 8 -85 holdnyi (kat.) erdőrészének fatömege, mely a hiva
talos becslés szerint 658 m3 köbtartalmu 109 éves átlagkoru, 
325 drb. kocsányos, kocsánytalan és csertölgyből áll, zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Becsérték 4311 K 25 f, melyen alól a fa nem adatik el. 
Bánatpénz 1 0 % . 
Az árverési feltételek és becslési adatok az ág. hitv. evang. 

egyházi hatóság képviselőjénél Felsősztregován és a losonczi m. 
kir. jár. erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Felsősztregova, 1909; évi november hó 25-én. 
Maljarik Pál Oyuros Pál Loykő Nándor Jenő 

ev. leik. gondnok. egyh. jegyző. 
(11) 

Pályázati hirdetmény. 6325/1909. sz. — A kolozsvári m. kir 
erdőigazgatóság kerületében három (3) erdőőri (II. oszt. altiszti) 
és kinevezés esetén három (3) másodosztályú erdőlegényi állásra 
az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt erdőőri szakvizsga letételét, az 
államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánok pedig ezen
felül még ép és erős testalkatukat, különösen jó látó- és halló-



képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy 
m. kir. honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá 
életkorukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
valamint katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal és 
végül tanulmányaikat, nemkülönban a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket előljáró hatóságaik, illetve az illetékes 
politikai hatóságuk utján 1910. évi január hó 20-ig ezen m. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi állapotukat is 
kimutatni tartoznak. 

Kolozsvár, 1909. évi november hó 28-án. 

(12) M. kir. erdőigazgatóság. 
Utánnyomás nem dijaztatlk. 

Erdőaltiszti állás töltendő be alólirott hivatalnál, ahová a 
bizonyitványmásolatokkal és életrajzzal ellátott folyamodványok, a 
nyelvismeret kitüntetése mellett, intézendők. 
(13. III. 1.) Lovag Hahn uradalmi erdőhivatala 

Vágváralja (Trencsén m.). 

Árverési hirdetmény. Brassóvármegyei „Botfalui marha
tenyésztési szövetkezet" tulajdonát képező Udvarhely megyében 
Füle község határában fekvő erdejében az eladó által megmuta
tandó, körülbelül 80 kat. holdnyi területén levő bükkfatömeg 
kataszteri holdanként 40 koronáért nyilvános árverésen el fogadatni 
folyó évi deczember hó 20-án Botfalu községházánál délután 
2 órakor. 

A közelebbi feltételek Schuster Péter botfalui 110. házszámu 
lakosnál betekinthetők. 

Botfalu, 1909. évi november hó 29-én. 
(14) Schuster Péter. 

Termelt fenyőhaszonfaeladás. 79937/1909 / I /B / l . szám. — 
A mihálytelki m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és erdei 
rakodókra kihozott 678-60 m3 12—19 cm-es, 2481-47 m3 20—28 
cm-es, 2014-91 m3 29 és több cm-es, összesen 5174-38 ms 

fenyőhaszonfa 11 csoportra megosztva, 1909. évi deczember hó 



21-én délelőtt 9 órakor Breznóbányán az ellenőrző erdőtiszt iro
dájában tartandó versenytárgyaláson zárt Írásbeli ajánlatok utján 
el fog adatni. 

Az eladási csoportokra való megosztás, a kikiáltási árakra és 
választékokra vonatkozó adatokkal, valamint az árverési föltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató
ságnál megtekinthetők, illetve beszerezhetők. 

Budapest, 1909. évi november hóban. 
(15) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faárverési hirdetmény. 4888/909. közig. sz. — Makarja köz
ség erdejének 1909. évi rendes vágásterületén eladásra kijelölt, 
legnagyobbrészt műszaki czélokra alkalmas s 4115 korona 10 fillér 
(négyezerszáztizenöt korona tiz fillér) értékelt 71 tő tölgyfa 1909. 
évi deczember hó 21-én s esetleg következő napjain a helyszínén 
megtartandó nyilvános árverésen készpénz fizetés mellett eladatni 
fog. Az árverési feltételek hivatalomban és Makarja községházánál 
megtudhatók. 

Munkács, 1909. évi- november hó 28-án. 
(16) Papp Imre 

főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 205/1909. kb. sz.—A csikszentdomokosi 
közbirtokosság eladja nyilt árverésen a földmivelési miniszter ur 
95430/1908. számú rendeletével megadott engedély alapján a 
Csikmadaras Il-ik rész Kecskebükk és Kisácza nevü erdőrészek
ben mintegy 553'98 kat. holdon törzsenkénti felvétel alapján 
kéregnélküli és a termelési és szállítási apadékok levonásával 
129.715 m3-re becsült luczfenyő haszonfatömeget. 

Megjegyeztetik, hogy az 553'98 holdból a Kisácza erdőségre 
esik 8 4 0 3 kat. hold, a Kecskebükk erdőrészre pedig 4 6 9 9 5 kat. hold 
és a 129.715 m3 haszonfából a Kisácza erdőrészre esik 16.051 m3, 
a Kecskebükk erdőrészre pedig 113.664 ms. 

Az összes kikiáltási ár 774.100 K, azaz hétszázhetvennégyezer 
egyszáz K, ebből esik a Kisácza erdőrészre 86.700 K, a kecske
bükki erdőrészre 687.400 K. 

Az értékesítés czéljából 1910. évi január hó 11-én délután 
2 órakor Csikszentdomokos községházánál nyilvános szó- és zárt 
Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 



Árverezni lehet mind a két erdőrészre együttesen és külön-
külön is. 

A fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az írásbeli ajánlatok ellátandók szabályszerű bélyeggel és a 

kikiáltási ár 10%-át tevő összegnek a csíkszeredai kir. adóhivatal 
pénztárába történt letétbehelyezéséről szóló nyugtával. 

Szóbelileg árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át 
kitevő bánatpénzt a csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál letétbe 
helyezni és a letéti nyugtát az árverési bizottságnak bemutatni. 

Megjegyeztetik, hogy a vételár kifizetésénél az eredetileg 
megállapított feltételek nagymértékben enyhítve lesznek. 

Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Csikszent-
domokos községházánál és a járási erdőgondnokságnál Csík
szeredában. 

Csikszentdomokos, 1909. évi deczember hó 1-én. 
Ferencz Antal Barabás János 

birt. jegyző. (17. II. 1.) elnök. 

Termel t fenyőhaszonfaeladás. 116220/1909/I /B/ l . szám. — 
Az erdőbádonyi, beszterczebányai és zólyomlipcsei erdőgondnok
ság kerületében termelt és erdei rakodókra kihozott 303-28 ni3 

12—19 cm-es, 783-78 m3 20—28 cm-es és 1864-09 m3 29 és több 
cm-es, együttvéve 2 9 5 M 5 m3 fenyőhaszonfa 8 csoportra meg
osztva, 1909. évi deczember hó 29-én délelőtt 10 órakor Besztercze
bányán a m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében tartandó verseny
tárgyaláson zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Az eladási csoportokra való megosztás, a kikiáltási árakra 
és választékokra vonatkozó adatokkal, valamint az árverési föl
tételek, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóságnál megtekinthetők, illetve beszerezhetők. 

Budapest, 1909. évi november hóban. 
(18) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

300 métermázsa vetési és takarmányozási czélokra alkal
mas kifogástalan minőségű csermakkot kisebb részletekben is 
jutányosán elad 
(19) gróf Károlyi Mihály httb. urad. erdőhivatala. 

Párád, (Hevesmegye). 



Faárverés i hirdetmény. A boródi gör. kath. egyház és lel
készi hivatal 1910. évi január hó 11-én délelőtt 10 órakor az 
ilosvai gör. kath. lelkészi irodában tartandó nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező s az iloncai határban 
— Gyilhegységben — fekvő erdő 2 8 5 kat. holdon található 
345 m3 haszon- s 5412 ni3 tűzifára becsült bükkfatömegét. 

Kikiáltási ár 7999 K 90 f. Kiszállítási határidő bezárólag 1913. 
évi deczember hó 31-ig. 

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 foglal
tatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be ; e) ha tartalmazzák azl a nyilatkozatot, hogy: ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen a láve t i ; / ) ha bánatpénzképen 800 koronát tartalmaznak; 
g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és 
h) ha a boriték kivül „Ajánlat a boródi gör. kath. egyház és lelkész 
erdejében kijelölt 28"5 kat. hold területű bükkfakészletre" felírás
sal van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az 
árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, az 
eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik 
kötelezővé. 

Részletes árverési és szerződési feltételek a beregszászi m. kir. 
állami erdőhivatalnál, az annak alárendelt beregszászi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál és a gör. kath. lelkészi hivatalban llosván 
tekinthetők meg naponta 11—12 óra között. 

Beregszász, 1909. évi deczember hó 7-én. 
(21) M. kir. járási erdő gondnokság. 

Fenyőtüzifaeladás. 116133/1Q09/I/B—1. szám. A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatóság tanácstermeben 1909. évi deczem
ber 28-án délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános 
versenytárgyalás fog tartatni, melyen eladásra kerül a benesházai, 



vaczoki és mihályteleki m. kir. erdőgondnokságok kerületében 
1910. gazdasági évben termelendő és közlekedési utak mentén 
átadandó mintegy 4000—6000 m? lágy hasáb- és dorongfa. 

Kikiáltási ár ürméterenként 4 korona 22 fillér. Bánatpénz 
2500 korona. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1909. évi november hó. 
(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Árverési hirdetmény. 85/1909. kjz. — Besztercze-Naszód 
vármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 1635/907. k. b. sz. 
határozata alapján, Jaád község tulajdonát képező „B" üzemosztály 
11 vágássorozatának 5 tag 13, 6 tag 13 és 14 osztagjaiban 105-45 kat. 
holdon kihasználandó 17.102 korona becsértékü, műszaki célokra is 
igen alkalmas 20.120 m 3-re becsült bükkfatömegnek szó- és Írásbeli 
ajánlatok utján leendő eladására a versenytárgyalás 1909. évi 
deczember 30-án d. e. 9 órakor fog Jaád községházánál megtartatni. 

A zárt írásbeli és ivenként egy korona bélyeggel ellátott aján
latok a fent megjelölt napon és helyen, a szóbeli árverés meg
kezdése előtt, az árverező bizottságnál nyújtandók be. 

Az ajánlatokhoz készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a megállapított becsértéknek 10"/o-a bánatpénz gyanánt csa
tolandó ; ajánlattevő ajánlatában a megajánlott vételárt szám
jegyekkel és szóval is tisztán kitenni és határozottan kijelenteni 
tartozik, hogy az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, 
elfogadja és azoknak magát aláveti. 

Oly ajánlatok, melyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
valamint azok is, melyek az árverési és részletes szerződési fel
tételektől eltérő kikötéseket foglalnak, vagy melyek elkésve nyúj
tatnak be, figyelembe nem vétetnek. 

A fakészlet becsáron alul el nem adatik, utóajánlatok nem 
fogadtatnak el. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek Jaád község
házánál és a jaádi m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Jaád, 1909. évi deczember hó 9-én. 
(22) A község elöljárósága. 



Álló tölgy- és bükkfák, valamint termelt g-aly és rőzse 
eladása. 117193 1909 I / B / l . sz. — Ezennel közhírré teszem, 
hogy a radvánczi m. kir. erdőgondnokság kezelése alá tartozó: 

1. nagylázi „Kolibu verch" erdőrészben („B" gazdasági 
osztály, V. vágássorozat 25 tag, 3 erdőrészlet) 1—682. sorszámmal 
megjelölt 551 drb. tölgy és 391 drb. tövön álló bükktörzs 8150 K, 
azaz nyolczezeregyszázötven korona; 

2. az ungvári » Lövölde" erdőrészben („C" gazdasági osztály 
III. vágássorozat, 15 tag, 11 erdőrészlet) 1—451. és 1—356. sor
számmal megjelölt 451 és 356 együtt 807 drb. álló tölgytörzs és 
1 — 644. sorszámú 644 rakás termelt galy és rőzse faanyagot 
14.160 K, azaz tizennégyezeregyszázhatvan korona; 

3. a felsődomonyai „Farkasova" erdőrészben („C" gazdasági 
osztály IV. vágássorozat 24 tag, 17 erdőrészlet) 1—592. sorszám
mal megjelölt 593 drb. tövön álló és 4 drb. fekvő tölgytörzs 
6860 K, azaz hatezernyolczszázhatvan korona becsérték, mint 
kikiáltási árral az ungvári m. kir. főerdőhivatal tanácstermében folyó 
évi deczember hó 22-én délelőtt 10 ómkor tartandó zárt írásbeli 
versenytárgyalás utján el fog adatni. 

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
a földmivelésügyi minisztérium I/B. erdészeti főosztályában az 
ungvári m. kir. főerdőhivatalnál, valamint a radvánczi m. kir. 
erdőgondnokságnál szerezhetők meg. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő összeg. 
Budapest, 1909. évi deczember hóban. 

(23) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Árverési hirdetmény. A baróti erdőbirtokosság erdejében a 
nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 1908. évi 
114.262. á. sz. rendelete folytán kibélyegzett, tövön álló 11.889 drb. 
tölgy és 3625 drb. bükk, mely szakértőileg 4816 m3 tölgy műfára, 
3821 m3 tölgy tűzifára, 437 in3 bükk műfára, 1920 m3 bükk hasáb
fára 579 m3 bükk dorongfára lett becsülve, 1910. év január hó 
20-án délelőtt 9 órakor a községháza nagytermében Írásbeli zárt 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár tölgyre 121459 K, azaz egyszázhuszonegy ezer-
négyszázhatvankilencz korona; bükkre nézve 8562 K, azaz nyolcz-
ezerötszázhatvankettő korona. 



Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
ár 10%-át bánatpénz gyanánt az árverező biztos kezéhez letenni. 

írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés megkez
dése előtt nyújtandók be, ugyancsak fenti összegű bánatpénz vagy 
óvadékképes értékpapír melléklendő. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Az árverezési és szerződési 
feltételek az erdőbirtokosság elnökénél bármikor megtekinthetők. 

Bárót, 1909 november hó 15-én. 
(24. II. 1) Morik Lajos 

b. elnök. 

Erdészállás. A zágrábbi érsekség billédi uradalmában egy 
III. osztályos erdészállás betöltendő a következő évi jövedelemmel : 
szabadlakás, készpénz 2000 korona, 600 kg buza, 600 kg rozs, 
1200 kg tengeri, 800 / bor, 1825 / tej, azaz 1 darab tehéntartás, 
80 kg petróleum, 48 m3 tűzifa, 600 D-öl kert, disznótartás, 
3 darab felnőtt sertés saját költségén. 

Mellékjövedelemre (axidenz vagy tantiémekre) folyamodó 
nem tarthat igényt. 

A kérvényhez mellékellendő: 
1. A selmeczbányai erdészeti akadémiáról szóló oklevél, vagy 

evvel egyenrangú külföldi akadémiáról szóló oklevél, de ez eset
ben a budapesti erdészeti államvizsgáról szóló bizonyítvány is 
csatolandó; 

2. a végzett középiskoláról szóló bizonyítvány; 
3. az eddigi szolgálati bizonyítvány; 
4. keresztlevél és 
5. bizonyíték, hogy folyamodó a magyar és német nyelvet 

ugy szóban, valamint írásban tökéletesen bírja. 
A kérvények ő exczellencziájához, a nagyméltóságú érsek ur 

dr. Georg Posiloviő czimére fogalmazva, a zágrábi érsekség 
billédi jószágfelügyelőségéhez küldendő. 

(25. IV. 1) A zágrábi érsekség billédi uradalom 
jószágfelügyelősége 
Billéd (Torontál megye). 



Árverési hirdetmény. 1214 1909. sz. Bihar vármegye 
nagyváradi járáshoz tartozó Nagykér községi volt úrbéresek tulaj
donát képező erdőnek a nagyváradi m. kir. járási erdőgondnok
ság által kijelölt 3. és 4. osztagjain, összesen mintegy 57 - 2 kat. 
holdon található összes fatömeg, mely 2482 tm3 műfa és 2483 ürm3 

tűzifának becsültetett, a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi 
miniszter urnák folyó évi 8470/I/A/2. sz. engedélye alapján zárt 
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverés utján 
tövön el fog adatni. 

A hivatalosan megállapított becsérték, mint kikiáltási 'ár 
38.180 K, szóval harmincznyolczezeregyszáznyolczvan korona. 

A szóbeli nyilvános árverés Nagykér községházánál 1909. évi 
deczember hó 30-án d. e. 11 órakor veszi kezdetét, mely időpontig 
a szabályszerűen kiállított és 10%-os bánatpénzzel ellátott zárt 
írásbeli ajánlatok az árverést vezető elnöknél benyújthatók. Későn 
érkező, hiányosan fölszerelt, távirati vagy utóajánlatok nem vétet
nek figyelembe. 

Az erdő Püspökfürdő vasúti állomásától 6 km, jó uton meg
közelíthető. 

A részletes árverési és szerződési föltételek alólirott főszolga
bírónál és a nagyváradi m. kir. járási erdőgondnokság és állami 
erdőhivatalnál hivatalos időben megtekinthetők. 

Nagyvárad, 1909 deczember hó 10-én. 
(26) Nagy Márton 

központi főszolgabíró. 

Fehérgyertyánfa, friss vágású, elsőrendű minőség, 2 — 2 * / 2 m 
hosszú, legalább 25 cm vastagságú, vételre kerestetik. Ajánlatokat 
kér ab feladó állomás S. M. Rübner gőzfürésztelepe és fakereskedése. 

Wien, II., Kaiser-Josef-Strasse 39. 
(27. III. 1) 

Fűzfavesszőt kéreggel vagy hámozva nagyobb mennyiségben 
vásárol Heinrich Mandl, bécsi kosárárugyár, Wien VI., Mariahilfer-
strasse 17., (28) 

cl? ú£ 



Az „Erdészeti Lapok" 1909. évi XXIV. füzetének 
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ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta : Tomcsányi Ousztáv. Ara tagoknak 3 K, 
nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobójenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Út-, vasút- és hidépitéstan. Ara tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. 

M \QYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Talányi 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 rgyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892—5. és 1899 (XlX.)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, 
A/. 19o0. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
A/. 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XX.IV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
A/. 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. 
TANQENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ara tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Öraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK- Irta: Földes Já nos. (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 beküldéseesetén bérmentve küldhető 

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

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Qaul 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 küldendő. 

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. 
FÁBÓL KÉSZÍTETT CZUKOR ÉS ALKOHOL. Irta : dr. Zemplén Géza. Ára 

tagoknak 1 K 50 f., másoknak 2 K- Bérmentesítésre 45 f. küldendő be. Kapható 
az Eggenberger-féle könyvkereskedésben is. (Budapest, IV. Kecskeméti-u. 3.) 

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. 
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Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a kővetkező művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha as egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalek árengedményben részesülnek: . 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉQSZÁMITÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
ERDŐBECSLÉSTAN. 'I. 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 LEOELŐERDŐK 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, Várzi-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 

1—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- ÉS 
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% 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. 


