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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
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| Tomcsányi Gusztáv f

I

smét kidőlt e g y a m a g y a r e r d ő g a z d a s á g legjobbjai közül,
egyike

azoknak,

akik

a külső

sikereket n e m keresve,

azokat szinte kerülve, csendesen, d e annál s z o r g o s a b b a n

m u n k á l k o d n a k szakmájuk
Tomcsányi

Gusztáv

fejlesztésén.
miniszteri

tanácsossal

ily lelkes

szakférfiú távozott el k ö r ü n k b ő l , ki h a z á n k egyik l e g n a g y o b b
kincstári

uradalmánál

betöltött

fontos

állásában

páratlan

munkaszeretettel szolgálta hazáját s a m a g y a r e r d ő g a z d a s á g
érdekeit,

n e m véve

észre,

hogy

a fokozott

munkásság

lassan-lassan m o r z s o l t a egészségét. A l e g ő s z i n t é b b , átérzett
részvétet és sajnálkozást fakasztotta f. évi o k t ó b e r h ó 3-án
M á r a m a r o s s z i g e t e n bekövetkezett hirtelen halála mindenfelé,
a h o l ismerték és becsülték.
Az

Országos

Erdészeti Lapok

Erdészeti

Egyesület

n e m c s a k igen régi
77

választmányi tagját vesztette el b e n n e , h a n e m egyik belső
m u n k a t á r s á t is, aki

budapesti

időzése

alkalmával

a mult

s z á z a d 8 0 - a s éveiben u g y az Erdészeti L a p o k szerkesztése,
m i n t az egyesületi ügyvitel terén s e r é n y e n k ö z r e m ű k ö d ö t t .
*
Erdészcsalád gyermeke volt. 1852-ben született Ósván (AbaujTorna vm.), hol atyja közalapítványi főerdész volt. 1871-ben el
végezvén a kassai főreáliskolát, majd Selmeczbányán az erdészeti
akadémiát, 1874-ben lépett állami szolgálatba. Eleinte az ungvári
jószágigazgatóságnál szolgált, majd katonai kötelezettségének tel
jesítése után egy évre az erdészeti akadémia növénytani tanszéké
hez került, ahonnan ismét Ungvárra tért vissza. 1880-ban már a
beszterczebányai m. kir. jószágigazgatóságnál látjuk működni.
1881-ben állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra indul. Bejárta
Németországot, de különösen a Schwarzwald, a bádeni nagyherczegség és Elsass-Lotharingia erdőgazdaságait tanulmányozta.
Tanulmányútjáról visszatérve, félévig a beszterczebányai erdő
igazgatóság péterii erdőgondnokságát vezette. Innen 1883-ban a
központi erdőmérnöki teendők végzésére Budapestre a föld
mivelésügyi minisztériumba rendeltetett be. Ebbe az időbe esik
fokozottabb szakirodalmi tevékenysége és az egyesületi életben
való tevékeny résztvétele is.
1890-ben a bustyaházai m. kir. erdőhivatal élére került, ahol
1894-ben főerdőmesterré neveztetett ki. 1895-től 1898-ig mint
főerdőmester a lugosi m. kir. erdőigazgatóság élén állott, majd
végül 1899-ben került legutolsó állomására, a máramarosszigeti
m. k. erdőigazgatóság élére.
Közismert munkássága nem maradt elismerés nélkül: 1899ben az erdőigazgatói czimet, 1904-ben a Vaskoronarend lovag
keresztjét, 1910-ben pedig a miniszteri tanácsosi czimet és jelle
get kapta s még ugyanez év végén valóságos miniszteri taná
csossá neveztetett ki.
*

Tomcsányi Gusztáv erdőgazda volt a szó legnemesebb értel
mében. Bár vasszorgalma és szilárd akaratereje neki sikert bizto
sított sokoldalú tevékenységének minden terén, mégis az erdő-

művelés körül elért eredményeire tartott legtöbbet, szive mélyén
ezeknek örvendett legjobban. Irodalmi működése is főként ezen
a téren mozgott, igy az Országos Erdészeti Egyesület által a DeákFerencz-alapitványból jutalmazott pályaműve i s : Az erdei facseme
ték neveléséről, amely még ma is kitűnő útmutató a csemetenevelés
terén. Ismeretes tölgymakktelelő kunyhója. Ahová hivatalfőnökként
jött, első gondja az erdőművelési viszonyok rendezése volt. Igy
Máramarosban is, ahol óriási erdősítési hátralékokat talált. Ma ott
mintaszerű a csemetenevelés, az erdősítési hátralékok pedig eltűntek.
Nagy érdemei vannak Tomcsányi Gusztávnak a máramarosvármegyei faértékesítési viszonyok emelése körül. Amidőn ő oda
került, egyetlen hatalmas czég uralkodott ott, monopolizálva a
kincstári erdők fájának értékesítését. Ma a rakodókon, apró rész
letekben kerül a fatermés eladásra, abban számos fakereskedő
részesedik és a kincstár jövedelme négyszeresére emelkedett. S ha
e sikerben másoknak is van részük, a nagyszabású reformnak
tapintatos helyi keresztülvitele kétségkívül elsősorban Tomcsányi
Gusztáv érdeme.
Neki volt fentartva, hogy a nagy máramarosi havasok értéke
sítése körül úttörő munkát végezzen. A régebben nagy bérletek
ben értékesített, de egyáltalában nem gondozott havasok ma rend
szeres gazdálkodás tárgyai, hozzáférhetőkké vannak téve és bárczázás utján, közvetlenül a nép javára értékesíttetnek. Három havasi
tejgazdaság, egy juhgazdaság és egy növendékállatok elhelyezésére
szolgáló telepet létesített ott Tomcsányi Gusztáv svájczi mintára.
Kiváló gondot fordított a kincstári birtok növelésére e nemze
tiséglakta vidéken, ami 30.000 hold havasi legelő, letarolt erdő
terület és bükkös megszerzésével sikerült.
Ha még megemlítjük, hogy kitűnő adminisztrátor volt és
társadalmi téren is mint a törvényhatósági bizottságnak, az állandó
választmánynak és a városi képviselőtestületnek tagja, a vármegyei
gazdasági egyesületnek alelnöke stb. teljesen betöltötte helyét, ugy
csak nagy vonásokban és hézagokban jellemeztük őt, mint szak
embert, de talán eléggé ahhoz, hogy az ís, aki személyesen nem
ismerte és működését figyelemmel nem kisérhette, felismerje, mily
nagy veszteség az ő elhunyta a magyar erdészetnek!
Béke hamvaira!

Az állami erdőtisztek ügye.
z

állami

erdőtisztek

ügyének

legújabb

stádiuma

a

m o s t n y i l v á n o s s á g r a került 1 9 1 2 . évi állami költség
vetésben jut kifejezésre, amely a mult évi á l l á s p o n t leg
k i r í v ó b b és l e g i g a z s á g t a l a n a b b hibáit megszünteti, — a többit
reméljük, megérleli az idő, mert j o g o s k í v á n s á g o k r ó l van s z ó .
A k o r m á n y m e g v á l t o z o t t álláspontja a b b a n jut kifeje
zésre, h o g y a fa- és f ö l d j á r a n d ó s á g o k ismét visszaállíttat
nak az ú j o n n a n b e l é p ő tisztviselőkre n é z v e is, e g y é b k é n t
a z o n b a n a k ö l t s é g v e t é s b e c s u p á n a folyó évi költségvetés
i n d o k o l á s á b a n kilátásba helyezett állásarányositás m á s o d i k
részlete van felvéve. A költségvetés i n d o k o l á s á n a k a fa- és föld
j á r a n d ó s á g o k r a v o n a t k o z ó része következőképen h a n g z i k :
„Miután az 1911. évi költségvetési indokolásban foglaltak sze
rint szándékolt azon differencziális elbánás, hogy a fa- és föld
illetmény birtokában lévők azt megtarthatják, az ezután kinevezendők azonban azt csak a megállapított ár, illetve bér fizetése
ellenében kaphatják meg, az érdekeltekre nézve — amint erről
meggyőződni alkalmam volt — a szolgálat érdekeire is kiható
hátrányos állapotot teremtett volna, ennek megszüntetése iránt
kivánok intézkedni.
Ebből folyólag tehát az 1911. évben fa- és földilletmény
élvezete nélkül kinevezett erdőtisztek 1912. évi január hó 1-től
számitólag, valamint az ezután kinevezendő erdőtisztek is meg
fogják kapni és folytatólag magasabb fizetési osztályba történő
kinevezés esetében a magasabb járandósággal fogják élvezni a
nekik is, úgymint korábban kinevezett tiszttársaiknak ellenérték
nélkül adandó fa- és földilletményeket. Ezen méltányossági tény
ből folyólag a fa- és földilletmény váltsága czimen némi költség
többlet volt számításba veendő."
Összesen

kereken

130.000

K

amely a l é t s z á m r e n d e z é s és a fa- és
visszaállítása c z i m e n 1 9 1 2 - b e n
rVt ó%

az

többlet,

földjárandóság

felmerül.

3%

a kiadási

teljes

Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület
tanulmányútja.
(Folytatás.)
zeptember 15-én este Szeged városa látta a királyhalmi szakiskolához közel eső várostanyán vendégül az utazó tár
saságot. Vacsora közben Lázár György dr., Szeged város
polgármestere üdvözölte a vendégeket a következő szavakkal:
„Mint Szeged város polgármestere üdvözlöm Önöket a városi
tanács nevében, mint szívesen látott vendégeket, akik oly szeretetreméltóak voltak tanulmányutjukban városunkat is érinteni. Igen
örvendünk mi ezen, nemcsak azért, mert vendégeinkben a velünk
szövetséges viszonyban élő szomszédállam nemes fiait tisztelhet
jük, hanem azért is, mert látogatásuk czélja azt a haladást tanul
mányozni, amelyet a földmívelés terén a Magyar Alföldön az
utolsó négy évtized alatt nézetem szerint észlelhető. Emelem
poharamat a mi igen tisztelt ausztriai vendégeinkre s köszönöm,
hogy városunkat látogatásukkal szerencséltették!"
Auersperg Károly herczeg: „Ismét abban az örömben van
részünk, amelyben már Szabadkán is részesültünk, hogy mint
osztrákok úgy fogadtattunk, amint
testvér szokta testvérét
fogadni. Ez az érzésünk volt már Budapesten s ebben az érzés
ben megerősített minden egyes alkalom, ahol a magyar állam
vagy a magyar önkormányzat képviselői előttünk nyilatkoztak.
Ha mi erdőgazdák egymást szívélyesen üdvözöljük, az a közös
hivatás alapján természetes; különösen annak tartozunk tehát
hálával, aki más okokból Iát minket szívesen, amint ezt a polgár
mester ur is tette, aki a két ország szövetségére hivatkozva, ki
fejezte, amit valamennyien érzünk. Kérem önöket, hogy hálánk
jeléül poharat emeljünk és felkiáltsunk: Éljen Szeged város és
igen tisztelt polgármestere!"
Felszólalt még Schmid István erdőtanácsos, a reichstadti felső
erdészeti tanintézet igazgatója, akit már a Margitszigetről mint
kitűnő, költői eszmemenettel és lendülettel rendelkező szónokot
ismertünk. Szavai ezúttal az eddig nyert számos kedvező be
nyomásnak és az Alföld szépségeinek szóltak. Köszönetet mondott
végül azoknak, akik ezt a szép utat előkészítették s most is velük
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tartva, nemcsak szakbelileg, hanem
világosítást nyújtanak.

minden más tekintetben fel

Szeptember 16-án délelőtt Szeged város erdeit tekintette meg
a társaság, ideértve az erdőőri szakiskola kezelésébe adott terü
letet is, amely a 4350 ha összterületből 348 ha-t tesz ki. A sze
gedi állami erdőgondnokság 1886-tól 1910 végéig 2862 ha-t
erdősitett s ehhez utánpótlásokkal együtt. 9,840.000 lombcsemetét
és 830.000 feketefenyőt használt fel, ezenkívül azonban csemetekert
jeiből kopárok fásítására és általában más erdőbirtokosoknak
48,900.800 erdei csemetét, 95.000 nemesitett gyümölcsfát és
76.000 vad gyümölcsalanyt szolgáltatott ki.
Vendégeink itt az ország egyik legrégibb, de egyúttal legbelterjesebb homoki erdőgazdaságával ismerkedtek meg, amely
immár negyed század óta egy és ugyanazon kiváló szakerő czéltudatos vezetése alatt állva, a homoki erdőtelepítésnek és ápolásnak
valóságos iskolájává fejlődött.
Utunk elsősorban az állami gyümölcsfaiskolába vezetett, amely
ben megcsodáltuk az elsőrendű gyümölcsfákat. Hogy egyébként
a homok mit képes gyümölcsben produkálni, arról már előző
este meggyőződtünk, amidőn Kiss Ferencz főerdőtanácsos saját
termelésű gyönyörű őszibaraczkkal kedveskedett.
A gyümölcsfaiskolával kapcsolatos erdei
csemetekertben
30.000 amerikai kőris, 21.000 fehér nyár, 2000 szil, 15.000 nyir
és 3000 ákácz van eliskolázva.
Megtekintettük azután az 1870-ben telepitett s 1890-ben
egyszer már kihasznált Bilisich-erdőt, a benne lévő faraktárral
és kísérleti ültetéssel, a már kétszer kihasznált Pilich-erdőt, amelyben
számos törzset tultartottak még egy fordulóra, folytatólag pedig
a Mészáros-erdőt, legnagyobbrészt 15—20 éves állományokkal,
amelyekből próbaterek adatai közöltettek vendégeinkkel és több
helyen mély talajbemetszések módot nyújtottak a talaj különféle
rétegeit is közelebbről szemügyre venni, ami különösen érdekelte
osztrák szaktársainkat. Apróbaterek adataiból álljon itt is néhány:
19 éves ültetett ákáczosban a hektáronkénti törzsszám 703, az
átlagos magasság 17 m, az átlagfa köbtartalma 0-255 m , az összes
fatömeg 179 m . A felsőásotthalmi erdőben 18 éves ültetett ákáczos
ban a hektáronkénti fatömeg 164 m -nek találtatott.
3
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3

Ugyanebben az erdőben kiváló minőségű fekete homokon
alkalmunk volt különféle fafajok bámulatos gyors növésű példá
nyait megcsodálni. 23 éves korban gyönyörű alaki kifejlődés mellett
a kanadai nyár mellmagasságban 48 cm, a szil 28 cm, a tölgy
és ákácz 26 cm, a platán 24 cm, az amerikai dió 1 9 cm átmérőt
is elér, a kiválóbb törzsek magassága pedig 20 m.
Az erdőőri szakiskola erdejében az 1884. évből való leg
régibb feketefenyves, a késői tölgy (Quercus tardissima) és több
elegyes faállomány kötötte le érdeklődésünket, legvégül pedig a szak
iskolát, csemetekertjét és meteorológiai állomását tekintettük meg.
Az ebéd a szakiskola egyik termében várt reánk; ennél ismét
több figyelemre méltó felszólalás történt.
Auersperg Károly herczeg: „Napról-napra a bucsu fájdalmas
pillanatait éljük át s igy ma is meg kell válnunk Kiss főerdőtanácsos és Teodorovits erdőtanácsos uraktól, akik eddig kisértek,
hajlékukban otthont nyújtottak nekünk s akiknek ezért őszinte
köszönettel tartozunk. Egy régebbi megállapodásunk, hogy szak
szerű megbeszéléseinket későbbre tartjuk fenn, mégis legyen szabad
egyet most már felemlítenem: mindnyájan csodáljuk, hogy töretlen
utakon járva, oly nagy vonásokban működtek (Orosszügigkeit),
működésük nem merült ki aprólékos kísérletezésekben, hanem
gyorsan felismerték a helyeset. Az elkövetett hibákra Önök maguk
mutattak reá szabadelvű módon (freimütig), de ami tévedés elő
fordult, mindaz messze elmarad jelentőségében a mögött, amit
alkottak. Őszintén sajnálom, hogy nem birom a magyar nyelvet
s nem közölhetem ezt Önökkel anyanyelvükön." A házigazdákra
és Teodorovits erdőtanácsos családjára üriti poharát.

Kiss

főerdőtanácsos felszólalásában mindenekelőtt köszönetet
mond Auersperg herczeg elismerő szavaiért. Különös örömére
szolgál, hogy 25 évi ottani működés után először volt alkalma
erdőgazdasági tevékenységének eredményeit ily illusztris társaság
nak bemutatni. Határkőnek tekinti ezt a napot működésében és
örömmel néz az őszinte és tanulságos kritikának elébe. Amidőn
egy negyedszázad előtt működését megkezdte, a magyar alföldi
erdőgazdaság elvei és eljárásai még nem voltak megállapítva, sőt
az első kísérletek sok tekintetben éppenséggel téves irányt követtek.
Ezeket az elveket és eljárásokat tehát először meg kellett állapítani

ami a talaj változó minősége mellett nem volt könnyű. A talajnak
ez a lépten nyomon való változása és a homoki erdők intenzív
ápolásának szükségessége az, ami az ottan gazdálkodótól most, az
eljárások megállapítása után is, odaadó munkásságot kivan. Szívből
üdvözli a vendégeket a maga és kartársa, Teodorovits Ferencz
nevében is.
Quttenberg udvari tanácsos mindig sajnálta, hogy ők osztrákok
oly kevéssé tudták, hogy szomszédaik mit alkotnak s a magyar
erdőgazdaság előhaladását nem kisérhették figyelemmel. Nagyon
kívánatosnak tartaná, ha egyik, a kellő nyelvismeretekkel bíró szak
referens a közvetítő szerepét elvállalná és a külföldet megismer
tetné a magyar erdőgazdák tevékenységével, amelyet mi kirándu
lásunkon becsülni tanultunk. Szeged város területén kitűnő erdő
gazdasági sikereket láttunk. Boldog az az erdész, akinek a sors
megengedte, hogy 25 évi működés után annak gyümölcsét is
szépen érni lássa, mint ebben az esetben! Ha valaki, úgy ő
érdemlené meg, hogy emléke működése területén megörökíttessék.
Régi közmondás, hogy próbálni többet ér, mint tanulni (Probieren geht übers Studieren). Itt sokat próbáltak, de nem feledkez
tek meg a tanulásról is, kutatták a jelenségek okait s igy jutot
tak a helyes útra. Azt az elvet, hogy a legkisebb területrészletekre
is a viszonyoknak megfelelő fafaj telepíttessék, mindenütt érvé
nyesítve láttuk s különösen hálásak vagyunk, hogy a talaj meg
nyitása által több helyen módunkban volt a mélyebb talajrétegek
titkaiba is betekinteni. Éljen Kiss főerdőtanácsos!
Boitner Gyula erdőfelügyelőt büszkeséggel tölti el, hogy
egykori tanulótársai az osztrák kollégák teljes elismerésében része
sülnek. Az osztrák és magyar erdőtisztek szoros barátságára üriti
poharát.
Délután 3 órakor a társaság kocsikon Horgosi Királyhalom
állomásra hajtott, ahonnan különvonaton Szeged-Rókus állomásra
utazott s ott kiszállva, Szeged városát megtekintette. A Széchényi-tér
a városházával és szobraival, valamint a kultúrpalota gyűjteményeivel
és értékes képtárával különösen megnyerte a vendégek tetszését.
Este a főállomásról, ahová időközben a különvonat kocsijait
átvitték és a rendes gyorsvonathoz csatolták, tovább utaztunk
Temesvárra, ahol Dömötör Tihamér kir. erdőfelügyelő, Török

Sándor m. kir. erdőtanácsos, erdőőri szakiskolai igazgató és a
szakiskola tisztikara fogadtak. A közös vacsorát a Koronaherczegszálló éttermében fogyasztottuk el, ahol a város nevében Bélay
városi tanácsnok ur csatlakozott hozzánk.
Eddig kirándulásunknak az időjárás rendkívül kedvezett, derült,
csendes őszi napok voltak. Temesvárra érkezésünk utáni éjjelen
azonban ritka hevességű zivatar tört ki, amely fordulatot hozott
az időjárásban, tetemesen lehűtötte a levegőt és már a következő
napon is esőt hozott, habár csak rövid időre. Nem vehettük rossz
néven, hogy a temesváriak 105 esőtlen nap után ennek az esőnek
örvendtek, bár mi még néhány napra szívesen elodáztuk volna.
Szeptember 17-én délelőtt a vadászerdei erdőőri szakiskolát
és a szomszédos erdőt tekintettük meg. Az Erdészeti Lapok olvasói
előtt nem ismeretlen ennek az iskolának mintaszerű berendezése,
ahol a czélszerüség az abszolút értelemben vett renddel és csínnal
párosul. Maga az épület, annak berendezése, nemkülönben rend
kívül gazdag erdészeti és vadászati mintagyüjteményei és tan
eszközei, végül az a szigorú fegyelem, amelyben a növendékek
neveltetnek, rendkívül megnyerte vendégeink tetszését, akik hossza
san időztek az iskola épületében. Azután a 15 ha nagyságú
csemetekert és gyümölcsfaiskola megtekintése következett. Óriási
terjedelme, a benne uralkodó rend, a jó csemeteanyag meglepte
az osztrák erdőgazdákat, de a kert nagyságát, a széles utakat s a
benne folyó, kereskedelmi kertészethez hasonló üzemet (évenként
4 millió csemete kerül onnan szétküldésre) nem helyeselték vala
mennyien, a kertet inkább csak az oktatás czéljainak megfelelő
méretekben tartották indokoltnak, többek között azért is, mert
szerintük jelen méretei mellett a növendékek nem kapnak helyes
képet azokról a szerény anyagi eszközökkel létesítendő csemete
kertekről, amilyeneket nekik kell telepiteniök a gyakorlatban. Oly
nézet, amely akkor, amikor néhány év előtt az erdőőri szak
oktatás reformja volt napirenden, magyar részről is elhangzott.
Azután a mesterséges fáczántenyésztést tekintettük meg, amelyről
Muck András m. kir. erdőmérnök nyújtott felvilágositást, ezt köve- í
tőén pedig körutat tettünk az erdőben, ahol az egyik kitermelt
vágás sokoldalú termékeinél időztek vendégeik hosszasabban.
A szép korfokozatban emelkedő teljes sűrűségű fiatalosokat,

amelyek elő- és köztes használat melletti makkvetésből eredtek,
nagyobbára már csak a kocsiról láthattuk. Ellenben több kísérleti
területet a megeredt eső daczára tüzetesen szemléltünk meg (gyéritési kisérletek, makkvetés különféle eredetű makkal, a sorközti
megmunkálás hatását demonstráló kisérletek). Itt a tanár urak érez
ték magukat elemükben és jegyezgették a táblákra irt adatokat.
Visszatérve a szakiskolához, itt az Országos Erdészeti Egyesület
igazgató-választmányának egyik képviselőjétől, Osztroluczky Géza
ny. főispán, földbirtokostól kellett nagy sajnálatunkra elbúcsúznunk,
akit ügyei hazaszólítottak. Ő képviselte magyar részről egyedül az
erdőbirtokos osztályt s őszinte hálával tartozunk neki a tanulmány
úton való résztvételéért.
A szakiskolai telepen az osztrák vendégek, élükön Auersperg
herczeggel, látogatást tettek Török Sándor igazgatónál (amit egyéb
ként a herczeg Királyhalmán sem mulasztott el), majd pedig ebédre
gyűlt a társaság a szakiskola egyik erre a czélra berendezett
termében.
Az ebéd során először Török Sándor szakiskolai igazgató
üdvözölte a vendégeket.
Auersperg Károly herczeg: „Igen tisztelt erdőtanácsos és
igazgató ur! Minél előbbre haladunk tanulmányutunkon, annál
tökéletesebb képet nyerünk a magyar erdőgazdaságról, úgy hogy
nem lehetünk eléggé hálások azoknak, akik a megtekintendő
erdőket megállapították. Láttunk erdőket, amelyek a növekvés
gyorsaságára nézve nem hagytak kívánni valót, azt is láttuk,
miként hódittatnak meg oly vidékek nagy szeretettel és szak
értelemmel az erdőtenyészetnek, amelyekről elődeink nem is
álmodták, hogy ott valaha erdő lesz. Ma ez a kép azzal bővült,
hogy láthattuk, miképen gondoskodnak arról, hogy amit Önök
alkotnak, a jövőre is fentartassék. Látjuk, hogy tudományosan
képzett férfiak vezetése alatt erőteljes, jóravaló fiatal embereket
neveltek itt, akikre ezen erdők jövő őrzése és gondozása lesz
bizva. Láttuk, hogy ez az iskola mily mintaszerű berendezéssel
bir, mily gazdagok gyűjteményei és mily talpraesett emberanyag
népesiti be ezt az iskolát. Ha felmerült az az aggodalom, hogy
ily pompás iskola talán nem alkalmas arra, hogy oly embereket
neveljen, akiknek később szerény állásban kemény küzdelmeket

kell kiállani, ugy evvel szemben azt hiszem, hogy ebben a tekintet
ben mégis a nevelés szelleme a döntő. Ha ez a szellem helyes, i
ugy sok veszély elhárítható. Szóval láttuk, hogy az erdő jó kezekben
lesz, ha ez a fiatalság fogja őrizni és nevelni. Ennek a fiatalságnak
nevelőire, elsősorban az iskola igazgatójára emelem poharamat,
kinek szilárd kezében nyugszik ezen iskola vezetése!"
Vadas Jenő min. tanácsos benső örömének ad kifejezést,
hogy az osztrák erdészet képviselőit s ezek közül is különösen
az erdészeti tanügy ápolóit e helyen üdvözölheti, ahol ő maga
tanári pályáját megkezdte. „Bár Önök e helyen nem járnak feltétlen
erdőtalajon, másutt meggyőződhettek arról, hogy mily SZÍVÓS
kitartással küzdünk oly területek erdőgazdasági meghódításáért,
amelyek mezőgazdasági müvelésre állandóan nem alkalmasak
s meggyőződhettek, hogy az erdő szeretete mélyen és kiirthatlanul
él a magyar erdészek szivében is. Az erdő szeretetéből, mint
közös forrásból fakad az a kollegialitás, amely az erdészet körében
uralkodik s evvel a kollegialitással emelem poharamat az osztrák
tanárokra: vivát academia, vivant professores!"
Guttenberg Adolf lovag abból indul ki, hogy az erdészeti
tudomány nemzetközi, közös tulajdona mindazoknak, akik az erdőt
óvni és ápolni hivatottak. A ma megtekintett tanintézet éppenséggel
fényes berendezésű és gondolkodóba esnék, hogy ezek után meghivná-e a magyar kollégákat egy osztrák erdőőri iskola megtekin
tésére (Förster-Schule). A szellemnek azonban egyenlőnek kell
lennie itt is, ott i s : katonás nevelés, szigorú fegyelem! Evvel az
iskolával Vadas Jenő min. tanácsos ur kettős vonatkozásban áll,
először mint egykori igazgatója, aki a ma látottak megalapozá
sánál közreműködött, másodszor mint az erdészeti kísérleti ügy
vezetője. Nagy érdeklődéssel tekintettük meg — úgymond — a
tanulságos kísérleti területeket s ha azok fiatalabbak is ahhoz,
semhogy már ma következtetéseket lehetne levonni, a jövőben
bizonyára igen becses eredményekhez fognak vezetni s azért utó
daink nagy hálával fognak adózni Vadas min. tanácsos urnák.
Nagy súlyt helyez szóló a gazdasági és tudományos téren való
együttműködésre és Vadas Jenőt élteti.
Schmid István erdőtanácsos Temesvár városát és képviselőjét,
Bélay városi tanácsnok urat éltette.

Időközben megérkezett dr. Telbisz Károly udvari tanácsos
Temesvár polgármestere és meghívta a társaságot a város meg
tekintésére. A szives meghívás alapján el is ejtettük a bisztrai
erdőnek délutánra tervezett megtekintését, amely erdészeti tekin
tetben ujat a délelőtt látottak után ugy sem nyújtott volna és
kocsira ülve mindenekelőtt a városi vízerőművet tekintettük meg
Szilárd Emil városi főmérnök és Biliing Henrik villamtelepi igaz
gató vezetése mellett. A 900 lóerőt szolgáltató erőmű létesítése
igen érdekes műszaki probléma volt, amennyiben a Bégát tel
jesen sik vidéken a kellő esés nyerése végett egyfelől hosszú
töltések közé szorítva fel kellett duzzasztani, másfelől a csatorná
nak az erőmű alatti részét annyira le kellett mélyíteni, amennyire
azt a lefolyás lehetősége éppen megengedte.
A gyárvárosi villamtelep megtekintése után az impozáns
Millenium-templomot tekintettük meg, ahol Pacha István apát
plébános fogadott. Azután részben gyalog, részben kocsin foly
tatott utunkat a Ferencz-József-sétányon át az állami gimnázium
hoz, azután a Losonczy-térre, a katonai élelmezési raktárhoz és a
hadapródiskolához mentünk, melyeket azonban csak kívülről tekin
tettünk meg; ellenben a józsefvárosi zárda nagy internátusát,
amelyben 2000 növendék talál helyet és részesül kitűnő oktatás
ban, tüzetesebben megnéztük. Útközben bejártuk a Temesvárt
jellemző nagy gondozott parkjait, láttuk a szabályozott Bégát, a
rajta átvezető szép uj vasbetonhidakat, a lerombolás alatt álló régi
erőditvényeket, melyek helyén uj városrészek emelkednek, a
Hunyadi-kastélyt stb.
S ha mindebből még nem győződtünk volna meg arról,
hogy Temesvár a legjobb uton van arra, hogy az ország egyik
legszebb és legjelentékenyebb városa legyen, ugy bizonyára fel
ismertük volna ezt a városházán, amelynek közgyűlési nagy
termében a város múltjára vonatkozó számos okmány és rajz,
s a jövő alakulást ábrázoló nagyszabású szabályozási és építke
zési tervek kapcsán dr. Telbisz polgármester igen vonzó, figyel
münket teljesen lekötő szabad előadásban ismertette a város múlt
ját, jelenét és a jövő terveit. Bármily érdekesek voltak azonban
e fejtegetések, kivül esnek a lapunk czélja által megszabott kere
teken s így csupán azt emiitjük még meg, hogy a közgyűlési

terem szomszédságában Káldor Ágoston tanár igen gazdag lepkegyüjteményt, Liníia Valér tanár pedig a Bánát madárfaunáját
állította ki; a nagy szorgalomról és rendszeres munkáról tanús
kodó gyűjteményeket vendégeink hosszasan tanulmányozták.
Ekként bizony erősen reánk esteledett s éppen annyi időnk
maradt, hogy átöltözködhettünk s azután a temesvári mérnök- és
épitészegyletnek a Koronaherczeg-szállóban lévő, babérfákkal,
tölgylevélkoszorukkal és ezekben elhelyezett villanylámpákkal
rendkívül ízlésesen díszített helyiségeiben a Temesvár városa által
nyújtott fényes vacsorához gyűltünk össze. Vacsora közben Telbisz
udvari tanácsos, polgármester a következő szavakkal köszöntötte
fel a vendégeket: „Üdvözlöm őfőméltóságát, Auersperg Károly
herczeget és az osztrák birodalmi erdészeti egyesület tisztelt tagjait
s köszönöm, hogy szívesek voltak Temesvárt időzni. Mindig
örvendünk annak, ha külföldi vendégeket üdvözölhetünk körünk
ben, mert a velük való érintkezéstől a haladásra uj impulzust
várunk s mert abban a kellemes reményben élünk, hogy vendé
geink, amire elhagynak, hazánk barátaivá lettek. Örvendünk annak,
hogy kedves vendégeink előtt bizonyságot tehetünk arról a szilárd
elhatározásunkról, hogy azt a világtörténelmi missziót, amelyet
Temesvár a múltban betöltött, kulturális téren a jövőben is betöltjük. Ehhez az előbbre haladott európai népcsaládok rokon
szenvére van szükségünk s abban a szép hitben vagyunk, hogy
e téren ma ismét egy lépéssel előbbre haladtunk. Ebben a kelle
mes reményben és azzal a kéréssel, hogy Temesvár polgárságát
szives emlékükben tartsák, emelem poharamat az osztrák biro
dalmi erdészeti egyesület szeretetreméltó elnökének és tagjainak
egészségére!"
Auersperg Károly herczeg: „A mi tanulmányutunk a magyar
erdőgazdaságnak, tehát az őstermelés egyik ágának szól, amelynek
mi erdőgazdák hivatásszerűen élünk. Az őstermelésnek azonban
különös a sorsa: legközelebb áll a természethez, melynek erő
forrásait legközvetlenebbül igénybe veszi, azoktól függ s az embert
is legkevésbbé idegeníti el a természettől, a röghöz köti, hazaés fajszeretetét megóvja. De az őstermelés is folyton finomodik,
őseredeti alakját elveszti, iparszerü jelleget vesz fel s végül az
iparnak engedi át a tért. Sokszor úgy véljük ekkor, hogy a

városoknak és az iparnak ez a túlsúlyba jutása végre is elveszti
a talajt lábai alól és az előrehaladó iparosodással (Industrialisierung) az igazi népiességnek és hazaszeretetnek (wahres Volkstum
und Heimatsgefühl) el kell tűnnie. Ez az ellentét város és ős
termelés között különösen a drágulás idejében, amilyet ma élünk,
komoly természetű, különösen ha olyanok, akik sem az őstermeléshez,
sem az iparhoz nem tartoznak, a várost a falu, vagy Ausztriát Magyar
ország ellen izgatják. S ha már kezdetét vette a harcz, a kedélyek
elhidegülnek s a két fél mindig jobban elidegenedik egymástól.
Éppen ezért nekünk erdőgazdáknak felette érdekes az a be
pillantás, amelyet Ön, igen tisztelt polgármester ur, e szép város
történetébe tennünk engedett s értékesek azok a magyarázatok,
amelyekkel azt kisérte.
Oly városi szervezetet (Stádtewesen) ismertünk itt meg, amely
nem a földművelés alapján fejlődött, hanem kezdettől fogva pol
gári jelleggel birt. E város gazdagsága nem nyugszik nagy föld
birtokán, mint más magyar városoké, — s mégis azt tapasztaltuk
kőrútunkban, mint örökíti meg az Önök hazaszeretete az ország
nak és szülővárosuknak minden jelentős eseményét kőből faragott
vagy érczbe öntött emlékművekkel; láttunk a város tőszomszéd
ságában egy pompás iskolát, amely az erdőgazdaság szolgálatá
ban áll; láttuk, mint nevelik a Sacré ceur tiszteletes nővérei
városuk leányait oly módon, mely biztosíték arra, hogy a házi
tűzhelyhez gazdag áldást hoznak. Hozzánk erdőgazdákhoz hasonlóan,
Temesvár városa nagyszerű vízmüvénél a természet őserejét állítja
szolgálatába. Mindent, amit Ön, polgármester ur, kezdeményez, a
siker koronázza, városában uj élet és jólét ébred s a valóban
egészséges alapon épült városi szervezet szivet örvendeztető lát
ványa felette tanulságosan és békítően hat.
Históriai talajon állunk. A polgármester ur előadása Temesvár
múltjáról arra emlékeztetett bennünket, miként mentetett meg a
keresztény ku ltura Temesvár és Bécs falai alatt véres küzdelmekben,
amelyekben Európa hősei siettek a szorongatott kereszténység
segítségére.
Ma békés időket élünk és Isten óvjon attól, hogy Temesvár
valaha ismét oly segítségre szoruljon, mint akkor. De a múltba
vetett pillantás arra tanit, hogy az elődeink által egyesült erővel

véres harczok árán kiküzdött béke érdemes arra, hogy egyetértésben
élvezzük. Utánozzuk azt a hősi nemzedéket, amely hűen össze
tartva kultúránkat megmentette, egymást segítve e kultúra további
kiépítésében gyermekeink és unokáink javára.
Szavaimat őszinte köszönetünk nyilvánításával zárom és poha
ramat emelem szép Temesvár szab. kir. város mindenkori virulására és kiváló polgármesterének, Telbisz dr. udvari tanácsos ur
maradandó jólétére! Éljen!"
Guttenberg Adolf lovag az osztrák és magyar erdőgazdák
között fennálló barátságos viszonyt szeretné az osztrák és a magyar
népre kiterjeszteni. Ne állítsuk előtérbe azt, ami bennünket elválaszt,
hanem keressük azt, ami egyesit. Hivatkozik arra, hogy fia egy
temesvári magyar család leányával jegyezte el magát.
Vest Ede lovag, a temesvári kereskedelmi és iparkamara
elnöke, az örökifjú Guttenberg Adolfot élteti.
Schmid erdőtanácsos magasztalóan szólt Temesvár fellendü
léséről a várfalak ledőlése óta. „Ehhez a fejlődéshez azonban ki
váló, erőskezű férfiak is kellettek és nagy szerencse, hogy a város
oly kitűnő vezérrel birt, mint Telbisz dr., aki derék munka
társakat gyűjtött maga köré, nem utolsó sorban pedig technikusokat,
Igy társult itt egy alapvető adminisztratív tehetség műszaki tudással.
Láttuk a város műszaki férfiainak kiváló alkotásait s ha Temesvár
nagygyá, széppé fejlődik, ezt nagyrészt mérnökeinek köszönheti.
Azért emelem ezt ki, mert Ausztriában a műszaki kar még mindig
második sorban áll s csak örömmel üdvözölhetjük a polgármester
ur bölcsességét, amely a város mérnökeinek kellő működési teret
biztositott." Szilárd Emil városi főmérnököt élteti.
Sallac tanár csodálattal szól a magyar erdészek természettudo
mányi készültségéről s a növényfiziológia gyakorlati érvényesíté
séről, különösen a homoki erdőnevelés terén. De az erdészek
mellett mások is intenzive foglalkoznak a természettudományokkal,
amint a látott igen érdekes gyűjtemények bizonyítják. Káldor és
Lintia tanárokra emel poharat.
Éjfél felé járt az idő, amidőn szives házigazdáinktól elbúcsúzva,
rövid nyugovóra tértünk, mert másnap bizony igen korai volt
indulásunk.
Szeptember 18-án 6 órakor reggel már a vonatban ültünk,

amely — sajnos csöpörgő esőben — Karasj esze nőre vitt, ahol
Ajtay Jenő m. kir. erdőmérnök, a deliblati homokpuszta gondozója
fogadott. Rövid villásreggeli után kocsira ültünk és a Karast
kisérő érdekes lősz-dombsor mentén Oerebenczre hajtattunk, ahol
szakadó esőben elértük a homokpuszta szélét.
A deliblati homoknak a szegedi és szabadkai homokvidéktől
eltérő jellege mindjárt az első pillanatban szembeszökő volt. Mig
ott alig láttunk néhány méternyi homokbuczkákat, itt 4 0 — 5 0 m-r\y[
relatív szintkülönbségekkel találkoztunk, ami osztrák vendégeinket
nagyon meglepte. A homokbuczkákról azonban figyelmünk csak
hamar elterelődött, mihelyt ahhoz a 7 0 — 8 0 éves feketefenyő
állományhoz értünk, amely Gerebencz tőszomszédságában a deliblati
pusztán Bachofen határőrvidéki erdőigazgató által eszközölt első
erdősítésekből fenmaradt és északnyugati irányban természetes
önvetődés utján terjedt. Az itt még erősen lősztartalmu homokon
a feketefenyő kiválóan szép alaki fejlődéssel bir. 2 5 — 3 0 m
magasság mellett sok törzsnek mellmagassági átmérője 4 0 — 5 0 cm,
a hektáronkénti fatömegét pedig az ott időző erdőrendezőség
699 /ra -ben állapította meg.
3

Ugyancsak még Gerebencz közelében szép fenyőcsemete
kertet volt alkalmunk látni, amelyben különösen a fekete- és
simafenyő diszlett szépen, de a Petraschek Károly udvari tanácsos
szives ajándékaként a tavaszkor elvetett amerikai Pinus ponderosa
var. scopulorum is biztató eredménynyel kelt ki.
A magas buczkák között kanyargó utunk ákácz- és feketefenyőerdősitések között vezetett, mignem egyik kimagasló buczka olda
lán lévő nyiladékhoz értünk, ahol Ajtay kolléga a deliblati homok
kötés módját mutatta be. Ez a módszer, amelyet t. olvasóink a
deliblati homokpusztáról a közelebbi jövőben közzéteendő rész
letes ismertetésből meg fognak ismerni, ma már nincs alkalma
zásban, mert nyilt futóhomok ma már Delibláton sincs! Az év
százados küzdelem a szélhajtotta homokkal tehát befejezést nyert
s jellemző, hogy a bemutatás czéljából egy nyiladék területét
kellett előbb mesterségesen felsebezni, ismét „futóvá tenni". Ajtay
fejtegetéseit, miközben a munkások a borókaágakkal való takarást,
az ákácz ültetését és a Festuca-mag vetését végezték, osztrák ven
dégeink a szakadó eső daczára élénk érdeklődéssel követték.

*

Azután a buczka tetejére mentünk, amelyre a birtokkezelőség
hálára kötelező módon emelvényt készíttetett, hogy az ákáczfiatalos
fölé emelkedve széttekinthessünk. Sajnos, a távolabbi környéket:
a Dunát, a szerb hegyeket és a homokpuszta délkeleti kifujt
részét, amely innen szép időben jól áttekinthető, nem láthattuk, de
a közvetlen közelben elterülő egykori „kis Szahara" hullámos
terepét boritó mostani ákácztengert mégsem födte el az idő mostohasága előlünk s vendégeink ámulva nézték az előttük össze
függően elterülő 4000 kat. hold ákáczost. Itt tette Auersperg her
czeg e sorok irója előtt azt a kijelentést, hogy ily nagyszabású
munka méltánylására alig talál mértéket.
Meredek buczkaoldalon leszállva, a völgyben egy asztalon
Ajtay figyelmessége összegyűjtötte az ottani homokkőképződ
ményeknek és elmeszesedett növényrészeknek szép kollekczióját,
amely szintén élénk érdeklődésre talált.
Némileg megjavult időben folytattuk azután utunkat, amely
eleinte ákáczosokban, majd később még be nem erdősitett, de
természetes uton megkötődött területeken vezetett át, ahol a sötét
zöld, gyakran faalaku borókás a szömörcze különféle vörös árnya
latokban pompázó lombozatától élénken elütött és a nyár, ezüst
hárs, törökmeggy és galagonya csoportjaival váltakozott.
Ilyen természetű a homokpusztának az a botanikailag igen
érdekes része is, amely természeti emléknek van kijelölve s amelyen
szintén áthaladtunk. Ez a botanikusoknak valóságos Mekkája s mi
is láttunk ott egy botanikai ritkaságot, a Commandra nevü igény
telen cserjécskét, amelynek ottani tenyészetét 85 év előtt egy bota
nikus konstatálta, de azután senkisem birta megtalálni, mignem
3 év előtt Wagner János aradi tanár ismét reá nem bukkant.

«

A természeti emlékből kilépve, d. u. 2 óra táján elértük a
Rozsdás nevü legelőterületet és az ottani mélyfúrású kutat (200 m
mély), melynek közelében tágas ponyvasátor alatt várt a jól megérdemelt ebéd. Itt csatlakozott a társasághoz Koszits Pál kir.
jószágfelügyelő, a deliblati kincstári birtokkezelőség vezetője.
Az ebédnél még sürgősebb teendőnk volt azonban a megrakott
nagy tűz köré csoportosulni, hogy vizes ruháinkat szárítsuk és
dermedt tagjainkat felmelegítsük.
Az ebéd közben Koszits jószágfelügyelő, üdvözölte a vendéErdészeti Lapok
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geket. Auersperg Károly herczeg válaszában örömének adott ki
fejezést, hogy ezt a területet láthatták, amely nemrégen még
homokpuszta, nemsokára az erdő- és mezőgazdasági művelésnek
teljesen meg lesz hódítva. „Meghatott bennünket, mily elismeréssel
adózott ma Ajtay erdőmérnök ur elődeinek, különösen Aídtyus
főerdésznek, aki megalapítója volt az itt alkalmazott erdősítési
módnak; szerencsét kívánunk neki ahhoz, amit ő maga itt elért
és alkotott. Mi Ausztriában egészen más vágásfordulókkal számo
lunk, mint Önök itt, Magyarországnak ezen a részén; tölgyeseik
a 3 0 — 4 0 éves korban olyanok, aminőket mi Ausztriában 100 év
alatt alig nevelhetünk s 3 0 — 4 0 éves vágásfordulóban Önök itt
már haszonfát termelnek. Ma pedig oly területet láttunk, amelyet
az erdőgazdának előbb meg kellett hódítania a fatenyészet részére,
ami valóban mintaszerű módon történt. Kívánom, hogy Ajtay
erdőmérnök ur érje meg azt az örömet, hogy az általa telepitett
erdőkben a vágásra érett fát le is arassa." Koszits jószágfelügyelőre
és Ajtay erdőmérnökre üríti poharát.
A herczeg felszólalását követően Bund Károly emlékezett meg
Wessely-rő\, aki az első beható tanulmányt irta a homokpusztáról.
Ugy véli, nem hagyhatjuk el ezt az erdészet történetében neve
zetes vidéket, hogy meg ne emlékezzünk Wessely Józsefről, akit
1871-ben a katonai kormány kiküldött a futóhomok tanulmányo
zására. Nagy buzgalommal fogott a homokpuszta tanulmányo
zásához, daczára annak, hogy a bécsi világkiállítás előkészületeivel
is el volt foglalva. 1873-ban már megjelenik ismert műve az
európai futóhomokterületekről, amelyben a homokpuszta termé
szetét és a termőhelyi viszonyokat megszabó klimai befolyást
helyesen fogta fel. Ő volt az első, aki reámutatott arra, hogy
csak az erdőgazdaság bir jövővel ezen a területen. A kegyelet
parancsolta egyszerű kötelességet teljesítünk, ha poharunkat és
e pár pillanatot Wessely emlékének szenteljük, kinek két család
tagját, vejét, Petraschek Károly udv. tanácsost és unokáját, Petraschek
Károly Ottó törvényszéki birót körünkben tisztelhetjük.
Outtenberg Adolf lovag köszönetet mond azoknak, akik ezt
a felette érdekes utat a programmba felvették. Az ákácztenger
megismertette velünk azokat a sikereket, amelyeket az erdőtenyész;tés itt elért s utunknak ezen erdőgazdaságilag nagyon érdekes

része után mint természetbarátok is nagy élvezetben részesültünk.
Sok természeti emléket és védterületet látott már, de egyet sem,
mely oly intim közvetlenséggel hatott reá, mint a reggel látott.
A változatos terepalakulás, az öreg fák és borókatörzsek, a gazdag
flóra s mindez az ősz színpompájában, ez elfelejtette velük az
időjárás mostohaságát. Azokra üriti poharát, akik a hasznosat
cselekedve, azt a széppel egyesitik!
Ebéd után a sátor mellett felállított különféle, ott alkalmazás
ban levő eszközöket tekintették meg vendégeink, azután a Rozsdás
nevü kutat néztük meg, amelyben 200 m mélységben találtak jó
artézi vizet, amely 47 m-ig a felszín alá önműködően emelkedik,
onnan pedig benzinmotorral hajtott szivattyú emeli a felszínre.
A viz a csorda itatására szolgál. Természetes kut a homok
pusztán alig van, régebben tehát a legelő jószág óriási utat tett
meg napjában, hogy vizhez jusson, minek következtében nem
gyarapodott, de nagy károkat is okozott. Most 3 artézi kut szolgál
tatja a vizet e czélra.
Négy óra táján újból kocsira ültünk és az uj műúton derékban
átszeltük a homokpusztát. Ez a műút magában véve is nevezetesség.
Képzeljünk bemetszésekkel és helyenként tekintélyes töltésekkel
rendesen szintezett utat, amelyen a kőalapot összevagdalt boróka
ágak, a kavicsburkolatot pedig kukoriczaszárak és szalma pótolja.
S bár a fa fuvarozásánál ez az ut erősen igénybe volt véve, mégis
egészen jó karban volt. Kilométerje a nagy földmunkák miatt
2900 K-ba került.
Utunk többnyíre egészen fiatal ákácztelepitések között vezetett,
amelyek helyenként külföldi fafajokkal vannak kisérletképen elegyítve.
Ezek között egyelőre a Juniperus virginiana (göbecses, rossz
homokon) és az amerikai kőris biztatnak jó eredménynyel. Érdekes
volt egy roppant buja növésű 11 éves ákáczállomány, amely a
harmadik vágásfordulóban áll. A mult évben került először
gyérítés alá, mikor is hektáronként 44 K 80 f jövedelem éretett el.
^10°/o műfa, 40°/o vékony dorongfa, 5 0 % rőzse).
Elhagyva a homokpuszta területét Deliblat, községen át Temeskubinra (Kevevárára) vitt utunk, ahová már koromsötétben értünk
s ahol Fábry Géza főszolgabíró ur fogadott szívesen. (Folyt, köv.)
ú£ ó£ ú%

Útmutatás a domb- és hegyvidéki legelők megjaví
tásához, gondozásához és rendszeres használatához.
Irta : Biró János

kir. erdőfelügyelő.

IV. Trágyázás és

(Folytatás.)

talajjavítás.

A Iegelőjavitási munkálatok közül a trágyázás a legfontosabb.
A legelő talaját, éppen ugy mint a szántóföldet, trágyázni kell,
mert különben termőerejében kimerül, mint ahogy azt már ország
szerte sajnosán tapasztaljuk. Csodálkozni azonban ezen nem lehet, ha
meggondoljuk, hogy a legelő fűterméséből eddigelé milyen kevés ada
tott vissza a talajnak. Mindössze csak egy-egy elhullatott trágya
lepény, mert hát a havastáji legelőkön évtizedeken át egyugyan
azon helyen nyakig hevert a jószág a ganéjban, az emberlakta
helyekhez közelfekvő legelők delelő helyeiről pedig a pásztor adta
el a trágyát.
Szomorú dolog, de eddigelé igy volt és ha legelőbirtokosaink
jövőben sem fognak másként gondolkodni és cselekedni, ugy
népies állattenyésztésünk mérhetetlen kárára, közlegelőink vég
képen tönkre fognak menni. A legelőtalaj elsilányodásának ok
szerű következménye pedig egyfelől az, hogy a fűtermés roha
mosan megapad, másfelől a takarmány minősége is folyton rosszab
bodik, mert az igényesebb jóféle füveket fokozatosan igénytelenebb
növények és végül gyomok váltják fel.
Hogy a legelőt karban lehessen tartani, nemcsak mindazt a
trágyát kell a legokszerübben felhasználni, amit az állatok ott
elhullatnak, hanem azt különösen azokon a legelőkön, ahonnan a
jószág naponta hazajár, még másként (legczélszerübben műtrágyá
val) is kell pótolni. Mert ilyenkor a trágya nagyobb része az
istállóban maradt és mert a legelő talajának még akkor sem
adtunk vissza mindent, ha az összes ganéj ott marad, mivel az
állat a fűtermés egy részét a saját testének felépítésére és a tej:
előállítására fordította.

/. Természetes

trágyázás.

Az állati vagy szerves trágya mindazokat az anyagokat
(nitrogén, kálium, foszforsav, mész) tartalmazza, amelyek a talaj
termőerejének fentartásához és a füvek táplálkozásához szükségesek,
habár nem is mindig a kellő mennyiségben és a megfelelő arány
ban. A hiányzó tápanyagot műtrágyával kell pótolni.
A legelő trágyázása tehát a czélnak megfelelően szerves és
műtrágyával történik s illetve természetes és mesterséges uton
történhetik.
A természetes trágyázási módok közül a legegyszerűbb és ha
talán nem is a legjobb, de a mi viszonyaink között ezidőszerint a
czélnak teljesen megfelelő a karámozás, illetve az állatok fekvőés pihenőhelyeinek időközönként és sorrend szerint való megmegváltoztatása által eszközlendő rendszeres trágyázás.
a) Trágyázás a fekvőhelyek megváltoztatása
által (karámozás).
Mivel a szarvasmarha
rendesen nagyobb csordákban legel és
mivel — különösen az ugyanazon községbeli •— marha könnyen
összeszokik és ezért a fekvőhelyeken némi fáradsággal össze is
tartható, mivel továbbá az ilyen nagyobb csordának szükséges
fekvőhely bekerítése költséges és megforgatása fáradságos, a mi
pásztornépünk pedig a munkától idegenkedik: azért a marha
csordát rendesen nem szokás, sőt nem is kívánatos kerítés (karám)
közé zárni, mint a juhokat (kosár, esztena), mert a pásztorok a
a megszabott időközönként a karámot amúgy sem forgatnák meg,
amikor is a legelő egyes részeinek a sovány helyek rovására és a
birtokos nagy kárára való tultrágyázása következik be. Hanem
némi fáradsággal és jóakarattal
lehet a csordát a fekvőhelyen
kosár nélkül is összetartani és a fekvőhelyet rendről-rendre meg
változtatni.
Az eddigelé semmiféle rendhez nem szokott tunya pásztor
népnek persze kényelmesebb a csordát egész éven, sőt évtizedeken
át ugyanazon a megszokott, már jól berendezett és védett helyen
tartani, mint azt folyton változtatni és a kalibával esetleg oda köl
tözködni, ahol fuj a szél, ahonnan messze van a fa és ahol nincsen
viz. Azért a csorda fekvőhelyeinek megváltoztatása ellen majdnem
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mindenütt kézzel-lábbal tiltakoznak és azt keresztülvihetetlennek
mondják, mert hát a marha már ide van szokva, egyebütt nem hál,
mert fél a duvadaktól; itt nem áll meg, mert igen fuj a szél, ott
meg azért, mert nagyon jár a légy, nincsen fa, messze van a viz
stb. efféle dolgokkal s mindenkor azzal állnak elő, hogy inkább
otthagyják a csordát. A községi vagy birtokossági elöljáróság
pedig, ha be is látja a legelő trágyázásának szükségét, ahelyett
hogy sarkára állana és a többnyire czigányokból és a nép söpre
dékéből kikerülő engedetlen pásztorokat megbüntetné, vagy el
csapná és jobb javadalmazás mellett arravaló munkás pásztorokat
alkalmazna: többnyire meghátrál, mert hát a nép zúgolódnék, ha
nagyobb pásztorbért kellene fizetnie; a mostani bér mellett máso
kat kapni nem lehet, ezek pedig büntetés esetén megboszulnák
magukat az elöljáróság jószágán és ezért marad minden a régiben.
Ez pedig baj, mert a legelők rendszeres trágyázását és gondozását
már tovább halogatni nem lehet.
A természetes trágyázás szóbanforgó módja azonban némi
jóakarat és erélyesség mellett igenis keresztülvihető és miként az
elért eredmények mutatják, nagyon jól beválik és a dolog nem is
olyan bajos, mint a pásztorok mondják. A Székelyföldön már
mintegy 10 évvel azelőtt a „Volt Ősmarosszék közönsége" tulaj
donát képező 2000 kat. holdnyi havasalji legelőkön kezdetett meg
és azóta ott és egyebütt évről-évre mindinkább örvendetesen
terjed.
Az eljárás a székhavasi legelőkön röviden a következő:
A 2000 kat. holdnyi legelő a hozzátartozó erdőséggel együtt
11 tagra van felosztva. Minden tagot rendesen más község bérel
ki, de azért egy tagba, illetve csordába több községből való
marhák is összekerülnek. Az eddigi tapasztalatok szerint 14 napon
belül ezek is összeszoknak; az egy községbeli marhák pedig még
hamarább. Amig ez megtörténik, 2 0 — 3 0 marhára kell 2 pásztor,
100-ig 3 és 150-ig 4 pásztor. Ennél nagyobb csordát nem czél
szerü alakítani. Ha már az állatok összeszoktak, félszerannyi pásztor
is elegendő.
Amidőn a tavaszi felhajtáskor a csorda a havasi legelőre
érkezik, ami rendesen estefelé történik, a pásztorok az állatokat
mindjárt az első héten a megtrágyázandó területre s illetve az.

első fekvőhelyre terelik és lehetőleg szorosan összetartják azáltal,
hogy a csordát folyton körülkerülik és az állatokat a csorda
közepe felé nógatják, amig valamennyi lehevert, ami nemsokára
meg is történik, mert az állatok fáradtak.
Amikor már körül
belül a felerésze lefeküdt, a felhajtásnál segédkezett gazdák és a
pásztorok a csorda körül legalább három, de lehetőleg minél
több helyre tüzet raknak, hogy az állatok a tüz mellett látva az
embereket és közelben tudva védelmüket, bátorságot kapjanak.
Másnap reggel — a felkelést inkább az állatokra bizva — lassan
talpraállítják a csordát és bevárva a bélsárkiüritést, amely rövi
desen a talpraállás után szokott bekövetkezni, elől vezető pásztor
ral, hátul hajtóval, oldalt pedig terelgetőkkel véve körül a csordát,
azt lehetőleg összetartva hajtják arra a területre, ahol a legeltetés
megkezdendő. Itt a csorda összetartva, délig legel és azután visszahajtatik az első éjjeli fekvőhelyre, ahol annak eltávozása után, az
azon hetiszeres segédpásztor az éjjel elhullatott trágyalepényeket
szélesfoku és erősfogu fagereblyével már elteregette, az egészen
frisseket pedig erős nyirfaseprüvel széjjelkente. A marha összeterelése az estelihez hasonlóan történik; a pásztorok eloszlanak
a csorda körül, de tüzet nem okvetlenül gyújtanak. A déli fel
keltés, a csordának a legelőhelyre való elterelése, időközben a
trágya elteregetése és napnyugta után az éjjeli fekvőhelyre való
visszahajtása ugy történik, mint előzőleg, és ez napról-napra
könnyebben megyén, mert az állatok egymást és a rendet meg
szokják. Karámra, kerítésre többnyire nincsen szükség, sőt az
első időben, amikor a marha még nyugtalan, futkároz és döfölődzik, veszélyes is lehet. Alkalmazzák ott, ahol a pásztorok
még ügyetlenek és akkor, amikor a csorda valamely helyre már
igen rákapott és onnan el kell szoktatni, vagy amikor nehéz,
meredek, széljárta helyet kell zimankós időben megfektetni.
Egy helyre a csorda addig fektetendő, amig az a szükséghez
képest jól, vagy közepesen van megtrágyázva, ami annál előbb áll
be, minél jobban sikerült a csordát összetartani és minél több
és jobb füvet kap a jószág. Mert a jó legelőn jóllakott marha
bővebben trágyáz, mint a silány takarmányon éldegélő és fényes,
zsiros ganéja többet is ér, mint a rosszul élő marha gyér, száraz,
fakó szinü trágyája. Rendesen hetenként, minden hétfőn szokás a

fekvőhelyeket megváltoztatni, de általános szabálynak ezt nem
lehet felállítani. Elhanyagolt legelőkön olyan sovány magaslatok
vannak, hogy a csordát 10—14 napig is ugyanazon a helyen kell
tartani, különösen ha alatta meredekebb oldal van, amelyet, mert
azt a marha nem fekszi meg, csak felülről lehet megtrágyázni.
A szőrfüves helyet is hosszabb ideig kell megfektetni, főleg ha
már igen elhatalmasodott és vastag szőnyeget képez. Meleg nyári
éjszakákon az állatok egymástól távolabbra fekszenek le, zivataros,
zimankós, szeles időben ellenben összebújnak, tehát sűrűbben
trágyáznak.
A künnháló csorda este, délben ugyanazon a helyen pihen
és trágyáz, ha csak a viz a hálóhelytől nincsen igen messze, mely
esetben a viz közelében külön helyen delel. A hazajáró csorda
csakis deleléskor pihen a legelőn és csakis akkor trágyáz.
A csordát az első háló- vagy delelőhelyről a szomszédos
fekvőhelyre terelni, ott összetartani és lefektetni majdnem olyan
nehéz, mint az éjszakai összetartás, vagy az első delelés; de már
a 2—3-ik helycsere után különös nehézségbe nem ütközik, mert
hát a szokás rabja a marha is. Legczélszerübb a fekvőhelyeket
ugy változtatni, hogy az uj fekvőhely mindig az előzőnek szom
szédságában legyen. A csordát hol ide, hol oda fektetni, kergetni,
nógatni nem szabad, mert az állatok utóvégre is csökönyössé és
engedetlenné lesznek. Következetesen kell az állatokkal eljárni és
mindig jól bánni velük. Sózok felállításával
is igen könnyen
szoktatható a marha, még pedig olyan helyekre is, ahová különben
csak nehezen terelhető és alig tartható meg. A sózó természetesen
a fekvőhelylyel változik. Van olyan pásztor is, akit jól bánás mellett
az állatok annyira megszoknak és neki annyira engedelmeskednek,
hogyha botját valahová leszúrja és az ujjasát ráakasztja, az egész
csorda a körül telepszik le.
A havasi legelők megfekletésénél
nagy akadály a nehezen
költöztethető pásztorkunyhó, amelyet legjobb a megfektetendő
terület közepében felállítani. De ha a terület meg van fektetve,
azonnal tovább kell költöztetni, mert a pásztor ezt önként nem
igen teszi. Ezért gondoskodni kell könnyen elszállítható és gyorsan
felállítható pásztorkunyhókról. Készülhetnek esetleg néhány darab
gyékényből is.

Ha a megtrágyázandó terület buczkás, csutakos, köves, bokros,
ugy a buczkákat előbb el kell egyengetni, mert oldalaikat a jószág
nem fekszi m e g ; a csutkókat szét kell hasogatni és kicsapni, ha
pedig ez nem lehetséges, ugy ilyen helyen csakis akkor kell
fektetni, amikor a marha már egészen összeszokott és nem döfölődzik; a köveket is jó előzőleg felszedni, a bokrokat pedig, ha
igen sürük, ki kell gyériteni, de nem nem egészen kivágni, mert
a gyéren bokros helyet a marha szívesen fekszi meg, mivel a
szél és legyek ellen védelmet kap. Erre a munkára azonban a
pásztorok már nem érnek rá, azt a marhatartó gazdáknak vagy
legelőbirtokosoknak kell elvégezniök.
Az eddigi tapasztalatok szerint, ha a marhának eléggé jó
élése van, ugy a szükséghez képest történő forgatás mellett, az
egész legeltetési idény alatt egy darab számosjószág hetenként
átlag közepesen megtrágyáz:
a) este és délben ugyanazon helyen
fektetve 8—10 négyzetölet, b) a külön hálóhelyen 5—6 négyzet
ölet és c) a delelőhelyen 3—4 négyzetölet; teljesen pedig csak
ezeknek felét trágyázza be. A közepes trágyázás kat. holdanként
mintegy 120 mm trágyának felel meg.
A trágyát a fekvőhelyen legczélszerübb minden fektetés után a
fenti módon azonnal elteregetni, amikor is annak hatása a leg
nagyobb, a gyepezet által leghamarább felhasználtatik(megemésztetik)
és a munka is könnyebb. A megszikkadt vagy már éppen meg
száradt trágyalepényeket szétverni és elteregetni bajosabb, mert a
trágya a gereblye fogába beleakad és minduntalan ki kell verni
vagy kézzel kiszedni, hatása pedig korántsem olyan, mint a friss
trágyáé. Az ilyen félig, vagy már egészen megszáradt trágya
lepényeket eső után kell szétverni, amikor könnyen elporladnak
és azután tövis- vagy ágboronával szétmorzsolni és elteregetni.
Ezt a munkát azonban legczélszerübb eső bevárása nélkül azonnal
foganatosítani, mihelyt a csorda az uj fekvőhelyre kerül és a trágya
lepények részben még frissek, részben csak meg vannak szikkadva.
Ha a fekvőhelyen a trágya sok, akkor azt annak határán tul is
el kell teregetni. A trágyát tehát minél előbb és minél finomabban
kell a fekvőhelyen elteregetni, mert annál előbb nő be a trágya
•és a füvet annál hamarább eszi a jószág. A tavaszszal trágyázott
fekvőhelyeken az éhes marha őszszel dércsipés után már kóstol-

gátja a füvet, jövő tavaszszal már inkább eszi, őszszel pedig elő
szeretettel keresi fel ezeket a helyeket.
Hogy az állatok által legeltetés közben elhullatott
trágya
lepényeket is a pásztoroknak szét kell verni és elteregetni, azt a
fentiek után már alig szükséges mondani, valamint azt sem, hogy
minél előbb történik az elteregetés, a haszon annál nagyobb.
A havasi legelőkön a trágyalepény 2—3 év alatt sem korhad el
és a hely még azután is hasznavehetetlen.
Mivel a künháló csordák jó élés mellett bőven trágyáznak,
az ezen állatok által használt legelők, a trágyázás rendszeres
gyakorlása és vezetése mellett, egyedül fektetés utján is teljesen
jő karban tarthatók. Mert különösen a havastáji legelőkön vannak
olyan magasan vagy igen messze fekvő részek, amiket egyáltalán
nem lehet megtrágyázni, vagy nem is érdemes és viszont vannak
olyanok, amelyeket kedvező fekvésük és jó talajminőségüknél
fogva nem szükséges megtrágyázni. A fektetés tehát csakis a legelő
nek egyes részeire terjed ki. Ahol a havasi legelőkön istállók is
vannak, ott a trágyázás tekintetéből a helyzet még kedvezőbb.
A künháló csordák legelői tehát, ha egyszer fel vannak javitva,
műtrágyázás nélkül is karban tarthatók.
A hazajáró csordák legelői azonban nem, mert az elhasznált
fűből még a fele sem marad ott. A bajon mindenesetre műtrágya
nélkül is lényegesen segíteni lehetne azáltal, ha esténként éppen
csak a fejős tehenek hajtatnának haza, a többi jószág pedig ott
hálna a legelőn és trágyázna.
b) Trágyázás juhokkal (kosarazás, esztenázás). A juhokat éjjelre
mindig kosárba szokás zárni. A tett tapasztalatok szerint jó közepes
trágyázást kapunk 1, 2, 4, 8 nap alatt, ha a kosár ugy van
készítve, hogy 1 négyzetölre 4 juh, 1 négyzetölre 2 juh, 1 négyzet
ölre 1 juh, 2 négyzetölre 1 drb juh jusson. A kosarat tehát nagy
ságához képest a jelzett időközökben kell megforgatni és pedig
gy> hogy egyik oldala mindig helyt maradjon. Erős
trágyázás
hoz ugyanazon nagyságú kosár mellett, kétszer annyi idő kell.
Egy darab felnőtt juh az egész legeltetési idény alatt hetenként
átlag 2 négyzetölnyi területet trágyáz meg közepesen. A juhtrágya
különösen a szőrfű, sasharaszt (páfrány), hanga, áfonya, havasi;
rózsa irtásánál megbecsülhetetlen.
u

A lovakat mulhatlanul bekerített helyen kell tartani. A karám
legyen eléggé tágas és ha a terület kellően meg van trágyázva,
ne feledkezzünk meg a kosár megfordításáról.
A jószágnak a legelőre való felhajtása
alkalmával
megálla
pítani azt, hogy a fektetés és kosarazás hol kezdendő meg, merre
felé, milyen sorrendben folytatandó, a fekvőhelyek mikor, milyen
időközökben változtatandók meg; a helyi viszonyok szerint meg
állapítani és a pásztorokat ezek foganatosításában ellenőrizni, a
községi vagy birtokossági elöljáróság s illetve az ezen teendőkkel
megbízott legelőgazdának képezi szigorú kötelességét.
Mindaddig azonban, amig a vidékenként még igen elterjedett
zuglegeltetés meg nem szűnik és mig a legeltetés rendes csordák
ban a legelőrendtartás értelmében nem fog történni: addig rend
szeres és sikeres trágyázásról szó sem lehet.
c) Gyűjtött trágyával és trágyalével való trágyázás. A ter
mészetes trágyázás történhetik fekvőhelyeken összegyűjtött, vala
mint esetleg a legelőn lévő istállóban termelt trágyával is.
Ahol a fekvőhelyeket valamely oknál fogva idejében megfor
gatni nem lehet, ott tultrágyázás elkerülése végett a felesleges
trágyát naponként össze kell gyűjteni, s giz-gazzal és a tüzelő
helyen maradt hamuval együtt kupaczokba rakni, majd földdel
betakarni.
Ha a legelőn istálló vagy istállószin van és módunkban áll
az állatok részére almot gyűjteni (legelőgyomnövények, erdei alom),
ugy, amennyire csak lehetséges, almozni kell, mert az állat igy
jobban és tisztábban tartja magát, több trágyát lehet termelni és
az jobban konzerválódik. Az eltartandó trágya mindig alommal
gyűjtendő és rendes trágyatelepen kezelendő. A trágyáié a teleppel
kapcsolatos trágyalétartóban külön gyűjtendő.
Ott, ahol almozni nem lehet, a hig trágya és trágyáié — betonból
készült vagy padlódeszkával vízmentesen kibélelt — tartókban gyűjt
hető össze, ami az istálló falán kivül, de szorosan mellette ugy
helyezendő el, hogy az állati hulladék az istállóból közvetlenül
oda legyen lapátolható.
Ha almot nem használunk, akkof a trágyakihordás bármikor
történhetik, az almos trágyát ellenben csakis akkor lehet kihordani,
ha teljesen megérett.

Általános szabály, hogy a kihordott trágya gereblyével vagy
lánczboronával minél előbb és minél finomabban elteregettessék
és pedig a sik és lankás helyen az egész területen egyenletesen,
a meredekebb oldalon pedig csak annak felső részén, illetve kari
máján egy megfelelő szélességű pasztában, de ha az nagyobb
kiterjedésű, ugy a szükséghez képest meg több pasztában.
Az almos trágyát a legelőn rendesen az állatok leterelése
után, őszszel szokás kihordani és elteregetni, hogy az eső és az
olvadó hólé a trágya ható anyagait a talajba belemossa és amikor
a növény tavaszszal megindul, a trágya már a gyökerénél legyen.
Az őszszel elteregetett trágya a talajnedvesség megtartására is
kedvezően hat, védi a füvet a téli hideg ellen és előmozdítja a
tenyészet korai megindulását. Hátránya az őszi trágyázásnak, hogy
a trágya egy részét a viz elmossa; tavaszszal az állat a trágyázott
területen nem legel, csak valamikor ősz felé, amikor a fű már
elvénült. A külföldön ezért sok helyen ugy járnak el, hogy a meg
trágyázandó területet tavaszszal előbb lelegeltetik és aztán nyomban
megtrágyázzák, amikor is a trágya hatása és felhasználása sokkal
tökéletesebb, mert azt az akkor legbujábban növekedő fű még a
nyáron benövi és teljesen felemészti ugy, hogy állítólag az ilyen
területen a fű — ha a trágya érett volt és finoman lett elosztva —
késő őszszel ismét legeltethető; tehát ugyanabban az évben két
termést ad.
A fűnövényzetre leghatásosabb
az alom nélkül, a hugylével
együtt a tartóba gyűjtött hig trágya, mert azt öntözés utján a
területen a legegyenletesebben és a legflnomabban lehet elosztani
és a növények gyökerei a folyékony trágyát azonnal javukra for
díthatják, különösen nyárelőn alkalmazva. A hig trágya a tartóból
csak 2—3 hét múlva hordható ki, amikor már megerjedt, külön
ben maró hatású. A szükséghez képest vizzel felhigitandó. Hatása
megsokszorozódik, ha műtrágyát (szuperfoszfátot) oldunk fel benne
és ugy használjuk.
A hig trágya nélkül gyűjtött trágyáié hatása is kiváló, külö
nösen ha műtrágyával kapcsolatban használtatik. A szó'rfűnek ez
a legnagyobb ellensége, mert a trágyáié magában véve is igen maró
hatású, különösen frissen és töményen alkalmazva. Azért jó gyepezeten csak erjedés után és csak kellően felhígítva használható,
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d) Keveréktrágya (komposzt). Felette hatásos és kiváló trágya
szer a keveréktrágya vagy komposzt, amelyről azért emlékezünk
meg, mert nagyon kívánatos volna, ha a községek annak előállítá
sával foglalkoznának és azt a községi bikarétek trágyázására és a
hazajáró csorda legelőjének megjavítására felhasználnák.
Előállítása egyszerű és ahhoz mindenféle hulladék felhasznál
ható. Ilyen trágyatelepet legczélszerübben a községi vágóhíd, vagy
a bikaistálló mellett lehetne felállítani következőleg: 15 cm vastag
alapzat televényes gyephanttéglából; arra ugyanolyan vastag réteg
ben istállótrágya, arra váltakozó rétegekben televényföld, utczaés udvarsöpredék, továbbá hamu, oltott mész, mészhabarcstörmelék,
keverve árokból kiszedett iszappal, istállótrágyával, emberi ürülék
kel, mindenféle gyommal, gazzal, oltatlan mészszel kezelt elhullott
állatok és állati hulladékkal, mint pl. vér, szőr, bőr, bél, bélsár,
csont stb. körülbelül 1 m magasságig; aztán televényfölddel
betakarandó és időközben trágyalével öntözendő. Az április hóban
felállított rakást július és augusztus hóban elejétől végig és felülről
egészen le, keresztül kell ásni s illetve megforgatni, újból felrakni
és földdel betakarni. Október hó végéig rendesen megérik, por
ladozó, televényszerü tömeggé válik és késő őszszel, vagy tél elején
kihordatván, finoman elteregetendő. Hatása a fűnövényzetre minden
féle más szerves trágyánál különb és különösen hatékony nyáron
nagymérvű csapadék előtt az u. n. holt legelőn alkalmazva, ahol
a talaj termőrétegét uj életre kelti.
A trágya három irányban hat a gyepezetre. Mindenekelőtt
külsejét változtatja meg. A silány, táperő nélküli füvek és gyomok
rendre eltűnnek és helyüket a jóféle füvek és más leveles növé
nyek váltják fel. Mivel pedig ezek egyúttal bővebben termők is,
a legelő hozama önként érthetőleg gyarapodik. De minthogy a
jóféle füvek tápértéke is kiváló, a takarmány nemcsak mennyi
ségre nézve gyarapodik, hanem minőségben is javul.
e) Zöldtrágyázás. A trágyázásnak egy különös és igen hasznos,
de nálunk ismeretlen módja a zöldtrágyázás,
amelynek alkalma
zása nagyterjedelmü havasi legelőinken, amiket kellően trágyázni
és gondozni nem tudunk, indokolt és nagyon helyén való. Nem

áll egyébből, mint az ilyen területeknek 1—2 éven át való pihen
tetéséből, mely alatt azokat sem legeltetni, sem lekaszálni nem
szabad. A tapodástól ment talaj megpuffad, fellélegzik, az elszáradó
és elkorhadó fű pedig javítja. A fűmagnak ideje van megérni, a
terület bevetényül, a kelevény a lemagzott fű védelme alatt felnő,
a gyökerek a megpuffadt földben jobban kifejlődhetnek, a gyep
takaró megerősödik.
2. Mesterséges

trágyázás.

Fennebb már szóvá tettük, hogy okszerű kezeléssel nyilván
lehetséges lesz a künháló csordák legelőit (a gulyalegelőket), ha
azok iránt egyelőre különleges és túlságos igényeket nem támasz
tunk, csupán az ott legelő állatok trágyájával fokozatosan meg
javítani és jó karban tartani. A hazajáró csordák legelőit (a tehén
legelőket) azonban nem, mert az a trágyamennyiség, amit az álla
tok legeltetés közben és delelés alatt elhullatnak, a túlnyomó rész
ben már elsilányodott területek talajának kellő termőerőbe való
hozására és karbantartására nem elegendő és ha a szükségletet
istállótrágyával máshonnan és másképen kielégíteni nem tudjuk,
ugy annak műtrágyával való pótlásáról kell gondoskodnunk.
Kívánatos tehát, hogy ezen a helyen a legelők műtrágyázásá
val is foglalkozzunk és röviden összevonjuk azokat a dolgokat,
amikre is méreteink, az ezen a téren még befejezetlen tudo
mányos vizsgálatok és hiányos gyakorlati tapasztalatok mellett,
kiterjednek.
Tudvalevő dolog, hogy a növények gyökereikkel a földből
táplálkoznak és a levegőből csakis a szénsavat veszik fel leveleik
segélyével. A növények a termőföldből többféle tápanyagot vesz
nek fel és pedig egyikből többet, másikból kevesebbet aszerint,
amint azokra testük felépítéséhez éppen szükségük van. Ezen táp
anyagok között vannak olyanok, amelyek hiányában a növények
azért egészségesen fejlődhetnek; olyanok, amelyeket többé-kevésbbé
nélkülözhetnek és viszont olyanok, amelyek nélkül egyáltalán nem
képesek megélni. Ezek: a nitrogén, foszforsav, kálium és mész,
továbbá a magnézium, kén és vas. Utóbbi három, bár a növények
nek szintén nélkülözhetetlen tápanyagait képezik, ránk nézve gya-

korlati fontossággal alig birnak, mert azokból a növények csak
igen keveset vesznek fel s mert a talajban mindenhol elegendő
mennyiségben előfordulnak.
Nem igy áll azonban a dolog az elől emiitett négy ásványi
tápanyaggal, amelyekből a növények aránylag sokat vesznek fel
és amelyek hazánk talajában már nem mindenütt fordulnak elő
a kellő mennyiségben és sokszor nem a növények által megkívánt,
könnyen oldható állapotban vannak jelen. Ez pedig baj, mert a növény
táplálkozásában mindig az után a fontos tápanyag után igazodik,
amely a legkisebb mennyiségben áll rendelkezésére és amelyet a
legnehezebben tud felvenni. Éppen ezért a többi tápanyagokból —
bármennyi is legyen meg azokból a talajban — csakis annyit
vészen fel, amennyire a szűkösen előforduló tápanyagokhoz mérten,
csak gyengén kifejleszthető, silány testének felépítéséhez éppen
szüksége van. Mig ellenben, ha abból a tápanyagból, amely
után leginkább éhezik, annyit használhat fel, amennyit egészséges
fejlődéséhez megkíván, ugy a többi tápanyagot is ilyen arányban
veszi fel és azokból erőteljes és táperőben dús testet hoz létre.
A szerves (istálló-) trágyában, amely kereken 0*55% nitro
gént, 0 - 2 5 % foszforsavat, 0 7 0 7 o kálit és 0 - 7 0 % meszet tartalmaz,
egyfelől megvannak mindazok az ásványi tápanyagok, amelyekre
a növényeknek testük felépítéséhez szükségük van, másfelől pedig
televény (humus) képződése folytán a talaj termőrétegét gyarapítja és
annak fizikai hatását, amely nélkül az ásványi tápanyagok nem
érvényesülhetnek, fokozza. Ezért mondjuk a szerves (istálló-) trágyát
teljes trágyának. Az istállótrágya azonban az egyes növényi táp
anyagokat nem olyan mértékben és arányban tartalmazza, mint ahogy
azokra a különféle növényeknek szükségük van. Ha pedig a növény
éhségét abból a tápanyagból, amelyet leginkább megkíván, nem
tudja kielégíteni, a trágyázás daczára sem fog kellően kifejlődni
s illetve az istállótrágya többi tápanyagai sem fognak a növényben
kellően érvényesülhetni, minélfogva a trágya kihasználatlanul marad.
Ezen a bajon segítendő, a kellő időben és a szükséges menynyiségben megfelelő műtrágyát vagy műtrágyákat
alkalmazzunk,
amelyekkel az istállótrágyának — vagy az annak használata nélkül
is a megfelelő termőerőben levő talajnak — azon ásványi táp
anyagait pótoljuk, amelyekkel az az illető növények éhségét kielé-

giteni nem tudja és ezáltal az istállótrágya — illetve a kellő trágya
erőben levő termőtalaj — egyéb ásványi tápanyagainak kellő érvé
nyesülését, felhasználását előmozdítjuk.
A műtrágyák tehát a növény táplálkozása szempontjából csak
egyoldalú trágyák és alkalmazásukkal egyáltalán nem szorítják
háttérbe az istállótrágyát, hanem csak annak hatását
fokozzák,
amiáltal kevesebb istálló- (szerves) trágyával és műtrágyával, sokkal
nagyobb terméseket lehet elérni, mint kizárólag nagyobb menynyiségü istállótrágyával. Nagy tévedés tehát azt hinni, hogy a mű
trágyák az istálló- (szerves) trágyát helyettesithetik és azt feleslegessé
teszik. A műtrágyák ugyan szerves (istálló-) trágya nélkül is alkal
mazhatók, azonban csakis a termő-, illetve trágyaerőben levő tala
jon, de az istállótrágyát akkor sem helyettesithetik, hanem csakis
a természetes trágyázásra nem szoruló termőtalaj egyik-másik meg
fogyott ásványi táplálékának pótlására szolgálnak. A műtrágyák
televényt nem képeznek, a talaj fizikai hatását lényegesen nem
befolyásolják s azért televény nélküli, illetve termő- és trágyaerő
ben nem levő talajon sikerrel nem alkalmazhatók.
A ránk nézve gyakorlati fontossággal biró műtrágyák a fentiek
szerint a nitrogén, foszforsav,
kálium és mész. Lássuk ezeket
egyenként.
a) A nitrogén főleg azért igen fontos a legelő talajában,
mert — miként azt a legelő trágyás helyein is mindenütt szembetünőleg látjuk — rendkívüli módon elősegíti a növények fejlődését
és különösen azok erőteljes sarjadzását mozdítja elő, ami a gyepezetet alkotó növényeknél minden tekintetben felette kívánatos
dolog. Ezzel az erőteljes és korán meginduló egyenletes fejlődéssel
pedig fokozódik a növény ellentálló képessége is, különösen a
szárazság és a zord időjárás ellen. Ezek olyan tulajdonságok,
amiket a legelő gyepezeténél nem méltányolhatunk eléggé. A maga
idejében alkalmazott bőséges istálló- (nitrogén-) trágyázással járó
egyenletes és erőteljes fejlődés azonkívül lényegesen előmozdítja
az alkalmazott műtrágyák fokozottabb mértékben való felhaszná
lását és egyúttal hathatósan elősegíti a talajban levő egyéb ásványi
tápanyagok feltárását. A szerves és műtrágya egymással kapcso
latban atkalmazva tehát biztos alapja a tömeg és érték termelé
sének, azonkívül leghathatósabb szer a legelőgyomok pusztítására

A talaj nitrogéntartalma, a korhadó növényi és állati részek
jelenlétére vezethető vissza, de a pillangósvirágú növények (lóhere,
luczerna, baltaczim stb.) a gyökérgumóikon élő baktériumok köz
vetítésével azt a talajban levő levegőből is kivonni és lekötni
képesek. Miért is ezen növényeknek a legelő gyepezetében bizo
nyos arányban való előfordulása erre való tekintettel is kívánatos.
Nitrogént juthatunk a talajba szerves (istálló-) trágyával, zöld
trágyázás utján és műtrágyával.
Zöldtrágyázás czéljaira a pillangós növényt kifejlődése után
nem kaszáljuk le takarmánynak, hanem trágyának alászántjuk. Az
ilyen trágyázásnak uj legelő létesítése esetén, különösen homok
talajon van nagy jelentősége. Zöldtrágyázás czéljaira legalkalma
sabb a laposmagu fehér csillagfürt, a homoki borsó, a szöszös
bükköny és a szeradella.
A nitrogéntrágyák közül a chilisalétrom és a kénsavasammoniák jöhetnek szükség esetén és bizonyos körülmények
között figyelembe.
a) A chilisalétrom Délamerikából kerül forgalomba és fehér
színű, sószerü anyag, amely salétromsav alakjában átlag 1 5 5 %
nitrogént tartalmaz és nagyvizfelvevő képességénél fogva könnyen
összetapad, mely esetben csak porrátörés után alkalmazható. Ezért
feltétlenül száraz helyen tartandó és megrendelésénél mindig
kikötendő, hogy száraz és porszerü, továbbá perkloratmentes
legyen, mert néha ezt a mérges hatású anyagot is tartalmazza.
Ára <7-ként 2 2 — 3 0 korona között ingadozik.
Hatása igen gyors, mert vizben nagyon könnyen oldódik
és a gyökerek által rögtön felvehető. De mivel a talaj nem köti
meg, hanem a vizben oldva marad, lejtős területen könnyen kimo
sódik, vagy ha elszórása után tartós esőzés áll be, esetleg olyan
mélyen kerülhet le a talajba, hogy a gyökerek már nem érik el
és a növényzet nem veheti hasznát. Ha azonban a talaj nem igen
mély, ugy azt a jótékony hatást gyakorolja a növényzetre, hogy
a gyökereket a lefelé való terjeszkedésre készteti, a gyepnek a
szárazsággal szemben való ellentállását fokozza. Könnyű oldható
ságánál és gyors hatásánál fogva s azért, mert aránylag drága,
kat. holdanként egyszerre 3 0 — 5 0 kg-ná\ többet nem használunk
és csak akkor hintjük el tavaszszal, amikor a vegetátló már
-
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megindult. Szükség esetén egy, az előzőnél esetleg kisebb menynyiséget 3—4 héttel később is lehet használni. Különben a már
lelegeltetett területen azután is, bármikor elhinthető.
Harmatos vagy esőtől nedves növényekre azonban ne szórjuk,
mert az érzékenyebb leveleket megmarja. Mivel a salétrom mérges,
a behintett területen csak 8—10 nap múlva szabad legeltetni,
amikor a harmat már feloldotta és a talajba beszivárgott; eső
után azonban már 1—2 nap múlva.
A chilisalétromot főleg az Alföldön ne használjuk meggondo
latlanul, mert ha a rögtöni buja fejlődésre késztetett uj gyepezetet később szárazság éri, ugy azt nagyon megsínyli, sőt részben
tönkre is mehet. A chilisalétrommal trágyázott gyeplegelő a szá
razságot nem birja ki ugy, mint az őszszel elszórt szerves trágyával
meghintett, vagy az uj vetés előtt alkalmazott zöldtrágyázással
javított erőteljes növényzet. A salétromozás hatása egyébként a
nagy szárazság folytán teljesen kárba is veszhet.
(3) A kénsavas ammóniák a gáz- és kokszgyártás mellék
terménye; a nitrogén ammóniák alakjában van meg benne. A chili
salétromtól hatás tekintetében abban különbözik, hogy a talajvize
feloldás után megköti és az igy megkötött ammóniák csak lassan
alakul át salétrommá és szolgál növényi táplálékul. Ez az átalakulás
pedig annál gyorsabb, minél kedvezőbb a talaj
mésztartalma,
amely alkalmazását különösen indokolja. Előbbinél tehát tartósabb
hatású és kimosásától sem kell annyira félni. Vásárlásánál necsak
azt kössük ki, hogy ammóniák alakjában 2 0 — 2 1 % nitrogént tar
talmazzon, hanem hogy a mérges hatású rodán nevü anyagtól is
mentes legyen. Az ammoniáksó savas hatású levén, savanykás
talajon nem alkalmazandó; oda inkább a lúgos hatású chili
salétrom való. Ugyanolyan mennyiségben használandó mint ez
kat. holdanként tehát 6 0 — 1 0 0 kg, csakhogy elszórása tél elején
egy részletben történik.
Miként már fennebb emiitettük, a nitrogén-műtrágyák csakis
különleges szükség esetén és csak bizonyos körülmények között
jöhetnek tekintetbe és alkalmazásuk mindenkor a kellő elővigyázattal
és körültekintéssel foganatosítandó, annál is inkább, mert ezen
műtrágyák aránylag drágák és hatásuk csak egy évre terjed. Haszná
latuk indokolt lehet a fejlődésében elmaradt uj vetés gyors életre-

keltése és megerősítése czéljából, továbbá ott, ahol a foszfortrágya
a talaj nitrogéntartalmának elégtelensége folytán kellően érvénye
sülni nem tud, vagy ahol gyors hatást akarunk elérni. Minden
esetre és feltétlenül azonban arra kell törekednünk, hogy legelőink
nitrogénszükségletét elsősorban rendszeres fektetés utjáni trágyázás
vagy gyűjtött trágyával fedezzük, továbbá ahol indokolt, az uj
vetés előtt zöldtrágyázást alkalmazzunk és a legelő gyepezetében
a nitrogént gyűjtő pillangósokat kellően érvényre juttassuk.
b) A foszfortartalma
műtrágyák a legfontosabbak, mert tala
jaink foszforban általában nemcsak igen szegények, hanem az csak
nehezen oldható állapotban van jelen a földben, miért is a legelő
növényzetének a foszfortrágyázás iránti igénye a legnagyobb és azt
igen meghálálja.
A foszfortartalmu műtrágyák közül ránk nézve a szuperfoszfát
és a Thomas-salak bir kiváló fontossággal.
a) Az ásványi szuperfoszfát
tengerentúlról hozott foszfor
tartalmu kőzetek megőrlése és kénsavval való kezelése által, gyári
uton állíttatik elő. Foszforsavtartalma különböző és 1 0 — 2 0 % között
ingadozik. Leginkább a 1 6 — 1 8 % - o s szuperfoszfát van használat
ban, ami azt jelenti, hogy 1 ^-ban 1 6 — 1 8 kg vizben oldható
foszforsav van, amely azonban a kimosás veszélyének nincsen
kitéve, mert feloldás után a talaj leköti. A többi része főképen
gipszből (kénsavas mész) áll, ami a trágya hatása tekintetéből csak
előnyére van. Rendelhető 1 8 — 2 0 % - o s is, sőt az úgynevezett kettős
szuperfoszfátok 4 0 — 4 6 % foszforsavat is tartalmaznak, de azok
aránylag drágák. A szuperfoszfát világosszürke szinü por, amelyet
zsákokban hoznak forgalomba. Annál könnyebben szórható ki,
minél szárazabb. Alkalmazás előtt feltétlenül száraz helyen tar
tandó, mert különben megcsomósodik. Vásárlásánál tehát nem
csak bizonyos % vizben oldható foszforsavtartalmat kell ki
kötni, hanem azt is, hogy porfinomságu és minél szárazabb tapin
tani legyen.
A szuperfoszfátot aszerint fizetjük, hogy 1 ^-ban hány kg
vizben oldható foszforsav van, s illetve kilogrammszázalék szerint.
Ha tehát 1 kg foszforsav s illetve 1 kg százalék ára pl. 52 fillér,
akkor a 16%-os s illetőleg az olyan szuperfoszfát ^-ja, amelyben
16 ^ v i z b e n oldható foszforsav van: 1 6 X 5 2 = 8-32 K és pedig

egész vagonrakomány rendelésénél az ország bármely vasúti
állomásán. Kisebb mennyiség vásárlásánál a szállítási költségek a
vevőt terhelik.
j3) A Thomas-salak, a vasgyártásnak egyik mellékterménye
is szintén poralakban kerül forgalomba. Az előállításához szükséges
salakot Német- és Csehországból hozzák be. Tartalmát tekintve,
főképen foszforsavból és mészből áll. Foszforsavtartalma 8 — 2 3 %
között ingadozik ugyan, de trágyázási czélokra csak a magasabb
1 8 — 2 0 % - o s áru felel meg a kívánalomnak. A Thomas-salak foszfor
sava vízben nem, hanem csak a növények gyökérsavában oldható és
pedig olyan mértékben, ahogyan azt a 2 % - o s czitromsav képes
feloldani. Értéke tehát attól függ, hogy
összfoszforsavtartalmából mennyi oldható fel czitromsavban s illetve minél nagyobb
annak czitromsavoldékonysága. Vásárlásánál csakis foszforsavát
fizetjük meg, a 4 0 — 6 0 % között változó meszet azonban nem,
bár ennek trágyahatása különösen mészszegény talajon szintén
figyelemre méltó. Fontos ezenkívül a Thomas-salak porfinomsága,
miért is vásárlásával nemcsak azt kell kikötni, hogy az összfoszforsavtartalomnak legalább 8 0 % - a legyen oldható 2%-os czitromsavban,
hanem azt is, hogy porfinomsága legalább 75%-os legyen, mialatt
azt értjük, hogy legalább ennyi % - a hull át egy 0'03 • - m i l l i 
méternyi rostán. Felhasználás előtt okvetlenül száraz helyen tar
tandó, mert különben kőkeménységü tömeggé áll össze. Thomassalak vásárlásánál, tekintet nélkül a megrendelt mennyiségre, a
szállítási költség a vevőt terheli, ami alkalmazásánál egyebek
között igen figyelemre méltó körülmény.
Mivel a növények a Thomas-salak foszforsavát általában
nehezebben képesek felvenni, mint a szuperfoszfát foszforsavát,
ennélfogva a kettőnek a trágyahatása sem azonos. Rendes körül
mények között az általánosan elfogadott elv az, hogy 1 5 kg
Thomas-salak foszforsav egyenértékű 1 kg szuperfoszfát foszfor
savval, ami 100 kg 18%-os szuperfoszfáttal szemben, 150 kg
1 8 % - o s (czitromsavoldékonyságu) Thomas-salaknak felel meg. Ez
a viszony azonban nem állandó, hanem a talaj minősége és tele
vénytartalma szerint változik.
Televényben gazdag és tőzegtalajokon a Thomas-salak eléggé
gyorsan és könnyen oldódik és ilyenkor hatása nem ritkán egyen-

rangú a szuperfoszfáttal és ugyanaz áll a gyenge tápszerkötő
képességgel biró homoktalajokra nézve is.
A Thomas-salak alkalmazása tehát elsősorban ezeken, vala
mint a mészben szegény talajokon és ott indokolt, ahol a foszfor
trágyázásnak hosszabb ideig való hatása kívánatos, mint pl. a
legelőn is. Viszont agyagtalajokon, különösen hidegebb fekvésben
és általában ott, ahol gyorsabb hatásra van szükség, a szuper
foszfát használata előnyösebb. Ugyanazon viszonyok között pedig
annak a műtrágyának az alkalmazása indokoltabb, amelyben a
fenti arány szemmeltartása mellett, a hatékony foszforsav kilo
grammját olcsóbban és előnyösebben vásároljuk. Ha pedig az árban
nincsen jelentékeny különbség, helyesen járunk el, ha a szuper
foszfátot és Thomas-salakot felváltva használjuk.
Az alkalmazandó mennyiséget illetőleg első izben adjunk kat.
holdanként a szuperfoszfátból 200, a Thomas-salakból 300 kg-ot,
később pedig a 2—3 évenként ismétlődő mennyiséget 150, illetve
200 kg-ra. csökkenthetjük.
A foszfortrágyákat rendesen tél elején szórjuk ki, bár a szuper
foszfátot szükségből tél utóján is elhinthetjük, mert a Thomassalaknál könnyebben és tökéletesebben oldódik.
c) A kálitrágyák két csoportba oszthatók. A nyers kálitrágyák
vagy kálisók, a természetes anyag egyszerű megőrlése után,
Németországból kerülnek forgalomba, a mesterséges kálisók pedig
abból, a tisztátlan anyagok lehető kilúgozása és a kálitartalom
emelése által, gyári uton állíttatnak elő.
a) A nyers kálisók közül csak a kainitot emiitjük meg, mert
műtrágyakereskedőink még raktáron tartják, jóllehet a nagy szállí
tási költségek és csekély kálitartalma miatt, nálunk a 4 0 % - o s
kálisóval szemben, létjogosultságát már teljesen elvesztette. Nagy
mennyiségű konyhasón, más klórvegyületeken és anyagokon kivül
kénsavas vegyületben átlag csak 1 2 5 % káliumot tartalmaz.
-

A mesterséges kálisók közül ránk nézve a 40°/o-os kálisó
a legfontosabb, amelyben klóron és egyéb anyagokon kivül a
3 8 — 4 0 % kálitartalom klórvegyületben fordul elő. Miután a
kainittal szemben 3-szornál is több kálit tartalmazó 4 0 % - o s kálisó
métermázsája kisebb vételeknél 13 koronába, a kainit ^-ja pedig
5 8 0 koronába kerül: nálunk ezidőszerint mint jóval olcsóbb és a
-

czélnak teljesen megfelelő kálitrágya, általában
használtatik.

a 4 0 % - o s kálisó

y) Mint teljesen klórmentes kálitrágyát felemiitjük még a
kénsavas káliumot, amely bár 5 0 — 5 3 % kálit tartalmaz, drágasága
miatt (29—31 K) nem tud tért hóditani.
Legelőre a 40°/o-os kálisóból kat. holdanként 7 5 — 1 0 0 kg-ot
lehet használni és pedig első izben a magasabb, később ismé
telten a kisebb mennyiséget; a kanitből 3—3'5-szer annyit.
A használandó mennyiség különben a talaj minőségétől is függ.
A laza szerkezetű televényes, tőzeges, homokos talajok káliumban
általában szegényebbek, mint a kötöttebb vályog és különösen az
agyagtalajok, amelyek már természetüknél fogva is több — esetleg
elegendő, vagy feles mennyiségű — kálit tartalmaznak. Egyébként
ugyanazon körülmények között a legelőnek nem kell annyi káli,
mint a kaszálónak és a rétnek, miután az elvont káli egy része
az állatok ürülékében a legelőre visszakerül. A kálitrágyát czél
szerü tél elején elszórni.
d) A mész nemcsak mint növényi tápszer igen fontos a
legelőn, különös a növendékállatok hatalmas csontképződése tekin
tetéből, hanem a talaj működésére is jelentékeny hatása van,
amennyiben annak tevékenységét nagy mértékben előmozdítja.
Mert bizony van lusta, sőt holt talaj is, aszerint amint a benne
levő apró szerves lények (a talajbaczillusok) működése megcsap
pant, vagy éppenséggel megszűnt, illetve azok a talajból kivesztek
(pl. a termőréteg lemosása, vagy huzamos ideig tartó nagy
aszály folytán). A mész leköti a termőtalajnak életet adó szerves
lényekre ártalmas savakat és ezáltal azok életképességét és műkö
dését fokozza; továbbá a tápanyagok feloldását elősegíti; a nehéz,
hideg talajt porhanyóbbá, melegebbé teszi. A szükséges mész
tartalom általában alapfeltétele minden trágyázás sikerének. Mivel
pedig a mész a talaj felső rétegéből eléggé könnyen kilugozódik
és kimosódik, a meszezés esetleg még akkor is indokolt lehet, ha
a talaj mészben különben nem szegény. Szükséges különösen
akkor, ha kálisókkal műtrágyázunk, amelyek a talajt erősen mésztelenitik.
A talaj mészszükséglete annak alkata szerint igen
Különösen magas ott, ahol a talaj savanykás, valamint

változik.
indokolt

a nagyobb adagolás kálitrágyázás mellett. Jelentékeny mésztar
talom jut a talajba a Thomas-salak alkalmazásával, amely körül
belül 5 0 % meszet tartalmaz. Égetett s illetve marómész 'alkal
mazása nem igen ajánlatos, mert a legelő gyepezete kárt' szen
vedhet. Ellenben uj legelő telepítésénél, amikor közvetlenül a
talajba jut a mész, adott esetekben kat. holdanként 5 — 1 0 q hasz
nálata indokolt. Felülszórásra a legelőn czélszerü mészkő- vagy
márványport, esetleg nagy mésztartalmú márgát használni, amely
olcsó, könnyen elszórható és a legelőn ugyanazt a szolgálatot
teszi, mint az égetett mész. Lehet a czukorgyári mésziszapot is
használni, mely a gyárból frissen kikerülve rakásban addig keze
lendő, amig porszerüen széthull.
Átlagos mértékül 4 — 5 évi tartaléktrágyázáshoz kat. holdan
ként 8—20 q szénsavas mész (mészkő vagy márvány) ajánlható.
A meszet a kálisóval és szuperfoszfáttal egyidőben, vagy esetleg
már előbb lehet elszórni.
ej A fahamu a foszforsavat, káliumot és meszet körülbelül
olyan arányban tartalmazza, mint amilyen mértékben a füveknek
ezen ásványi tápanyagokra szükségük van. Ott tehát, ahol elegendő
fahamu gyűjthető, kisebb területeken szerves trágyával kapcsolatban,
a felsorolt ásványi tápszerek helyett, a fahamu kiváló sikerrel
alkalmazható. Kat holdanként 6—10 q szükséges belőle.
f) A mesterséges trágyázás foganatosítása. Hogy mikor, mely
műtrágyák és milyen mértékben alkalmazandók, az a fentiekből
önként következik.
Mindenesetre ott, ahol a talaj nincsen a megfelelő trágya
erőben, a nitrogéntrágyázás
elkerülhetetlen. A szükséges nitrogént
a talajnak szerves (istálló-) trágyában, vagy uj legelőnek különösen
homok-talapn
való létesítése esetén, zöldtrágyában adjuk meg,
adott esetekben pedig szükségből chilisalétromot, vagy kénsavas
ammoniákot használunk.
A foszfortrágyázás
hazánkban mindenütt feltétlenül helyén
van s ott, ahol a talaj káliban nem szűkölködik, annak mellőzé
sével kizárólag nitrogéntrágyázással kapcsolatban foganatosítható;
ahol azonban a talaj káliban szegény, a foszfortrágyázás mellett
kálitrágyázás
is alkalmazandó. A meszezés pedig az erős eczettel
nem pezsgő, minden mészszegény talajon indokolt, de a humus-

szegény s illetve a kellő trágyaerőben nem levő talajon csak igen
mérsékelten alkalmazandó, mert a humusnak a növények általi
felhasználását gyorsítja.
Hogy hol, minő műtrágyák, milyen mennyiségben és mek
kora időközökben használandók, arra általános utasítást senkisem
adhat, hanem az csakis kísérletezés utján állapitható meg, amely
nek a költséges befektetés előtti foganatosítása minden gazdának
jól felfogott érdekében áll és amelynek keresztülvitele a fentiek
után különös nehézséget nem okozhat. A kísérletezés rendjén
először az állapítandó meg, hogy milyen műtrágyákkal érhetők el
a legjobb eredmények és csak azután kell áttérni az alkalmazandó
mennyiségek kipuhatolására.
Amidőn egyszerre többféle műtrágyát kell használni, az a
kérdés merül fel, hogy az egyidőben elszórandók közül hátrány
nélkül melyek keverhetők egymással össze. Erre nézve meg
jegyezzük, hogy a szuperfoszfátot
nem szabad Thomas-salakkal
össszekeverni, a kálitrágyákkal azonban igen. A Thomas-salakot
nem szabad kénsavas ammóniákkal összekeverni, de a kálisókkal
összekeverhető, ha a keverék 2 4 óra alatt kiszóratik, mert különben
kőkeménységü tömeggé áll össze. A kénsavas ammóniák mész
tartalmú trágyákkal nem keverhető, a többivel igen. A chilisalét
romot már eltérő alkalmazásánál fogva nem lehet más trágyákkal
összekeverni.
A műtrágyákat egyenletesen kell elszórni, hogy egyenletes
hatást fejtsenek ki. A kiszórás lehetőleg szélmentes időben foga
natosítandó. A műtrágyák kisebb mennyiségben alkalmazva, kézzel
— műtrágyahintő keztyüben —, vagy kézi műtrágya-szóróval
hintetnek el. A czélnak megfelel a „Rapid" név alatt ismeretes
kéziszóró. Ott, ahol évenként vagy időnként nagyobb területek
kerülnek műtrágyázás alá, műirágya-szórógépet érdemes beszerezni.
A műtrágyák elszórása előtt czélszerü a legelőt már őszszel
alaposan megfogasolni, hogy az olvadó műtrágyák hatóanyagai a
gyökerekhez kerüljenek és ha a talaj laza, kiszórás után szükséges azt
lehengerelni is. A hengerelés tavaszszal megismétlendő. Lehet a
fogasolást és lehengerelést őszszel a műtrágya elszórása után is
eszközölni, ha pedig őszszel nem történt meg, kora tavaszszal
nem mellőzhető. Az uj legelők létesítésénél a téli szántásra elhin-

tett műtrágyák egyenletes elosztás czéljából még őszszel elboronálandók.
g) A műtrágyák hatása. A csak egy évi hatással biró nitrogén
műtrágyáktól eltekintve a többi műtrágya hatása — az alkalmazott
mennyiség szerint — 2—3 évre terjed.
A belterjes s illetve a műtrágyázással kapcsolatos szerves
trágyázásnak
a legelő gyepezetére háromszoros hatása van:
mindenekelőtt megváltozik a legelő növényzete, mert a trágyát
kerülő gyomok csakhamar eltűnnek és uralomra jutnak a jóféle
füvek és herefélék; a növényzet erőteljes fejlődése és a legeltetési
időtartam meghosszabbodása folytán a legelő hozama tetemesen
gyarapodik ; az értékes növények nagyobb táperejénél fogva pedig
a hozam minőségileg is javul.
A nitrogén-trágyázás általában a füvek terjedését mozdítja elő,
az egyéb trágyák pedig főleg a pillangósok (herefélék) szaporo
dását idézik elő.
3.

Öntözés.

A legelőöntözés nemcsak nálunk, de máshol is egészen uj
dolog, mert a külföldi szakirodalom is csak emlitést teszen róla.
Miként az országszerte megindított legelőjavitási akczió és
azzal kapcsolatos más nagy horderejű közgazdasági intézkedések
(állattenyésztés fejlesztése, vizmosáskötés és kopárfásitás), ugy ez
is a földmivelésügyi kormányunk ezidőszerinti vezetőjének nevéhez
fűződik és a dolog fontosságánál fogva a jövőben nemcsak az
Alföldön, hanem a domb- és hegyvidéken is az öntudatos cselekvés
tág mezejét tárja fel, amely végeredményében a lehető legbelterjesebb legelőgazdasághoz és állattenyésztéshez vezet.
Ezen a téren csak Igen csekély gyakorlati tapasztalat állván
rendelkezésünkre, e helyütt s ezen alkalommal inkább csak néhány
olyan szempontra kívánunk általánosságban rámutatni, amik a
legelő öntözésénél gazdasági tekintetből mindenesetre figyelmet
érdemelnek s teszszük azért, mert a legelőöntözés a talajjavítással
szorosan kapcsolatos.
Mivel a legelő gyepezetét alkotó növények a folytonos le
rágás következtében állandó fejlődésben vannak, a nagytömegű
nedvdús fiatal sarjak erőteljes növekedéséhez pedig, a kellő

mennyiségű tápanyagokon kivül, sok viz is kell: azért a legelő
vízszükséglete aránylag nagy. Ha tehát módunkban áll a legelő
növényzetét a légköri csapadéktól függetlenül is a szükséges talaj
nedvességgel állandóan ellátni és amellett az ezáltal fokozottabb
tevékenységre serkentett növényzet kellő táplálkozásáról is gon
doskodhatunk, ugy bizonyára a lehető legnagyobb és legjobb
terméshozamra lehet kilátásunk, mint ahogy erről szemmel látható
lag a gróf Tisza Kálmán csegődi birtokához tartozó Vadászi
pusztán alkalmunk volt meggyőződni, ahol mintegy 6 0 — 6 5 kat.
holdnyi legelő hat év óta öntözésre van berendezve. Ennek a
legelőnek a természetes uton keletkezett gyepezete, műtrágyázás
nélkül is, olyan kiváló, hogy abból 0'5 kat. hold egy darab
számosjószágot, a majdnem félévre terjedő legeltetési idény alatt
eltartani képes.
A legelő öntözése tehát ebből az egy példából is láthatólag
(másról nincsen tudomásunk) adott viszonyok között feltétlenül
indokolt, különösen hazánkban, ahol az éghajlati viszonyok a
szélsőségekbe csapnak át és a nem ritkán heteken, sőt hónapokon
át tartó aszály a különben kedvező talajú és jófüvezetü legelők
gyepezetét nemcsak a nagy Alföldön, hanem a dombvidéken is,
sőt a hegyek verőfényes lejtőin is, gyökerestől kiperzseli annyira,
hogy a legelő növényzete évek múlva sem képes helyrejönni,
annál kevésbé, mert a több éven át ismétlődő nagy aszály a talaj
termőrétegében levő és annak tevékenységét biztosító apró szerves
lényeket (az u. n. talajbaczillusokat) is megtizedeli. Valóban nagy
mulasztást jelentene és pótolhatlan gazdasági vesztesség volna, ha
ilyen körülmények között hazának nagy Alföldjét átszelő hatalmas
folyók és hegyeink dús vizeit mindenütt ott, ahol az lehetséges
és indokolt, a legelők megöntözésére fel nem használnók.
Hogy a legelőöntözés hol és miképen vihető keresztül, az
tisztán műszaki kérdés. Hogy hol és milyen körülmények között
indokolt, annak eldöntése gazdasági dolog.
Ennél mindenesetre elsősorban a berendezési költség forog kér
désben. Hazai viszonyaink között azonban — egyes rendkívüli
esetektől eltekintve — az öntözési berendezés aligha kerülhet annyiba,
hogy az évtizedeken át magát ki ne fizetné, nem is tekintve azt a
hathatós anyagi támogatást, amiben ekörül az állam közérdekből
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különösen a közös legelők tulajdonosait részesiti. A fentebb emii
tett s igen kedvezőtlen viszonyok között foganatosított legelőöntö
zési berendezés kat. holdanként 4 5 0 koronával is jóval többe
került s állítólag már 10 év alatt feltétlenül kifizeti magát. És ezze>
szemben annál inkább fogja magát kifizetni az öntözés pl. Kornádi
községben, ahol a kultúrmérnöki terv és költségvetés szerint,
500 kat holdnyi községi legelő öntözési berendezése 101.000
koronára van előirányozva.
Véleményünk szerint ennél sokkal nagyobb megfontolást
igényel annak eldöntése, hogy a legelőöntözés milyen körülmé
nyek között indokolt.
Nem indokolt akkor és ott, ahol az öntözés, főleg pedig a
talaj nyári megnedvesitése s illetve az ahhoz szükséges viz odaés elvezetése nem foganatosítható eléggé gyorsan és emiatt az
esetleg amúgy is kedvezőtlen szerkezetű talaj elázása, elsavanyodása és a gyepezet teljes megromlása következhetnék be.
Különösen pedig nem indokolt és nincsen helyén ott, ahol
a legelőbirtokos nem nyújthat kellő biztosítékot a legelőnek fel
tétlenül okszerű használatára és rendszeres kezelésére, különösen
pedig arra, hogy a talajnak az öntözés folytán a legelő növényzete
által fokozatosan igénybe vett tápanyagait következetesen pótolni,
a legelő gyepezetét állandóan konzerválni és az öntözési berende
zést mindenha gondozni és jó karban fentartani fogja. Ahol azon
ban ezekre nézve a nép értelmiségében a kellő biztosíték megvan,
ott a legelő öntözése feltétlenül indokolt, hasznos és czélszerü és
minden körülmények között dúsan megfizeti a talajerő fentartására és a gyepezet gondozására forditott költségeket is.
Valószínű, hogy evégből műtrágyák használatára is szükség
lesz, de nem mindenhol és nem minden körülmények között,
különösen nem ott, ahol a fenforgó körülmények nemcsak a legelő
talajának nyári megáztatását, hanem őszszel vagy tavaszszal a
legelőnek iszapos vizzel való elárasztását
is lehetővé teszik.
Vadászi pusztán pl. hat év alatt még nem adtak műtrágyát a
legelőre, hanem annak kitűnő gyepezetét kizárólag a legelő állatok
trágyájával tartják fenn.
Megemlítjük azonban, hogy az öntözött legelő természetes
trágyázása nem történhetik fektetéssel, sem az állatok általi legel-

tetés közben elhullatott trágyalepények elteregetése által, mert az
öntözött legelő sokkal belterjesebb kihasználást kivan meg, sem
hogy ezt a primitív trágyázást módot alkalmazni lehetne. Meg
kívánja pedig azt, hogy a legelő állatok trágyája a legelőn levő
istállószinben, vagy az állandó fekvő- és pihenőhelyen minden
kor összegyűjtessék és a legelő állatok után fölszedett trágya
lepényekkel együtt okszerűen kezelve, őszszel rendszeresen elteregettessék.
A legelőöntözés tehát csakis feltétlenül belterjes kezelés és
okszerű használat mellett indokolt, a külterjes legelőgazdaságban
azonban nincsen és nem is lehet helye.
(Folyt, köv.)
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné",
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-ból és a „Faragó Béla"-féle alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony 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 alapítvány 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 bélyeglelen 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
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma,
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.).
Budapest, 1911. évi szeptember hó.

A titkári hivatal.
ú£
HIVATALOS

KÖZLEMÉNYEK.

ELVESZETT ERDŐŐRI SZAKVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY.
1490/1911. — Közhírré teszem, hogy a Kisgyarmat községi
(Hont vármegye) születésű Lutter Sándor részére az 1882. évi
október hó 10. napján 3/1882. szám alatt az erdőőri szakvizsga
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett neve
zett részére 1911. évi 1490. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű
hiteles másodlat adatott ki.
Pozsony, 1911 október 18.

Sághy Kálmán
m. kir. főerdőtanácsos.

ú£
KÜLÖNFÉLÉK.
J u b i l e u m o k . Id. Vuk Gyula, a Vuk M. és fiai czég főnöke, az
Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának tagja, mult
hó 8-án töltötte be 40. évét a fakereskedelem terén való műkö
désének, negyven év előtt lépett ugyanis az atyja, Vuk Mihály
által alapított czégbe. Ebből az alkalomból őszinte ováczióban
részesítette őt a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos

. Egyesülete, melynek alelnöke. Az egyesület küldöttsége dr. Bedő
Albert elnök vezetése alatt tisztelgett a jubilánsnál, akit dr. Bedő
Albert üdvözölt, méltatva érdemeit, amelyeket a magyar fakereskedelem körül bel- és külföldön szerzett, nemkülönben meg
emlékezve arról a buzgó munkásságról, melyet az egyesület érde
kében kifejt. Vuk Gyula válaszában köszönetet mondva, hang
súlyozta, hogy boldogult atyja szellemében mindig a tisztes munka
terén működött s ebben a szellemben nevelte gyermekeit is.
A másik jubileumot, amelyről meg kell emlékeznünk, Török
Sándor m. kir. erdőtanácsos, a vadászerdői erdőőri szakiskola
• érdemes igazgatója ülte meg a közelmúltban, betöltvén 25. szol
gálati évét. Ebből az alkalomból ugy a szakiskola tanári kara,
mint Temes vármegye és Temesvár város közönsége üdvözölte
a jubilánst, aki az erdőőri szakoktatás körül szerzett ismert érdemei
mellett, a közigazgatással és nagyközönséggel szemben is kitűnően
képviseli az erdészetet.
K o c s á n t a l a n tölgy m a k k t e r m é s ! A lapunk legutóbbi számá
ban az eladásra bejelentett erdei famagvakról közzétett hivatalos
kimutatásból örvendetes módon tűnik ki, hogy a kocsántalan
tölgy (Quercus sessiliflora) ebben az évben jól termett makkot,
ezúttal nem is túlságosan hosszú idő után. Visszaidézzük ebből
az alkalomból a magyar erdőgazdaközönség emlékezetébe Vadas
Jenő min. tanácsos, főiskolai tanárnak az Országos Erdészeti
Egyesületben 1900. évi deczember hó 12-én a tölgyerdőmivelés
némely hibáiról tartott előadását (Erd. Lapok, 1901 január h. füzet),
amelyben többek között azt is kárhoztatta, hogy a hegyvidéken
az ott helyén lévő kocsántalan tölgy helyett szélűben a kocsánosat telepitik, amely sekélyebb talajon, meredekebb hegyoldalakon
csak ideig-óráig tenyészik jól, azután növekvésben visszamarad,
sinylik. A kocsántalan tölgy, e kiváló elő- és középhegységi fafajunk
tenyésztése pedig annál inkább felkarolásra méltó, mert a kocsános
tölgy sik- és dombvidéki termőhelyei mindinkább lefoglaltatnak a
mezőgazdaság által.
Használják tehát fel erdőtenyésztőink a most kínálkozó ked
vező alkalmat, amely esetleg csak több év múlva tér vissza, arra,
hogy kocsántalan tölgyeseinkben nagyobb területen eszközöljenek
vetővágást, hogy azután meddő években inkább csak a már meg-

települt fiatalos felszabadításával foglalkozhassanak, segítsék elő a
kocsántalan tölgy természetes felujulását sertéseknek az erdőn való
áthajtásával, de vessék el a kocsántalan tölgy makkját e j ó eszten
dőben, ugy a szabadban, mint különösen a csemetekertekben,
hogy a makktermő év kihasználásával minél többet tegyünk e
ritkán termő, igen becses fafajnak érdekében.
Vadhusküldemények szállítása különleges kocsikban. A m.
kir. államvasutak igazgatósága értesiti az érdekelt szállító feleket
és különösen a vadászközönséget, hogy a friss hus szállítására
rendelt és hűtőkészülékekkel felszerelt különleges kocsijai a vad
husküldemények szállítására is kiválóan alkalmasak. Ily kocsik első
sorban a távoli állomásokra és kocsi- és fuvarlevelenként legalább
5000 kg suly feladása esetén igényelhetők. A kocsit mindenkor
az illető feladási állomáson irásbelileg vagy táviratilag legalább
4 8 órával előzetesen kell megrendelni. A hűtőkészülék megtöl
téséről azonban a feladó tartozik gondoskodni.
Felhivás a m a g y a r lövészekhez. A közeledő stockholmi
olimpiai versenyek alkalmából a M. O. B . (Magyar Olimpiai
Bizottság) czéllövő-szakosztálya a magyar lövészekhez a következő
felhívást bocsátja ki:

ír

ír
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A forrásvizeket nem keíl sem lehűteni,
sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel
egybeépítve. Egész évben nyitva. Nagy
szerű tavaszi kúrák. Olcsó pensíók í Festői
hegy vidék. H i 11 i ő s u j é p i t K e z é s e K .
Uj nagyszálló. Uj fürdők. H á z i K u r á K ::
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Egyesületünk t. tagjai messzemenő kedvezményekben részesülnek. Bővebbet az
Erdészeti Lapok Í9IÍ. évi XI. füzete
tartalmaz, illetőleg a fürdőígazgatóságtól
lehet megtudakolni.
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A magyar lövészek külföldi szereplésüknél — egyesektőt
ettekintve — kiváló kvalitások ellenére ezideig nem tudtak számot
tevő eredményeket elérni. Ennek oka az volt, hogy lövészeink
a kellő tájékoztatás hijján teljesen készületlenül, gyakorlatlanul
mentek e versenyekre. Most azonban különösen a londoni olimpiai
lövőversenyek följegyzett tanulságai olyanok, hogyha azokat tekin
tetbe veszszük, akkor a jól előkészült magyar lövészek a legjobb
kilátásokkal indulhatnak a jövő évi olimpiádra. Erre a nevezés
utolsó napja azonban oly korai időre esik (május 29), hogy a
M. O. B. czéllövő-szakosztálya — nehogy a czéllövőgyakorlatokra
kiválóan alkalmas, szép őszi idő kihasználatlanul múljék el —
addig is, amig a részletes feltételeket és szabályokat közzéteszi,
a lövészek érdekében már most közli, hogy
1. a versenyek jelentős része Stockholmban 400 és 800 lépés
között fog lefolyni (részben hadipuskákkal);
2. azokban döntőszerepet fog játszani a térdelő és álló test
helyzetből való és nagy kitartást s gyakorlatot igénylő czéllövészeti
ügyesség ( 4 0 — 4 0 lövés álló, térdelő és fekvő testhelyzetből);
3. a kisebb űrmértékű (kaliberű) puskáknak (pl. hollandi)
több kilátásuk van az érvényesülésre, tehát az ilyenek használata
(a match fegyvereken kivül) ajánlatos;
4. a kiküldendők alapos kipróbálás után (versenyek május
ban) fognak kiküldetni és ezeket a versenyeket előreláthatóan
a M. O. Cz. Sz. rendezi;
5. a N. O. B . nevezéseket országunkból csak a M. O. B . utján
fog elfogadni;
6 . a kiküldendők számát a M. O. B . fogja meghatározni és ez
fedezi a kiküldetés költségeit is;
7. az esetleg saját költségen kimenni óhajtók ebbeli szán
dékukat mielőbb jelentsék b e ;
8. a versenyszámok között szerepel: a miniatűr fegyverekkel
(6 mm-ig) a pisztoly és forgópisztolylyal való lövés, továbbá az
agyaggalambra és a futószarvasra való lövés is.
Mindazok tehát, akiknek kedvük van Magyarország képvise
letében Stockholmban a magyar lobogó dicsőségeért küzdeni és
reményük lehet arra, hogy a M. O. B . által kiküldendő versenyzők

közé bejutnak, jól teszik, ha már most szorgalmasan gyakorolnak,
fegyverükkel rendbe jönnek.
Az pedig, hogy egy kiváló magyar lövészcsapat a külföldön
is méltóan szerepeljen, kívánatos volna már azért is, mert éppen
egy magyar ember — Szemere Miklós — volt az, akinek indít
ványára

a Nemzetközi Czéllövő Szövetség a hadipuskákkal

való

lövés számára versenyszámokat biztositott. Ez tehát erkölcsi adó.
Részletes közlések következnek.

Esetleges felvilágosításokkal

szolgál a M. O. B . czéllövő-szakosztálya: Pogány

Géza honvéd

százados (Budapest, VIII., Baross-utcza 52.) czimen.
A „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt ujabb adományok. Hálás és
őszinte köszönettel ujabban a következő adományokat nyugtázzuk:
M. kir. erdőigazgatóság tisztikara Máramarossziget 300 K.
Gróf Schönborn-Buchheim Frigyes adománya 100 K.
Lugosi m. kir. erdőigazgatóság tisztikara 71 K 80 f.
Dr. Bedő Albert 50 K.
Nagybányai m. kir. főerdőhivatal tisztikara 20 KVinkovczei kir. főerdőhivatal 20 K.
Somász László 2 KAz eddig befolyt adományok összege: 8208 K 37 f.
Selmeczbánya, 1911 október 10
Az elnökség:
ú£ ú% ú£

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.)
A földmivelésügyi miniszter Paul Péter m. kir. erdőmérnök-, gotuli erdő
gondnokot, az erdőfelújítások körül tapasztalt kiváló ügybuzgóságáért — elismerése
mellett — jutalomban részesítette.
*

A cs. és kir. családi alapítványi uradalmak bécsi vezérigazgatósága Müller
József cs. és kir. erdészeti asszistenst, cs. és kir. főerdésznek nevezte ki.
*

Kollár János Kemenczepatak (Abauj-Torna m.) székhelylyel gróf Károlyi
László uradalmába erdészszé neveztetett ki.
e*t c3Í j £

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA.
35203/1911. F. M. sz.

Körrendelet
a k o p á r , futóhomokos és vízmosásos területek kijelölésére stb. vonat
kozólag 3 4 2 0 9 1911. F. M. szám a l a t t kiadott utasitás v é g r e h a j t á s a
tárgyában.

(Valamennyi kir. erdőfeliigyeló'ségnek, m. kir. állami erdőhivatalnak
és a beszterczei m. kir.
erdőigazgatóságnak.)
A kopár, futóhomokos és vízmosásos területek törvényes
kijelölésénél követendő eljárás egységes szabályozása tárgyában
kiadott 3 4 2 0 9 / 1 9 1 1 . F. M. számú utasításban részletesen megálla
pítottam azokat az eljárási szabályokat, melyeket az emiitett terü
letek összeírásánál, a hatósági kijelölésre és illetőleg a szükséges
munkálatok elrendelésére, a birtokosoknak állami támogatására
s a területek további kezelésére vonatkozó részletes javaslat össze
állításánál, ezeknek a javaslatoknak az illetékes hatóságok által
való tárgyalásánál s végül a jogerős határozatoknak, illetőleg az
ezek alapján készítendő kopárjavitási (futóhomok-, vizmosás-kötési)
terveknek végrehajtásánál s a szükséges nyilvántartás vezetésénél
ezentúl ugy az újonnan kijelölés alá adandó területekre, valamint
abból a czélból, hogy a korábbi eljárásnak és foganatosított
munkálatoknak
hiányosságai czélszerüen pótoltassanak
a már
eddig kijelölt, illetőleg kijelölési eljárás alá vont teriiletekre vonat
kozólag a szükséghez képest követendők lesznek.
A kopár stb. területek megkötése és befásitása tekintetében
az ekként szabályozott egységes eljárástól várható eredmények
további fokozása czéljából gondoskodni kívánok egyszersmind
arról is, hogy az állami támogatás egyrészt a pénzsegélyek nyúj
tásában és az ingyenes csemeték adományozásában s másrészt a
foganatosítandó munkálatoknál szükséges szakértői közreműködés
szolgáltatásában is lehetőleg fokoztassék s e végből évről-évre meg
felelő hitelnek rendelkezésemre bocsátását szándékozom a törvény
hozástól kérni.
Ehhez azonban mellőzhetlenül szükséges, hogy megbizható
tájékozást nyerjek afelől, hogy a már törvényesen kijelölt kopár

stb. területeken mennyi munkálat milyen eredménynyel foganato
síttatott és illetőleg, hogy a teljes befejezésig még mennyi kiegé
szítő és uj munkát kell elvégezni; s másfelől az ezentúl kijelölendő
kopár stb. területek jókarba hozatala előreláthatólag mennyi
munkába kerül, mert csak ezeknek a tájékoztató adatoknak
mérlegelésével állapitható meg, hogy a legközelebbi évek alatt a
kopárjavitási stb. munkálatok folytonos haladásának biztosítása az
állam részéről milyen irányú és mértékű támogatást kíván és ille
tőleg, hogy a szükséges állami támogatás nyújtásának lehetővé
tétele czéljából minő előkészítő intézkedéseket kell tenni.
Mivel ezek az előkészítő intézkedések (például uj csemete
kertek létesítése, költségvetési hitel, személyzetszaporitás kieszköz
lése stb.) általában véve hosszabb idő multával juttatnak ered
ményhez, ehhez képest az emiitett tájékoztató adatoknak mielőbb
s mindenesetre még az év folyamán lehetőleg teljesen össze
gyűjtve, rendelkezésemre kell állaniok.
Czélszerünek tartom, hogy az emiitett tájékoztató adatok
összegyűjtése más, szintén sürgősen foganatosítandó érdemleges
munkával összekapcsolva történjék, nevezetesen azoknak a javas
latoknak összeállításához szükséges adatok összegyűjtésével, amelye
ket a már korábban kijelölt kopár stb. területekre vonatkozólag
az eddigi eljárás és illetőleg az eddig foganatosított munkálatok
hiányosságainak pótlása czéljából a 3 4 2 0 9 / 1 9 1 1 . F . M. számú uta
sítás III. fejezete és IV. D) fej. 60. §-a értelmében illetékes helyen
előterjeszteni kell.
Az emiitett tájékoztató adatok beszerzésénél a kir. erdőfelügye
lőségeknek és a m. kir. állami erdőhivataloknak (m. kir. járási
erdőgondnokságoknak) az alábbi utasítások szem előtt tartásával
együttesen kell eljárniok s az összegyűjtött adatokhoz képest szük
séges intézkedésekre vonatkozó javaslataikat is közösen — e czélból
tartandó értekezleten — kell megállapítaniuk.
A követendő eljárást következőkben állapítom meg.
I. Az eddig kijelölt kopár stb. területek bejárása.
1. §. A kir. erdőfelügyelőség saját nyilvántartási adatai s más
hivataloktól vagy hatóságoktól esetleg még a külső bejárás meg
kezdése előtt megszerezhető adatok alapján községhatáronként
80*

külön-külön jegyzékbe foglalja mindazokat a kopár, futóhomokos
és vízmosásos területeket, amelyek eddig jogerős határozatokkal
kijelöltettek, de rajtuk a szükséges kopárjavitási stb. munkálatok
a kir. erdőfeliigyeló'ség biztos értesülése szerint még nincsenek
egészen befejezve s lehetőségig megszerzi az illető területek ki
jelölésére vonatkozó jogerős határozatokat, helyszínrajzokat s az
ekként felszerelt jegyzékeket szolgabírói járásonként csoportosítja
és sorozatos jegyzékbe foglalja.
2. §. Hasonlóan jár el, de külön jegyzékek készítése mellett
azokra a területekre nézve, amelyeknek kijelölése iránt az eljárás
már megindittatott ugyan, de még befejezést nem nyert, mivel
ezekre nézve a kijelölési eljárást a 34209/1911. F. M. számú utasítás
VIII. fejezete értelmében már szintén az uj eljárási szabályok
szerint kell lebonyolítani.
3. §. Mivel a hatóságilag kijelölt vízmosásos területek meg
kötése czéljából szükséges műszaki munkálatok költségeinek rész
ben való fedezésére már engedélyezett, de még teljesen fel nem
használt pénzbeli államsegélyeket a most elrendelt eljárás keretében
szintén figyelembe kell venni, a kir. erdőfelügyelőségek arról is
gondoskodjanak, hogy az emiitett adatokat (t. i. hogy az állam
segély mely területre, mikor, mily összegben engedélyeztetett;
abból mennyi használtatott fel s mennyinek, mely évben vagy
években való felhasználása van hátra) a vármegye alispánjától; vagy
a kir. kultúrmérnöki hivataltól még az értekezlet előtt megkapják.
4. §. Ámbár szigorúan a 34209/1911. F. M. számú utasítás
II. B) fejezetében foglaltak szerint eljárva, az emiitett területek
közül azokon, amelyek állami kezelésben vannak, illetőleg amelyeken
a munkálatoknál szükséges szakértői teendők teljesítése a m. kir.
állami erdőhivatal (m. kir. járási erdőgondnokság) feladatát képezi,,
a javaslat összeállításához szükséges adatokat a m. kir. járási erdő
gondnokságnak kellene összegyűjtenie, a többi területen pedig a
kir. erdőfelügyelőségnek, az idő jobb kihasználása érdekében (hogy
egy-egy község határába mindkettőjüknek külön-külön kimenniök
ne kelljen) erre az évre kivételesen elrendelem, hogy az egy-egy
község határában előforduló összes kopár stb. területek helyszíni
bejárását minden megkülönböztetés nélkül egy-egy tisztviselő'
foganatosítsa.

Ehhez képest a kir. erdőfelügyelő a szolgabírói járásonként
készített sorozatos jegyzék alapján a m. kir. állami erdőhivatal
főnökével egyetértésben azonnal összeállítja az egyes m. kir. járási
erdőgondnokságokhoz tartozó községek bejárási tervét és pedig
figyelemmel egyrészt arra, hogy a helyszíni bejárások elsősorban
azokon a vidékeken, illetőleg azokban a községekben foganatositandók, ahol nagyobb kiterjedésű, számú és jelentőségű kopár stb.
terület van; másrészt arra, hogy a helyszíni bejárásban az erdő
gondnokságok vezetőin kivül a kir. erdőfelügyelőség személyzeté
nek és a m. kir. állami etdőhivatal főnökének szintén, még pedig
fokozott mértékben részt kell vennlök, nehogy az erdőgondnok
ságok vezetői a rendes kezelési stb. teendőik végezésétől elvonas
sanak.
Ha valamely erdőgondnokság vezetője betegség miatt akadá
lyozva lenne az emiitett feladatok teljesítésében, vagy ahol az erdő
gondnokságvezetői állás betöltetlen, a kerület az állami erdőhivatal
főnöke és a kir. erdőfelügyelőség személyzete között osztandó fel.
5. §. Szigorú kötelességévé teszem a személyzet minden
egyes tagjának, hogy a részére kijelölt községek bejárását kellő
csoportosítással, a székhelyre való visszatérések lehető mellőzésével
foganatosítsák s a fölkeresett községek határában ugy a most
emiitett feladataikat, valamint a netán fölmerülő egyéb hivatalos
teendőiket is lehetőleg egyszerre végezzék.
6. §. Ha a kir. erdőfelügyelőség időközben ujabb adatok
birtokába jut, azokat haladéktalanul kiadja az illető község bejárá
sával megbízott tisztviselőnek.
7. §. A helyszíni bejárásnál, amelyre az érdekelt birtokosok
a község elöljáróságával együtt meghívandók, azokhoz az utasí
tásokhoz kell alkalmazkodni, amelyek a 34209/1911. F. M. számú
utasításban (a III. és a IV. D) fejezetben) a már kijelölt kopár
stb. területekre nézve szükséges kiegészítő javaslatok összeállítá
sára vonatkozólag megadattak. Vagyis mivel az uj eljárási szabá
lyok szerint a kopárjavitási (stb.) tervet pótlólag minden egyes,
már kijelölt kopár stb. területre is el kell készíteni, ezért a hely
színi bejárásnál a kerület hatósági kijelölésére és a foganatosítandó
munkálatok elrendelésére stb. vonatkozólag eddig létrejött határo
zatok figyelembevételével mindazokat
az adatokat
meg kell

szerezni, illetőleg állapítani, amelyek az említett utasítás III. é s
I V . D fejezetében foglalt rendelkezések szerint az összeállítandó
javaslat és illetőleg a kiadandó kopárjavitási stb. terv 1—18. pont
jában felsorolandók lesznek és pedig ugy, hogy az illető pontban
tárgyalt kérdésre nézve a jövőre vonatkozó javaslat (pl. foganato
sítandó munkálatoknak, az állami támogatás indokolt módozatá
nak és mértékének stb. megjelölése) mellett az is megemlítendő,
hogy az eredetileg tett intézkedések foganatosittattak-e; a munká
latok milyen mértékben s eredménynyel
végeztettek el. Egyszersmind,
ha nincsenek meg, el kell készíteni a terület helyszínrajzait is.
Gondoskodni kell továbbá a terület határainak netán elmulasz
tott tartós megjelöléséről s a területre jogerős határozattal elren
delt, de nem foganatosított más ilyen intézkedések végrehajtásá
ról (pl. tilalmi jelek felállításáról); meg kell tenni a foganatosított
munkálatok (fásítások, talajkötések, gátlások stb.) gondozása tekin
tetében netán szükséges intézkedését; s emellett az érdekelt birtoko
sokat kimerítően el kell látni a kívánt útbaigazításokkal és felvilá
gosításokkal.
8. §. Ha a helyszíni bejárás egy-egy község határában, illető
leg községcsoportban befejeztetett, a megvizsgált területekről község
határonként külön-külön összefoglaló jegyzéket kell készíteni a
birtokos nevének, a terület kiterjedésének, a szükséges csemete
mennyiségnek (kat. holdanként és évenként, valamint egészben,
fanemek szerint) és a pénzbeli államsegélynek (kat. holdanként és
évenként, valamint egészben való) feltüntetésével, s ezeket a jegy
zékeket, valamint a szabályszerűen összeállított (kiegészítő) javaslat
tervezeteket (tartozékaikkal együtt) azonnal meg kell küldeni a
kir. erdőfelügyelőségnek.
Mellékelni kell egyszersmind azoknak a területeknek külön
összeállított jegyzékét is, amelyeket a helyszínén fölkeresni és
bejárni esetleg nem lehetett.
9. §. Mivel nagy súlyt helyezek
arra, hogy a
kopárjavitási
stb. munkálatok
elsősorban
azokon a területeken
nyerjenek
teljes
befejezést, amelyek már kijelöltettek,
a kir. erdőfelügyelőségek
gon
doskodni kötelesek arról, hogy a helyszíni
bejárások
eredményéhez
képest a kiegészítő
eljárás az illetékes hatóságoknál
sürgősen megindittassék
és
lebonyolittassék.

II. Újonnan kijelölendő k o p á r o k r a stb. vonatkozó adatok
g y ű j t é s e az eddig kijelölt v a g y kijelölési eljárás alá vont
kopár stb. területek b e j á r á s a alkalmával.
1. §. Az I. fejezetben emiitett kopár stb. területek bejárása
alkalmával a tisztviselők kötelesek az illető községek elöljáróságát
alaposan kikérdezni afelől, hogy a községek határában van-e
még olyan terület, amely gazdasági állapotára való tekintettel az
1879. évi X X X I . t.-cz. 165. §-ában, vagy az 1894. évi X I I . t.-cz.
13., illetőleg 14. §-ában foglalt határozatok alá esik, de amely
területre nézve a kijelölési eljárás még folyamatba nem tétetett.
Ezeket és az esetleg más módon tudomásukra jutott kijelöletlen területeket a tisztviselők mulhatlanul kötelesek jegyzékbe
venni; s egyszersmind — amennyiben munkabeosztásuk meg
engedi — már ezúttal, t. i. az I. fejezetben emiitett területek
bejárásával kapcsolatosan, ellenkező esetben pedig egy későbbi
alkalommal a helyszínén is felkeresni és pedig lehetőleg szintén
az érdekelt birtokosokkal és a községi elöljárósággal együtt.
2. §. Ha a bejárt területeknek gazdasági állapota (vagy az
abból folyólag származó károk veszélye) sürgős közbelépést kivan,
akkor a helyszíni bejárás alkalmával már most össze kell gyűj
teni a „javaslat" összeállításához szükséges valamennyi adatot,
hogy a kijelölési eljárást mielőbb megindítani lehessen.
Ellenkező esetben egyelőre tájékoztatásul
csak azokat az
adatokat kell megszerezni vagy meghatározni és feljegyezni, melyek
a 3 4 2 0 9 / 1 9 1 1 . F . M. számú utasítás III. fejezetében említett
„javaslat" 1—7. és 10. pontjainak összeállításához szükségesek
lennének (vagyis a birtokos megjelölésére, a terület
meghatározá
sára, a terület gazdasági állapotára, a kijelölés szükségének megokolására és a törvényes alapjára vonatkozó adatokat, továbbá az
elrendelendő munkálatok megjelölését, ezek anyag- és munkaerő
szükségletét, valamint az indokolt állami támogatás módozatait és
mértékét).
3. §. A csemeteszükségletnek fanemek szerint való meghatáro
zására, valamint az előreláthatólag szükséges pénzsegély össze
gének megjelölésére különös súlyt kell helyezni. (Lásd itt az V. fej.
C) és D) pontját.)

4. §. A bejárt területekről községhatáronként külön-külön
összeirási jegyzéket kell készíteni a birtokos nevének, a terület
kiterjedésének, a csemeteszükségletnek (kat. holdanként és évenként,
valamint egészben, fanemek szerint) és a pénzbeli államsegélynek
(kat. holdanként és évenként, valamint egészben való) feltünteté
sével; s ezt a jegyzéket a gyűjtött s területenként külön-külön
feljegyzett adatokkal együtt meg kell küldeni a kir. erdő
felügyelőségnek.
Ehhez mellékelni kell egyszermind azoknak a területeknek
külön összeállított jegyzékét, amelyeket a helyszínén felkeresni és
bejárni nem lehetett.
III. Tájékoztató adatok gyűjtése m á s községek

határában.

1. §. Ha a kir. erdőfelügyelőség vagy a m. kir. állami erdő
hivatal tudomása szerint olyan községek határában is fordulnak
elő nagyobb kiterjedésű s ennélfogva avagy egyéb okok miatt a
jövőbeli szükségletek megállapításánál figyelembe veendő (még
kijelöletlen) kopár stb. területek, amely községek határában külön
ben az I. fejezetben foglaltak szerint kimenni nem kellene, ezeket
a községeket a bejárási tervbe szintén fel kell venni.

Egyebekben az eljárás a megelőző II. fejezetben
szerint foganatosítandó.

foglaltak

2. §. A tájékoztató adatokat a bejárási tervbe esetleg fel nem
vett oly községek határára nézve, amely községekben a tiszt
viselők egyéb hivatalos teendők teljesítése czéljából a következő
fejezetben említett értekezlet megtartása előtt megfordulnak s ott
kopár stb. területekről tudomást szereznek, mulhatlanul össze kell
gyűjteni.
I V . J a v a s l a t t é t e l a g y ű j t ö t t adatok alapján.
1. §. A megelőző I—III. fejezetben elrendelt eljárás olyan
idő- és munkabeosztással folytatandó, hogy f. é. szeptember hó
végéig befejezést nyerjen.

A folyó évi október hó első felében ugyanis a m. kir. erdő
felügyelőségek a kerületükhöz tartozó m. kir. állami erdőhivatalok
mindegyikével külön-külön (Besztercze-Naszód vármegyére nézve

az ottani m. kir. erdőigazgatósággal és állami erdőhivatallal
együttesen) értekezletet tartanak a gyűjtött adatoknak összefogla
lása s egyszersmind a közös javaslataiknak megállapítása czéljából.
Az értekezlet idejét a kir. erdőfelügyelőség és a m. kir. állami
erdőhivatal egyetértésben állapítják meg. Az értekezleten a hivatali
kerülethez tartozó valamennyi m. kir. járási erdőgondnokság veze
tőjének is részt kell vennie.
2. §. Mivel az értekezleten tárgyalandó kérdések mind oiyanok,
amelyek már az I—III. fejezetekben foglaltak szerint megtartandó
helyszíni bejárás rendén a gyakorlatban is fel fognak bizonyos
vonatkozásokban merülni, ezért a helyszíni bejárásokban résztvevő
tisztviselők már az eljárás alatt gondos figyelemmel jegyezzék fel,
foglalják össze tapasztalataikat, ezekhez fűzhető észrevételeiket s
készítsék elő az értekezleten előterjeszteni kivánt javaslataikat.
3. §. Az értekezletről, melyen a következő (V.) fejezet A)—H)
pontjaiban megjelölt kérdések tárgyalandók, ugyanilyen pontokra
osztott jegyzőkönyvet kell felvenni.
4. §. Az értekezletek jegyzőkönyveit a kopár stb. területekre
vonatkozó jegyzékekkel s a javaslatokhoz tartozó összes iratokkal
együtt a kir. erdőfelügyelőségek ide legkésőbb folyó évi október
hó 20-áig mulhatlanul felterjeszteni kötelesek.
V. Az é r t e k e z l e t t á r g y s o r o z a t a .
A) A kopár, futóhomokos és vízmosásos területekre
adatok
összefoglalása.

vonatkozó

1. §. Az I—III. fejezet szerint összegyűjtött adatok felhasználá
sával meg kell állapítani, még pedig:
a) a már kijelölt,
b) a már kijelölési eljárás alá vont,
c) a kijelölési eljárás alá még nem vont
kopár stb. területekre vonatkozólag külön-külön és együttvéve:
a) a területek kiterjedését (1. itt a B) pontot is),
P) az előreláthatólag szükséges csemetemennyiséget fanemeniként (1. itt a C) pontot is),
S) az előreláthatólag szükséges pénzsegély összegét (1. itt a

D) pontot is), mindegyik adatot szolgabírói járásonként és egyegy vármegyére nézve összesen.
2. §. Abban az esetben, ha az értekezlet megtartásáig az I—III.
fejezetben említett kopár stb. területek mindegyikének bejárása
meg nem történt volna, az elmaradt területeket, valamint ha az
értekezlet tagjainak még más olyan kopár stb. területről volna
tudomása, amelyek a bejárási tervekbe felvéve nem voltak, ezeket
a területeket szintén számításba kell venni, azonban a többiektől
elkülönítve.
3. §. Ha valamely szolgabírói járás két vagy több erdőgond
nokság kerületéhez tartoznék, mellékesen az egyes erdőgondnok
ságokat illető részletösszegeket is fel kell tüntetni.
B) A kopár stb. területek csoportosítása a munkálatok
ségére s egyéb körülményekre való tekintettel.

sürgős

1. §. A sikeres eredmények lehető biztosítása czéljából arra
kell törekedni, hogy a kopárjavitási stb. munkálatok nem csupán
az egyes területeken és illetőleg a természeti viszonyoknál fogva
összefüggő területcsoportokon (vizkörnyékeken) foganatosíttassanak
gondosan megállapított tervek szerint, hanem hasonló tervszerű
séggel történjék az egyes vármegyékben megoldásra váró felada
toknak beosztása is.
Kétségtelen ugyan, hogy mennél gyorsabban végeztetnének
el ezek a feladatok, annál rövidebb idő multával lennének a terü
letek a használati korlátozások alól felszabadithatók; mivel azonban
a rendszerint nagyon kedvezőtlen körülmények között foganato
sítandó kopárjavitási stb. munkálatok ugy az érdekelt birtokosok
részéről, valamint az állam részéről is jelentékeny áldozatokat
kivannak, sikerességük biztosítása pedig nagy gondosságot, fel
ügyeletet és ellenőrzést kivan, inkább arra kell törekedni, hogy
a munkálatok valamivel hosszabb időre osztassanak ugyan be,
de ahol egyszer megkezdettek, ott kellő gondossággal
s teljes
sikerrel be Is fejeztessenek. Számolni kell tehát az érdekelt birto
kosoknak s egyszersmind a munkálatok vezetésére és ellen
őrzésére hivatott szakközegek munkaszolgáltatási képességével s.
illetőleg más irányban való lekötöttségével is.

A sorrend megállapításánál szem előtt tartandó, hogy első
sorban azok a területek kerüljenek munka alá, amelyeknek jókarba
helyezését nem csupán saját gazdasági állapotuk megjavítása,
hanem a más gazdasági javakat fenyegető veszélyeknek elháritása
vagy máris tapasztalt nagyobb károsítások ismétlődésének meg
akadályozása érdekében szorgalmazni kell. Viszont ügyelni kell
arra is, hogy a területek csoportosításánál a természeti viszonyok
szerint összefüggő területek együtt tartassanak s az ekként képzett
területcsoportok munkaprogrammjának tervezésénél gond fordít
tassák arra, hogy főkép a vízlefolyás szabályozása érdekében szük
séges gátlási és más talajkötési munkálatok rendszerint a maga
sabb fekvésű területrészekről lefelé haladva foganatosíttassanak.
2. §. Az értekezlet feladata az lesz, hogy a fentebb nagy
vonásokban megjelölt irányelvek szerint a gyűjtött adatokat gondos
mérlegelés alá vegye, az összeirási jegyzékben felvett területeket
először a sürgősség és a feladatok összefüggése szempontjából
csoportosítsa s a megállapított sorrendet a jegyzéknek minden
egyes tételénél (pl. I., II. stb. jelzéssel) feltüntesse, s azután meg
állapítsa, hogy a legközelebbi
időben évenként
előreláthatólag
hány kat. hold területen lesznek a munkálatok folytatandók (külön
még azt is megjelölve, hogy az összes területből mennyi esik
vízmosásokra).
Az adatoknak ily összefoglaló kimutatásán kivül meg kell
állapítani, hogy az illető vármegyében vannak-e s ha igen, melyek
azok a vidékek, melyeken a fenforgó különleges viszonyoknál
fogva különösen sürgős és egyszersmind nagyobb szabású egy
séges akczió megindításáról kellene gondoskodni.
C) A csemeteszükséglet fedezéséről

való

gondoskodás.

1. §. A kopár, futóhomokos és vízmosásos területek gazdasági
állapotának megjavításánál a fásításnak — más czélszerü talajkötési
(gyepesitési) s javítási módozatok mellett — mindig elsőrendű
fontossága lesz. De a sikernek főfeltétele, hogy a fásításhoz meg
felelő nemű, korú, erőteljes csemeték használtassanak. Ezért s
mivel a kopár stb. területek birtokosainak nagy részénél egyáltalán;
nehézségbe ütköznék a csemeték termelése, a birtokosokat e téren

állami csemetekertekben termelt csemetéknek adományozásával, a
gyakorlatban lévő módozatok szerint, ezentúl is támogatni kívánom.
2. §. Mivel a kopár stb. területek ügyének fokozott mértékű
felkarolása folytán a meglévő csemetekertek már rövid idő mul
tával nem szolgáltathatnák a különben is folyton növekvő csemete
szükségletet, szükséges, hogy a csemetekertek száma szaporittassék,
s illetőleg ott, ahol nagyobb számú vízmosás megkötéséről kell
gondoskodni, alkalmas füztelepek létesíttessenek.
E tekintetben különösen szem előtt tartandónak találom azt
az érdeket, hogy a kopár stb. területekre szükséges csemeték
(füzdugványok) lehetőleg közel ahhoz a vidékhez termeltessenek,
ahol felhasználtatni fognak; továbbá, hogy ily czélokra lehetőleg
egészséges, erőteljes (szüség esetén átiskolázott) csemeték használ
tassanak fel.
Ezért, de adminisztratív szempontból is kívánatosnak tartanám,
hogy minden vármegyében rendelkezésre álljon legalább egy (de
esetleg a legtöbbet fogyasztó vidékek központjában elhelyezve
több) olyan csemetekert (füztelep), mely elsősorban a kopár stb.
területek csemeteszükségletének fedezésére lenne hivatva.
Amely vármegyében ugyanis a megfelelő csemetekert rendel
kezésére fog állani, a csemetekiosztás ügyének elintézését akként
szándékozom egyszerűsíteni, hogy a kopárjavitási (futóhomok-,
vízmosás-megkötési) tervek alapján készitendő évi előirányzatok
szerint szükséges csemetemennyiségnek a meghatározott feltételek
szerint való kiosztását a kir. erdőfelügyelőség és a m. kir. állami
erdőhivatal által tartandó értekezletre bizom, ugy, hogy ide csak
a vármegyebeli csemetekerteknek készletfeleslegét, illetőleg készlet
hiányát kelljen (másutt való felhasználás vagy máshonnan való
fedezés végett) bejelenteni.
3. §. A folyó évi október hóban tartandó értekezletnek a fen
tebbiek szerint való mérlegeléssel meg kell állapítania mindenek
előtt azt, hogy a megelőző B) pont szerint a legközelebbi időben
évenként munka alá veendő területek részére, fanemenként és öszszesen, mennyi csemetére lesz előreláthatólag szükség, továbbá,
hogy az illető vármegyében már meglévő csemetekert, az egyéb
czélokra (nevezetesen az állam által kezelt erdőterületek stb. szükség
letének fedezésére) előreláthatólag szükséges csemetemennyiségen

kívül, birja-e szolgáltatni a beerdősitésre hatóságilag kijelölt kopár
stb területek részére szükséges csemetemennyiséget, továbbá azt
a csemetemennyiséget is, melyet a hatóságilag ki nem jelölt kopár
stb. területek birtokosai ezek beültetésére kérni szoktak; s ha nem,
ugy hol, mily kiterjedésű uj csemetekert (fűztelep) lenne létesítendő
s ennek megtelepítése és évi fentartása mennyibe kerülne.
Ha azonban a vármegyében meglévő csemetekert évi termelése
meghaladja a fentebbiek szerint számításba veendő összes szükség
letet, akkor ezt kell megállapítani és az évi szükségletet is ki kell
mutatni (vagyis, hogy mennyi kell a kopár stb. területekre, mennyi
a rendes erdősítésekre stb.) s emellett a vármegye határain kívül
felhasználható évi készletfölösleg előrelátható mennyiségét is fel
kell tüntetni.
4. §. Arra az esetre, ha az értekezlet a fenforgó körülmények
hez képest uj csemetekert (füztelep) létesítését szükségesnek találja,
felhatalmazom a m. kir. állami erdőhivatalt, hogy a szükséges
területek bérbevétele Iránt tárgyalásokba
bocsátkozzék s a talált
alkalmas területre, jóváhagyásom fentartásával,
a bérleti szerző
dést is megkösse.
Ezeket az intézkedéseket azonban a m. kir. állami erdőhivatal
saját hatáskörében külön, esetleg utóbb, teszi meg és jóváhagyásom
kieszközlése iránt is külön küldi fel annak idején előterjesztéseit.
D) Pénzsegélyek

adományozása.

1. §. A kopár stb. területek birtokosainak pénzsegélyben való
részesítésénél lényegükben ugyanazokat a módozatokat kívánom
alkalmazni jövőre is, amelyek eddig gyakorlatban voltak s amely
módozatok a 34209/1911. F. M. számú utasításban (I. fej. 13. §)<
fölsorolva vannak.
Melyik módozat mikor és mily mértékkel alkalmaztassák ezek
közül, ez a kérdés az illető birtokos általános gazdasági (anyagi)
helyzetének, a tulajdonát képező kopár stb. területen foganatosí
tandó munkálatok nehézségeinek s az ezekkel járó terheknek
(költségeknek stb.), valamint a terület jókarba helyezéséhez fűződő
közérdek fontosságának (az elhárítható károk és veszélyek nagyságá
nak stb.) s mindezek mellett egyszersmind az érdekelt birtokosok

részéről megnyilatkozó jóakaratnak együttes mérlegelésével döntendő el.
2. §. Mivel a szóban lévő czélokra egy-egy évben kiosztható
pénzsegélyek megállapításánál az erre szolgáló államköltségvetési
hitel kereteit tul nem léphetem, azért, de különben az állami
támogatás rendeltetésénél fogva is a birtokosok pénzsegélyre
szorultságáról gondosan kell tájékozódni, hogy a rendelkezésére
álló hitelösszeg valóban segélyezésre használtassák fel s egyáltalán
ne legyen igénybe véve olyan birtokosok által, akiknél a pénz
segély adományozása tulajdonképen kellő alappal nem biró
kedvezményt jelentene. Az ilyen birtokosokat inkább arra kell
figyelmeztetni, hogy a beerdősités alá vont területükkel az erdő
sítési jutalmakért való versenyben vegyenek részt.
3. §. Gondosan mérlegelni kell, hogy a fásítási munkálatok
költségeinek részben való fedezésére szánt pénzsegély előre vagy
csak utólagosan bocsáttassék-e a birtokos rendelkezésére.
Általában véve az utóbb emiitett módozat alkalmazása kívá
natos, mert ebben bizonyos ösztönzés is van a munkálatoknak
lehető gondosan való foganatosítására.
Az előbb említett módozatnak tehát inkább csak oly esetekben
van helye, ha a birtokos különben igazán nem birná a minden
esetre túlnyomó részben fizetett napszámosokkal, nem pedig köz
munkaerővel végzendő munkálatokat túlságos megterhelés nélkül
teljesíteni; másrészt intelligencziája vagy jóakarata kellő biztosí
tékot nyújt arra, hogy az állami támogatást jól igyekezik fel
használni.
A pénzsegély adományozásának ugyanezt a módját kell rend
szerint alkalmazni különösen akkor, ha a vizmosáskötési műszaki
munkálatok költségeinek részben való fedezéséről van szó, amenynyiben itt a fentebb jelzett szempontokon kivül még a vizmosásokozta károk megakadályozásához fűződő közérdek is figyelembe
jöhet s másrészt a felmerülő költségek is nagyobbak.
4. §. Az állami támogatásnak azt a módját, amelynél az összes
munkálatok állami szakközegek által állami költségen végeztetnek
el, a jövőre is olyan esetekben kívánom alkalmazni, ha valamely
rossz anyagi viszonyok közt lévő birtokosnak állami kezelés alatt
-álló területén kell közérdekből is sürgős fásítási s más talajkötési

vagy javítási munkálatokat végeznie és a fenforgó körülmények
között ezeket a munkálatokat egyáltalán nem lehet a birtokosokra
bizni.
Ilyen esetekben a kezelő m. kir járási erdőgondnokságot fogom
— a szükséges költségek rendelkezésre bocsátása mellett — a mun
kálatok foganatosításával és e költségek elszámolásával megbízni.
5. §. Mivel a jövőben is be fog következni az az eset, hogy
egyes birtokosok nem veszik, vagy a feltételhez kötött pénzsegélyt nem
vehetik valóban igénybe s ekként megtakarítások állhatnak elő s
másrészt, mivel a rendelkezésre álló hitelösszeget mindjárt eleve
teljes összegében lekötni sem lehet, azt pedig fontos érdek kívánja,
hogy a kopárjavitási stb. czélra szánt hitelösszeg végeredményben
teljesen felhasználtassék rendeltetésére, ezért az olyan birtokosok
nak, akikben hajlandóság van oly kopár stb. területeknek jókarba
hozatalára, amelyek gazdasági állapota legalább egyelőre még nem
tenné szükségessé a törvényes (kényszerítő) beavatkozást s akik
különben — területüknek hatósági kijelölése esetén — az állami
pénzsegélyre igényt tarthatnának, ezentúl is kilátásba lehet helyezni,
hogy kellő sikerrel foganatosított kopárerdősitésük stb. után,
amennyiben megfelelő hitelösszeg valóban rendelkezésre fog
állani, utólag bizonyos pénzsegélyben részesittetnek.
6. §. Az 1—5. §-ban foglaltak figyelembe vételével meg kell
állapítani az értekezleten, hogy (B) szerint) legközelebbi
időben
évente munka alá veendő területek birtokosai részére
előrelátha
tólag az egyes módozatok szerint és összesen mekkora
összeget
lehet pénzsegély czimén számításba venni (külön még azt is fel
tüntetve, hogy ebből mennyi esnék a vízmosások
megkötésénél
szükséges műszaki munkálatok költségeinek részben való fedezésére)
E) A

m. kir. állami

erdőhivatalok

személyzetének

igénybevétele.

1. §. A 34209/1911. F. M. számú utasításban foglalt uj
eljárási szabályok szerint a m. kir. állami erdőhivatalok személy
zete a kopár stb. területek kijelölésénél, valamint a megállapított
kopárjavitási, futóhomok- és vizmosáskötési tervek végrehajtásánál
fokozott mértékű közreműködésre lesz hivatva.
Ez a közreműködés a kijelölési javaslatok elkészítésénél és
illetőleg a foganatosítandó gazdasági és műszaki munkálatok ter-

vezésénél stb. magasabbfokú szakképzettséget kivan s ezért a tiszt
viselők feladatát fogja képezni. Ellenben a tervezett munkálatok
foganatosításának (az erdősítési, illetőleg fásítási s más ilyen talaj
kötési munkálatoknak, vízmosásokban a kisebb gátlások, partlejtősitések s más ilyen feladatok teljesítésének stb.) vezetése és ellen
őrzése megfelelően kitanított, alsóbbfoku szakképzettséggel biró
altiszti (erdőőri) személyzetre is megnyugvással rábízható lévén,
gondoskodni kívánok arról, hogy azoknak az állami erdőhiva
taloknak, amelyeknek kerületében a tisztviselőknek egyéb hiva
talos teendőkkel való elfoglaltsága s másfelől a kopárjavitási stb.
munkálatok nagyobb száma és terjedelme folytán ilyen kisegítő
altisztre tényleg szükség lesz, egy-egy, sőt elkerülhetetlen szükség
esetében több állami erdőőr mielőbb rendelkezésre álljon.
Megjegyzem azonban, hogy az állami erdőhivatalok ezeket
az erdőőröket kizárólag a kopár stb. területek kijelölésénél, az
erdőmivelési s más munkálatok ellenőrzésénél és az ezekkel kap
csolatos teendőknél (pl. a csemetekerti munkálatok ellenőrzésénél,
a birtokosoknak vagy munkavezetőinek a kötési és fásítási munká
latokban való kitanitásánál stb.) alkalmazhatják.
2. §. A megelőző §-ban foglaltakhoz képest feladata lesz az
értekezletnek, hogy a fenforgó körülmények és a teljesitendő
feladatok gondos mérlegelésével a szükséges kisegítő személyzetre
nézve is megokolt javaslatot terjeszszen elém.
Ha pedig valamely vidéken a megoldásra váró feladatoknak
különös fontossága, sürgőssége és tömege még továbbmenő intéz
kedést tenne kívánatossá, pl. azt, hogy kopár stb. területek jókarba
hozatalának ügye külön e czélra szervezett kirendeltségre bizassék,
vagy azt, hogy ahol előreláthatólag hosszabb időre terjedő s
nagyobbszabásu föladatok elvégzéséről kell gondoskodni, evégből
uj erdőgondnokság szerveztessék, ugy az értekezlet erre nézve is
tegyen javaslatot.
F) A 34209/1911.
F. Ni. számú utasításban
szabályok helyes végrehajtásának

foglalt
uj
biztosítása.

eljárási

1. §. A kopár stb. területek ügyeinek intézésére vonatkozó
uj eljárási szabályok kiadásánál a fősúlyt arra helyeztem, hogy az
eljárás, amennyire az érvényben lévő törvényhatározatok meg nem

változtatható rendelkezései megengedik, legalább a tárgyalások
alapjának megvetése tekintetében (a javaslatok egységes össze
állításával) továbbá a tárgyalások lebonyolításának irányítása tekin
tetében (az erre vonatkozó előterjesztések egységes megtételével),
s végül a létrejött jogerős határozatok helyes végrehajtásának biz
tosítása tekintetében (a kopárjavitási stb. tervek egységes össze
állításával), lehetőleg egységessé tétessék.
Emellett gondoskodni kívántam arról, .hogy az eljárásban
érdekelt hatóságok és hivatalok s ezek utján maguk az érdekelt
birtokosok is a saját feladataik felől a lényeget lehetőleg kimerítő
tájékozást nyerjenek.
A most jelzett szempontokból, vagyis az utasításban foglalt uj
eljárási szabályok elvi jelentőségű rendelkezéseit illetőleg szigorúan
megkövetelem, hogy a kir. erdőfelügyelőségek és a m. kir. állami
erdőhivatalok (m. kir. járási erdőgondnokságok) a legszigorúbb
tárgyilagossággal együttműködjenek s a rendelkezésekhez
pontosan
alkalmazkodjanak.
2. §. Azt az intézkedést, hogy az egyes területekre vonatkozó
részletes javaslatokat (a rendszerint együttes helyszíni bejárással
felvett adatok alapján) részben a kir. erdőfelügyelőségek, részben
a m. kir állami erdőhivatalok, illetőleg a m. kir. járási
erdőgond
nokságok
állítsák össze (aszerint, amint a terület a munkálatoknál
szükséges szakértői közreműködés szempontjából az egyikhez vagy
a másikkoz utaltatik), arra való tekintettel tettem, hogy aki az
eljárás lebonyolítása után az elrendelt munkálatok s más intéz
kedések végrehajtására hivatva lesz, a határozatok meghozatalába
a javaslat kidolgozásával befolyhasson. Elvárom, hogy a kir. erdő
felügyelőségek és a m. kir. állami erdőhivatalok személyzete e tekin
tetben is tárgyilagosan, egymásnak kellő támogatásával, igyekezzék
feladatait teljesíteni.
3. §. Amennyiben az uj eljárási szabályokat tartalmazó uta
sítás egyéb rendelkezéseire nézve kétely merülne fel, vagy annak
kiegészítése, részletesebb kifejtése mutatkoznék szükségesnek, vagy
az eljárás sikerének biztosítása érdekében egyéb intézkedés lenne
kívánatos, ezekre vonatkozólag az értekezletnek szintén megokolt
javaslatot kell tennie.

G ) Nyomtatványok

(űrlapok)

használata.

1. §. Az uj eljárási szabályok alkalmazásánál használható
nyomtatványok (űrlapok stb.) mintáit egyelőre nem állapítottam
meg, de kívánatosnak tartom, hogy ezek az egységes eljárás
elvének megfelelően szintén mielőbb megállapittassanak, még
pedig a gyakorlatban szerzett tapasztalatoknak czélszerü felhasz
nálásával.
Ezekre nézve tehát az értekezletnek a tervezett minták be
mutatása mellett szintén javaslatot kell tennie.
2.

§. Megfelelően

berendezett

nyomtatvány

(űrlap)

lenne

használható például:
a) a 34209/1911. F. M. számú utasítás III. fejezetében meg
határozott „javaslat" összeállítására (és pedig más az egy-egy
területre vonatkozó javaslathoz s más az összefüggő területcsoportra,
vízmosásra készítendő közös javaslathoz);
b) a műszaki munkálatok terveihez tartozó anyagszükségleti
kimutatásokhoz és költségvetésekhez;
c) a létrejött jogerős határozatok alapján a javaslat pontjainak
megfelelő beosztással, összeállítandó kopárjavitási stb. tervekhez,
figyelemmel arra, hogy maguk a tervek fognak egyszersmind
főnyiivántartásul is szolgálni s ezért azokon (vagy azokhoz fűzött
iveken) az illető területre vonatkozólag az elrendelt intézkedések
megtörténtét, az elrendelt munkálatok foganatosításának mértékét
és eredményét, netán tapasztalt mulasztások pótlását, esetleg meg
torlását stb. évről-évre óontosan fel kell jegyezni;
d) végül czélszerü lenne az olyan felhívások, előterjesztések,
értesítések stb. űrlapjait is előre elkészíteni, amelyek szövege vagy
mindig ugyanaz, vagy csak kis részletekben tér el egymástól a
konkrét eset körülményeihez képest.
H) Szükségletek

beszerzése.

Meg kell állapítani az értekezletről felveendő jegyzőkönyvben,
hogy a kir. erdőfelügyelőségnek, illetőleg a m. kir. állami erdő
hivatalnak nincs-e szüksége a 34209/1911. F. M. számú utasítás
végrehajtásából folyólag olyan beszerzésekre, amelyeket külön

felhatalmazás nélkül nem foganatosíthat, illetőleg amely szükséglet
beszerzéséről innen kellene gondoskodni (pl. katonai térképekre,
műszerekre stb.).

*
Figyelmeztetem az összes személyzetet, hogy a jelen körren
deletben foglalt rendelkezéseket, fokozott buzgósággal eljárva,
eredményesen teljesíteni igyekezzék. Megjegyzem, hogy a netán
előforduló mulasztásokért a tisztviselőket szigorú felelősségre
vonom, ellenben azokat a tisztviselőket, akik kiváló tevékenységgel
járulnak hozzá a kivánt siker biztosításához, megfelelő elismerésben
fogom részesíteni.
Budapest, 1911. évi július hó 19-én.
Gróf Serényi s. k.
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XXI. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az E R D É S Z E T I LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért
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
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

VadasRertsövényeR
a legjobb drótanyagból, továbbá kert
sövények, baromfiudvarok, tenniszpályák
részére.
Alpenlttndische

(6—S.)
j/Kt

Orahtlndnstrie

Ferd. J e r g i i s c h ' Söhne
Wien, V/i., Wienstrasse 4 5 .
Telefon 9583.
Graz, Göstinger
Maut und Klagenfurt Postfach 265.
197. s z á m ú k é p e s katalógust i n g y e n é s
b é r m e n t v e a legközelebb eső irodából.

Faeladási hirdetmény. Gróf Zichy Béla vrászlói erdeiből
eladóvá tételik körülbelül 1703 m. hold legelőerdő fakészlete tövön
az erdőben.
Ezen fakészlet a törzsenkénti felvétel utján foganatosított hiva
talos becslés szerint 38.900 drb. tölgy, kőris, szil, bükk, cser gyer
tyán, éger, nyir, hárs és juhar mű-, épület- és tűzifából áll. Összes
köbtartalma körülbelül 43.600 m .
Becsérték és kikiáltási ár 480.000 (négyszáznyolezvanezer) K.
Bánatpénz a becsérték 1 0 % , vagyis 48.000 K.
Feltételes utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az írásbeli lepecsételt zárt ajánlatok a tulajdonos gróf Zichy Béla
urnái Budapest, Muzeum-utca 15 nyújtandók be 1911 november
hó 13-án délelőtt 9—11 óra között, azok felnyitása pedig ugyan
azon napon 12 órakor fog megtörténni.
3

A tulajdonos gróf Zichy Béla fentartja magának azon jogot,
hogy az ajánlatok közül egyiket sem, esetleg azt fogadja el, melyet
a legmegfelelőbbnek talál.
Nevezett erdőrész törvényhatósági ut mentén, 10—14 km távol
ságban fekszik Komárváros (Déli vasút) vasuti állomástól; u. p.
és távírda Nemesvid (Somogy m.).
A részletes eladási és kihasználási feltételek a vrászlói (u. p.
Nemesvid, Somogy m.) és a Lengyeltóti (Somogy m.) urad erdé
szeti hivataloknál szerezhetők meg; utóbbinál részletes felvilágosítás
nyerhető a becslési adatokról és egyéb viszonyokról is.
Vrászló, 1911. évi szeptember hó 30-án.
(10. II. 2.)

A vrászlói urad

erdőhivatal.

Az egyetlen hazai ilynemű vá lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok
jutányos árakon központosítva vannak. N i n c s e n z a v a r a b e s z e r z é s n é l ,
g y o r s és pontos kiszolgálás, v e r s e n y á r a k . — Számos m. kir. állami erdő
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdőhivatal allamló
szállítója. Tömeges elismerőlevél vevőktől.
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e .

(1. X X I V . 1.5.)

„ B ó r a " - f é l e

s z a b a d a l m a z o t t

v a s ú t i és í p a r v a s u t i 5
kocsi- es fékrendszerei,
d

m e l y e k e téren u j k o r s z a k o t

nyitottak meg, a legelsőbbrendü számos

erdő- és bányaüzemeknél legalább 50%
üzemköltségmegtakaritást eredményeztek.
B e s z e r z é s i á r a n e m d r á g á b b a r é g i r e n d s z e r n é l . R é g i k o c s i k és f é k e k
átalakithatók.
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B ő v e b b felvilágosítás :

E l ^ m é a az

Arad—Csanádi

egyesűit

vasutak

rufaTdonosT
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művezetőjénél,

•

Honcztő ( G u r a h o n c z ) , A r a d m e g y e . %
AAAAAAAAAAAAAÁAAÁAAAAA1
•
•
•
•
Iroda: Budapest, I. kerület, Budafoki-ut 22. szám. ••
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130—95. •
r|yn||nljni s z e n e k és é r e z e k elemzését és e z e k értékesítését, •
LliulluljQi a b á n y á s z a t k ö r é b e tartozó összes m u n k á l a t o k
•
tervezését és e z e k k i v i t e l é n e k ellenőrzését,
szén-, é r e z - és k ő b á n y á k ü z e m ó n o k s z a k s z e r ű vezetését,
•
külföldi bányavállalatok képviseletét,
•
á s v á n y v i z e k v é d ő t e r ü l e t e i n e k k i e s z k ö z l é s é t és ellenőrzését,
(3. XII. 8.)
•

fiiiíii Albert bán
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Pályázati h i r d e t m é n y . A nagyváradi latin szert. főt. káptalan
biharsályi erdőgazdaságában egy erdőgyakornok felvétetik. Pályá
zók tartoznak sajátkezüleg irt folyamodványaikhoz keresztlevelet,
a selmeczbányai m. kir. erdészeti főiskola teljes elvégzését igazoló
leczkekönyvet, esetleges eddigi alkalmaztatásról szóló szolgálati

bizonyítványt mellékelni, nemkülönben igazolni, hogy ép test
alkatúak.
Évi fizetés 1320 korona készpénz és egy bútorozott szoba.
Egy évi megfelelő ideiglenes szolgálat esetén az illető véglegesittetik és nyugdíjjogosultságot nyer. Folyamodványok legkésőbben
a folyó évi november hó 8-ig alulírotthoz benyújtandók.
Nagyvárad, 1911. évi szeptember hó 30-án.
(11. II. 2.)

Török László s. k.
uradalmi erdőmester.

.
Utánnyomás nem dijaztatik.

Uri ruhák készítéséhez való

JÚ BRÜNNI POSZTOT ÉS LODENT
legjutányosabb

gyári

árakon

szállít

ETZLER és DOSTAL Brünn
y

vv^. Schwedengasse 5/z.

<sxe»

Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói.
A gyárból való közvetlen bevásárlás nagy előnnyel j á r .
Dus mintagyiijtemény az őszi és téli évszakra, megtekintésre bérmentve.
$£&f7?$£S^7i- Magyar levelezés.
<SV<S*«Si"Sá£
(5. VI. 5.)

Őszi és tavaszi idényre k o c s á n y o s és k o c s á n y t a l a n

tölgy vetőmakkot
ajánl legjutányosabb áron W i m m e r I g n á c z , N a g y a t á d
(Somogy megye).
(8. VI. 5.)
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elsőrendű minőségben, versenyképes árak mellett, i
17.
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5.)
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SZLAVÓNIAI VETÖMAKKOT,
KOCSÁNYOS TÖLGYMAKKOT, "
KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKKOT
Querc.
pedunculata,

Querc. sessiliflora, csiraképességükért jótállással, az
ő s z i

éje*

t a v a s z i

i d é n y r e

a legjobb minőségben legelőnyösebben szállít

<<j.v. 4.)

REICH VILMOS, SZISZEK

S

Pagonyvadász, teljesen szakképzett, hivatásos vadász azonnali
belépésre állást óhajt, szerény igények mellett, bármely hegyi vagy
sik vidéken, lehetőleg erdei lakással, 2 4 éves, erőteljes és intelligens
egyén, róm. kath. vallású, feddhetetlen előéletű, a magyar és német
nyelvben ugy szóban, mint Írásban jártas, a fő- és apróvadnak
tenyésztésében és nyilt vadasterületek okszerű kezelésében s vala
mint szálerdőüzem-munkálatokban jártas és megbízható. Kartársi
közvetítés kívántatik. Czim e lap kiadóhivatalában.
(15)

Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 18.

::

Telefon 167-28.

állandóan vesznek b á r m e l y m e n n y i s é g b e n tölgy, kőris,, jávor,
dió, éger, c s e r e s z n y e , gyertyán, b ü k k é s másnemű kemény
fát

u g y gömbölyű,

mint fűrészelt

állapotban.

(12. XII. 2;

F a á r v e r é s i hirdetmény. 1629/911. — A csanálosi volt úr
béresek közbirtokossága a tulajdonát képező erdő 3 0 9 8 . kat. hrszámu
birtokrészletéből mintegy 2 0 kat. holdon levő, összesen 970 darab
haszonfának alkalmas kőris- és tölgyfát, Szatmár vármegye közig,
erdészeti bizottsága 5130/910. sz. véghatározata alapján folyó évi
november hó 9-ik s esetleg következő napjain mindenkor d. e.
8 órától Csanáloson, az erdőben, a helyszínén, nyilvános szóbeli
árverésen eladja a legtöbbet Ígérőknek törzsenként. Az árverési
hirdetmény és a becslés Csanáloson a községi irodában tekinthető
meg. A vételár azonnal fizetendő. A kiszállításnak 1912 márczius
30-ig kell megtörténnie. Utóajánlatok semmi esetben sem fogad
tatnak el.
-

Csanálos, 1911. évi október hó 13-án.
(13)

Czimmermann

Mihály

r

2L volt urbéresek elnöke.

P á l y á z a t erdőőri á l l á s o k r a . 2999/1911/kig. szám. — Igló
r. t. kir. korona- és bányaváros tanácsa a városnál üresedésben
levő két erdőőri állásra pályázatot hirdet.
Az állások illetményei: kezdőfizetés évi 4 8 0 korona. (Egy évi
szolgálat után 600 korona, öt évi szolgálat után 6 6 0 korona.)
10 ürm házhoz szállított tűzifa, szolgálati egyenruha, 6 6 korona
évi csizmaátalány, szabad lakás, rét- és szántóföldilletmény, két
tehénre való legelőjogosultság. Az erdőőrök nyugdijképesek az
1885. évi X I . t.-cz. határozmányai szerint.
A sajátkezüleg irt pályázati kérvények Igló város tanácsához
f. évi november hó 6-ig nyújtandók be. A pályázati kérvényekben
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ban felsorolt kellékek igazolandók.
Csatolandó továbbá a születési, anyakönyvi kivonat, hatósági orvos
által kiállított egészségi bizonyítvány, illetőségi és erkölcsi bizonyít
vány, esetleg szakiskolai vizsgálati bizonyítvány, valamint az eddigi
szolgálatot bizonyító okmányok. A pályázóknak a magyar és tót
nyelvet birniok kell.
Igló, 1911. évi október hó 17-én.
(16)

Folgens

Kornél-

polgármester.

vágásterület
terü

száma

megnevezése

lete

Fanem

kat.
hold

darab

m

5213

3

A Kupás- éj
luczfenyő
Meszes-patakra
hajló rész
jegenyefenyő
3. tagból
45-9

8751

5958

71

126

II.

Meszes-patakra
luczfenyő
hajló rész 3.
jegenyefenyő
39-4
és 4. tagból

8198
979

6264
1724

III.

Nagykabolásluczfenyő
patak és Kupás
gerincze közti
rész 4., 10. és
jegenyefenyő
11. tag
72-0

I.

IV.

Nagykabolásluczfenyő
patakés hosszú
sarok közti rész
jegenyefenyő
12. és 13. tagból 16-7

3., 4., 10., 11.
luczfenyő
I - I V . és 12., 13. tag
jegenyefenyő
174-0
összesen

3

m

Hangszerfa

A

Törzsszám (10
cm mellniag. át
mérőn felül
Bruttó fatömeg j
(csúcs, kéreg ési
ágfa nélkül)
Nettó haszonfatömeehangszerfával együtt

Árverési h i r d e t m é n y . 2334/911. sz. — Szárhegy község a
2 2 1 3 6 / 9 1 1 . F . M. sz. rendelettel megadott engedély alapján, tövön
eladja Szárhegy község II. határrészben fekvő erdejének 174"0 kat.
holdnyi területén található lucz- és jegenyefenyőfáját 1911. évi
november hó 30-án d. e. 9 órakor a községházában megtartandó
nyilvános szó- és zárt írásbeli árverésen.
Az eladás tárgyát képező vágásterület két völgyre hajlik s a
Borszék-Tölgyes, valamint a Tölgyes-Bélbor felé vezető utak
elágazásától három kilométernyire fekszik.
A terület négy részletre osztatott s ezeknek fatömege, becs
értéke és kikiáltási ára a megejtett törzsenkénti felvétel alapján a
következőkben állapíttatott meg:
Becsérték
mint
kikiáltási
ár

3

m

108 —

K

f

39441 12

4994 141
1478
48561 73

14344 15067 12541 251
2330

4864

4199

5729

3404

2885 47

724

871

774

127670 40

26386 45

37022 30693 25633 439
4104

7585

6559

242059 70

vagyis kikiáltási ár kereken 2 4 2 0 6 0 K, azaz kettőszáznegyvenkettő
ezerhatvan korona.
Távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el.

Kikiáltási áron alul a fatömeg nem adatik el.
A versenytárgyaláson ugy az egyes részletekre külön, valamint
több részletre együtt, vagy az összes vágás fatömegére adhatók
be ugy írásbeli, mint szóbeli ajánlatok.
A szóbeli árverésen résztvenni szándékozók kötelesek a meg
venni szándékolt vágásterület kikiáltási árának 10%-át készpénzben,
vagy óvadékképes értékpapírokban az árverési elnök kezéhez bánat
pénz gyanánt letenni.
A zárt Írásbeli ajánlatok szabályszerű bélyeggel látandók el.
A zárt ajánlat boritékára „Ajánlat Szárhegy község kupási I—II.,
kabolási III—IV. vágásainak eladásához" felirat alkalmazandó.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvenni szándékolt vágás
részleteknek terület szerinti megnevezését (sorszámát), az illető
vágásrészlet(ek) kikiáltási árának
10%-át készpénzben, vagy
óvadékképes értékpapírokban, mint bánatpénzt; továbbá azon
kijelentést, hogy árverező az árverési és szerződési feltételeket
ismeri és magát azoknak aláveti. Kihasználási idő kettő év.
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a részletes becslési
kimutatás Szárhegy községházánál tekinthető meg a hivatalos
órák alatt.
Szárhegy, 1911. évi október hó 12-én.
A községi elöljáróság:
Árpa Lajos,

(14)

Oláh

k. jegyző.

Albert,

k. biró.

Erdészállás. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend tihanyi apát
ságának erdőgazdaságában — lakhely Balatonendréd, Somogy
vármegye — egy másod-, eshetőleg elsőosztályu erdészállás
1912. év január hó 1-én betöltendő. A II. o. erdészállással járó
illetmények — fokozatos I. o. erdészszé, főerdészszé, erdőmesterré
való előléptetéssel és nyugdíjjogosultsággal — a következők:
Szabadlakás és uradalmi fogat, 1200 K készpénz, 12 q buza,
16 q rozs, 8 q árpa, 12 q szemes tengeri, 2 m. hold kapásföld,
1 m. hold kert helyett 1 m. hold kapásföld, 40 m kemény hasábfa,
4 darab tehéntartás, sertéstartás helyett 6 darab növendékmarha
tartás, 20 K irodai átalány, 100 K ötödéves korpótlék, de csak
öt izben, 25 évi szolgálatnak megfelelő összeg erejéig.
%

Az állással össze van kötve a zalavári benczés apátság erdő
gazdaságának felügyelete, amelyért évi 500 K tiszteletdíj jár.
Százalékra nem tarthat igényt; de a balatonendrédi sertés
tenyésztés után, mint amely szorosan véve nem erdészeti üzemág,
darabonkénti jutalékban részesül.
A kérvényhez másolatban mellékelendő: 1. keresztlevél, 2.erdé
szeti akadémiai oklevél, 3. eddigi szolgálatról bizonyítvány. A kér
vényben felemlítendő: eleget tett-e a katonai kötelezettségnek;
mikor foglalhatja el az állást.
A kérvény méltóságos dr. Hajdú Tibor pannonhalmi főapát ur
czimére kiállítva a pannonhalmi központi főjószágkormányzósághoz
küldendő be f. é. deczember hó 15-ig.
A szolgálati utasítás, a nyugdíj szabályzat, az előléptetéssel
járó illetmények a központi főjószágkormányzóságnál Pannonhalmán
megtekinthetők.
Kívánatos a személyes megjelenés.
Pannonhalma(u.p.Győrszentmárton), 1911.évi október hó 18-án.
{17. III. 1.)

A pannonhalmi

központi

főjószágkormányzóság.

A hőgyészi uradalomban (Tolna megye) 1912 január 1-én
erdészállás üresedik; pályázók, kik erdészeti ismereteiken kivül
a vadászatban és vadtenyésztésben is járatosak, november hó 15-ig
nyújtsák be kérvényeiket, melyek nem küldetnek vissza. Bővebb
felvilágosítást nyújt
(18)
gróf Apponyl Qéza erdőhlvatala.
Pályázati h i r d e t m é n y . 591/1911. sz. — Sopron vármegye tekin
tetes közigazgatási erdészeti bizottságának megbízása alapján a
fertőfehéregyházai kerületi erdőőri állásra 800 korona évi összfizetéssel ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött és 35 évnél
nem idősebb okleveles erdőőrök.
A folyamodók kérései sajátkezüleg Írandók és 1911. év novem
ber hó 23-ig az alanti hivatalhoz adandók be.
A kérvényhez csatolandó: 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél,
3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgálati bizonyítvány, 5. erkölcsi

bizonyítvány. A magyar nyelvnek szóban és írásban való tudása
elengedhetetlen kellék, a német nyelv tudása pedig előnyt biztosit
a pályázónak, azért a folyamodó kérvényében ezen képességét
felsorolni köteles.
Amennyiben okleveles egyén nem pályázik, jó minősítéssel
biró kiszolgált katona-altisztek és csendőrök kérvénye is figyelembe
lesz véve.
Sopron, 1911. évi október hó 21-én.
((19)

M. kir. állami

erdőhivatal.

F e n y ő - é s biikkfaeladás az erdőben tövön. 3186/1911. sz.—
A nagybányai m. kir. főerdőhivatalnál zárt Írásbeli ajánlatok utján
megtartandó nyilvános árverésen eladás alá kerül a kohóvölgyi
(ezelőtt horgospataki) erdőgondnokság „Szelha" nevű („A" g. o. II.
v. s. 86 87. sz.) erdőrészletében 1912—1916 egymásután következő
•öt év alatt, összesen 90 3 kat. holdon kihasználandó fenyő- és bükkfalömeg tövön az erdőn.
-

-

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb f. évi november hó 7-én
délután 5 óráig nyújtandók be a főerdőhivatalnál, ahol is azok
november hó 8-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatni
íognak.
Az öt évi vágásterületen lévő fatömeg kikiáltási ára 123.794
.korona 80 fillér.
Bánatpénz 7000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. kir.
főerdőhivatalnál és a kohóvölgyi m. kir. erdőgondnokságnál meg
tekinthetők, illetve azok a főerdőhivatal által érdeklődőknek kívá
natra ajánlati űrlapokkal és borítékkal együtt meg is küldetnek.
Nagybánya, 1911. évi október h ó 10-én.
.(20)

M. kir.

főerdőhivatal.

Faeladási hirdetmény. A nagyméltóságú m. kir. földmivelés
ügyi miniszter urnák 1907. évi 37161. sz. magas rendeletével jóvá
hagyott rendszeres terv előírásai alapján közhírré teszem, hogy a
felváczai volt úrbéresek (Hunyad vármegye körösbányai járás) erde-

jéből „A" üzemosztály I. és III. számú vágássorozatainak esedékes
hozamterületein (Zsugraszt és Oszoj erdőrészek) található, előzetesen
felvett és lebélyegzett mintegy 873 darab 2 5 — 6 3 cm vastagsággal
biró tölgyfa, 1941 darab 25—61 cm vastagsággal biró bükkfa
1911. évi november hó 16 án d. u. 3 órakor Alváczán, a kör
jegyzőség hivatalos helyiségeiben nyilvános szóbeli és zárt ajánlati
árverés utján el fog adatni.
Kikiáltási ár 5090 korona.
Bánatpénz 510 korona.
A részletes árverési és szerződési feltételek alulírottnál, vala
mint a brádi m. kir. járási erdőgondnokságnál betekinthetők.
Az eladás tárgyát képező erdőrészletek Alvácza (ACsEV)
vasuti állomástól mintegy 4 és 6 kilométer távolságra feküsznek.
Felvácza, 1911. évi október hó 15-én.
(22)

A volt urbéresek

elnöke.

Hirdetmény. 455/1911. sz. - - Alulírott erdőhivatal ajánl
tavaszi vetésre kitűnő minőségű kocsánytalan tölgymakkot, méter
mázsáját 14 koronával.
Tájékozás czéljából szükségesnek mutatkozik a megrendeléseket
legkésőbb f. év november hó 20-ig előjegyeztetni, esetleg táviratilag
is, hogy a tavaszkor eszközlendő szállításnál a megrendelések a
rendelés sorrendjében pontosan eszközölhetők legyenek.
Jászó, 1911. évi október hó 25-én.
(21)

A jászóvári

prépostság

erdőhlvatala.

Tölgyfaeladás az erdőben tövön. 92750/1911. szám.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatalhoz tartozó garamrévi, geletneki,
selmeczbányai, jalnai és szélaknai erdőgondnokságok kerületében
az 1911—1912. években való kihasználásra kijelölt 10.633 darab.
158.920 korona becsértékü tölgyfa és cserfa 10 eladási csoportra
megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.
Az ajánlatok, melyek 1911. évi november hó 22-én délután
5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivatalnál,

november hó 23-án délelőtt 10 órakor fognak az erdőhivatal
tanácstermében nyilvánosan felbontatni.
Árverési és szerződési feltételek a faanyagok, és kikiáltási árak
részletes kimutatása, ajánlati űrlapok és boríték a zsarnóczai m.
kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.
Budapest, 1911. évi október hó 14-én.
(23)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

F a á r v e r é s i hirdetmény. 3628/1911. k. i. szám. — Felsőbánya
város 1911. évi november hó 14-én délelőtt 11 órakor a város
háza tanácstermében tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos
nyilvános árverésen eladja együtt vagy pontonként külön:
1. a 6247 kat. holdnyi erdejében kijelölt s tövön álló 5281 drb.
fürtös-, 163 drb. korai juhar-, továbbá 78 drb. kőris- és 63 drb.
cseresznyefának, összesen tehát 5585 drb. törzsnek, 2966 m műés 4944 m tűzifára becsült összes fatömegét;
e

s

2. továbbá a legelőerdőben és a Szántóka és Pázsitmező
nevü erdőrészekben kijelölt s tövön álló 1112 drb tölgyfának
912 m mű- és 261 m tűzifára becsült összes fatömegét;
9

3

3. és a Pázsitmező nevü erdőrészben levő s tövön álló 10
holdnyi bükkfának 1400 m tűzifára becsült fatömegét.
3

Kikiáltási ára:
1. A juhar-, kőris-és cseresznyefának
2. A tölgyfának
3. A bükkfának

25254 K , bánatpénz: 2530 K
11000 „
„
1100 „
1400 „
.
140 „

Utóajánlatok, valamint az 'olyan ajánlatok, amelyek a 2530
K-nyi, illetve 1100 K-nyi és 140 K-nyi bánatpénzt és azon nyilat
kozatot, hogy ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri és magát
azoknak aláveti, nem tartalmazzák — nem fogadtatnak el.
A részletes árverési és szerződési feltételek a polgármesteri
hivatalnál és a nagybányai m. kir. járási erdőgondnokságnál a
hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Felsőbánya, 1 9 1 1 . évi október hó 25-én.
(24)

Farkas

Jenő

polgármester.

Erdei facsemete
=

1912. évi tavaszi szállításra.

=

800.000 d r b 2 éves l u c z f e n y ő Picea excelsa, m a g o n c z
1,200.000
3
10.000
5 „
„
„
„
átiskolázott
10.000 „ 3 „ j e g e n y e f e n y ő A b i e s peotinata, m a g o n c z
300.000
2
„ b a n k s f e n y ő P i n u s banksiana,
„
10.000
3 „
„
„
,,
átiskolázott
35.000
3 ,, k é k f o n y ő P i c e a p u i i g e n s glauca, m a g o n c z
85.000 „ 2 „ d o u g l a s f e n y ő P s e u d o t s u g a d o u g l a s i ,,
5.000 ,, 2 „ v ö r ö s f e n y ő L a r i x europaea
,,
1.500 ,, o
,,
,,
,.
.,
&uháng
G0 .000 ,, 2 „ f e k e t e f e n y ő P i n u s austriaca, m a g o n c z
400.000
2 ,,
,,
.,
,,
átiskolázott
300.C00
3 ii
,•
magoncz
1,000.000 „ 1 „ k o c s á n y o s t ö l g y Q u e r c u s pedunculata
200.000
2
„
„
„
75.000
3 „
800.000
1 „ kőris F r a x i n u s americana alba, m a g o n c z
300.000
2
„
„
,,
lt
10.000
1 „
„
„
ornus,
,,
116.000 M 2 ,>
,»
>>
50.000 í, 3 n
85.000 >í 1 „
„
„
excelsior
,,
,
85.000 n 2
16.000
2 ,, m o z g é s é g e r A l n u s glutinosa
„
35.000
2 ,, h a m v a s é g e r
„
incana
„
1,100.000
1 „ ákácz R o b i n i a pseudoacacia
„
3.000
1 „ diófa J u g l a n s n i g r a
1.500 » 2
200
3
6.000
2 „ j u h a r A c e r pseudoplatanus, m a g o n c z
2.000 „ 3
T o v á b b á : k i s l e v e l ü hársfa és gleditsia m a g o n c z .
n

A csemeték

}

minősége elsőrendű.

Árjegyzéket

kívánatra küld :

Junghans E. erdőgondnoksága,
Lankás (Lunkaszprie), posta Bihardobrosd (Dobrest).
B i h a r megye.

(25. xit. I . I

Árverési hirdetmény. Fenyőfaeladás. A tarfalui volt úrbéresek
Tarfalun (Máramaros m.) a községházán 1911. évi november hó
23-án d. e. 11 órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen eladják a „Kléva" dülő legelő
erdejében a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak
82820/911. számú magas rendelete alapján eladásra kijelölt 571
darab fenyőtörzset.
A fakészlet a hivatalos becslés szerint 207 m tisztán kihoz
ható műfa (tutajfa).
Kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított becsérték 1014 K,
a bánatpénz 101 K.
A feltételektől eltérő, avagy távirati és utóajánlatok figyelembe
nem vétetnek; a fakészlet becsértéken alul nem adatik el.
A részletes árverési és szerződési feltételek megtudhatók a
máramarosszigeti ni. kir. állami erdőhivatalnál, az ökörmezői m.
kir. járási erdőgondnokságnál és az eladó volt úrbéresek alulirott
elnökénél.
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Tarfalu
hó 29-én.

(u. p. Majdánka, Máramaros m.), 1911. évi október

Chudán Dénes
(26)

közb. elnök.

Árverési hirdetmény. Fenyőfaeladás. A tarfalui volt úr
béresek Tarfalun (Máramaros m.) a községházán 1911. évi novem
ber hó 23-án d. e. 11 órakor tartandó zárt Írásbeli ajánlatokkal
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladják a „Sztremkuszki"
dűlőben a közig, erdészeti bizottságnak 1781/911. sz. határozatá
val egyszerre való kihasználásra engedélyezett 1910—1913. évekre
esedékes 2 2 kat. holdnyi kiterjedésű évi vágásterületen tövön
található fenyőkészletet.
-

z

A fakészlet a hivatalos becslés szerint 706 drb. szálfa 527 m
tisztán kihozható műfa (tutajfa) tartalommal és 330 drb. rudas
anyag.
Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték 3600 K,
a bánatpénz 3 6 0 korona.
A feltételektől eltérő, avagy távirati és utóajánlatok figyelembe
nem vétetnek; a fakészlet becsértéken alul nem adatik el.

A részletes árverési és szerződési feltételek megtudhatók a
máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalnál, az ökörmezői m.
kir. járási erdőgondnokságnál és az eladó volt urbéresek alulírott
elnökénél.
Tarfalu (u. p. Majdánka, Máramaros m.), 1911. évi október
hó 29-én.
(27)
Cfwdán Dénes
közb. elnök.

Tüzifaeladás a soborsini vasuti farakodón. 114079/1911—
I / B / l . sz. — A lippai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó
soborsini vasuti farakodón készletezett következő tüzifaválasztékok
kerülnek eladásra:
/. csoport.
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130 ürm bükk- és gyertyánhasábtüzifa.
1148
» vegyes vastag dorongtüzifa.
476
„ vegyes vékony dorongtüzifa.
Kikiáltási ár: 7278 K 40 f.
Bánatpénz: 750 K.
//.

csoport.
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90 ürm lágy hasábtüzifa.
80
„ Il-od osztályú bükk- és gyertyánhasábfa.
40
„ Il-od osztályú tölgyhasábfa.
1364
n vegyes vastag dorongtüzifa.
Kikiáltási ár: 6738 K 20 f.
Bánatpénz: 6 8 0 K.
Mindegyik csoportra külön, vagy egy lapon, de csoporton
ként való megosztással teendők az ajánlatok, amelyek folyó évi
november hó 13-lka délután 5 órájáig nyújtandók be a lippai
m. kir. főerdőhivatalnál, ahol is azok november hó 14-én d. e.
10 órakor nyilvánosan felbontatni fognak.
Ajánlati űrlapok és boríték, valamint a versenytárgyalási fel
tételek a lippai m. kir. főerdőhivatalnál és a tótváradi m. kir.
erdőgondnokságnál megszerezhetők.
Budapest, 1911. évi október hóban.
(28)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Tölgyfatörzsek eladása. 9 2 8 4 0 / 1 / B / l . sz. — A nagybányai
m. kir. főerdőhivatalnál zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó
nyilvános árverésen eladás alá kerül a kapnikbányai erdőgond
nokság „D" g. o. (Sándorfalu) 3. tag 33. számú, 6. tag 46. és 48.
számú erdőrészleteiben 4 6 7 5 kat. hold területen az 1911/12 évek
telén kijelölt és folyószámmal ellátott 1350 darab tövön álló tölgyfa.
Kikiáltási ár 45.635 korona.
Bánatpénz 4500 korona.
A zárt írásbeli ajánlatok folyó évi november hó 27-ike dél
után 5 óráig nyújtandók be a nagybányai főerdőhivatalnál, ahol
is azok november hó 28-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel
bontatni fognak.
Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték
a nagybányai m. kir. főerdőhivataltól megszerezhető.
Budapest, 1911. évi október hóban.
(30)

M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Tüzifaeladás. 6 4 2 1 / 1 9 1 1 . sz. - - A beszterczebányai m. kir.
erdőigazgatósághoz tartozó zólyomi és erdőbádonyi erdőgondnokság
kerületében termelt és a tő mellett sirangolt 6038 ürm bükk- és
cser, 4299 ürm tölgy tűzifa, vágásonként 14 eladási csoportra meg
osztva, zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni.
Az ajánlatok legkésőbb 1911. évi november hó 14-én délután
1 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgatóságnál és
november hó 15-én délelőtt 10 órakor fognak Zólyomban a m.
kir. erdőgondnokság irodájában nyilvánosan felbontatni.
A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, árverési
feltételek, ajánlati űrlap és borilék alulirott erdőigazgatóságnál
szerezhetők be.
Beszterczebánya, 1911. évi október hóban.
(32)
M. kir.
erdőigazgatóság.
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Árverési hirdetmény. 8 7 2 / 1 9 1 1 . szám. — Szeben vármegye
Hermány község tulajdonát képező „Hünengráben" nevü erdő
részben rendszeres erdőgazdasági üzemtervet 1911. évi rendes
vágásban mintegy 1 3 4 kat. hold területen levő 49 cm mell
magasságban mért átmérőjű, mintegy 382 drb. haszon- és tűzi-

fának alkalmas tölgytörzs folyó évi november hó 9-én d. e. ValO
órakor Hermány községházánál zárt ajánlatokkal egybekötött
nyilvános árverésen fog eladatni.
Kikiáltási ár 6623 korona.
Bánatpénz 660 korona.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó.
Az általános árverési és szerződési feltételek a Hermány köz
ségi elöljáróságnál, illetve a nagyszebeni m. kir. járási erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
(31)
Az
elöljáróság.
Faeladási h i r d e t m é n y . 173/1911. szám. — Alulírott igazgató
ság hivatalos irodahelyiségében folyó év november 5-én délelőtt
10 órakor a Hunyad vármegye Máda községének határában fekvő
Girbán erdőrészben letarolt és ölekbe rakott 2500 m hasábos
bükktüzifának zárt írásbeli ajánlat utján leendő eladása iránt
versenytárgyalás tartatik.
Kikiáltási ár az erdőn átvéve /?z -ként 3 K 50 f (három korona
50 fillér).
Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy lepecsételt borítékban
fekvő ajánlataikat a fentjelzett időig az igazgatósághoz nyújtsák be.
Az ajánlati összeg 5%-ának megfelelő bánatpénznek vala
mely adóhivatalnál történt letételét igazoló pénztári nyugta az
ajánlathoz csatolandó.
Lehet az egészre vagy külön-külön, de legkevesebb 5 0 0 m -re
ajánlatot tenni.
A megvásárolt fatömeg az erdőről legkésőbb 1912. évi
május l-ig elszállítandó.
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság.
Algyógy, 1911. évi október hó 16-án.
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gróf

Az algyógyi m. kir. állami
Kun Kocsárd székely
földmiveslskola
— E. M. K E. alapítás —
igazgatósága.
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