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A Campbell-féle talajművelés. 
Irta: Be'ky Albert. 

T l T Campbell-féle talajművelésre és annak az erdőgazdaság 
J - \ keretében való alkalmazhatóságára vonatkozólag — a magam 

részéről már régebben figyelemmel kisérvén az idevonatkozó 
irodalmat — saját tapasztalataimra támaszkodva szólhatok a tárgyhoz. 

Az eddigelé gyakorolt talajművelési eljárásnak — eltekintve 
ez alkalommal a gyomirtásra és egyes növények különleges kíván
ságainak kielégítésére irányuló munkálatoktól — általában az volt 
a czélja, hogy a talaj termőrétegét beéredettnek nevezett állapotba 
juttassa s ebben fentartsa. Megvan pedig a talajnak ez az állapota 
akkor, ha termőrétege az altalajra szorosan reáfekszik; maga a 
termőréteg meg van ülepedve ugy, hogy morzsalékos szerkezetében 
részei egymáshoz simulva szervesnek mondható összefüggésben 
vannak s felszíne nem tömött, nem cserepes. Az ilyen talajban 
elegendő viz, levegő és melegség*) jelenlétében erélyesen történnek 

*) A táplálóanyagokat készakarva nem is emlitem, egyrészt mert ezek 
esetleg zavarólag hatnának, másrészt mert a talajnak táplálóanyagokkal való ellátása 
nem a szorosabb értelemban vett talajművelés fogalma alá tartozik. Szerző. 



meg azok a fizikai és vegyi folyamatok, amelyekkel a tápláléknak 
a talajban való előkészítése és abból való fölvétele jár. Beéredett 
talajban a hajcsövesség az altalajtól a felszínig (az eddigi talaj
művelési eljárás mellett) megvan, de másrészt a talaj nem annyira 
összetömődött, hogy benne a táplálék előkészítéséhez s a gyökér 
szükségletére kellő levegőáramlás meg ne történhessék. 

Levegő nélkül a talajban sincs élet. Hangsúlyoznom kell ezt 
azért, mert a későbbiekben rá fogok mutatni. A kellőnél jobban 
összetömődött talajban megvan ugyan a viz fölfelé való áram
lásának utja, de nincs elég levegő, mig a kellőnél lazább talajban 
sok a levegő, de sem a vízmozgás nem akadálytalan és mindenütt 
meglevő, sem a talajrészek nem alkotnak együvé tartozó, egyöntetű 
tömeget, ami a folyamatok megtörténésének feltétele. Ne feledjük 
el azt sem, hogy a talaj elengedhetlen melegsége összefügg a 
levegőcserével. 

A talajművelésnél tehát két ellentétes irány kiegyenlítéséről 
s a kiegyenlített beéredett állapot fentartásáról van szó. A talaj 
magától csak ülepedik, tömöttődik, de lazulni nem tud. Ugyan
ezért az eddigi talajművelő eljárások (eltekintve a henger kivételes 
s akkor is csak a felületre ható munkájától) kizárólag a talaj lazí
tására irányultak, de a lazított állapotból a beéredettbe való át
menetelt magára a talajra bizták s ennek minősége és az idő
járás szerint hosszabb-rövidebb ideig vártak, mig az bekövet
kezett. 

A talajművelő (lazitó) munkák legfontosabbja volt (és marad 
is) az őszvégi mélyszántás vagy mélyásás aszerint, amint mező
ről vagy kertről van szó. Ennél a talaj felszínét nem egyengették 
el, hanem rögösen hagyták, rábízván utóbbiak szétomlasztását a 
téli fagyra. Tavaszszal aztán megvizsgálták a földet s ha az a kellő
nél nem lett tömöttebbé, akkor nem szántották fel ismét, hanem 
csak (grubberrel vagy extirpátorral) megporhanyitották, mert a 
szántás fordítással kapcsolatosan porhanyit, a fordítás pedig ki
szárítja a talajt. Szántani tavaszszal csak akkor szoktak, ha a 
talaj keménysége a porhanyitók működését nem engedte meg s 
ezekkel nem is lehetett kielégítő eredményt elérni. 

A már bevetett földnek további munkálása a nem kapás
növényeknél (boronával vagy hengerrel) csak kivételes volt. A 
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kapásnövényeket talajlazitás és gyomirtás czéljából kapálták s 
gyökér- és gumófejlődés és támasztéknyujtás czéljából töltögették. 
A kalászosok tarlóját sekélyen feltörték ekével azért, hogy a gyom
magvakat kikelésre serkentsék, s hogy a talaj kiszáradását és fizikai 
tulajdonságának romlását (megkeményedését) megakadályozzák. 

Mint mondám, eddigelé a művelés csak a talaj lazítását szol
gálta, mig a megülepedés (beérés) a természet dolga volt. Campbell 
az ember kezébe vette ezt a műveletet is, jobban mondva módot 
talált arra, hogy a talaj beéredését mesterséges meglilepltéssel 
gyorsabbá tegye, aminek rendkívüli előnye abban nyilvánul, hogy 
a gyorsan beért talaj bevethető s a növények azt az időközt, ami 
eddigelé a beéredésre való várakozással telt el, tenyészetükre 
használják fel. Nagyfontosságú előny ez olyan éghajlat alatt, ahol 
a termények vízszükségletükkel a nyári nagy szárazság miatt csak
nem kizárólag a téli nedvességre vannak utalva s igy kívánatos, 
hogy azt a nagy hőség beállta előtt minél jobban kihasználják. 

A talajnak művelés alatt tartott termőrétegét eddigelé egész 
mélységben, fel a felszínig egyöntetű tömeggé igyekeztek tenni. 
Campbell ezzel szemben a talaj felszínének a viszonyok szerinte—8 
cm vastag rétegét, hogy úgy mondjam feláldozza (kivonja a tenyész
tés anyagából, holttá teszi) azzal, hogy porszerüvé munkálja s ezt 
a porszerű réteget állandóan fentartanl igyekszik. Ez a réteg védő
burokként rajta fekszik ugyan szorosan a termőrétegen, de vele 
csak érintkezik benső összeköttetés nélkül. Alatta a termőréteg 
beéredett marad, mert nedvességét a védőrétegnél megszakadt 
hajcsövesség nem vezeti a felszínre; a szél, hőség, esőpaskolás, 
szóval az időjárás viszontagságai ellen meg van védve s mind
ezek mellett a levegő a porszerű burkon át fennakadás nélkül 
áramolhatik beléje. 

Hogy a talaj felszínének meglazítása azt a száradástól óvja, 
lényegében régen tudott dolog; kapálással már régóta öntöznek 
a kertészek, csakhogy ezt a kapált réteget együvé foglalták a 
termőtalaj alsóbb részével s kapálni is hol mélyebben, hol seké
lyebben szoktak. Campbell érdeme, hogy ennek a porszerű réteg
nek rendkívüli hatását érdeme szerint felismerte, bebizonyította, 
elválasztotta a termő rétegtől, rendszerré tette, amelynek gyakor
lásához a borona mellé másik eszközt is szerkesztett. A porszem 

5 5 * 



réteg víztartó hatásáról könnyen meggyőződhetünk magunk is, ha 
koczkaczukornak élére czukorport hintve, az ellentétes élénél 
folyadékba (pl. a jól látszó feketekávéba) mártjuk. A folyadék fölfelé 
szivódása a pornál megakad s csak nagynehezen tör előre. 

Campbell rendszerének tehát két kidomborodó munkája van. 
Egyik a talaj beéredésének gyorsítása mesterséges ülepítéssel, 
másik a porszerü védőréteg előállítása és fentartása. A többi általa 
gyakorolt művelet a régieknek e kettő közé való alkalmazkodó 
beillesztése, mert pl. hogy az őszszel felszántott vagy felásott talajt 
tavaszszal felszántsuk vagy felássuk-e ismét, avagy nem, az régeb
ben épen olyan kérdés és gyakorlat volt, mint Campbell után; 
legfeljebb azt lehet mondani, hogy Campbell rendszere szerint 
hosszabb ideig tartja meg a talaj jó fizikai tulajdonságait s igy 
gyakrabban előfordulhat a tavaszi szántás mellőzésének esete. Vagy 
pl. az, hogy az uj rendszer szerint a kapásnövényeket (kukoricza, 
burgonya stb.) nem töltik fel, szintén nem uj, lévén a tengerinek 
éppen a szárazság ellen irányuló simán művelése Campbell föllépése 
előtt is napirenden. De Campbell rendszere szerint a töltögetés 
beilleszthetetlen s igy ez természetszerűleg elesett. 

Azokkal a vonatkoztatásokkal és irányadóul felállított tételek
kel, melyeket Lonkay Antal az Erd. Lapok f. évi 17. füzetében 
Campbell rendszerének hatása alatt csemetekerti munkálatainkra 
elősorol, nem értek mindenben egyet. 

Lonkay többek között (675. lap) azt mondja, hogy „csemete
kerti vetéseinket eddig ugy végeztük, hogy őszszel és tavaszszal is 
közvetlenül a vetés előtt ástunk". Ez a régebbi talajművelési elvek 
szerint sem volt helyes, mert ezelőtt is megülepedett talajba volt 
helyén a vetés s legalább is nem volt előrelátó az, aki nem 
igy járt el. 

A munkálatok előírásánál nem tesz különbséget talaj és talaj 
közt, hanem mindegyikre kimondja, hogy az őszszel megművelt 
talajt tavaszszal nem szükséges felásnunk, hanem csak sekélyen 
megkapálnunk s begereblyéznünk. Ez — miként már emlitém — 
nem Campbelltől eredő fogás, hanem régebben is megvolt. Álta
lánosságban való gyakorlásától óva intek mindenkit. Azt, hogy 
tavaszszal felássuk-e a földet vagy nem, minden egyes esetben 
külön s a helyszínen kell eldönteni. A több éven át rendszeresen 



művelt és trágyázott, tehát televényes talaj őszi megművelés után 
többnyire tavaszi ásás nélkül is kifogástalanná tehető. Televényben 
szegény, nagyon agyagos vagy nedves és eddigelé hiányosan 
vagy hibásan művelt föld azonban tavaszra bármilyen gondos és 
szakszerű őszi munkálás után is annyira összetömörül, hogy a 
levegőjárás benne hiányos annál is inkább, mert ezen állapota 
idővel folyton rosszabbodik. A kevésbbé beavatottak kedvéért jónak 
látom megemlíteni, hogy a Campbell által tömöritett talaj nem 
is annyira tömöritett, mint inkább ülepített; nem tömör, tömöti 
hanem olyan, mint a morzsalékossá művelt s mint ilyen magától 
megülepedett. Ha talajunk tavaszszal nem ilyen, akkor feltétlenül 
ásassuk fel, vagy legalább is mélyen (és nem sekélyen) kapáitas
suk meg. E munkához borongós vagy legalább ne szeles időt 
válaszszunk s akkor a kiszáradás ellen is megtettük a legszük
ségesebbet. Csemetenevelésről lévén szó, ne téveszszük szem elől, 
hogy a talaj több éven át nem lesz szabaddá s igy ha a bevetés 
előtt nem juttattuk az egész termőréteget megfelelő állapotba, 
azon később nem segíthetünk. Az előbbiekből önként következik, 
hogy a tavaszi felásást vagy kapálást abban az időben kell végez
nünk, hogy a vetés idejére a talaj beérjen. 

Campbell eljárása egyenesen a szárazság ellen irányul. Nekünk 
erdészeknek azonban nagyon sok olyan csemetekertünk van, ahol 
nem a szárazság, hanem a nedvesség a baj. Ilyen a legtöbb, a 
luczfenyő övében levő kert, ha helytelenül nem déli fekvésű. 
Ezekben többnyire attól pusztul ki az apró csemete, hogy a sok 
hólé s aztán eső a talajból kiszorítja a levegőt s a csemete meg
fullad. Van aztán sok olyan kertünk, amelyiknek talaja mohás, 
zsurlós s más u. n. savanyu füvet termő vagy erre hajlandó. Ennek 
szintén levegőhiány a baja, attól „savanyu". Ilyen kertekben 
hibáznánk, ha a szárazság ellen szóló eljárást követve, nem ipar
kodnánk a bajon levegőnyujtással, azaz talajporhanyitással 
segíteni. 

Ezek után nem tanácsolnám azt sem, hogy már az ágyakat 
is őszszel tapossuk ki, mert nem tudjuk, vájjon nem kell-e 
tavaszszal elrontanunk. Azt azonban nemcsak Campbellel, hanem 
már a régi jó talajművelőkkel én is hangsúlyozom, hogy minden 
talaj megmunkálásának legfőbb ideje az ősz. A tavaszi csak ennek 



kiegészítője, de másrészt az ősziek elmulasztott mély felásását (fel
szántást) semmiféle tavaszi munkával sem lehet pótolni. Aki tavaszszal 
bevetendő talaját őszszel nem ásatta fel mélyen, az eddig is hely
telenül cselekedett. 

A X I X . füzetben megjelent czikknek tárgyi részére is reagálva, 
a tekintetben, hogy mi volt a régi és mi az uj, egyszerűen hivat
kozom az elmondottakra. A csemeték fészkének az elültetés után 
való gondozását illetőleg pedig legyen szabad a VIII. füzetben 
közzétett czikkemre utalnom, ahol a fészeknek valamiféle elhalt 
növényi anyaggal való betakarását ajánlom, ami itt többet ér, 
mint a Campbell elve, melyet a csemetefészkek talajának gondo
zásánál vajmi ritkán alkalmazhatunk. 

Campbell azzal, hogy a talaj fizikai állapotának a tápanyaggal 
való ellátással szemben eddig kevésbbé méltatott fontosságára 
ellenállhatatlanul odaterelte a figyelmet (ami már más oldalról 
jövő indítékra is odairányult) s hogy a víznek a talajban való 
szerepét és mozgását az eddiginél még jobban megvilágította s 
végül, hogy mindezeket a gyakorlat számára is értékesithetőkké 
tette: a talajművelést nagy lépéssel vitte előre. A tőle tanulhatók
nak mi erdészek is lépten-nyomon hasznát vehetjük, de ne dobjuk 
sutba az eddigi talajművelési ismereteket, hanem csak egészítsük 
ki s ami a legfontosabb: ne akarjunk minden talajt egyforma 
eljárás szerint művelni, hanem arra törekedjünk, hogy az ismere
tek lehető teljességével minden egyes esetben meg tudjuk 
állapítani a legokszerübben végzendő munkálatot és annak 
mikéntjét. 

A Campbell-féle talaj művelési eljárás iránt mélyebben érdek
lődőknek ajánlom Campbellnek Ruffy Pál által magyarra átdolgo
zott „Okszerű talajmivelés" czimü könyvét, mely a „Pátria" könyv
kereskedésében (Budapest, IX., Üllői-ut 25.) fűzve 3'50 s vászon
kötésben 4 - 50 koronáért kapható. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
1. 

FELHÍVÁS 
a Horváth Sándor-alapitvány jutalomdija ügyében. 

A Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth-
Sándor-alapitványnak kamataiból a folyó évben a hatodik 
1000 koronás jutalomdíj ki lesz adható. Ezzel a jutalomdijjal alap
szabályaink 156. szakasza szerint az egyesületnek oly tagja jutal
mazandó, akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos müvelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati inté
zése, a szakoktatás vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság 
fejlődésére szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések 
terén általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és 
hasznosnak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület minden tagjának jogában 
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra 
az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal élni 
és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben 
november hó 15-ig beküldeni szíveskednének. 

Névtelen ajánlólevelek figyelemben nem részesülnek. 
Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány deczember hóban 

tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutalmazásra 
ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással itéli oda. 

Budapesten, 1910 október hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöksége. 
II. 

FELHÍVÁS 
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 



szorult helyzetbe jutott. magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdij és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapitványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 

*A útk 

IRODALOM. 
Lapszemle. 

Japán erdészete. (J. Barrington Moore, M. F. United States 
Forest Service.) A művelt Nyugat ámulva kisérte figyelemmel 
Japánnak főleg az utóbbi 5—10 év alatt minden téren egyaránt 
megnyilvánuló haladását. Az erdészet, — bár el van ismerve a 
müveit népek fejlődésében egyik legfontosabb tényezőnek, — 
nem is jött számításba, teljesen elhomályosították azt e nép szembe-
ötlőbb intézményei. Pedig ép oly lényeges az előmenetele e 



téren, mint bármily más vállalkozásában. A japán erdészet 
fejlődését tekintve, különösen két tényező érezteti hatását. Az 
egyik az, hogy országuk — kiterjedéséhez viszonyítva — tul-
népes. Hazájuk aránylagos kicsiny volta mellett még inkább baj 
az, hogy e kis területnek csak 12°/o-a használható mezőgazdasági 
mivelésre, a megmaradó dombos rész pedig e czélra alkalmatlan. 
Ily nagyszámú lakosság eltarthatása czéljából minden talpalattnyi 
területet hasznothajtóvá kell tenni. 

Ha a föld rizst nem terem, fát kell teremnie. A második tényező 
az a kényuri kormányzási rendszer, amely egészen az utolsó ideig 
fennállott. A régi hűbérurak (daimyok) vasfegyelme alatt az erdő-
pusztitás ugyancsak meg volt szorítva. Japánban az erdészetet nem 
tekinthetjük valami uj tudománynak, amely az ország kapuinak a 
nagyvilág előtt való megnyitásakor gyökerestől lett átültetve. 
A kényurak (daimyok) már a IX-ik században közbeléptek az erdő 
védelme érdekében s az utolsó 300 évben már a rendszeres erdő
gazdálkodás némely alakja fellelhető. A régi erdőgazdaság különösen 
előrehaladottnak és belterjesnek mondható a joshinoi magán
erdőkben. Természetesen ujabban az európai befolyások is erősen 
érvényesültek, de a rendszeres erdőgazdaság alapja már rég meg 
volt vetve. Tulajdonjogi szempontból főleg három birtokcsoport 
érdemel említést, u. m. a magánerdők 5,750.000 hektár, a császári 
erdők 1,500.000 ha és az állami erdők 7,250.000 ha területtel. 

A magánerdők közül legjelentősebbek Joshino környékén 
(az ilynevü folyótól elnevezve) Jamato tartományban vannak. E 
vidék a világon páratlan. Minden talpalatnyi föld fával van be
ültetve. Különösen figyelemreméltó sajátsága e vidéknek, hogy az 
egész terület rendkívül apró parczellákra van egyénenként fel
osztva. 

Mondják, hogy 500 évvel ezelőtt a fának híre sem volt ezen 
a vidéken, ugy hogy a nép szükségből kénytelen volt a fatenyész-
téshez fogni. Idővel több fájuk lett, mint amennyire ép szükségük 
volt és azért a fölösleget a vizbe (folyóba) dobták, hogy lejebb, 
a folyó alsó vidékén eladják. Ez az eljárás oly nyereséges volt, hogy 
mindenki elkezdett fát ültetni. Az eredmény az, hogy jelenleg a 
fatermelés e vidék legfontosabb gazdasági ága. Különösen a crypto
meria (Crytomeria Japonica) és a shinoki (Chamaecyparis obtusa) 



bír fontossággal. A cryptomeria nem hasonlít egyetlen észak
amerikai fanemhez sem, de a shinoki nagyon hasonlít az észak
amerikai fehér czédrushoz (arbor vitae — Chamaecyparis thyoides), 
azzal a különbséggel, hogy az előbbi sokkal finomabb és 
erősebb fát szolgáltat. A cryptomeria a nedvesebb, a shinoki a 
szárazabb helyeken tenyészik. A felújítás a tarvágást követő ültetés 
után 3 éves cryptomeria és 4 éves shinoki csemetékkel eszközöl
tetik 3—3 lábnyi távolságban. A gyérítést 12 év múlva kezdik és 
minden 3—4 évben megismétlik az állab 27 éves koráig. Ettől 
kezdve az állomány 75 éves koráig minden 5-ik évben és innen 
fogva még nagyobb időközökben alkalmazzák, egészen a 100 éves 
korban bekövetkező végvágatig. E gyérítések a kitűnő kereslet 
miatt (a leggyengébb méretek is értékesíthetők) és a könnyű vizi-
szállitás folytán kifizetődnek. Oly rendkívüli gondossággal és oly 
nagyfokú ügyességgel végzik azt, hogy ebben a tekintetben a 
kitűnő erdőgazdának ismert németeket is felülmúlják. 

Joshinoban nem a rideg elmélet az irányadó és ismeretlen a 
vesződséges bürokratizmus, ami a különleges birtokviszonyokban 
leli magyarázatát. Mindamellett gyakorlati erdőgazdaságuk bel-
terjesebb, mint bárhol Európában, ami tán különösen hangzik 
mindannyiunk előtt, akik szokva vagyunk e téren a német biro
dalmat vezetőnek tekinteni. Példaképen felemlíthetjük, hogy egy 
14—17 m magas állab hó által lehajlított fáit kötelek segítségével 
a szomszédos 14 m magas fák csúcsaihoz erősítették. Hogy mennyi 
és milyen munkát igényel e művelet kivitele, könnyen elképzelhető. 
A sziklás, kopár, meredek hegyoldalakra ültetés előtt földet hordanak; 
az embereket kötélen eresztik le a szakadékhoz, hogy ültethessenek. 
A birtokosok egyike bebizonyította, hogy erdejének jövedelme 
nagyobb, mint bármely erdőé a világon, mert erdejének egy hektárja 
évente 212 - 5 koronát hoz (a szászországi erdők átlagos évi jövedelme 
hektáronként 66"25 korona). Ez ugyan egy kissé sok, mert elfeledte a 
befektetések kamatait számítani, de még ezt is leszámítva, rendkívül 
magasnak mondható s az eredmény csakis a kedvező körülmé
nyek összejátszása folytán magyarázható meg, mint amilyen a 
kitűnő talaj, bőséges csapadék, kész piacz, olcsó szállítás, végül 
mindenekfelett az olcsó munkaerő. 

Ezen a vidéken állítólag sok erdész-szakértő van, akik maguk 



felől azt hirdetik, hogy 300 év erdészeti tapasztalatait bármely 
erdészeti kérdés sikeres megoldásához ajánlhatják. 

Igy mi ma Joshinoban ősi és mondhatni, igen belterjes erdő
gazdaságra találunk. 

A császári erdők közül a legjobb karban vannak az úgy
nevezett Kiso-erdők. Három erdőtestből állnak vagy 24.000 hek
tárnyi területtel és a japáni félsziget közepe táján feküsznek 
szakadozott, hegyes vidéken 350—2000 m tengerszinfeletti magas
ságban, meredek lejtőkön, keskeny, sziklás szakadékokban. A talaj 
termékenynek látszik, a csapadék bőségesnek mondható (2000 mm 
eső). Három határozottan elütő természetes erdőalakzat figyelhető 
meg: 1. a folyók mentén és kevésbbé meredek lejtőkön elterülő, 
elegyes kemény lomberdő, elvétve fenyőfélékkel; 2. a közepes 
lejtőkön kemény lombfa és fenyőfaállományok egyenlő elegye, 
többé-kevésbbé csoportosan; 3. a felső lejtőkön csaknem teljesen 
tiszta fenyőállabok. A lombfák közül egy válfaj (misume nevü) 
csaknem teljesen azonos a mi*) sárga nyírünkkel (Betula lutea), ez 
alkotja az állab 60%-át. A többit egy gesztenyefaj, egy fehér 
tölgy (nagyon hasonlít az amerikai Quercus albahoz), egy czukor-
juhar, magnólia és cseresznye alkotja. Alakzatra nézve csaknem 
megfelel az Egyesült-Államok keleti lombfaerdőtipusának. 

A fenyőerdő három főválfajból áll, amelyek kérgükre és levelükre 
nézve nagyon hasonlítanak az északamerikai cédrusokhoz (Chamae-
cyparis és thuja). Legfontosabb közülük a shinoki (Chamaecyparis 
obtusa), ugyanaz, mint a joshinoi erdőkben s a természetes uton 
keletkezett erdő 40%-át alkotja. A másik kettő a sawara (Chamae
cyparis pisifera), amely az állabnak mintegy 40%-át képezi és a 
shiba (Thujopsis dolobrata), mely mintegy 10%-al van képviselve. 
A többi 10°/o-ot kevésbbé figyelemreméltó fenyők alkotják. 

A régi uralom korában vágott erdők csaknem teljesen lomb
fából állanak. A dombok — az e korban vágott erdőkben — 
most csaknem tisztán nyirrel vannak fedve, amely teljesen azonos 
az amerikai nyár-nyirrel (Betula papyrifera). 

Ezen erdők az utolsó 40 évben rendszertelen kezelésben 
részesültek s csak az utolsó 20 évben követte a döntést mindjárt 

*) A czikk irója amerikai erdész. 



az ültetés. Az ültetett fanem a shinoki. Az elmúlt 5 esztendőt 
megelőzőleg az ültetés kissé ritka, amennyiben csak 2500 drb. 
csemetét ültettek egy hektárra és emellett nem is gondozták 
azokat. Ennek eredménye az lett, hogy a régi telepítések csak
nem tisztán lombfából állanak, csak itt-ott birta magát egy shinoki 
felküzdeni. Az utolsó 5 évben már 5000 drb. 3 éves csemetét 
ültettek egy hektárra és a területet a beültetés előtt és után öt 
éven át minden évben megtisztították a gyomoktól. 

Az üzemtervi mintákat 3 évvel ezelőtt dolgozták át és ekkor 
az az elv érvényesült, hogy minden 10 évben legyen üzemátvizs
gálás; egyébként német mintára készült, mindent táblázatos alakban 
tüntetve fel. A vágásforduló 120 év, 20 éves forduló és 10 éves 
félforduló szakkal. 

Az egész erdő üzemkörökre, osztály és alosztályokra van be
osztva, az alosztály képezi az évi vágás alapját. Az egész erdő 
meg lőn becsülve, az évi hozam megállapítva és az évi vágás a 
terület- és tömegszakozás alapján van szabályozva. Kétféle gazda
sági térképjük van, amelyet egy külön hivatal készit Tokióban, 
az egyiket 1:5000, a másikat 1—20.000 léptékben. Az erdő ki
használása az ottani állathiány következtében különös képet mutat. 
Mivel nincsenek igavonó állatjaik, az emberi munkaerőre szorultak; 
60 cm nyomtávolságú erdei vasutjuk (önsúly által hajtva) a fát a 
vágásból a folyóhoz (8 km) szállítja. A vágásterület oly meredek, 
hogy csak egy jól megtervezett raktározó- és csusztató-rendszerrel 
tudják a fát onnan leszállítani. A fát a hántás megkönnyítése és 
a favágók biztonsága céljából nem fel- vagy lefelé, de oldalt 
döntik. 

Elitélendő az az eljárásuk, hogy egyes nagyon meredek, siklós 
lejtőkön, ahol az erdő mint véderdő csak szállaló üzemben lenne 
használandó a koronazárlat lehető kímélése czéljából, tarvágást 
űznek és a felújítást ültetés utján eszközlik. Másrészt azonban 
némileg indokolja fennebbi eljárásukat az a körülmény, hogy 
bármely természetes felujitó rendszer mellett az értékes shinoki 
nagyon gyenge visszaszerző képességénél fogva a silány, de SZÍVÓS 
shiba által kiszorittattnék. Ezért csakis pénzügyi szempontból tekintve 
határozottan többet ér egy hiányos zárlatu shinoki mintegy jó 
zárlatban fejlődött shiba erdő. 



Az erdészeti szakoktatást tekintve, különálló szakiskolájuk 
nincsen; az erdészeti tudományokat a tokiói egyetemen a gazdasági 
kollégium négy párhuzamos tanfolyamának egyikén adják elő. 

E négy tanfolyam a következő szakokból áll: 1. mezőgazdaság; 
2. mezőgazdasági vegyi szak; 3. erdészet és 4. állatorvosi szak. 
Az erdészeti szak tanári kara négy tanárból, három segédtanár
ból és egy jogügyi előadóból áll. 

A tanfolyam három évig tart és felöleli az erdészettel kap
csolatos műszaki tudományok minden ágát és a rokontudományokat. 
Belépés előtt mindenkinek el kell végeznie a középiskolát (higher-
school, de nem amerikai értelemben; ez inkább megfelel az amerikai 
collegének). Az ifjak átlag 20 évesek, amidőn a középiskolában vizs
gáznak és kellő alappal birnak az egyetemi tanulmányaikhoz. A fent-
emlitett tanfolyam mellett van még három alsóbb tanfolyam a meze
gazdasági, erdészeti és az állatorvosi szakra. Az erdészeti alsóbb 
tanfolyam három évre terjed, ugyanazon tanerőkkel és csaknem 
ugyanazon tanrenddel. Egyedül az a különbség, hogy a három évi 
középiskolai képzettség a belépésnél nem követeltetik meg a jelent
kezőktől (csak a felvételi vizsga) és ezért nincs is kellő alapjuk a 
továbbépítéshez. Az előbbi oknál fogva igen sok a jelentkező az 
alsóbb tanfolyamra, mig a felsőbb tanfolyamon nincs elég hallgató. 
Mindkét tanfolyam (felső és alsó) német módszer befolyása alatt áll, 
úgyannyira, hogy a tanítás is részben e nyelven történik. Az egész 
műszaki frazelógia is német. 

Az egyetem a tanulmányi erdők szempontjából, amelyek meg
haladják a 82.000 hektárt, nagyon szerencsés elhelyezésű. Egyik részük 
(2168 ha) Tokió közvetlen közelében fekszik, a másik (22.800 ha) 
a Hokkaido vagy Jezo sziget északi részén terül el és csakis mint 
tanulmányi erdő használtatik, a harmadik (57.600 ha) Formosa 
szigetén van és tényleg érintetlen (untouched). A hallgatók a 
szünidők nagyrészét az ország különböző erdőségeinek bejárásá
val töltik el. 

Az egész egyetem, valamint a középiskolák (amelyeket csak az 
egyetemre törekvők látogatnak) állami intézmények. Bárki ezért 
az erdészeti tanfolyam elvégzése után minden vizsga nélkül be
léphet az állami szolgálatba. A tokiói erdészeti kurzusok mellett 
minden tartománynak megvan a saját erdészeti szakiskolája. Ezek 



m 
sokkal magasabb színvonalon állanak, mint a közönséges erdőőri 
szakiskolák (ranger schools), amelyek a földmives- és az erdőőri 
szakiskolák között mintegy átmenetet képeznek (200 növendékkel, 
mindkét szakon egyenlő számú hallgatóval). A tanfolyam 3 évig 
tart és a szükséges tantárgyak nagy részét felöleli. 

Ebből látható, hogy az erdészeti oktatás Japánban eléggé magas 
fokon áll. 

Az állami erdőket illetőleg álljanak itt a következők. A régi 
rendszer (hűbérrendszer) alatt szigorú erdővédelmi és használati 
rendeleteket hajtottak végre, ugy a magán-, mint daimyo erdők
ben. A mikádó uj uralma és a hűbérrendszer eltörlése idejében 
a szigorú rendszabályok nagyjában elvettettek — a magánerdőkre 
nézve kevésbbé — és jelentékeny vágások eszközöltettek. Az állam 
átvette a daimyok összes erdeit, de ugy a daimyo-erdők, mint a 
daimyo- és magánerdők határai igen rendezetlenek voltak. 

Hogy ezen visszás állapoton segítsenek, 1890-ben készítették 
el az úgynevezett első rendezési tervet („First Adjustment Pro
gram"). E terv szerint, hogy az állami birtoktestek kikerekittessenek, 
az apró, elkülönített, 60 hektárnál kisebb erdő- vagy földterület, amely 
mezőgazdasági czélokra jobban megfelelt, el lőn adva. E tervezet 
15 évre terjedt (1890—1907-ig). 1908-ban a terv revízió alá véte
tett és a sikerült eladásokból külön alapot létesítettek az erdő
rendezésre, határbiztositásra, erdővásárlásra, felmérésre, kopárok 
befásítására és a folytonos talajjavításokra. Ez az alap 15 év múlva 
meg fogja haladni az 57 millió koronát, amely idő alatt a nagy mű 
(erdőrendezés, üzemtervek, állandó talajjavítások stb.) befejezést nyer. 
Több mint fele ez erdőknek már el van határolva, felmérve és 
üzemtervvel ellátva.*) Az állandó talajjavítások munkálatai, a 
kopárok befásítása élénken halad előre és rövid idő alatt be lesz 
fejezve. Ezt a munkát egy különálló erdőhivatal végzi. 

Az erdőhivatal (Bureau of Forestry) a kereskedelmi és föld
mivelésügyi kormánynak van alárendelve. A központi hivatal (Sin-
rin-kioku) Tokióban van. Az egész ország 10 főhivatalra (Dai-rin-
kucho) és 300 alsóbbrangu (Sho-rin-kucho) hivatalra van beosztva. 

*) Az ültetés, amely e külön alapból létesíttetik, csak a kopárok befásítá
sára szorítkozik. A rendszeres vágást követő ültetések a rendes erdészeti budget-
ból fedeztetnek. 



A központi hivatal teje, Kamiyama ur, valamint még kettő a 
lOfőhivatal főnökei közül, jogi képzettséggel bir. Az egész személyzet 
26, többnyire magasabb jogi képzettségű titkárból (a tokiói egyetem 
volt hallgatói), 98 magasabb képzettségű szakemberből, 997 kisebb 
képzettségű szakegyénből (az erdészeti alsó tanfolyam vagy a kerületi 
erdőőri szakiskolákról), 970 közönséges Írnokból és 1428 erdő
őrből (rangers) és erdőszolgából (guards) áll. A magasabb képzett
ségű tisztviselők általánosan a felsőbb hivatalokban vagy kerüle
tekben, az alsóbb képzettségűek rendszerint a kisebb hivataloknál 
és erdőknél vannak alkalmazva. 

Az erdészeti igazgatás hat ágra oszlik: 
1. Pénzügy, személyi és különféle ügyek. 
2. Magánerdők feletti felügyelet. Ez magába foglalja: a) a 

magánbirtokosokkali összmüködést, b) a véderdők feletti fel
ügyeletet,*) bárkié legyen is az; c) erdőrendészet magánerdőkben 
(kihágások stb.); d) erdei hatóságokkali ér intkezés;^ törvénykezés 
az összes erdők fe le t t ; / ) erdészeti oktatás.-

3. Erdei munkák: a) erdősítési tervek; b) vágások (minden 
favágást az állam végez); c) rendelkezés az államerdők összes 
termékei felett. 

4. Az állami erdők berendezése (ez csak átmeneti ügyosztály 
és addig bir csak megbízással, amíg az említett terv megvalósítása 
tart; ennek befejezésével megszűnik); aj kísérleti ügyek, felmérés, 
üzemtervek készítése; b) erdő- és mezőgazdasági talajbecslés és 
rendelkezés az utóbbiak felett; c) kopárok befásitása. 

5. Az állami erdők védelme és kezelése (mint az Egyesült-
Államokban): a) hivatalok feletti felügyelet; b) erdővédelem és 
kezelés; c) érintkezés a haszonrészre dolgozó ültetőkkel; **) 
d) oly birtokok tanulmányozása és esetleges visszaadása, amelyek a 
kormányrendszer változás (1868) alkalmával jogtalanul elvonattak 
a néptől; ^«peres ügyek (jogi és adminisztratív). 

6. Kísérleti állomás: a) erdőtermények felhasználása; b) erdé-

*) Az állam bármely magánerdőben eltilthatja a favágást. 
**) Meg van az a gyakorlat, hogy magánosoknak megengedik az állami 

területen haszonrészért a faültetést. De ez a keletkezett sok per miatt be lesz 
szüntetve. 



szet, helyesebben erdőnevelés; c) erdei anyagokból készült tárgyak 
továbbá madarak, rovarok stb. gyűjtése. 

A meglátogatott állami erdők közül a takahagi-i került először 
a sorra a tokiói és dairin-kuchos-ban*) (főhivatal). 

Területe 24.000 hektár, amely terjedelmes, többé-kevésbbé 
meredek, a tengerparton elhúzódó dombsorozatot foglal el, egész 
530 m tengerszinfeletti magasságig. Szegény, évről-évre pusztuló 
erdő vagy kopár lejtő az egész. Midőn az állam átvette az előbbi 
kezelőségtől, még csak 7200 hektár volt belőle újra ültetve. 
Az utolsó 10 év óta, mióta az állam kezeli, 12.000 hektár lőn 
beültetve, a még hátralévő 4800 hektárt a következő három eszten
dőben szándékozik befásitani. 

Legérdekesebb Takahagiban a nagy csemetekert (a legnagyobb 
Japánban) 60 hektár területtel, amelyben évente 8,000.000 csemetét 
termelnek. Leginkább a shinoki (chamaecyparis obtusa), a cryp
tomeria japonica, egy pinus faj, gesztenye és egy szil válfaj van 
képviselve. A takahagi-in kivül még más öt állami erdőt lát el 
csemetével. Legfeltűnőbb az a körülmény, hogy ugy a shinoki, 
mint a cryptomeria minden évben át lesz ültetve (iskolázva). 

Czélja ennek először is a gyökérfejlődés előmozdítása, másod
szor a térrel való takarékoskodás, mert a munka olcsóbb, mint a 
földbérlet. Ez a tény nagyon jellemző az egész japán helyzetre. Az 
egész ország tulnépességének megfelelően a munka olcsó, a föld 
drága. A cryptomeria csemete termelési költsége csak 10 korona, 
a shinokié 11 korona ezrenként. Az ültetésnél eleinte l-by^Vbm 
távolságot, most 1 " 8 X 1 ' 8 m távolságot alkalmaznak és három
éves csemetékkel ültetnek. Az olcsó munka révén (egy férfi nap
száma, aki 450 csemetét is elültet naponta, 1 korona) egy hektár 
beültetése csak 46 korona 50 fillérbe kerül. Tisztogatás — öt éven 
át — évente hektáronként 2 korona 50 fillérjükbe kerül. 

Az üzemterv, ép ugy mint a kisoi, német mintájú. Négy külön 
táblázatos része van, az 1. a bevezető üzemterv; 2. az általános 
üzemterv, amely a vágatási és ültetési terv alapját képezi; 3. a 
vágatási terv, és 4. a fásítási terv. 

Az uechimabei állami erdő az aomori dai-rin-kuchoban (district) 

*) Tokióban van kerületi főhivatal, valamint központi hivatal is. 



és a japán fősziget legészakibb végén fekszik. 4000 hektárt foglal 
el, amelynek nagyrésze a tengerparttal párhuzamosan húzódó 
dombsoron terül el. Középen e dombok meredekek vagy 100— 
300 m magasságig, mig külső széleiken szolid lejtőüek és köztük és a 
tengerpart között 3—8 Ám szélességben lapos rizsföldek terülnek el. 

Az erdő csaknem teljesen tisztán shibából áll (thujopsis 
dolobrata), egyes foltokat kivéve, amelyek elegyesen lombfával, 
bükk, juhar stb. vannak betelepülve. 

A daimyok korában az erdőt gyengén átszállalták, annyit véve 
ki csak, hogy csupán kisebb hézagok támadjanak, amelyeken most 
bőséges az utánnövés. Az erdőkezelőség e körülményt előnyösen fel
használta és a természetes felujitó módot hozta be, az egyetlent, amelyet 
Japánban természetes felújításból láttam. Schlich fokozatos felujitó 
vágás rendszerét hozták be, háromszori vágással és 20 éves felujitó 
szakkal. Feltétel, hogy az első és második vágás között öt év teljen 
el és második és harmadik között tizenöt. Ha a második vágás 
gyengébben eszközöltetett, meg van engedve a második és harmadik 
vágás között egy-két gyérítés alkalmazása. Nem lenne tanácsos a 
második vágást erősen keresztül vinni, mert ez kedvezőtlen lenne 
a jövendő állab keletkezésére és mivel előnyösebb helyzetbe hozná 
a lombfát a shibával szemben. A daimyok által eszközölt első 
vágatást ők általában az első vágásnak tekintik és most hajtják 
végre a második és harmadikat. A tisztások cryptomeriával újíttat
nak fel. A rendszer, ha kivitele jó, valóban kitűnő. Káros következ
ményei voltak annak, hogy a fajelzést helyenként gondatlanságból 
tudatlan őrökre (guards) bizták és ezért némelykor az eredmény 
igen gyenge. Ha a fajelzés e módon eszközöltetik a jövőben is, 
csak idő kérdése a tarvágásos gazdálkodás behozatala. Valószínű, 
hogy ez előbb vagy utóbb be is következik. 

Bár csak a tokiói egyetem alsó tanfolyamát végzett egyén 
készítette az üzemtervet, az mégis nagy szakavatottságról és ügyes
ségről tesz tanulságot. 

Az egész erdő fel lett mérve, üzemkörökre, tagokra és osztá
lyokra beosztva. Az osztályok a helyszínrajz alapján lettek a becslés-
és helynek megfelelően megállapítva. Még a becslés előtt állapíttattak 
meg s aztán a becslésnél egységként szerepeltek, mindegyik külön-
külön bebecsültetvén. A vágásforduló 100 éves, 20 éves forduló-

Erdészeti Lapok 



szakokkal. Czél a tartamos használat, amelyet egyenlő terület és 
egyenlő fatömeg vágásával érnek el. E végből az állabnak és talajnak 
megfelelően öt termőhelyi osztály lőn megkülönböztetve. A talaj 
tiszta jövedelme valamivel meghaladja évente a hektáronként a 
12 koronát. 

A nagakizawai állami erdő Japán főszigetének északnyugati 
részén fekszik vagy 50 kilométernyire a tengerparttól. Az odatei 
minor office-hez (kisebb hivatal) tartozik, az akitai dai-rin-kucho-
ban (distriktus), az aomori dai-rin-kucho-tól éppen délre. Mint a 
legtöbb japán erdő, hegyes vidéken fekszik; egy része a hegyeknek 
meglehetős magas és meredek. Hires arról, hogy a legősibb cryp
tomeria állabokat tartalmazza. Egy tömör testből áll, 10.000 hektár 
területtel, feltűnően egykorú, nagy, érett cryptomeriákkal, amelyek 
mell magasságban 75 és több czentiméter átmérőjűnek, vagy 20 fin 
értékesíthető műfával. A fatömeg az egész területen átlagban 
275—350 #z3-re vehető hektáronként. A széleken van néhány 
lombfacsoport is, de ez nem igen jöhet számításba. 

Igen sikerült a hét évvel ezelőtt készült üzemterv, egy oly 
pontos térképpel, hogy vetekedik a legjobb német birodalmival ; 
95 éves fordulóval tarvágást és ültetést ir elő. Csak az a baj, hogy 
az erdő 12—13 kilométernyire a kosakai rézbányák felett (Japán 
legnagyobb rézbányatelepe) terül el, amelyek oly nagy tömeg 
kéndioxidot (S 0 2 ) tartalmazó füstöt árasztanak szét, hogy a bányá
hoz közeli fák elhalnak. 

Az üzemterv amiatt, hogy az érintett erdőrészeket a hozam
területből kizárják, öt évvel ezelőtt revideálva lett. Azonban oly 
nagyfokú ismét a kár, hogy tavaly (1908) ismét még nagyobb 
területet kellett az ismételt revízió alkalmával a hozamterületből 
kizárni. Most már nem is veszik figyelembe az üzemtervet és a 
vágatásokat a legtöbbet szenvedett erdőterületen eszközlik. Magától 
értetődik, hogy ily letarolt terület ujrafásitása ilyen körülmények 
között teljesen haszontalan. Kísérleteznek sokféle bel- és külföldi 
fanemmel, hogy melyik állja leginkább a füstöt. Az egyetlen 
ily faj a nara (Quercus grosserata), de faértéke nagyon csekély. 
A bányahatóság dijat tűzött ki egy füstkárt megszüntető, feltalá
landó eljárásra. Ha ez nem lesz hamarosan fölfedezve, ugy az 
egész nagakizawai erdő elpusztulás előtt áll. 



Valószínű, hogy a megtekintett erdők a jókarban tartott erdők
höz tartoztak, de az ország általános, közepes erdőtipusának aligha 
felelnek meg; egy külön kiránduláson, amely az erdészeti főnök által 
tervbe vettek közé nem volt felvéve, arra a meggyőződésre jutottam, 
az erdő nagy területen szegény lomblevelelü cserjéből, csepötéből 
állott és kopárokban bővelkedett. (A marhaállomány hiánya folytán 
Japánban legelőkérdés nincsen. Igy a jövedelem csakis az eladott 
erdőtermékekből származik.) 

1908 — 1909-ig a rendes évi kiadások 14,995.000 koronát 
tettek ki a rendes költségelőirányzatból, amelyet a kamara szavaz 
meg. A rendkívüli kiadások (üzemtervekre, kopárok befásitására, 
állandó javításokra stb.) 6,617.500 koronára rúgtak, ezek a külön
álló földterületek eladásából folynak be. A tiszta jövedelem 
25,000.000 korona, feltűnően nagy összeg, ha erdejük csekélységét 
veszszük figyelembe. 

Legszebb és legtanulságosabb a Japánországban látottak közül 
az, hogy mezőgazdaságra alkalmatlan talaj nagyrésze az állam 
tulajdona. A most kopár, feltétlen erdőtalaj nagyon hamar be lesz 
fásitva és rövidesen termővé válik. A magánosok tulajdonában 
levő feltétlen erdőtalaj, ha szükséges, az állam felügyelete alatt áll, 
bár a tulajdonosok ezt mint erdőt szakszerűen kezelik. 

Az erdészetet a művelődés sövénykarójának nevezik. Ez után 
ítélve, Japán a jelenben egyike a művelődésben leginkább előre
haladott nemzeteknek. (Ford.: Wébel Elek.) 

•a* ú£ <y% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY AZ ŐSZI ÁLLAMVIZSGA TÁRGYÁBAN. 

85106/1910 I A/3, szám. — A folyó évi őszi erdészeti állam
vizsga november hó 7-én s az erre következő napokon fog a 
fennálló szabályzat értelmében Budapesten megtartatni. 

Budapest, 1910. évi október hó 10-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem helyzete. 

fapiacz forgalma a nyár folyamán és szeptemberben ugyan 
valamivel nagyobb volt, mint az előző évben, de a hozzá-

^ fűzött várakozásoknak nem felelt meg. A vidéki fakereske
delem a kedvező termés- és szüreti kilátásokra való tekintettet 
raktáraiban nagy mennyiségű árut halmozott fel, amely áru iránt 
a várt kereslet nem mutatkozik oly arányban, mint számították, 
aminek az a következménye, hogy a detailfakereskedők ujabb 
vásárlásoktól tartózkodnak. Mégis, bár a termelés a kivitel meg
csappanása folytán kizárólag a belföldi piaczra van utalva, ez az 
eddig piaczra került famennyiségeket el is fogyasztotta, ugy hogy 
nagyobb, nyomasztó készletek seholsem találhatók. A kereslet 
megcsappanása sem gyakorol befolyást a puhafaárak alakulására, 
mert az erdélyi puhafatermelők érdekszövetségének tagjai a meg-
állapitott árakhoz ragaszkodnak. Megjegyzendő, hogy a termelés 
sajátossága folytán az utóbbi években mindig több és több silány 
és keskeny áru kerül a piaczra, ami a finom fürészáru beszerzését 
roppantul megnehezíti s igy nem lehet azon csodálkozni, hogy a 
vevők finom és széles áruért a kartelláraknál köblábanként 4 — 5 
fillérrel többet fizetnek. A felsőmagyarországi fatermelők is egysé
gesen járnak el az árak megállapításánál, habár kartellszerü egyesü
lésről ezidőszerint még nem lehet szó. Az árak itt is kielégítők s 
emelkedő irányzatot mutatnak, amennyiben 2 hónap óta köblában
ként 10 fillérrel emelkedtek. 

Az élénk építési tevékenység folytán ugy a fővárosban, mint 
a vidéken is, mindennemű épületfa iránt nagy kereslet mutatkozik; 
csaposgerendákért, állványfáért és pallókért igen jó árakat fizetnek. 
A butorasztalosság üzletmenete is kielégítő. A ládagyártás a nagy 
verseny miatt nem tud boldogulni; a silányabb áru árának fel
emelése is sújtja ezen iparágat. Mindent egybevetve, a puhafa-
piacz helyzete ugyan nem valami fényes, de azért kielégítő. 

Ennek ellenére a puhafaárveréseknél rendkívül heves verseny 
fejlődik ki s egyes objektumokért magas árakat fizetnek. A vál
lalatnyertes vállalkozók ugyanis az árak emelkedésére számítanak, 



amire azonban, legalább a közeljövőben, nagyon kevés a kilátás. 
A kivitel ugyanis, mely termelésfeleslegünket a nyugati államok
ban vagy a keleten helyezte el, most rendkívüli nehézségekkel küzd. 

A Németországba irányuló kivitel egyre vészit jelentőségéből, 
mert az orosz verseny olcsó áraival szemben nem vehetjük 
fel a harczot. Itt még a román és galicziai versenynyel is kell 
megküzdenünk, mely olcsó árajánlataival az egész német piaczot 
elárasztja. A Földközi-tenger mentén levő államokba irányuló 
kivitelünk teljesen pang, mert ezen fogyasztóterületeken a kereslet 
roppantul megcsappant. Ez a körülmény arra kényszerítette a 
kivitelben érdekelt fatermelőket, hogy az exportmennyiség kontin-
gentálása végett és a további árhanyatlás megakadályozására egyez
ményt kössenek. Az érdekellentétek leküzdése ugyan nagyon nehéz 
munkába került, de azért mégis sikerült. 

Ilyen körülmények között nagy megütközést keltett a bosz
niai kormány azon ténye, hogy a boszniai kincstári erdőkből 
mintegy 3V2 millió köbméter fát bocsát eladásra. Ez a rengeteg 
fatömeg a piaczot a leghátrányosabban befolyásolná, mert okvet
lenül az árak hanyatlását vonná maga után. Az érdekeltség körében 
most oly irányú mozgalom indult meg, mely ezen árveréseknek 
későbbre való halasztását czélozza. A mozgalomnak azonban előre
láthatólag csak részleges sikere lesz, amennyiben a boszniai kor
mány valószínűleg csak 1—2 nagyobb árverés elhalasztását fogja 
megengedni. A fa zöme még az idén kerül eladásra. 

Az erdélyi puhafatermelők érdekcsoportja most már a IV. osz
tályú áru árát is szabályozza, a szeptember 15. óta érvényes ára
kat alant közöljük. A silányabb áru eladásának megkönnyítésére 
az erdélyi puhafatermelők értékesítési központ létesítését tervezik. 

A keményfapiacz a javulás jeleit mutatja. Tölgyfa iránt ugy 
a bel-, mint a külföldön kielégítő kereslet mutatkozik, sőt némely 
czikkben a kínálat kisebb a keresletnél. Az őszi tölgyfaeladások 
az érdekeltség élénk részvétele mellett folytak le s a becsárakat 
20—50%-kal tulfizették. Ez a körülmény a helyzet optimisztikus 
megítéléséről tesz tanúságot s a jövő fogja megmutatni, hogy ez 
az árhajsza indokolt volt-e. Megjegyzendő, hogy a szlavóniai 
erdőbirtokosok a főárakat a piaczi helyzetnek megfelelően állapí
tották meg s ezzel fokozták az árveréseken résztvevők számát. 



Ezt az eljárást a magyarországi és erdélyi tölgyerdőbirtokosok is 
követhetnék, mert, mint a tapasztalat mutatja, az erdőbirtokos igy 
is megkapja az erdő tényleges értékét. 

Export rönkök iránt főleg német czégek érdeklődnek s 
ezen áruért igen jó árakat fizetnek. A párisi áru kereslete vál
tozatlanul élénk, szintúgy boulesokban, ahol inkább az olcsóbb 
árut keresik. A tölgyfürészáru minden neme ugy hazánkban, mint 
a külföldi piaczokon jó árak mellett könnyen elhelyezhető, ami 
nagyrészben a tölgyfürészáru-termelés korlátozására vezethető vissza. 

A donga-kiv'úel hanyatlóban van, mert az olcsóbb román, 
orosz és japán, valamint amerikai versenynyel nem tudunk meg
küzdeni. 

Tölgyfriezekben az utóbbi időben igen nagy kötések jöttek 
létre; a készletek ezen czikkben minimálisak. 

A bükkfapiacz helyzete még mindig sok jogos panaszra ad 
okot, mert a talpfatermelés lehetősége, mely ezen fanem jövedel
mező feldolgozásának egyik főfeltétele, a Máv. intézkedése folytán 
ki van zárva, amennyiben a bükktalpfaszükséglet jelentékeny részét 
a Máv. tiz év tartamára egy bécsi czégnél kötötte le oly árak 
mellett, melyek a kétszeres értékkel biró tölgytalpfák mai árát 
mintegy 40%-a l meghaladják. Bükkfürészáru ugyan keresett czikk, 
de a nagy verseny folytán a fürészárutermelés nem jövedelmező. 

A hajlitottbutorgyártás nyersanyaga, a bükkbutorlécz terme
lése már egyáltalában nem jövedelmező, mert a kartellált hajlitott-
butorgyárak amellett, hogy minőségi igényeiket folyton növelik, 
nevetséges s az önköltséget sem elérő árakat kínálnak a butor-
léczekért. A termelők szervezkedése sem használ itt, mert a gyá
rak kartellje a saját keretében is készit butorléczeket. 

A tüzlfapiacz a pangás és a túltermelés jegyében áll. A kész
letek ugy a fővárosban, mint a vidéken igen nagyok. A termelés 
korlátozása az egyedüli módja a helyzet orvoslásának. 

Faszénben a nyáron át alig jöttek létre kötések, mert a vevők 
a nagy kínálat hatása alatt nevetségesen olcsó árakat fizettek a 
faszénért. Az erősebb kezű termelők egyáltalában nem adták el 
árujukat, hanem várakozó álláspontra helyezkedtek. Most már javult 
a helyzet s az árak 400 koronáról 430—450 koronára emelkedtek 
waggononként budapesti paritással. 



A nagykereskedelemben a következő árak vannak érvényben: 

Puhafaárak. 

Erdélyi luczfenyő, kartelárak : 

U. F. jelű 
luczfenyő 

III. osztály
tól mentes 

F. 
B. F . 

jelű 
C. F 

luczfenyő 

__ 8—12" 180 170 160 130 
W, "A", 8 , 4 " . _ . 
• 4" 
V'2" . . . . . . 

. . . 7—12" 
6—12" 

184/186 
186 
192 

1 7 4 / Í76 
176 
182 

184/i 6 6 

166 
172 

136 
142 

4 / 4 " , »/l 
°/4 és 8 /4 . . . 
hajópalló . . . . . . 

. . . 5—7 
... 5—7 

5—7 

160 
170 
170 

150 
155 
160 

140 
140 
150 

100 
100 

JV. osztályú áru : 
4/4, 3/4 8—12" 106 f. 

3/4 7—12" 112 „ 
2 /4 6—12" 118 „ 

4/4, 3/4 5 - 7" 90 „ 
8/4 4— 6" 96 „ 

Felsőmagyarországi luczfenyő, osztályozotton : 
2/4" 6—11" 180—184 f. (a II. osztályú 
3 / 4 " 5— 7" 146—148 „ keskeny áru 

7—11" 166—168 „ mintegy 8 fil-
4 . 4 " 5— 7" 140—160 „ lérrel, a széles 

8—11" 156—160 „ áru mintegy 
•V4—8/4" 5— 7" 144—146 „ 16—18 fillérrel 

8—11" 156—160 „ olcsóbb) 

Felsőmagyarországi jegenyefenyő, osztályozatlan: 
2/4" 3 - 5" 1 0 8 - 110 f. 

6 - •11" 1 4 2 - 144 „ 
3 / 4 " 5 - 7" 1 1 2 - 116 „ 

6 - 11" 1 3 4 - 136 „ 
7 8 » 8 - 11" 1 3 0 - 132 „ 
4 / 4 " 6 - - 7" 1 0 8 - 112 „ 

8 - 11" 1 2 8 - 130 „ 
8 / 4 " 6 - 8" 1 1 2 - 114 „ 

9 - 11" 128— 130 „ 
50 mm állványpalló 126—128 « 

lécz 124 
zárlécz 124 „ 

Az árak köblábanként budapesti paritással értendők. 
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Keményfaárak. K per m3 

la szlavóniai tölgyrönk ._. . . . ._ . . . 80— 90 
la magyar tölgyrönk ... . . . ... . . . ... 60— 70 
la szlavóniai töloyfurnirrönk ... ..: . . . 150—160 
la „ tölgyboules-ok ... ... . . . 160—175 
la magyar „ ... . . . . . . . . . . . . 115—130 V. 
Ia szlavóniai tölgyfriz, széles . . . . . . . . . . . . ... . . . 100—110 
la magyar „ , 9 0 - 1 0 0 
la szlavóniai „ keskeny ... . . . . . . ... . . . ... 90—105 
la magyar . » _ — 80— 95 
Szélezetlen tölgyfapalló .. . . . . . . . — 80—100 
la párisi áru _ ... 135—145 

Ha „ . . . . . . ... ... . . . 105-112 
la kőrisrönk ... . . . ... ... . . . 50— 65 
la jávorrönk... ... ... ... ... ... ... ... 50— 60 
la szilfarönk 40— 70 
la kőris fürészáru 90—105 
la jávor . - . . . 70— 80 
la szil , ... 90—120 
la bükk „ .. . 40— 45 

Tűzifa. 

Bükkhasáb ... ... 1 7 5 - 1 8 0 
Cserhasáb... . . . ... 175—180 
Tölgyhasáb 175—180 
Bükkdorong 150-160 
Tölgy- és cserkorong ... . . . ... ... ... ... ... 160—165 

Faszén. 

Ia rostált bükkfaszén 430—450 

waggononként, ab Budapest. (F. L.) 

A Máv. ta lpfaversenytárgyalásá t október 20-án tartják meg. 
A szükséglet mindössze 176.000 darab II. rendű 14 cm-es és 
154.000 darab 2-20 m hosszú 16 cm-es talpfa. A felajánlandó 
talpfákat a Máv. vonalain levő állomásokra kell beszállítani. A fel
tételek közül kiemelendő, hogy az u. n. egyes talfákat csak ugy 
veszik át, ha legalább 6 hónaposak, még pedig 5 % árlevonással. 
Ellenben a szokásos egyévi garanczia elesik. A talpfatermelők köré
ben eddig nagy csüggedés uralkodott, mert az eddigi hirek szerint 
a II. rendű talpfakészletek a szükségletet sokszorosan meghaladják 



és igy ezen talpfákért 2 - 0 5 — 2 1 0 koronával többet nem lehetett 
volna elérni. A utóbbi hetekben azonban több vasútépítési vállal
kozó mintegy 300.000 darab II. rendű talpfát vásárolt össze s igy 
miután a Máv. is 330.000 talpfát szükségei, a piaczot már nem 
terheli oly nagymennyiségű talpfa és igy jobb árakat lehet majd 
elérni. Különösen a 2-20/16 cm talpfákért lehet 2 - 35—2 - 40 koronát 
elérni. Ez is oly ár, mely az önköltségeket sem fedezi, de legalább 
megszabadítja a termelőket nyomasztó talpfakészleteiktől. 

Faárverések eredményei. A huszti közbirtokosság, Petrinja 
város, valamint a turopoljei nemesi közbirtokosság tölgyfaárverése 
eredménytelen maradt. A bródi vagyonközség faállományát a 
szeptember 19-én megtartott árverésen a Wolfner S. (Fiegenwald), 
Mohr & Co. (München), A. & G. Mercier, Deutsch Fülöp fiai, 
Wesselinovic A. J., Kaiser Rezső, Drach M., Lord & társa, Löwy 
Dávid fiai, Halle József, Fakereskedelmi r.-t, Binder & Polgár és 
a Fatermelő r.-t. vette meg 2,843.411 K-ért. A becsár 2,138.508 K 
volt, a túlfizetés tehát körülbelül 33° o. — A vinkovczei főerdő
hivatal szeptember 28-án megtartott árverésén az 1,425.739 K 
kikiáltási ár mellett Lord & társa, Milán Prpic, Heim Adolf, 
A. & G. Mercier, a Horvát leszámítoló bank, Benedik S. és fia, 
Turcic N., Binder & Polgár, Neuschlosz-nasiczi r.-t. és Grassl, 
Schenk & Co. wieni czég vette meg 2,123.428 koronáért. A túl
fizetés 48%.*) 

Az I. rendű tölgytalpfakészletek átvétele érdekében a 
Magyar fakereskedők és faiparosok országos egyesülete a keres
kedelmi minisztériumnál eljárt, azonban siker nélkül. Arról van 
szó, hogy a Máv. oly talpfákat vegyen meg a megszorult talpfa
termelőktől, melyekre ugyan ezidőszerint nincs szüksége, de 
amelyeket feleárban tudna beszerezni s amellett még lehetővé 
tenné számos kistermelőnek és erdőtulajdonosnak, hogy a tönk
től megmeneküljön. A termelők a Máv.-val szemben a legnagyobb 
előzékenységre hajlandók s a talpfák vételárát csak 1—2 év múlva 
követelik. De igy sem értek czélt, mert a Máv. az Eissler-féle 
talpfákkal fedezte I. rendű talpfaszükségletét. Igy nem marad más 

*) A legutóbbi faárverések eredményeivel közelebbről bővebben foglal
kozunk. Szerk. 



hátra, minthogy a talpfák, melyeknek túlnyomó része most már 
eléri a maximális 2 éves kort, tűzifának felhasználtassanak. A Máv. 
majd 1—2 év múlva megbánja mostani magatartását, mert a 
talpfatermelőket elriasztja a talpfakészitéstől s majd később szük
ségletét alig fogja tudni fedezni. 

Uj fatermelő vál la latok. Az üzleti helyzet javulásának a jele, 
hogy több nagy fatermelő vállalat megalakulásáról adhatunk hirt. 
A legnagyobb, most létesített ily vállalat a Lotnási erdőipar r.-t., 
melyet a Neuschlosz-nasiczi r.-t. alapított 3 millió korona alap
tőkével a Lomás-Hurdugás és Szárhegy erdők 11.200 holdon levő 
luczfenyőállományainak kitermelésére. — Birtok- és erdőértekesi-
tési r.-t. czég alatt 400.000 korona tőkével Komáromban uj vállalat 
alakult. — A Fakereskedelnii r. t., mely eddig kizárólag keményfa-
üzletekkel foglalkozott, most megvette a kincstár garamvölgyi 
puhafavállalatait. — A Heidlberg testvérek megvették gróf Forgách 
István nagyszalánczi uradalmának tölgy- és bükkfaállományát 10 
évi kihasználásra. — A Marosi tutajkereskedelmi r.-t. a Kelemen-
Nyirmező erdő 3650 holdon levő luczfenyőállományának kiterme
lésére alakult. A társaság alaptőkéje 600.000 korona. 

j£ ó£ ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A városi erdőtisztek küldöt tsége f. hó 7-én jelent meg a bel

ügyi és földművelésügyi minisztériumokban, hogy azok vezetőinél a 
városok állami segélyében való részesedésüket, illetőleg közigazgatási 
tisztviselőknek való elismerésüket kérjék. A küldöttségben értesülé
sünk szerint Blanár Béla, Farkas Pál, Heintz Hugó és Szüllő Géza 
országgyűlési képviselők vezetésével a következő városi erdőtisztek 
vettek részt: Apáthy Vilmos(Gölniczbánya),Z?a#ű Ferencz(N.-Körös), 
Bizell Gyula (Bazin), Bocz Géza (Szászváros), Kársai Károly (Kassa), 
Kellner Győző (Dobsina), Róth Emil (Körmöczbánya), Ruttkay Géza 
(Szakolcza), Török Gábor (Debreczen), Zólomy Imre (Selmeczbánya). A 
belügyminisztériumban Jakabffy és Némethy államtitkárok fogadták a 
küldöttséget és kijelentették, hogy a belügyminisztérium eddig sem 
zárkózott el annak elismerésétől, hogy a városi erdőtisztek fontos köz-



gazdasági missziót teljesítenek a városi erdővagyonok kezelésével. 
Hogy az államsegitségben eddig nem részesültek, annak egyedüli oka, 
hogy a kormány nem rendelkezett eddig a megfelelő anyagi eszköz
zel a városi tisztviselők anyagi helyzetének megjavítására. Amint 
ezek az eszközök rendelkezésére fognak állani, nem fog elzárkózni 
a minisztérium a városi erdőtisztek különben teljesen méltányos 
kívánságainak teljesítése elől. A földmiv elésiip-yi minisztériumban 
Serényi Béla gróf miniszter előtt tisztelgett a küldöttség, majd pedig 
az állami erdők ügyosztályának vezetőinél. Ugy a miniszter, mint 
az egyes ügyosztályvezetők a kérdés jóindulatú tanulmányozását 
és kedvező elbírálását Ígérték meg. 

Őszintén kívánjuk, hogy a városi erdőtisztek jogos kívánságai, 
amelyek érdekében immár minden társadalmi uton lehetséges lépés 
megtörtént, mihamarább teljesedésbe menjenek. 

Uj nyugdijszabályzatot léptetett életbe Vaszary Kolos bibor-
nok herczegprimás az esztergomi érsekségi uradalomban folyó év 
január hó 1-től kezdődő érvénynyel, amelyben humánus újításokkal 
az uradalmi alkalmazottakat az aggkorra, azok özvegyeit és árváit 
az élet esélyeivel szemben, a mai kor igényeinek megfelelőbb 
módon biztosítja. 

A szabályzat életbeléptével az állások is újból szerveztettek. 
Az erdészetnél: Csupor István főerdőmester, erdőtanácsossá 

neveztetett ki. 
A fatelepek tűzrendészetéről Breuer Szilárd a budapesti felső 

ipariskolában a m. évi tűzoltói tanfolyamon előadást tartott, 
amelyből a következőket emeljük ki : 

Mindenekelőtt a fának a hővel szemben tanúsított viselkedését 
szükséges ismernünk. A hő hatása folytán a fa likacsos lesz s ezen 
likacsokba gázakat, élenyt kezd beszívni, midőn a hő 110 fokot 
ért el, a fából elpárolgott a víztartalom s kezdetét veszi a gázok 
kiáramlása 150 fokig, amidőn szénoxid, szénsav, szénhydrogén 
száll el és a fának szurkos részei lényeges változáson mennek 
át; a 230 fokig bekövetkező barnulási időszak után következik a 
legveszélyesebb, t. i. a 270 fokig végbemenő öngyuló pirszén-
képződés, amely után, ha öngyulás nem áll be, 300 fokig a fekete 
elszenesedés folyik le. 

A pirszénképződési időszak a legveszedelmesebb azért, mert 



ezen pirszén pyrofor természetű és ha meleg légáramlat éri, rögtön 
meggyulad. A fekete szén képződésének időszakában ellenben már 
nincs meg az öngyulás lehetősége. 

Konstatálták, hogy a fagerendánál beállott az öngyuiás 100 
fokon alul tartó hőfoknál is, ha belőle minden nedv kihajtatott és 
meleg légáramlat érte. 

Az impregnálás a fa hőátbocsátó képességét rendkívüli módon 
kisebbíti, miáltal az öngyulás 540 fokig eltolódik. 

Megemlítésre méltó, hogy a nedves gyaluforgács, fürészpor 
és fagyapot is átmelegszik, ha nagyobb halmazban fekszik, sőt 
ha beáll a rothadási folyamat, e keletkező salétromossav, illetve 
ennek behatása alatt öngyuló folyékony foszforhydrogén fejlődik. 
Ezért óvatosnak kell lenni s a nedvességet a fürészporrakástól 
távol kell tartani. 

Porrobbanás akkor áll be, ha a levegőben szállingózó kor
hadt fa, cser, parafa stb. finom pora nyilt lángot ér (pl. parafa
malmokban, linoleumgyárban, gőzfürészekben). Ez ellen legczél-
szerübben poi szívókkal, helyes szellőztetéssel védekezhetünk. 

A farakodókban preventív intézkedés gyanánt fontos az egyes 
tömbök közötti tüztávok betartása. Ez nagyobb kell hogy legyen 
a lágyfánál, kisebb lehet a keményfánál. 

Végül Schwarz dr. könyve nyomán közli azon hőfokokat, 
amelyek a faipar keretében előfordulnak és a tüzek keletkezésé
nek lehetőségét mintegy indokolják. 

A hőfok átlaga: 
a fa közvetlen szárításánál 60—100 fok, 
a forró léggel való száritásnál 130 fok, 
a kátrányolajjal való impregnálásánál 100—160 fok, 
a fának faanyaggá való főzésénél 150—170 fok, 
a czellulozévá való főzésénél 160—180 fok, 
ugyanaz kálcziumszulfittál 118 fok, 
fürészporból való műfa készítésénél 60—200 fok, 
a faeczet desztillálásánál 300—500 fok, 
világitógáznak a fából való készítésénél 700—850 fok, 
a fa elszenesitése pirszénné 160—270 fok, 
a fa elszenesitése fekete szénné 270—430 fok, 
a fa teljes elszenesitése 1200—1500 fok, 



szénsavfejlesztés a faszénből 375—800 fok, 
szénoxidfejlesztés a faszénből 950—1100 fok, 
a gyufa fájának szárítása 30 fok, 
a ház tetőszerkezetének elégésénél 1300 — 1400 fok, 
a fényezőkemenczében 50—75 fok, 
a faszurok-lakk olvadása 50—280 fok, 
a lenolajnak firniszhez való felforralása 200—400 fok, 
a lakk, firnisz szürőanyagának önhevülése 138—300 fok, 
a faszurok-olaj forrpontja 200 fok, 
a faszurok-olaj gyulékonysági foka 130 fok. 

Taplóhiány Olaszországban. A budapesti kereskedelmi- és ipar
kamara megkeresése folytán erdőbirtokosaink figyelmét felhívjuk 
arra a körülményre, hogy a nyers fatapló iránti kereslet különösen 
Olaszország részéről oly nagy, hogy a nagyarányú szükségletet 
Horvát-Szlavonország nem képes fedezni. Amennyiben erdőbirtoko
saink érdekelve vannak ez ügyben, taplóminták beküldése mellett 
lépjenek közvetlen érintkezésbe a nemzetközi szállítmányozási tár
saság Oondrand Testvérek r.-t. fiumei fiókjával. 

Halálozás. Palkó Antal m. kir. erdőmérnök f. hó 3-án, éle
tének 43. évében Budapesten elhunyt. Béke hamvaira! 

c>? e J * ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A személyem körüli magyar minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére Kócsy János főerdőtanácsosnak, az 
erdészet terén kifejtett hasznos szolgálata elismeréséül, III. osztályú vaskorona
rendemet díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1910. évi szeptember hó 14-én. 

FERENCZ JÓZSEF s. k. 
QRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 



A személyem körüli magyar minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére Simenszky Kálmán nyugalmazott 
főerdőtanácsosnak sok éven ál teljesített hű és hasznos szolgálata elismeréséül 
Ferencz-József-rendem tiszti keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1910. évi szeptember hó 19-én. 

FERENCZ JÓZSEF s. k. 
GRÓF KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY s. k. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kriska Sámuel m. kir. segéderdő
mérnököt a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében az építésvezetői teendők 
ellátásával bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Mamira József m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Kőhalomra az ottani m. kir. járási erdőgondnoksághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Niederland Rezső m. kir. segéderdő-
rnérnököt beosztotta szolgálattételre a beszterczei m. kir. erdőhivatalhoz. 

* 

A vallás- és közokatásügyi m. kir. miniszter Klausberger Károly közalapít
ványi kir. erdészt Budapestről Telkire helyezte át s megbízta az ottani erdő-
gondnokság kezelésével. 

* 

Vaszary Kolos herczegprimás urad. főerdőmesterét, Csupor Istvánt erdő
tanácsossá nevezte ki. 

* 
Qyőry Teréz grófnő kisperkátai urad. erdőgazdaságához Farkas István 

erdészé neveztetett ki. 

ú& ú£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesitett befizetések 1910. évi szeptember hóban. 

A röviditések m a g y a r á z a t a : 

Alapítványi kamat _ = ak. 
Alapitványi töketörlesztés = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Bedő Albert alapitvány = BAa. 
Bükktiizifa romlása stb - == Btr. 
Egyéb bevétel... — — _ _ = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése . . . . . . — = Ecs. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi-

téstan) I. kötet . . . = Eép. 1.1. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, 

vasút- és hidépitéstan) = Eép. II. 
Erdészeti Qéptan _ = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei— — -= E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti Nyereségszámitástan — Enyt. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár — Npt. 
• Erdőn czimü lap - — — Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás .. . . . . — = Ebt. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás — = Eét. 
Erdőőr — _ . = Eő. 
Erdőrendezéstan . . . - — Rz. 
Erdőrendezéstan (fekete) — - Rzf. 
Erdő berendezések — Eb. 
Erzsébet királyné alapitvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai . . . — = Ék. 

Fából készült czukor és alkohol — = Fcza. 
Hazánk házi faipara (Oaul Károly) = FI. F . 
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ée. 
Hirdetési dij az E . L. .. . . . . — — hd. 
Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij = kid. 
Készpénzalapitvány — k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése — Kft. 
Lakbér .. . — — — — lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Legelő erdők (Földes J . ) — = F L . 
Legelő-erdők berendezése ... . . . . . . = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár — EOT. 
Népszerű növénytan . . . _ = N- Nvt. 
Ő Felsége fénynyomatu arczképe— = OFa. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség - = pk. 
Rendkiviili bevétel — = rb. 
Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Tagsági dij = td. 
Tangens-táblázatok ... = Tt. 
tir. Tisza Lajos-alapitvány = TLa. 
Titkári nyugdijalap - — — — t. _ny. ft. 
Tölgy és Tenyésztése — — — Töt. 
Vadászati ismeretek kézikönye = Vik. 
Wagner Károly alapitvány— — WKa. 

Acsuva község hd. 57.95. Adorján testvérek Eő. 6.—. Ajlay Sándor hd. 
40.—. Alsóapsai közbirt. hd. 38.05. Alsószinevéri v. urb. hd. 26.05. Albrich 
Gyula td. 16.—. Bund Károly tnya. 26.—. Bajnóczi József td. 16. — , pk. —.35. 
Bóna Endre td. 4.—. Bedő Zoltán td. 16.—. Berényi György hd. 16.55. Bocsát 
Valér ld. 4.—, pk. —.10. Bácher Adolf td. 48.— . Barczarozsnyó község hd. 
16.15. Bilinkovics József Sz. 1.50. pk. —.45. Bánffyhunyadi főszolgabíró hd. 
21.85, áb. 21.85. Bihaly és tsa E. L. 1.— . Bogács község hd. 42.55. Braxatoris 
Zoltán td. 16.—. Beszterczei erdőig, hd. 45.55. Csuhanda Péter Eő. 6.—, pk. 
—.55. Czibere József Sz. 1.50, pk. —.50. Csorna Gusztáv td. 8.—. Özv. 
Domokos Sándorné ak. 8.—. Díváid Béla att. 5.—. Dénes Zoltán td. 16.—. 
Gróf Erdődi I. urad. hd. 5.28. Erdőre 107.41. Filó János Sz. 4.80. Frits Gyula 
td. 8'—. Fodor Lipót hd. 44.—. Földmiv. min. hd. 296-95. Felsőőri főszolg. 
hd. 15-85. Guarry Kálmán td. 4.—. Grill K. npt. 3.—. Gömöri faipar r.-t. td. 
16.—. Glüger Antal 3.20. Günther József td. 16.—. Gerő Lajos Eő. 6.—. Guraró 
község hd. 88-55. Gyuga János npt. 3.—, pk. —.45. Halász Géza td. 20.—. 
Holczmány község hd. 49.45. Ifj. Horváth József Eő. 6.—, pk. —.55. Hajdú 
Rezső ak. 4.—. Hahn urad. erd. hd. 6.95. Hoffmann Dezső td. 16.—. Haderiik István 
Eő. 6.— , pk. —.55. Hors János npt. 2.—, pk. —.45, Tt. 1 —. Horváth Imre 
npt. 2.—, pk. 45.—. Iltyü István Eő. 6.—, pk.—.55. Jeszenszky Ferencz td 6.—. 
Jureczky Mór td. 16.—, pk. —.35. Kovássy Kálmán td. 5.—. K'szely Gyula td. 16.—. 
Kisgérczei körjegyzőség hd. 33.90. Korbely Samu Gtn 5.—, pk. —.45. Kreutz József 



Eő. 6.—, pk. —.55. Kovács Aladár ak. 9 . - . Kutasi Béla Eép. 1/1., 1/2., II., 34.40. 
H. Káiász István, mint Imre jogutódja ak. 20.—, pk.—.35. Kónya Elek Eő. 6.—, 
pk. — .55. Libohorszky József tnya. 3.—. Lange Pál ak. 16.—. Lyachovich Ákos hd. 
41.65. Liptóujvári szakiskola Eő. 120.—, pk. 2.50. Löwy M. npt. 2.—. Maller László 
npt. 2 . - , pk. —.45. Dr. Mihályi János hd. 33.55. Náray Lajos td. 16.—, pk. —.35. 
Németh István td. 16.—, pk. —.33. Nagy Pál td. 48.—, hd. 3.75, Prk. 8.62. 
Nóvák János npt. 2.—, pk. —.45. Neuhöfer Sohn hd. 10.50. Ondrus Qyula 
td. 8.—. Persián Iván lb. 53.—. Pátria nyomda hd. 27.—, Eő. 12.—. Özv. Pru-
zsinszky K.-né att. 10.—. Puksa Endre td. 27.—, 8.—. Pálfy Mór ld. 4.—. 
Resinár község hd. 45 -35. Rácz Imre td. 16.—. Rényi K. npt. 3.—. Romocsafalva 
község hd. 41.65. Rényi K. Eő. 6.—. Selmecz város hd. 26.35. Stentáné-Rabcsányi 
Vera áb. 22.—. Simonify Qyula td. 16.—. Szadeczky Miklós td. 16.—. Szántó 
Mihály Eö. 6.—, pk. —.12. Steller Ede td. 4.—. Tüköry urad. Ő. f. a. 16.—, 
Ecs. 16.—, pk. —.36. Ungvári főerdőhiv. E. L. 11.12. Unti György ld. 2.—. Vísnjic 
Milán td. 1 6 . - . Vallás min. hd. 50.15. Wocher Jenő td. 16.—. Gróf Zichy-Meskó J . 
urnd. hd. 7.35. 

ú% ú% <3& 



A r a n y é r e m , parist 

v i lágkiá l l í tás 1900. Egyetemes tíusszóla-műszereket 
és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

mérőaszta lokat és távcsöves vonalzó-
Hat, valamint mindennemű mérőeszközt 
készit a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

flkaczió biztosítása mellett 

N E U H Ö F E R É S FIA 
cs. és k i r . udva r i műszerészek 

W I P N r a k t a r :
 Kohlmarkt 8. 

VllLll gyár:V.,Hartmanngasse5. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javítások ée átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban és leg- , 
gyorsabban eszközöltetnek. — JlP 
Szállítás kívánatra magyar ezé- — 
gek utján is lehetséges. (1. XII. 10) 

Faeladás . A boszniai és herczegovinai országos kormány 
„Bugojno" erdőgondnokság „Toeila" nevü erdőterületén hozzá
vetőlegesen 55 .000 köbméter fenyőhaszonfában megállapított fa
mennyiséget tövön, versenytárgyalás utján eladja. 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1700 korona bánat
pénzzel ellátott, lepecsételt, Írásbeli ajánlatok, melyek csak az eladásra 
kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 1910. évi 
november hó 10-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be az alulirt 
országos kormánynál. 

Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1910. évi XX. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

— 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

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

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



L-AMGFELDER V. ] 
SEPtSYM ÉS VASÖNTÖDE 

B U D A P E S T 
T E L C F O H 5 - 2 3 VAST M - 6 9 

KERETFURESZEK 
FAMEGMUNKÁLÓGÉPEK 
TELJES FŰRÉSZTELEP 

BERENDEZÉSEK. 

(2. IX. 7.) 

Az erre vonatkozó részletes hirdet
mény, az ajánlati minta, valamint a 
versenytárgyalási feltételek az országos 
kormánynál, Sarajevóban megtekint
hetők, hol kívánatra szóbeli tájékozta
tások is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi szeptember 
hó 1-én. 

A boszniai és herczegovinai 
(5. III. 3.) országos kormány. 

Alerdészi állás betöltendő báró 
Springer Gusztáv vágvölgyi uradal
mában. Pályázhatnak oly magyar hon

polgárok, kik erdészeti iskolát végeztek, néhány évig gyakor
latilag már működtek, a magyar, német és tót nyelvet birják. 
Ajánlatok uradalmi jószágigazgatósághoz, Bucsány (Nyitra megye) 
küldendők. (3. III. 3.) 

Faeladás. 147603/1V/D/2. sz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány a Cajnícai járásban fekvő, alább megnevezett 
erdőterületeken hozzávetőlegesen megállapított famennyiséget tövön 
versenytárgyalás utján eladja. 

Az 
eladás 
tárgyá

nak 
száma 

Erdőterület 

I. és II. 
osztályú 
lucz- és 
jegenye
fenyő

haszonfa 

Bükk-
haszonfa 

Gravitál 
a követ
kező vas
úti vonal 

felé 

Lefektetendő 
bánatpénz 

Az 
eladás 
tárgyá

nak 
száma 

I. és II. 
osztályú 
lucz- és 
jegenye
fenyő

haszonfa 

Gravitál 
a követ
kező vas
úti vonal 

felé 
koronákban 

Az 
eladás 
tárgyá

nak 
száma 

k ö b m é t e r 

Gravitál 
a követ
kező vas
úti vonal 

felé 
koronákban 

1. Kovac planina 
und Stakorina I. 117.000 31.000 | Sarajevo 

keleti 
vasút 

3.300 

2. Kovac planina 
und Stakorina II. 236.000 88.000 

| Sarajevo 
keleti 
vasút 5.900 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt írásbeli ajánlatok, melyek csak a fent nevezett 
egy-egy erdőterületben eladásra kiirt egész famennyiségre vonat-



kozhatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 24-én, délelőtt 10 óráig 
az alulirt országos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékozások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi augusztus hó 24-én. 

(4. III. 3.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 

Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány az 
alant megnevezett, a konjiczai járáshoz tartozó erdőségekben levő 
hozzávetőlegesen megállapított famennyiségeket tövön, írásbeli 
versenytárgyalás utján eladja és pedig: 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

Erdőség 

I. és II. 
osztályú 

jegenyefenyő 
haszonfa 

I. és II. osz
tályú fekete-
és jegenye

fenyő 
haszonfa 

Bükk 
haszon-
és tűzifa 

Vasúti 
állomás, 
mely felé 

a fameny-
nyiségek 
gravitál

nak 

Leteendő 
bánatpénz 
koronák

ban 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

Erdőség 

t ö m ö r k ö b m é t e r 

Vasúti 
állomás, 
mely felé 

a fameny-
nyiségek 
gravitál

nak 

Leteendő 
bánatpénz 
koronák

ban 

I. Reöica 2139 — — Ostrozac 160 

II. Prenj-
Qlogovo — 16.070 50.930 Prenj 1400 

A zárt írásbeli, 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt 
bánatpénzzel ellátott ajánlatok, melyek csak egy-egy erdőterület 
összes eladásra kerülő famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 1910. 
évi november hó 14-én délelőtt 10 óráig az országos kormánynál 
nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, ajánlati minta és a 
versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál Sarajevóban 
tekinthetők meg, hol megkeresés esetén szóbeli tájékoztatások is 
adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 5-én. 

(6. III. 3.) A boszniai és herczegovinai országos kormány. 



I Kitűnő minőségű kocsá- I j i l f i u m ^ l v l v l l t 
I nyos és kocsánytalan * * * l 9 j F " l a l l l l U I i H ke-petégí" jegenyefen yőmagot, 

09 tűlevelű,lomblevelű gyümölcsmagvakat 

I Több millió saját nevelésű t ű l e v e l ű , l o m b 
l e v e l ű c s e m e t é t , u d í s z f á t , : : s o r f á t , 
g y ű m ö l c s v a d o n c z o t párosításhoz. C s i -

. c s ó k á i , v a d g e s z t e n y é t vadetetésre szállít: 

H FARAGÓ BÉLA 

H H i r Á r j e g y z é k e t s z í v e s e n k ü l d ö k ! 
fS?! (9. IV. 2.) 

1 
1 

C S Á S Z Á R I É S K I R Á L Y I 
;; U D V A R I S Z Á L L Í T Ó , 

Faeladás. A boszniai és herczegovinai országos kormány az 
alant megnevezett, a „Kotor-Városi" és „Travniki" járásokban 
fekvő erdőségekben hozzávetőlegesen megállapított famennyisége
ket tövön versenytárgyalás utján eladja és pedig: 

Az el
adási 
tárgy 
száma 

Erdőterület 

Vrbanja és 
Bjela 

Ugar 

és II. osz
tályú jegenye-
és luczfenyő 

haszonfa 

Bükk 
haszonfa 

k ö b m é t e r 

Vasúti vonal, 
mely felé a 
famennyi

ségek gravi
tálnak 

1,022.000 

842.000 

574.000 Csász. és kir. 
katonai vasút 
„Banjaluka-
Doberlin" 

Leteendő 
bánatpénz 
koronában 

19.000 

9.600 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett 
egy-egy erdőterületnek eladásra kiirt, egész famennyiségére szól-



hatnak, legkésőbb 1910. évi október hó 29-ig délelőtt 10 óráig 
az országos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban tekinthetők meg, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 

Sarajevo, 1910. évi szeptember hó 5-én. 

(7. III. 3.) Bosznia és Herczegövina országos kormánya. 

Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy előjegyzéseket 
horvát-szlavón származású vető-tölgymakkra, őszi szállításra 
már most elfogadok és legolcsóbb árakat, vafemint kifogástalan 
kiszolgálást előre is biztosithatok. Ooldschmidt Lipót 
(8. II. 2.) Fiume (ezelőtt Sziszeken). 

U r i r u h á k k é s z í t é s é h e z v a l ó 

JÓ BIÜNNI POSZTOT ÉS LODENT 
l e g j u t á n y o s a b b g y á r i á r a k o n szá l l í t 

LTZLER é s DÓSTUL, Ü r ü n n 

V V T F R . S c h w e d e n g a s s e 5 / z . <s*ss* 
Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói. 

A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel jár. 
Dus mintagyüjtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve. 

S&e&^ff? Magyar levelezés. -S5V4a«S5VSá0 
(11. VI. 2.) 

Faeladás. 115514. sz. — A boszniai és herczegovinai országos 
kormány Kljuö erdőgondnokság határában fekvő Klekovaöa 
(Srnetica) nevü erdőterületéről 3000 (háromezer) bükktörzset, 55 cm 
mellmagassági vastagságtól (kéreggel együtt mérve) fölfelé, tövön, 
versenytárgyalás utján elad. 



Ezen bükktörzsek a természetben 1—3000. folyó számokkal 
vannak megjelölve. Köbtartalmuk hozzávetőlegesen 7265 m3 haszon
fára és 7615 m3 tűzifára van becsülve. 

Az egy koronás boszniai bélyeggel és 1200 K bánatpénzzel 
ellátott, a törzsenkénti árajánlatot tartalmazó Írásbeli zárt ajánlatok, 
melyeknek az eladásra kiirt összes törzsek számára kell szólni, 
legkésőbb 1910. évi november hó 19-én délelőtt 10 óráig az orszá
gos kormánynál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, valamint az ajánlati 
minta és a versenytárgyalási feltételek az országos kormánynál 
Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájékoztatások 
is adatnak. 
(10. III. 2.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Ajánlat sorfáknak való piramis nyár-, kanadai nyár- és kőris-
suhángok szállítására. A suhángok magassága 3—4 m. Gyönyörű, 
egészséges növés. Aruk gondos csomagolással együtt ab vasút
állomás Dárda, vagy hajó Apatin 50 fillér darabonként. Szállít
hatók őszszel vagy tavaszszal. 
(12. II. 2.) Főhgi erdőgondnokság Tökös-puszta, 

u. p. Bellye (Baranya vm.). 

Bükkműfaeladás az erdőben tövön. 18284/1910. sz. — Az 
erdőben tövön való eladásra kerül a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal 
kerületéhez tartozó erdőgondnokságokban a fennálló törvényes 
rendelkezések szerint az 1911—1915. években kihasználható vágás
területeken a vevő által saját költségén kitermelendő öt évi bükk-
műfahozam, mi iránt Zsarnóczán az erdőhivatal tanácstermében 
folyó évi október hó 28-án délelőtt 10 órakor Írásbeli zárt aján
latokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverés fog tartatni. 

Kikiáltási egységárak: 
Az I. értékosztályba sorozott erdőkből m3 5 K 50 f. 
A II. „ „ „ m3 4 K 70 f. 
A III. „ „ „ m3 3 K 70 f. 
A IV. „ „ „ Í Í ' 2 K 50 f. 

Bánatpénz 3000 (háromezer) korona. 



Árverési hirdetmény. 439/910. sz. — Az ungvármegyei 
Mércse községben a m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 1910. 
évi január hó 8-án kelt 117709/I/A—2/1909. sz. rendeletével a 
mércsei volt úrbéresek tulajdonát képező erdőbirtok I. tag 2/a 
osztagának 25"1 kat. holdján kihasználásra engedélyezett és 1460 
ürm3 I. a. 1461 ürm3, II. a. bükktüzifára becsült fatömeg Mércse 
községben a gk. iskola helyiségében f. évi november hó 3-án d. e. 
11 órakor zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 3285 korona 75 fillér. 

Bánatpénz 330 korona. 
Szabálytalanul beadott írásbeli ajánlatok tekintetbe nem vétet

nek s a szabályszerű Írásbeli ajánlatok is csak a szóbeli árverés 
megkezdése előtt adhatók be. 

A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a becs
jegyzék a nagybereznai m. kir. járási erdőgondnokság irodájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Nagyberezna, 1910. évi szeptember hó 28-án. 

(14) M. kir. járási erdőgondnokság. 

Faárverési hirdetmény. 134/1910. ki. sz. — Ugocsa vár
megye Salánk község elöljárósága 1910. évi október hó 20. nap
ján délelőtt 9 órakor kezdődő és „Hosszumocsár" nevü erdő
részben a helyszínén tartandó nyilvános szóbeli árverésen eladja 
Ugocsa vármegye közig, erdészeti bizottságának 1341—1909. sz. 
határozata alapján a község erdeje 5., 7. és 9. számú részletein 
található túlkoros és száraz tölgyfákat tövön, törzsenként. 

A vonatkozó árverési és szerződési feltételek a zsarnóczai 
m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve 
azok az érdeklődőknek az erdőhivatal által kívánatra meg is kül
detnek. 

Ugyanott kaphatók az írásbeli ajánlatokhoz használható űrlapok 
és borítékok. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Vevő a vételárat azonnal készpénzben kifizetni tartozik. 
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Az árverés eredménye 

azonnal jogerőssé válik. A megvett fa az erdőből 1911. évi február 
hó végéig kiszállítandó. 

A részletes árverési feltételek a beregszászi m. kir. állami 
erdőhivatalnál, az annak alárendelt nagyszőllősi m. kir. járási erdő
gondnokságnál és Salánk község irodájában naponta 11—12 óra 
között megtekinthetők. 
(15) Községi elöljáróság. 

Tele fon 
Minden
n e m ű 

Telefon 
135—16. 

Minden
n e m ű rönkfát és faanyagot, 135—16. 

v a l a m i n t nyersfabotokat S ! í 8 nyersfabotokat S ! í 8 

r A i w n i r . Y , w 

Sürgöny- BUDAPEST, v . , MÉRLEG -u . 2 . (Gresham-palota). Stirgöny-

„Bandellno" Erdőket, faanyagokat k í v á n a t r a m e g t e k i n t e k . 
(16. X X I V . 1.) 

czim: 
„Hanlellno" 

Gróf Feste t ics Tassilo úr ő nagymél tósága keszthelyi ura
dalmában egy azonnal elfoglalható erdőgyakornoki állásra pályá
zat hirdettetik. 

Javadalmazás: Egyezerhatszáz (1600) korona készpénz, egy 
bútorozott szoba fűtés és világítással. 

Megkívántatik erdészeti főiskolai képzettség, felmérésben és 
rajzolásban jártasság és a vadászat iránti előszeretet. 

A gróf úr ő nagyméltóságához czimzett kérvények alulirt, 
grófi főtitkári hivatalhoz czimzett borítékban Keszthely (Zala megye) 
küldendők. 
(17) Gróf Festetics Tassilo ur ő nagyméltósága 

főtitkári hivatala. 

Tölgymakk. 125 métermázsa kocsánytalan tölgymakk Quercus 
seniliflora és 75 métermázsa kocsányos tölgymakk Quercus pedun-
culata jó csiraképes minőségben megvételre kerestetik. 

Ajánlatok Junghans E. erdőgondnoksága czimére Lunkaszprie, 
u. p. Dobrest, Bihar megye intézendők. (18. II. 1.) 



Árak jutá
nyosak ! Kizárólag magyar ipar és termelés Árak jutá
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Arak jutá
nyosak ! A kontinens első és e szakmában legnagyobb vállalata Árak jutá

nyosak ! 

Fenyő, bükk és juhar mű- és tűzifa értékesítése tövön. 
84082/I /B/3. sz. — A szusáki kir. erdőhivatalnak alárendelt ljesz-
kováci, skarci, brlogi, krasznói, koszinji, karlobagói, goszpicsi és 
udbinai kir. erdőgondnokságok rendes évi vágásaiban kijelölt 
jegenye-, lucz- és erdeifenyő, valamint bükk- és juhartörzseknek 
mintegy 40.Q14 m3 fenyő- és 21.598 m3 bükk és juhar épület- és 
műfára, továbbá 46.290 m3 bükk- és juhartüzifára becsült és 
összesen 274.339 korona kikiáltási árral megállapított faanyagnak 
25 tételben tövön való eladása czéljából a szusáki kir. erdőhivatal
nál f. évi november hó 21-én délelőtt 11 órakor kizárólag zárt 
Írásbeli ajánlatok utján történő versenytárgyalás fog tartatni. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
Ajánlatok csakis tételenként tehetők. 
A koszinji erdőgondnokság kerületében lévő stirovacsai gőz

fürész is még a folyó évben fog bérbeadatni. 
Bővebb felvilágositást a szusáki kir. erdőhivatal s a fentemiitett 

kir. erdőgondnokságok nyújtanak. 
Budapest, 1910. év október havában. 

(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



F e n y ő h a s z o n f a e l a d á s tövön és termelt állapotban. 
84567/1910 I /B / l . sz. — A tótsóvári erdőhivatal kerületébe tartozó 
szomolnoki erdőgondnokság „B" gazdasági osztálya 1911—1915. 
5 (öt) évi, javarészt fenyő-, kisebb részben juhar-, kőris- és szilfa
termésének értékesítése iránt zárt írásbeli versenytárgyalás lesz. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1910. évi november hó 3-án délutáni 
5 óráig nyújtandók be a tótsóvári erdőhivatalnál, ahol azok november 
hó 4-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak fölbontatni. 

Az ajánlatok a kikiáltási árakon fölül egész és tized száza
lékokban számokkal és betűkkel kiírva az összes fanemekre és 
választékokra nézve ugyanazon százalékokban teendők. 

Bánatpénz 3000 korona. 
Az árverési általános és részletes föltételek, mely előbbiben 

a kikiáltási árak is részletezve vannak, továbbá ajánlati űrlap és 
boríték folyó évi október 15-től a tótsóvári erdőhivatalnál és a 
szomolnoki erdőgondnokságnál átvehetők. 

Budapest, 1910. évi október hóban. 
(21) Földmivelési miniszter. 

Faárverezési hirdetmény. 5006/1910. sz. — Rimafürész köz
ség tulajdonát képező Zverenicz nevü erdőrészben az 1905 — 1914. 
évekre esedékes, mintegy 274 kat. hold kiterjedésű vágásterületeken 
törzsenkénti felvétel alapján megbecsült 6064 ürköbméterhez bükk-
tüzifakészlet Rimafürész községházánál 1910. évi deczember hó 
1-én d. e. IOV2 órakor nyilvános szó- és írásbeli árverezésen el 
fog adatni. 

A becsérték mint kikiáltási ár 6670 korona 40 fillér, azaz hatezer
százhetven korona negyven fillér. 

A szerződési időtartam 1912. évi márczius hó végén jár le. 
Az árverés érvényességéhez felsőbb jóváhagyás szükséges. 
Az Írásbeli zárt ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe, ha: 
a) a hirdetményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be; 
b) tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is 

kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget; 
c) az ajánlat szövege, valamint annak boritéka kivül az érté

kesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését „Ajánlat Rimafürész 
község erdejében értékesítendő fatömegre" tartalmazzák; 



d) lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel ellátva adat
nak be ; 

e) tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árvere
zés és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
aláveti; 

f) bánatpénzképen a megajánlott összegnek legalább 1%-át 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban tartalmazzák; 

g) ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó posta) világosan kiolvasható. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek Nyustyán a főszolga

bírói hivatalnál és a m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Nyustya, 1910. évi október hó 8-án. 
(23) A főszolgabíró. 

Vasúti tölgytalpfaeladás. 4246/1910. sz. — A lugosi m. kir. 
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1910. évi október hó 31-én 
délelőtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlatokkal kapcsolatosan meg
tartandó szóbeli versenytárgyalás utján eladás alá bocsáttatik: 

1. Afacseti vasúti állomás melletti raktárban 2190 darab Góliát 
és 2294 darab Normál vasúti tölgytalpfa. 

2. A pancsovai erdőgondnokság kerületében levő vojloviczi 
faraktárban 178 darab Góliát, 101 darab Normál és 101 darab 
1-60 méteres Ill-ad rangú vasúti tölgytalpfa. 

Kikiáltási ár darabonként: a Góliátért 4 korona 42 fillér, a 
Normálért 4 korona 11 fillér, a Ill-ad rangúért 95 fillér. 

Bánatpénz: a megajánlott egységár és a darabszám szorzatá
nak 20%-a . 

Ajánlat teendő raktáronként és talpfanemenként külön-külön 
a kimutatott egész mennyiségre. 

Az árverési és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál, továbbá a facseti és pancsovai erdőgondnokságoknál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Az ajánlathoz használandó űrlapok (ajánlat és boríték) a lugosi 
erdőigazgatóságnál díjtalanul adatnak ki. 
(22) M. kir. erdőigazgatóság. 



Faeladási hirdetmény. 2413/910. sz. — A volt 13 számú román-
bánsági határőrezredből alakult vagyonközség részéről közhirré 
tétetik, hogy az orsovai erdőgondnokságnak a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium 35376/907. számú rendeletével jóváhagyott ideig
lenes üzemtervében az 1915. év végéig kihasználásra előirt, Tisovica 
község határában fekvő „C" üzemosztály X . vágássorozat III. tag 
2. 3. és 4. valamint IV. tag 1., továbbá a IX. vágássorozat IV. 2. és 
2., valamint V. tag 1. és 2. számú, összesen 528*65 kat. holdat kitevő 
osztagain előforduló 8996 m3 tölgy, 8000 m3 bükkhaszonfára és 
31.660 m3 tölgy- és bükktüzifára becsült összes fatömeg tövön zárt 
Írásbeli ajánlatokkal egybekötött versenytárgyalás utján eladásra 
kerül. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy a szabályszerűen kiállított 
és 20.000 (húszezer) korona bánatpénzzel felszerelt ajánlataikat 
a vagyonközség erdőhivatalához Karánsebesen 1910. évi november 
hó 21-én délelőtt 11 óráig annál inkább nyújtsák be, mivel bánat
pénz nélkül, elkésve érkezett és távirati uton benyújtott ajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak. 

Az ajánlatokban az eladásra kiirt összes fatömegért megajánlott 
tőár számokkal és betűkkel tisztán és kétséget kizáró módon kiírandó 
és az ajánlattevő ajánlatában kijelenteni köteles, hogy a részletes 
faeladási feltételeket, melyek alulírott hivatalnál, valamint a vagyon
község orsovai erdőgondnokságánál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők, ismeri és magát azoknak minden tekintetben feltét
lenül aláveti. 

Karánsebes, 1910. évi október hó 11-én. 
(24) A volt 13 számú román-bánsági határőrezredből 

alakult vagyonközség erdőhlvatala. 

Tölgyfaeladás az erdőben tövön. 82920/1910. sz. — A zsar
nóczai m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1910. évi november hó 
23-án délelőtt 10 órakor kezdődő, Írásbeli zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen eladásra kerül az erdőben tövön 
a garamrévi, geletneki, jalnai, körmöczbányai és selmeczbányai 
m. kir. erdőgondnokságok kerületében az 1910—1911. években 
való kihasználásra kijelölt és 12 eladást csoportba foglalt, mindössze 
10.575 darab 245.170 korona becsértékü tölgyfa. 



Az egyes eladási csoportokra vonatkozó részletes adatok, az 
azokra megállapított kikiáltási árak és bánatpénzek, valamint a 
vonatkozó árverési és szerződési feltételek a zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve azok 
az erdőhivatal által az érdeklődőknek kivánatra meg is küldetnek. 
Az Írásbeli ajánlatokhoz használható űrlapok és borítékok ugyan
ott kaphatók. 

Budapest, 1910. évi október hó 4-én. 

(25) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 
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