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Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület 
tanulmányútja. 

z osztrák birodalmi erdészeti egyesület tagjai, akiknek Buda
pesten történt üdvözléséről már beszámoltunk, szeptember 
hó 12-én a magyar államvasutak által rendelkezésre bocsátott 

két kényelmes Pullmann-kocsiban Vinkovczére utaztak, ahová 1—2 
órával előbb krajnai birtokairól már megérkezett elnökük, Auersperg 
Károly herczeg és jószágigazgatója, Hufnagl Lipót, a jeles erdészeti 
szakíró. A földmivelésügyi miniszter és az Országos Erdészeti 
Egyesület képviseletében a tanulmányúton résztvevő magyar urak
nak reggel a Lehrner-szállodában a reggelinél volt alkalmuk a 
herczegnek bemutatkozni, kinek magas, szikár alakját egyszerű 
tiroli vászonruha fedte. Barátságos, nyilt és egyszerű modorával 
mindjárt első pillanattól kezdve őszinte tiszteletünk tárgya lett, 
mely érzésünk az ut további folyamán mind mélyebb és mélyebb 
gyökeret vert bennünk. 

Nyolcz órakor külön vonat vitt a kincstári tölgyesek felé. 
A társaság legnagyobb része a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
által rendelkezésükre bocsátott német nyelvű útleírást (Excursions-
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führer) tanulmányozta, amelyben erre a napra vonatkozólag Havas 
József min. tanácsos a volt horvát-szlavón katonaőrvidék beruhá
zási alapjának történetét, Bokor Róbert főerdőtanácsos pedig a 
szlavóniai tölgyeseket ismertette. Az útleírás az összes megláto
gatott erdőgazdaságokról egyfelől általános ismertetést tartalmazott, 
másfelől pedig pontonként felsorolta és leírta az útközben meg
tekintett erdőrészeket vagy tárgyakat, miáltal az is kellően tájékozód
hatott, aki nem utazott a magyar kiséret egyik tagjával, tehát 
közelebbi szóbeli magyarázatban nem részesült mindig, amelylyel 
egyébként természetesen készséggel szolgáltunk. 

A szlavóniai tölgyesekről szóló leírásokból, amelyek magyar 
nyelven nem állanak rendelkezésünkre, t. olvasóinkat is érdekelni 
fogja néhány adat, amelyet rövid kivonat alakjában ide iktatunk. 

A vinkovczei kir. főerdőhivatal vezetése alá tartozó kilencz erdő
gondnokság területe 70.751 ha. Ebből az erdőterület 62.824 ha, 
melyből a Száva lapályán fekvő hires tölgyesekre 54.047 ha esik. 
A tölgyön kivül kőris-, szil-, hárs-, juhar-, gyertyán-, éger-, nyár
fák, füzek, sőt bükk is előfordul. Ez utóbbi fafajokat ott „fehérfa" 
néven foglalják össze. 

A gazdasági beosztás észak-déli és kelet-nyugati irányban 
vezetett nyiladékok hálózatából áll, amely 100 holdas tagokra osztja 
a birtokot. A korosztályok elosztása jelenleg a következő: 

1—20 éves 28.656 ha 
21—40 „ 16.966 „ 
41—60 „ „ 3.184 „ 
61—80 H 3.093 ff 

200 éven felül 2.148 „ 
Eszerint az erdőkincstár még 2148 ha öreg tölgyessel rendel

kezik, amely 1921-ig kerül kihasználásra. Ezen terület tölgyfa
készlete körülbelül 350.000 m%. A vagyonközségek birtokában még 
több a vágható korú tölgyes, melyek a piaczot még körülbelül 
két évtizeden át fogják nagyméretű tölgyfával ellátni. 

A kincstári erdőkben a korosztályok jelen eloszlásából követ
keztetve a főhasználat 1921. éven tul körülbelül 30 éven át szüne
telni fog. A jövő vágásforduló egyelőre 140 évre van tervezve. 

Az u. n. beruházási alap faállománya már elfogyott. Az osztrák 
yendégek által megtekintett vágások a beruházási alap utolsó 



vágásai s már a mult évben eladattak, de részben még tövön 
állottak. 

A beruházási alap története a magyar irodalomban összefog
lalóan ismertetve eddig tudtunkkal még nem lévén, Havas József 
min. tanácsos ur erre vonatkozó ismertetését tömör kivonatban 
ide iktatjuk: 

A volt horvát-szlavón katonai határőrvidék erdőségei a 
határővidék fennállása idején a hadügyminisztérium kezelése alatt 
állottak, használatuk azonban még a mult század 60-as éveiben is 
lényegileg a helyi szükséglet fedezésére szorítkozott. 

Ekkor azonban a hadügyminisztérium már komolyan foglal
kozott a nagyban való értékesítés kérdésével, különösen amidőn az 
1867. évi párisi kiállításon a szlavóniai tölgyfatermékek élénk 
érdeklődést keltettek. Az állami erdőbírtok akkor a Száva mentén 
még 77.000 ha volt, amiből csupán 18.000 ha volt fiatal és közép
korú, a többi ellenben 200—240 éves őstölgyes, körülbelül 3 millió 
tölgytörzszsel, melyek értékét akkor 45—60 millió forintra tették. 

1868-ban 30.000 hold erdőterületet jelölt ki a hadügyi kincstár, 
de az értékesítésre ekkor még nem került a sor, mert a horvát-
szlavón tartománygyülés kezdeményezésére a magyar országgyűlés 
1869. évi június hó 23-án felhívta a kormányt, hogy az eladáshoz 
csak akkor járuljon hozzá, ha előbb a határőrvidéki lakosság fa-
és legelőjogosultságai erdőterületben megváltatnak, ezenfelül pedig 
a rendes évi vágásterületet meghaladó értékesítés utáni jövedelem 
kizárólag a határőrvidék javára fordittatik. 

Igy történt aztán, hogy a horvát-szlavón határőrvidék lakos
ságából, a régi ezredbeosztásnak megfelelően alakított vagyon-
községek az 1871. évi június hó 8-án kelt királyi kézirat alapján az 
addigi állami erdők értékének felével felérő erdőbirtok tulajdonába 
jutottak, de azonfelül az állam tulajdonában maradó részből is 
30.000 holdnak faállománya (talaj nélkül) a határőrvidék kulturális 
czéljait szolgáló alap, az u. n. beruházási alap javára volt értékesítendő. 
Ennek az alapnak ügyeit egy Zágrábban székelő, az érdekelt 
tényezőkből alakított bizottság intézte, melynek elnöke a határőr
vidék polgárosítása óta a horvát bán. Az alap tulajdonát képező 
faállományok kezeléséért az államerdészet a jövedelmek egy száza
lékát kapta, a maradék pedig 5 6 2 / 3 % erejéig vasútépítési czélokra, 
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4 3 1 , 3 u / n erejéig ellenben más beruházásokra volt fordítandó; ez 
utóbbiak között szerepelt főként a Száva szabályozása, utak, temp
lomok, paplakok, iskolák építése, a Karsztnak vizzel való ellátása 
és erdősítése. 

A beruházási alap czéljaira kijelölt 30.000 hold erdőt 1871-ben 
egyszerre árverésre bocsátották, ajánlat azonban nem érkezett be. 
Az 1872. évi június hó 30-án megismételt ajánlati tárgyaláson 
ellenben egy konzorczium, melynek élén a Magyar Ált. Földhitel
intézet állott, 12 év alatt fizetendő 33,300.000 forintot ajánlott a 
30.000 hold faállományáért. A szerződés megköttetvén, a vállalat
nak az első évi vágásterület 2500 hold terjedelemben ki is jelöl
tetett s az a 2,775.000 forintot kitevő első részletet le is fizette. Ámde 
időközben beállott az 1873. évi pénzválság s amidőn a vállalat
nak a második részletet meg kellett volna fizetnie, ehelyett a szer
ződést felmondotta, amire tulajdonképen joga sem volt. 1874 
október 19-én kötött egyezség szerint a vállalat az első részleten 
felül 3,052.000 forint bírságot fizetett és a már átadott vágást 
1878 végéig köteles volt kitermelni. 

A fenmaradt 27.500 hold az alap korlátlan tulajdonában 
maradt és 1876-tól kezdve évről-évre, a lényegesen meghosszab
bított kihasználási időnek megfelelő vágásokban értékesíttetett, 
nyilvános árverés utján. 

Az alap jövedelmei 1910. év végéig a következők voltak: 

1874 végéig 2500 hold faállományáért 5,572.614 K 
Birság, kamat, agio 1874-bf n 7,224.227 „ 
1876—1885. években 9662 holdért ... 18,994.944 „ 
1886—1895. . 9796 . ... 32.484.552 „ 
1896—1900. » 3132 „ 11,831.231 „ 
1901—1905. „ 2989 „ ... 11.359.150 „ 
1906—1910. . 1921 „ 12,533 282 „ 

Összesen 30.000 holdért 100,000.000 K 
Legelőbérekből stb 268.864 „ 
Egyéb bevételek 12,453.895 „ 

Összesen . 112 722.759 K 

A holdanként elért ár tehát volt: 
1874-ben - — 2230 K 
1876-1885-ben . . . » 
1886—1895-ben -- — - 3 3 1 0 • 
18,6-1900-ban 3 7 7 8 ? 
1901—1905-ben - — 3 8 0 0 • 
1006—1910-ben 6 : i 2 1 * 



Eszerint az 1873. évi pénzválság hatása több mint egy év
tizeden át volt érezhető. 

A fenn kimutatott 1127 millió bevételből 1910. év végéig 
91'5 millió használtatott fel, még pedig: 

Kezelési költségekre 3,995.133 K 
Vasutak építésére 44,314.753 „ 
Utak és hidak építésére 20,487.525 „ 
Vízépítésekre 11,600.999 „ 
A Karszt vízellátására és nieliorácziókra... ___ 4,161.984 „ 
Karszterdősitésre és vadpatakszabályozásokra 3,133.638 „ 
Te nplomok és iskolák építésére ... ... . . . 3,313.031 „ 
Rendkívüli kiadásokra 506.328 „ 

Összesen . . . 91,513.391 K 

A kincstár tulajdonában maradt erdők értékesítése tudva
levően a beruházási alap vágásaihoz hasonlóan vágásonként és 
évről-évre tövön történik zárt írásbeli ajánlatok utján. Amint látni 
fogjuk, ez az eladási mód volt a Herkulesfürdőn tartott vándor
gyűlés alkalmával osztrák részről az egyetlen kritikai megjegyzés 
tárgya, amennyiben az egyik referens, Janka Qábor dr. a termelt 
állapotban való értékesítést megfelelőbbnek mondotta. Nagy Vincze 
erdőigazgató fejtette ki válaszként azokat a különleges körülményeket, 
amelyek az államerdészeti adminisztrácziót most, amidőn a szlavó
niai tölgyesek már fogytán vannak, arra inditják, hogy az eddigi, 
ma már teljesen kielégítő árakat biztosító eladási módot továbbra 
is megtartsa. 

Az 1911. évi vágások becslésénél a következő egységárak vétettek 
számításba: 

/ra3-ként 
Tölgy, fürészrönknek való 80 cm niellmagassági átmérőn felül 70.— K 

„ 80 cm átmérőig — — --- — — 50.— 
„ dongára való, 105 cm en felül . . . . . . . . . 45.— „ 

„ 81—105 cm - — ... - • 35.— „ 
„ „ „ 80 cm-ig - 25.— „ 

Kőris, fürészrönk . . . — ... . . . - - --- --- - - - • --- 30.— » 
i, épületfa... - ' . . . .- — 15.— » 

Szil, fürészrönk . . . . ... - — ~- -- 25.— » 
„ épületfa -.. . . . -.. — .- - ... — --- -- -- — — — 15.— » 

Juhar-, hárs-, gyerlyánműfa ... — - . . . — 15.— » 
Nyár-, éger-, nyir- stb. fürészrönk ... — ... . . . — —- --- 15.— « 

„ „ „ . épületfa... - : — - 8.— „ 
Tanninoyártásra szolgáló fa (hulladék) 2.55 ., 
Tűzifa — - - ürm? 0.55—2.10 „ 



Az 1910. évben elért tényleges árakból a tölgyre nézve a 
következő egységárak származtathatók le : 

Rönkfa 81 cm-tn felül ... 112 K nfi-\éiü 
81 . alul . . . 80 „ 

Dongafa 105 cm-tn felül ... _.. — 72 • ,, 
81—105 cm között 56 . 

„ 81 cm-tn alul „•. . . . . . . ... 40 „ „ 

Ezeket az adatokat olvasgatva jutottuk el addig, ahol a vasut-

Auersperg Károly herczeg a szlavóniai tölgyesekben. 

vonal a kincstári erdőterületbe lép. Élénk figyelemmel kisérték 
innen kezdve vendégeink a kétoldalt elterülő 20—30 éves sürü 
fiatalosokat. Vonatunk végig vitt majdnem a kincstári terület déli 
határáig, ott Vrbanje és Drenovcze között a nyilt pályán megállt 
s a társaság kiszállt. 

A Radisevo erdőrész részben gyéritett, részben még érintetlen 
30 éves fiatalosait tekintettük meg. Körülbelül a 30 éves kor az, 
amelyben a mai értékesítés viszonyok között a szlavóniai tölgyesek
ben a gyérítések kezdetüket vehetik. A megtekintett területek azt 
bizonyítják, hogy korábbi beavatkozásra nincs is nagy szükség, 



a tölgy ezen a neki kiválóan megfelelő termőhelyeken a többi, 
őt eleinte elnyomással fenyegető fafajok közül sudár szálként 
kiküzdi magát és a 30 éves korban végzett első gyérítés elég 
korai ahhoz, hogy a némileg visszamaradó tölgyek is még 
megmentessenek, ha az elegy-
arány szabályozása czéljából 
reájuk szükség van. 

Minthogy eddig a vidék 
lakossága fával bőven el volt 
látva, a gyérítések utján nyer
hető gyengébb választékok 
iránt kereslet nem volt. Legújab
ban azonban, amióta a vagyon-
községek koros faállományai is 
fogytán vannak, a népesség 
szívesen veszi a gyéritési fa
anyagot is s pl. a nyárfát kezdi 
épületfának használni. A gyé
rítéseket, amelyeknél elsősor
ban a lágy fanemeket szedik 
ki, házilag eszközölteti a fő
erdőhivatal, ügyes erdei mun
kásokban azonban még nagy 
hiány észlelhető s azonfelül az 
ottani munkások megbízhatat
lanok, szeretnek többet vágni, 
mint amennyi kijelöltetett, vagy 
magas tuskókat hagynak. 

Minthogy az óriási terje
delmű fiatalosok ápolása a 
főerdőhivatal egyik legfőbb
feladata a jövőben, a megfelelő munkástörzs nevelése igen 
jelentőséggel bir. 

Az 1910. évben 667 m3 épületfa és 20.110 ürm3 tűzifát nyertek 
gyérítés utján, amelyekért 51.959 K folyt be apró részletekben való 
árverés mellett. 

A megtekintett gyérítésekben a tölgy addigi 0 - 3—0 - 4 elegyaránya 

Szlavónia tölgyeseiből. 

nagy 



a gyérítés után lényegesen emelkedik. Az egyik 46 ha nagyságú terüle
ten hektáronként 27 trp fatömegét gyéritettek ki. A faállomány a gyé
rítés után rendkívül kedvező benyomást tett s az osztrák szakemberek 
nem csupán a gyérítés szakszerű keresztülvitelét ismerték el, hanem a 
felújítás s különösen a tölgy felújításának teljességét és hatalmas fejlő
dését. A 30 éves korban a tölgy kevés helyen ér el 12—15 m magas
ságot, amilyet ott látni alkalmunk volt. 

Visszatérve a vonatra, az Vrbanjera vitt vissza, ahol rövid 
villásreggeli várta a vendégeket. Innen már kocsikon haladtunk 
fiatalosokon át a Soőna és Boljkovo erdőrészek kiválóan szép 
öreg tölgyeseinek még fenmaradt részeihez. 

Socna és Boljkovo! Bizonyos áhítattal emlegetik erdőgazdák 
és fakereskedők körében e neveket. Méltán! Még az a kevés 'is, 
ami a szlavóniai tölgyesek e virágjából visszamaradt, méltó csodá
latunkra, bizonyságául annak, mit teremthet kedvező körülmények 
között a természet zavartalan alkotó ereje. Nem teljes faállományok 
már azok, amelyek szemeink elé tárultak, mert a tölgyön kivül 
ott volt egyéb fafajok, az u. n. fehérfa már néhány év előtt ki
termeltetett. A gyéren álló tölgyóriások azonban annál jobban 
érvényesültek és minden oldalról jól szemügyre voltak vehetők. 
Néhány törzs le volt döntve, hogy méretei közvetlen méréssel is 
meg legyenek állapithatók. Osztrák vendégeink éltek is az alka
lommal és mérőszalaggal, átlalóval, magasságmérővel (utóbbit 
Guttenberg lovag használta) a legkiválóbb törzseket szor
galmasan méregették, bámulatuknak adva kifejezést az előttük 
szokatlan látvány felett. Legszebbnek részünkről a Boljkovo erdő
rész egyik törzsét Ítéltük, amely körülbelül 120 cm mellmagassági 
átmérő mellett 45 m magas. Nyílegyenes törzse 30 m magasságig 
teljesen ágtiszta és hibátlan. Valóban fájdalmas gondolat, hogy a 
természet e remeke is már halálra van ítélve, napjai meg vannak 
számlálva. Köbtartalma meghaladja a 20 ffz3-t, értékét lábon 
2000 K-ra lehet tenni. 

A megtekintett ké; vágásról a már említett útleírás a követ
kező adatokat tartalmazza: 

Szóéira erdőrészben 1910. évre 4 részlet került eladásra: 



Kikiáltási ár Eladási ár 
I. vágás 39 ha 873 tölgy ... - . ... 224.039 K 350.700 K 

11. „ 39 „ 911 „ 247.723 „ 351.909 , 
III. ( 43 „ 968 „ . . . . 269.476 „ 381.909 „ 
IV. „ 44 „ 826 „ . __. 228.733 „ 362.000 „ 
Összesen 165 ha 3578 tölgy 969.971 K 1,446.518 K 

A felülfizetés tehát 476.547 K = 4 9 5 % volt. Hektáronként 
átlag 21 tölgy állott, egy törzs becsértéke 270 K 65 f, eladási 
ára 404 K 28 f volt. 

Boljkovo erdőrészben csak két részletben bocsáttatott áruba 
a még hátralévő erdőmaradvány, melyek egyikében a fehérfa is 
benn volt. 

Kikiáltási ár Eladási ár 

I. vágás 28-8 ha 608 tölgy 285.210 K 289.000 K 
II. vágás 25-0 ha 861 tölgy , 

36 kőris ... ... 
625 szil 4 3 1 - 9 1 4 K 5 0 7 - 7 7 7 

1865 egyéb fanem ; . J 

A felülfizetés itt a kikiáltási árnak csupán 1-3, illetőleg 
17 ,5 , l/o-át tette ki. Egy törzs az I. sz. vágásban átlag 470 K 25 f-ért 
kelt el. 

A Boljkovo II. sz. vágás már befejezett kitermelésénél a 
következő választékok nyerettek: 

2700 irfi tölgyszálfa 10 -5 m hosszon felül, 
230 „ furnirrönk 2-8 „ » „ 

1000 „ I. oszt. exportrönk, 
1630 „ II. „ fiirészrönk, 
8800 akó német kádárfa, 
1200 m'< szilrönkő, 

70 „ kőrisrönkő, 
40 „ gyertyánrönkő és 

10000 ürm* tűzifa. 

A vevő részéről a következő kiadások merülhettek fel: 

Vételár ... 507.777 K 
5560 / » ' rönkfa termelése á 2"50 K - 13.900 „ 
5560 „ „ kiszállítása 4 km-nyirt á 4 K - - 22.240 „ 
8800 akó kádárfa termelése á 1 K 8 - 8 0 0 " 
1310 m? egyéb rönkfa termelése á 2 K 2.620 „ 
1310 ,, ,, » kifuvarozása á 2-5 K 3.275 „ 

10000 iirnfl tűzifa termelése á 1-20 K 12.000 „ 
10000 „ „ kifuvarozása á 1 K - - 10.000 » 
Kezelési kiadások 8149 nfi á 4 K - 32.596 „ 
6°/c kamat Vt évre . 18.396 „ 

Összesen ... ... 631.604 K 



Ezzel szemben a vevő körülbelül a következő bevételeket 
érhette e l : 

2700 m? tölgyszálfa á 150 K 405.000 K 
230 „ tölgyfurnirrönk á 120 K 27X00 „ 

1000 „ I. oszt. tölgyexportrönk á 80 K 80.000 „ 
1630 , II. . tölgyrönk á 40 K 65.200 „ 
8800 akó kádárfa á 5 K 44.000 „ 
1200 m3 szilrönk á 50 K — 60.000 , 

70 „ kőrisrönk á 40 K — - - 2.800 „ 
40 » gyertyánrönk á 20 K — — — 800 „ 

10000 ürm* tűzifa á 5 K 50.000 „ 
Összesen 735 400 K 

A vállalkozó nyeresége eszerint 103.796 K, vagyis 16 '4%. 
Osztrák vendégeink az útközben megtekintett különféle korú 

fiatalosokban meggyőződhettek arról, hogy az erdők felujulásáról 
a természet bőségesen gondoskodott s az embernek az öt évi elő-
tilalmazáson kivül csak nagyon ritkán kell makkvetés ujtán a 
hiányok pótlásáról gondoskodni. A vágások ugyan közvetlenül a 
termelés és a nehéz választékok kiszállítása után (miközben néha 
10—20 pár igavonó állat huz egy tölgy szálfát) kedvezőtlen benyo
mást tesznek, de már 1 —2 év multán buján tör felfelé az uj nem
zedék és a tömérdek gyom, amely az erőteljes talajon megfész
keli magát. A tölgy az első években szerényen meghúzódik a 
felburjánzó többi fafaj között s az 5—10 éves vágásokban az a 
látszat, hogy a tölgyet teljesen elnyomják az értéktelenebb fajok, 
különösen a nyár, fűz, gyertyán, kőris és szil. De már a 20—25 
éves fiatalosokban ott a tölgy is a felső lombsátorban és erélyesen 
követeli az őt megillető helyét. S ha elegyarányát ekkor 0 - 2 — 0 4 -
nél többre átlagban ritkán is becsülhetjük, ez az arányszám még 
az ember minden beavatkozása nélkül is az emelkedő korral 
javul, s a gyérítések segélyével a vágható korig 0 -6—0"8-ig emel
hető, ami teljesen megfelel, mert hiszen a gazdaság czélja elegyes 
tölgyest nevelni. 

Az erdőkárositások közül a lisztharmat pusztításai következté
ben lombtalan csúcshajtásokat láthattak vendégeink a fiatalosokban. 

A vinkovczei főerdőhivatal, ideértve bükkös részeit is, az 
1910. évben hektáronként 30 K 40 f tiszta jövedelmet hajtott. 

Délután 3 óra volt, mire a spaővai vadászkastély mellett 



rögtönzött lombsátor alatt ebédre gyűlt a társaság, melynek során 
először is Csik Imre miniszteri tanácsos üdvözölte meleg szavakban 
Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter nevében Auersperg 
Károly herczeget. 

Osztroluczky Géza az Országos Erdészeti Egyesület nevében 
üdvözli Auersperg herczeget, kinek résztvétele ezen a tanulmány
úton élénk bizonysága annak, hogy Ausztriában a független nagy
birtok mily közvetlenül vesz részt az erdészeti egyesület tevékeny
ségében, amiben útmutatást szeretne látni a magyar erdőbirtokos
osztályra nézve. De a herczeg megjelenése, amelyben a hazai 
erdőgazdaság megtiszteltetést lát, azt a reményt is kelti bennünk, 
hogy azon közös erdészeti érdekek, amelyekről e tanulmányút 
során már szó esett, ő benne hathatós támogatóra és pártolóra 
fognak találni. Háromszoros Hoch-chal élteti a herczeget. 

Bokor Róbert főerdőtanácsos a vinkovczei főerdőhivatal és a 
horvát-szlavón erdészeti egyesület nevében üdvözli a vendégeket. 

Auersperg Károly herczeg emelkedett ezekután szólásra. Szavait, 
amelyek iránt t. olvasóink bizonyára élénken érdeklődnek, módunk
ban van dr. Janka Gábor rendelkezésünkre bocsátott gyorsírói 
feljegyzése alapján szószerint viszaadni: 

„Amidőn az éppen elhangzott szives szavakra válaszolok, kissé 
elkésve bár, de annál nagyobb lelkesedéssel teszek eleget egyik 
kötelezettségemnek. Sajnos, nem volt módomban, hogy a kirán
dulás kezdetén résztvegyek, de nem is mondhattam volna magam 
sem mást, mint amit egyesületünk nevében Guttenberg udvari 
tanácsos ur Budapesten már kifejezésre juttatott." 

„A kegyeletnek teszek eleget, amidőn az Országos Erdészeti 
Egyesület elhunyt elnökéről, báró Bánffy Dezsőről emlékszem 
meg, akivel az első tárgyalásokat folytattuk mostani utunkról, bár 
akkor már súlyos beteg volt; köszönetet kell mondanom a magas 
m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak azon készségéért és bőkezű
ségéért, amelylyel utunkat előkészítette. Köszönetet mondok továbbá 
Osztroluczky főispán urnák azokért a szives szavakért, amelyeket 
az Országos Erdészeti Egyesület nevében hozzám intézett, nem
különben a horvát-szlavón erdészeti egyesület üdvözletéért, kérve 
hogy elnökének, gróf Bombelles őexczellencziájának üdvözletemet 
tolmácsolni szíveskedjék. Különös köszönetünk illeti a mai kirán-



dúlás vezetőjét, Bokor Róbert főerdőtanácsos urat fáradozásaiért. 
Ami minket idehozott, ami szivünkön fekszik, az az erdő, az hiva
tásunk, amely bennünket, bármily eltérő legyen a gazdaság és a 
természet itt és nálunk, közös talajon egyesit. Ezt ma különösen 
érezzük, amidőn itt oly barátságos fogadtatásban részesültünk. Az 
idők járása inkább mint valaha int arra, hogy az őstermelés hivei 
összetartsanak. Ausztriában erősen kell küzdenünk azon megvilá
gítás ellen, amelyben az ipar egész közgazdaságunkat bemutatni 
szokta. Ebben a küzdelemben erős támaszaink a nyerstermelő 
országok s ezek között Magyarország is. Ezt én mint agrárius 
legjobban ítélhetem meg, hiszen az erdőgazdaság is az őstermelés 
egyik ága és az érintett körülmények alatt szintén szenved. Ez is 
egyik oka, amiért nekem az önök üdvözlete oly rokonszenves; 
fogadják érte az osztrák birodalmi erdészeti egyesület őszinte 
köszönetét. Válaszként nem nyilváníthatnék jobb kívánságot, mint 
hogy viruljanak erdeik mindenkoron nemzetük hasznára!" 

A lelkes tetszés csillapultával Bund Károly, az Országos 
Erdészeti Egyesület titkára kért szót. Az oly szépen megindult 
tanulmányút előkészületei közben — úgymond — mindig szo
rongó érzéssel és sajnálattal vette azt a számos lemondó sürgönyt, 
amely beérkezett és a jeleiUkezettek számát apasztotta. Különösen 
azonban azt az értesítést sajnálta legjobban, amely egyik nagy
tekintélyű osztrák erdőgazdának, az osztrák birodalmi erdészeti 
egyesület alelnökének, Berg Vilmos bárónak elmaradását jelentette 
be, aki magas kora daczára ritkán hiányzik az egyesület tanul-
mányutjairól. Indítványozza, hogy Berg Vilmos báróhoz innen a 
szlavóniai tölgyőserdőkből üdvözlő sürgöny intéztessék. 

Ez az indítvány általános helyeslésre talált. Üdvözlő s rész
ben köszönetnyilvánitó táviratok intéztettek egyébiránt Vinkovczé-
ről még az osztrák vendégek részéről Serényi Béla gróf földmive
lésügyi miniszterhez, Bedő Albert dr. és Horváth Sándor egye
sületi alelnökökhöz és Darányi Ignácz dr. volt földmivelésügyi 
miniszterhez is. 

Öt óra után a társaság a közeli vasuti állomásról visszautazott 
Vinkovczére. 

Szeptember 14-én délelőtt a kiránduló társaság Katusié Iván 
és a Fakereskedelmi részvénytársaság nagy fürésztelepeit tekin-



tette meg. Az értékes tölgynyersanyagnak gondos, a legkisebb 
részletig menő feldolgozása, a különösen értékes törzseknek és 
rönköknek vékonypengéjü vízszintes fűrészekkel való, bár hossza
dalmas, de gazdaságos metszése, a nehéz rönkök továbbítására 
szolgáló daruk s végül az igen gazdag készáruraktár szokatlan 
választékaival (boulok, wainscott, tükörmetszésü anyag stb.) hosz-
szasan lekötötte vendégeink figyelmét. 

Déli 12 óra 45 perczkor különvonatunkon voltunk, amely 
Szabadka felé vitt. Útközben különösen érdekelte vendégeinket a 
Gombos melletti gőzkomp, amelyen átkeltünk. Mellette már majd
nem készen áll az új vasúti hid, amely a kompot a közeljövőben 
már feleslegessé teszi. 

Bács megye déli részében már nagyon várták vendégeink a 
mérhetetlen és képzeletükben lényegileg legelőkből álló alföldi 
pusztákat. Ehelyett szinte beláthatlan kukoriczások, tarlók, komló
földek, majd Szabadka közelében már szőlők és gyümöl
csösök tárultak szemeik elé. 4V2 órakor érkeztünk Szabadkára, 
ahol Biró Károly dr. polgármester röviden üdvözölte a vendé
geket, minek megtörténtével a társaság gyalog indult a városba. 
Az utiptogramm összeállításánál ugyanis súlyt helyeztünk arra is, 
hogy az osztrák szaktársak, amennyiben a tanulmányút tulajdon-
képeni czéljának csorbítása nélkül lehetséges, az érintett váro
sokat és azok kulturális intézményeit legalább futólag megismerjék. 
Ezt a czélt szolgáltuk, amidőn gyalog mentünk be Szabadka váro
sába, melynek rendezett, széles utczái, szép épületei általánosan 
feltűntek és szemlátomást meglepték vendégeinket. Impozáns mére
teivel és magas tornyával a még teljesen be nem fejezett uj városháza 
különösen lekötötte a vendégek figyelmét, de már a részletekben 
alkalmazott ujabbkori magyar stílus és a fedél tarka szinei nyilván 
idegenszerüen hatottak, mert nem találtak osztatlan tetszésre. A nagy 
templom megtekintése után viilamos különvonatra ültünk, amely a 
7 -5 km-re fekvő s a város tulajdonát képező Palics fürdőre vitt. Ez 
a fürdő, amely az 535 ha kiterjedésű palicsi sóstó mellett fekszik, 
a város áldozatkészsége következtében utóbbi időben szinte egészen 
újra épült s modern szállóival, étkezőjével, víztornyával, részben 
régi, részben uj telepítésű gondozott parkjával s az ezt szegélyző 
szebbnél-szebb nyaralókkal a haladás örvendetes benyomását teszi. 



Már alkonyodott, midőn oda értünk, de azért felhasználtuk a 
kínálkozó alkalmat és megfürödtünk a tóban, melybe Auersperg 
herczeg is messze kiúszott. 

Este kedves meglepetésben részesített a város. A tó tükréből 
egyszerre magas vízsugár szökkent a levegőbe, amelyet villamos 
fény világított át s egyben a kecses ivekben a tó felett ezer
számra alkalmazott különféle szinü villamos lámpák is kigyulad-
tak, tündéri látványt nyújtva. 

A vacsorát a társaság, melyhez a város számos előkelősége, 
mint Purgly Sándor főispán, Biró Károly dr. polgármester, Flatt 
Károly dr. közjegyző, Jakubcsics János bankigazgató és még sokan 
mások csatlakoztak, a fürdő nagy vendéglőjében költötte el. 

Szeptember hó 15-én reggel 7 órakor a készen álló kocsikra 
ültünk és a városi földmivesiskola jól gondozott kertjén és föld
jein át Szabadka város homoki erdeinek tartottunk, Biró Károly dr. 
polgármester és Kallivoda Andor m. k. erdőtanácsos urak szives 
kalauzolása mellett. Ez az erdőbirtok egyike azoknak, ahol az állami 
kezelés egyik legszebb sikerét aratta. Hogy 15 év alatt mit alkotott, 
arra nézve az útleírás következő érdekes adatai vetnek fényt: 
Az 5631 //a-nyi erdőterületből volt 

15 év alatt tehát 2659 ha uj erdő telepíttetett, részben tisztások, 
részben itt-ott néhány nyárfával benőtt ritkás erdők befásitásával. 

Vendégeinknek módjukban volt mindenféle korú faállományt 
látni a legkülönfélébb minőségű termőhelyeken. Meglepetéssel 
tapasztalták, hogy a látszólag egyenletes minőségű síkságon mégis 
mily változó a termőhely s mily gondosan kell a fafajok meg
választásánál a talaj minőségéhez alkalmazkodni. Rendkívül érde
kelte őket a talaj minőségét jelző növényzet s különösen Auersperg 
herczeg gyűjtötte szorgalmasan a növényeket, Ie-leszállva kocsijáról 
is, ha valami érdekes fajt pillantott meg. Podgyászában volt egy 
növénygyüjtő keret, amelyben itatós papír közé rendezte esténként 
a napközben gyűjtött növényeket, amelyek felismerésében bámu
latos jártasságot és alapos botanikai ismereteket tanúsított. 

Keményfaerdő 
Lágyfaerdő 
Tisztás 

1896-ban 1911-ben 
1033 ha 3693 ha 
2546 „ 937 
2052 „ 1001 » 



Nagyon tetszett a megtekintett csemetekert, amelyben az ákácz, 
az amerikai és közönséges kőris, a feketefenyő és a nyárfadugvá
nyok a kiállóit nagy szárazság daczára buja növésű sorokban 
tenyésztek. 

Megcsodáltuk az eredeti flóra egyik visszamaradt képviselőjét, 
egy óriási szürke nyárfát (Populus canescens), amely nyiladékon 
állva, büszkén tekint le 27 tn magas, terebélyes koronájával az 
alatta tolongó ákáczosra. A törzs mellmagassági átmérője 120 cm, 
köbtartalma 19 m3, kora 120—130 év. 

Déli 1 óra táján értünk a szabadkai erdők egyik gyöngyébe, 
gyönyörű hossznövekvéssel biró, idősebb elegyes erdőbe, amelyben 
ákácz, éger, csertölgy és feketefenyő csoportosan keverődik, ver
senyre kelve egymással szebbnél-szebb törzsek alkotásában. 

Ezen a helyen várt a vendéglátó város bennünket rögtönzött 
sátor alatt Ízletes ebéddel, amelyhez ismét a város számos előkelő 
polgára jött ki, élükön Purgly főispánnal. Itt csatlakozott a társa
sághoz Kiss Ferencz m. főerdőtanácsos, a szegedi állami erdő
hivatal főnöke is. 

A jó kedvben elköltött ebéd alatt elhangzott beszédeket ismét 
ideiktatjuk, amennyiben érdekes nyilatkozatok hangzottak el ven
dégeink részéről. 

Purgly Sándor főispán köszönetet mond az osztrák erdészeti 
egyesület megtisztelő látogatásáért és magyaros vendégszeretettel 
üdvözli a vendégeket. 

Auersperg Károly herczeg válaszából kiemeljük a következő 
részeket: „Magyarországra való jövetelünk czélja tulajdonképen 
az volt, hogy erdőket lássunk s erre már eddig is bő alkalmunk 
volt s bizonyára lesz is még utunk további folyamán. Mégis más 
tekintetben is különös érdekkel bir részünkre mostani utunk, amely 
nem függ össze hivatásunkkal, hanem azon képzeletbeli képpel, 
amelyet magunknak a magyar alföldről alkottunk." 

„Minden müveit ember képzeletében bizonyos képet rajzol 
magának arról is, amit sohasem látott s igy mi is egy bizonyos 
képpel jöttünk ide lelkünkben, hogy körülbelül milyen a magyar 
alföld, amelyet nemcsak az önök nagy költője, Petőfi énekelt meg, 
hanem a német Lenau is. Örömmel jöttünk, hogy ezt a vidéket 
saját szemeinkkel is lássuk, de már ma kimondhatom, hogy sok 



mindent másként találtunk, mint ahogyan képzeltük. Tág puszta
ságot, gémes kutakat, a távolban templomtornyot — mindezt nem 
láttunk; a pusztát elfedte előlünk a mérhetetlen kukoriczás és 
egyéb megművelt terület. Ugy véltük, hogy ma, amidőn erre a 
homokos vidékre lépünk, látjuk megtestesülve képzeletünket. De 
ime itt ismét megelőzött bennünket Kallivoda erdőtanácsos ur és 
a beláthatatlan rónaságot ákáczosaival fátyolozta el." 

„Sokan közülünk Magyarországot oly országnak gondolták, 
amely tisztán földmivelésből él, virul és gyarapszik; most azonban 
Szabadka városát láttuk, amely bámulatba ejt 6 milliós évi költség
vetésével, pompás épületeivel; láttuk, amint az élelmes üzleti szellem 
fürdőt teremt oly helyen, amely nemrégen még parlagon hevert, 
szóval oly felvirágzó magyar városi életet (Stádtewesen) tapasz
taltunk, amelyről nem volt helyes fogalmunk." 

„Biztosithatom önöket, hogy szives fogadásukat teljes szívvel 
átérezzük és viszonozzuk s azt a tanulságot viszszük innen haza, 
hogy bármennyire rokonszenvesek legyünk egymás előtt, bár
mennyi baráti összeköttetés is álljon fenn köztünk, ez mind nem 

,'j elég, az embereket munkájuk színhelyén kell megismerni! Sokkal 
többet találtunk itt, mint amit vártunk s ez arra int, hogy töre
kedjünk egymást minél jobban megismerni. Erezzük, hogy itt 
igazán szívből üdvözöltek bennünket s meg lehetnek győződve, 
hogy ha Önök Ausztriába jönnek, époly lelkes fogadtatásra szá
mithatnak." 

„Köszönetet mondok a főispán urnák, Szabadka szab. kir. 
városának és polgármesterének, valamint Kallivoda erdőtanácsos 
urnák, kinek alkotásait láttuk, s kinek azokhoz szerencsét kívánok. 
S ha ezen erdők jövendő kezelése iránt ma talán néhány kétely
ről is hallottunk, ugy ezek eloszlatására az életből merített pél
dát említek fel. A család első gyermekeit a szülőknek kell oktatni, 
de ha már idősebb gyermekek vannak, egyik oktatja a másikat 
s valamennyi egyaránt méltó utódja lesz szülőinek. Az erdő
tanácsosnak itt az erdőben irigylendően sok a gyermeke, én már 
ma sem féltem őket és utódaikat, szép erdővé fognak fejlődni 
oly helyen, mely régebben pusztaság volt! A főispán ur, Szabadka 
sz. kir. város, Biró polgármester ur, Kallivoda erdőtanácsos ur 
és erdeje éljenek!" 



A herczeg beszédét lelkes tetszés követte. Utána Nagy Vincze 
erdőigazgató Guttenberg Adolf lovag dr.-ra emelte poharát, hivat-.} 
kozva arra, hogy tanulmányait hazánkban, Selmeczbányán végezte./ 

Guttenberg Adolf Jovag válaszában eddigi útjukat három sza
kaszra osztja. Az elsőbe esik Budapest, ahol oly sok szépet és 
irigylendőt láttak, ami nekik nincs; érti ez alatt a Mezőgazdasági 
Muzeumot és az Országos Erdészeti Egyesület székházát. „A máso
dik állomás a szlavóniai tölgyesek voltak, a harmadik pedig Sza
badka erdei, amelyek felette érdekesek. Ha magyar szaktársaink 
aggályoskodtak, hogy mi tanulságosat mutathatnának nekünk 
osztrákoknak, ugy aggályaikban valóban nem osztozkodhatunk. 
A magyar fakereskedelmi statisztika egymagában bizonyítja a magyar 
erdőgazdaság nagyságát! Mi szándékosan Magyarország déli részét 1 

választottuk tanulmányutunk szinteréül, mert legnagyobb ellentét- ! 

ben áll azzal, amit Ausztria nekünk nyújthat s ma már mondha
tom, hogy a látottak a lehető legtanulságosabbak voltak az 
erdőgazda részére. Egyfelől néhány példája a régebbi erdő
állapotnak, ritkán álló nyomorúságos nyárfák, másfelől a viruló 
ákáczerdők, ez nekünk idegenszerű, de igen tanulságos látvány 
volt. Minden erdész szivének nagy megnyugvásul szolgálhat, hogy 
a nagy rossz legelőterületek helyén immár frissen zöldelő ákácz
erdők létesültek. Ámde tájképileg is megvan e vidéknek a maga 
érdekessége, amint az akácz világoszöldjétől a feketefenyők komor 
sötétzöldje élesen elüt. Szebb faállományt annál, amelyben most 
időzünk, keresve sem lehetne találni. Emelem poharamat s kívá
nom: a magyar erdőségek viruljanak, gyarapodjanak minden
koron !" 

Vermes Béla földbirtokos a földmivelésügyi minisztérium és 
az Országos Erdészeti Egyesület képviselőit, Auersperg herczeg 
ujabb felszólalásban Szabadka hölgyközönségét éltette. 

Végül még Kalüvoda Andor erdőtanácsos hárította át a neki 
juttatott elismerést Szabadka város tanácsára, amely a szükséges 
anyagi eszközöket mindig készséggel rendelkezésére bocsátotta. 
Örömmel konstatálhatja immár, hogy a homokpuszta erdősítésére 
fordított tőke bőséges kamatot hoz. Köszönetet mond az irányá
ban megnyilatkozott kollegiális szeretetért s hogy vendégeink 
mindig csak a szépet, a sikerültet látták meg, a rosszat mellőz-
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ték. Pedig ő reámutatott a balsikerekre is! Köszönetet mond a 
herczegnek és az osztrák kollégáknak elismerésükért és élteti őket. 

Sajnos, ennek a zavartalan barátságban töltött kellemes órának 
is végeszakadt s elbúcsúzva kedves szabadkai házigazdáinktól, 
újra kocsira kellett szállni. Útközben elhaladtunk a városi ponty
gazdaság mellett, amelyet egy vizérnek 6 helyen való felduzzasz
tásával mintegy 200 ha tófelülettel létesítettek. A bérlő hektáron
ként és évenként 54 K 40 f-t fizet a városnak s 15 év múlva az 
egész berendezés a város tulajdonába megy át. Egy sikerült uj 
ákácztelepités megtekintése után elértük Szeged város határát és 
alkonyatkor a királyhalmi erdőőri szakiskolát, amely erre az éjjelre 
szállásul szolgált.*) (Folyt, köv.) 

*) A szabadkai erdőben felvett képen, amelyet műmellékletként jelen számunk-
elején közlünk, a személyek balról jobbra: Jakobcsics Imre bankigazgató, 
Herz dr. fakereskedő, Zeppitz Henrik cs. k. erdőmester, Kessler Ödön urad. 
erdőfeliigyelő, Fieser Emil, Baden nagyhercz. főerdész, Rohrmann Móricz föld
birtokos, Kallivoda Andor erdőtanácsos, Hattler József cs. k. erdőtanácsos, fönn : 
Vermes Béla földbirtokos, Janka Qábor dr. cs. k. erdőmester, docens a bécsi 
erű. főiskolán, Sallac Vilmos dr., tanár a reíchstadti felsőbb erd. tanintézeten, 
Quttenberg Adolf dr. lovag udv. tanácsos főisk. tanár, Kaán Károly m. k. erdő
tanácsos, Purgly Sándor főispán, fönn: Leeder Károly udv. titkár, az osztr. 
birod. erdészeti egyesület ügyvivője, Auersperg Károly herczeg, Csik Imre min. 
tan., Vadas Jenő min. tan., főisk. tanár, fölötte Boitner Qyula urad. erdőfel
ügyelő, Kiss Ferencz m. kir. főerdőtanácsos (kevéssé látható), Biró Károly dr. 
polgármester, Serek Ferencz cs. k. erdőtanácsos, Schwarz János cs. k. erdő
tanácsos, Konsel József érseki urad. erdőrendező, Osztroluczky Qéza ny. főispán, 
földbirtokos, Schmid István erdőtanácsos, a reichstadti felsőbb erd. tanint. igaz
gatója, Váli Dezső főorvos, Vaczkó Endre kir. főügyész, Nagy Vincze m. k. 
erdőigazgató, Zhuber Pál urad. erdőmester, Krahl Artúr cs. k. főerdőtanácsos, 
Scháfer Pál, a szabadkai villamos művek igazgatója, Váli Qyula építész, alul ülve : 
Prinz Ferencz apáts. erdőmester, Regényi Gábor dr. főispáni titkár, Bund Károly 
egyes, titkár és Dobó Árpád dr. vár. tanácsjegyző. 
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