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Az erdészeti főiskola túlzsúfoltsága. 
Irta: Butid Károly. 

z idő változik s a rég multak megismét lődnek. Az 
erdőtörvény megalkotása utáni évtizedben, amidőn 
a magyar ifjaknak az önál ló gazdasági ágazattá fej

lődött hazai erdészet bőséges működés i teret és megélhe
tési lehetőséget igért, tömegesen tódul tak a selmeczbányai 
erdészeti akadémiára, tódul tak m é g akkor is, amikor a 
szükséglet erdőtisztekben már bőségesen fedezve volt s 
az ú jonnan végző hallgatók állás és kenyér nélkül marad
tak volna, ha az állam a rendes tiszti és gyakornoki lét
számon felül mint műszaki di jnokokat nem alkalmazta 
volna őket, — bár az illetők képzettségével és végzett munká
jukkal arányban nem álló s az akkori igényekhez mérten 
is igen szerény, de a gyakornoki fizetéshez a lka lmazkodó 
javadalmazással . N a g y o n sokan közülünk még ma is keserü-
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seggel g o n d o l n a k vissza az akkori nélkülözésteljes időre 
s nem egy közü lünk cserben hagyta választott pályáját, 
amely kielégítő jövőt nem igért. A kataszteri szolgálatban, 
az ál lamvasutaknál , a katonaságnál ta lá lkozunk főként azok
kal az egykori kollégákkal, akik keserű csa lódás után meg
lett emberkorukban uj pályát választottak. 

A természetes visszahatás nem maradt el. A mult század 
utolsó évtizedében a korábbi tódulást az erdészeti főiskola 
elárvulása követte s a be i ra tkozok száma, amely 1885-ben 
142 volt, 1893-ban már 33- ra szállt alá. A gyakorlati 
életben a ha l lga tóság apadása eleinte zavart nem okozott , 
mert egyideig az e lőző évek fölöslege helyezkedett el, 
hosszas várakozás után, a megüresedő állásokba, u tóbb 
azonban — a jelen század első éveiben már határozott hiány 
jelentkezett fiatal erdészekben. 1896-ban 17, 1897-ban 27, 
1898-ban, 1899-ben 2 2 — 2 2 , 1900-ban 24 ifjú hagyta el az 
erdészeti akadémiát,*) jóval kevesebb, mint a kereken és 
át lagosan 4 0 — 4 5 egyénre tehető akkori évi szükséglet . 
Ez a hiány leginkább érezhetővé akkor vált, amikor az 
erdészeti főiskola tanítási ideje 1904-ben 3-ról 4 évre ter
jesztetett ki, minek következtében 1907-ben senki sem végezte 
el a főiskolát, egy évfolyam tehát teljesen kimaradt. 

A tan idő emelkedésének azonban nem volt az a hatása, 
amelytől sokan erdészetünk vezérférfiai közül is tartottak, 
h o g y t. i. a főiskola látogatottsága a lább száll. 

Ső t e l lenkezőleg! Éppen a főiskola átszervezésének 
időpont já tól kezdve annak látogatottsága ismét rohamosan 
emelkedik, oly rohamosan , hogy komoly aggályokat kelthet 
b e n n ü n k az a sokadalom, amelyet ma főiskolánkon tapasz-

*) Lásd: Kolossy Imre: Erdészeti szakoktatásunk és erdőtisztjeink a legutóbbi 
40 év alatt. Erd. L. 1901. VII., 716. old. 



i a lha tunk s amely miatt a 2 0 év előtti s zomorú ál lapotok 
visszatérésétől kell tar tanunk. 

A főiskoláról beszerzett hiteles ada tok szerint a mult 
év őszén nem kevesebb mint 125 elsőéves, 113 másod
éves, 63 harmadéves, 4 9 negyedéves és 2 6 m é g ennél is 
tovább a főiskolán időző ifjú iratkozott be az e rdőmérnöki 
szakosztályba, összesen tehát 376-an . S z á m u k az 1 9 1 1 . évi 
tavaszi beiratkozásnál csupán 360-ra apadt, a legutóbb, 
őszszel ped ig nem kevesebb, mint 137 elsőéves erdész
hal lgató iratkozott be. Ijesztően magas számok ezek, ha 
egyfelől a végzettek elhelyezési lehetőségét veszszük tekin
tetbe, másfelől azokat az ál lapotokat mérlegeljük, amelyeket 
ez a zsúfoltság a főiskolai oktatás intenzivitása és másfelől 
a hal lgatóság egészségügyi viszonyai tekintetében teremt. 

A két év multán végzendő 100, azontúl esetleg még 
t ö b b e rdőmérnök elhelyezésére nézve a kilátások igen 
kevéssé kecsegtetőek, hogy ne mondjuk kétségbeejtőek. 
Ped ig hát valamennyi állást kivan, sok közülök a főiskolai 
évek keserű nélkülözései után ettől a kezdőállástól várják 
helyzetük javulását, vagy legalább a túlontúl terhelt szülői 
ház felszabadulását neveltetési költségeik alól, mert arány
lag kevesen vannak, akik gondta lanul élhetnek Selmecz
bányán tanulmányaiknak, olyan m e g talán egy sincs, aki 
nem állást keresne, h a n e m saját bir tokán kívánná ott szer
zett ismereteit hasznosí tani . A hal lgatóknak ily kategóriá
jára addig , amig Se lmeczbányán van a főiskola, számitani 
egyáltalában nem lehet, bá rmenny i re kívánatos volna az 
ál talános erdészeti s zempon tbó l . 

Az állami szolgálat kilátásai a legközelebbi tíz évben 
nem jók ; az üresedések a tisztikar lé tszámának megfelelő 
normál i s mértéken jóval alul maradnak, mert az 1 8 7 1 — 
1 8 8 0 . években m é g aránylag kevés erdőtiszt lépett szolgá-
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la tba; a t ömegesebb felvétel csak 1 8 8 0 után következett 
be. Számi tásunk szerint évi át lagban nem több , mint 15 
állás üresedik meg, amely szám csak a b b a n az esetben 
növekszik némileg, ha az állások szaporítása, amely az 
e rdőgondnokság i kerületek tú lságos terjedelme miatt n a g y o n 
szükséges volna és az 1 9 1 1 . évi köl tségvetésben m e g is 
kezdetett, folytattatnék s ha a nyugdí j törvény revíziója so rán 
a szolgálati idő 4 0 évről tényleg leszállittatnék 3 5 évre. 
Évi át lagban 20, legfeljebb 25-nél n a g y o b b szükségletre 
azonban az állami szolgálatnál ebben az esetben sem 
számithatunk*) s ha ehhez a többi erdőbir tok szükségletét 
a számaránynak megfelelően (mert a z ö m e az erdőtisztek
nek ott is a 80-as években lépett szolgálatba) 15-re, leg
feljebb 20-ra teszszük, ugy 3 5 — 4 5 - b e n találjuk a legköze
lebbi évtized át lagos évi összszükségletét főiskolai képzett
ségű erdőtisztekben. A főiskolát e lhagyók száma azonban , 
ha a látogatot tság bár csak néhány éven át a mostani 
sz ínvonalon marad, t ö b b mint két -háromszorosan múlja 
felül a szükségletet, tehát ismét sokan, akik ál láshoz nem 
juthatnak, kénytelenek lesznek pályát változtatni, ami leg
több esetben egyértelmű az elhibázott élettel, vagy az 
ál lamnak kell ismét visszanyúlnia a műszaki dijnoki intéz
ményhez, habár mindenképen más alakban, mint régente, 
hogy menedéket és a gyakorlati továbbképzés lehetőségét 

*) Az 1920. év végéig terjedő legközelebbi évtizedben 40. szolgálati évét 
75 állami erdőtiszt tölti be. Ha ehhez a 65. életév betöltésével és a halálozás
ból vagy betegség miatti időelőtti nyugdíjazásból származó apadékot igen bőven 
szintén 75-re teszszük, akkor 150 üresedést, évenként 15-öt nyerünk. Ha a 
szolgálati idő 35 évre tétetnék, ami még nem bizonyos és ha a 35. szolgálati 
év betöltésével mindenkit azonnal nyugdíjba küldenek, ami nagyon valószínűt
len, akkor további 65 üresedés áll be, tehát tiz év alatt 150 + 65 = 215, éven
ként 21—22. Uj állások szervezésére is számítva 40 évi szolgálati idő mellett 
legfeljebb 20, 35 évi szolgálati idő mellett körülbelül 25 betöltendő állásra lehet 
évenként számítani. 



nyújtsa annak a fölöslegnek, amely végleges elhelyezésre 
ismét csak évek sora után talál. 

U g y véljük, hogy e g y m a g u k b a n ezek a s zomorú el
helyezési kilátások, a t engődő , n y o m o r g ó erdőtiszti prole
tariátus elkerülésének érdeke köte lességünkké teszi, hogy 
oly eszközök felett elmélkedjünk, amelyek alkalmasak arra, 
hogy erdészeti főiskolánk látogatottságát oly korlátok között 
tartsák, amelyek az ország erdőtiszti szükségletével arányban 
állanak. 

N e m kevésbbé figyelemreméltó azonban a túlzsúfolt
ságnak az a következménye, h o g y a hal lgatók intenzív 
elméleti és gyakorlati oktatását egyaránt akadályozza, sőt 
részben lehetetlenné teszi. A főiskolai tantermek tudtunkkal 
legfeljebb 80 hal lgatónak készültek s jelenleg P / V s z e r 
annyi, sőt némely tantárgynál ennél is t ö b b hal lgatónak 
kellene ott lenni, ha éppen fizikailag elférnének. A padok
ban oly összeszorul tan ül a hallgatóság, hogy a szükséges 
jegyzeteket az e lőadás n y o m á n nem készítheti el, a tanári 
emelvény mellé állított székeken ülők p e d i g már csak azért 
sem jegyezhetnek rendesen, mert n incs asztaluk. A zsúfolt 
tantermekben a levegő közegészségel lenes m ó d o n elhasz
nálódik, fülledtté lesz, ami bágyasz tóan hat ugy a tanárra, 
mint a hal lgatóságra s u tóbbi napjában 4 — 6 órát lévén 
kénytelen ily körü lmények között tölteni, egészségében hatá
rozottan kárt szenved. Lehetetlen ily romlott levegőjű tan
teremben a kellő figyelemmel kisérni az előadást. 

Az elméleti oktatásnál m é g n a g y o b b csorbát szenved 
azonban a gyakorlat i tanítás. A főiskola felszerelése sem 
helyiségek, sem tárgyak tekintetében n incs ily nagyszámú 
hal lga tósághoz mérve, de a tanársegédi személyzet is fel
tétlenül kevés ahhoz , h o g y bár a tanár közreműködésével , 
a szükséges gyakorlatokat — legyenek azok akár labora-



tóriumbeliek, akár a szabadban végzendők — ily nagy
számú ha l lga tósággal a czélnak megfelelően e lvégezhesse . 
Tudjuk, h o g y az e rdőben végzendő különféle erdőmivelési , 
erdőbecslési , földméréstani stb. gyakorla tok csak akkor 
felelnek m e g czéljuknak, ha néhány emberbő l álló c sopor tban 
végeztetnek. Ez ma főiskolánkon nem lehetséges. 

A hal lgatóság egészsége azonban nem csupán a zsúfolt 
tantermekben szenved. A bányászati és kohászati szakokon 
is hasonló v iszonyok ura lkodván, mint az erdészetin, ma 
7 0 0 táján van a se lmeczbányai főiskola hal lgatóinak száma. 
Ezt a számot a sztagnáló, ha ugyan nem visszafejlődő. 
Se lmeczbánya csak némileg is tűrhető lakással ellátni teljesen 
képtelen. Ezen áll i tásunk igazolására hivatkozunk Plentzner 
Frigyesnek, az ifjúsági kör e lnökének az Erdészeti Lapok 
f. é. III. füzetében „A főiskolai hal lgatók két sóhaja" czimén 
megjelent czikkelyére, amely valóban m e g d ö b b e n t ő képét 
rajzolja a főiskolai hal lgatók lakás- és élelmezési viszonyainak. 
N e m il letődünk-e meg, ha azt olvassuk, hogy azok jelentékeny 
része, kik a magyar erdészet ügyének előbbrevitelét tő lünk 
átvenni hivatottak, ma oly lakásokban készülnek erre a 
hivatásra, ahol tör lőkendővel kell a falakról a penészt le
törölni, ahol nyáron már há rom órakor kell lámpát gyújtani és 
a nedves, dohos , h ideg levegőben télen csak felöltőben 
lehet a ludni . A d i á k n y o m o r oly megkapó képe ez, amely 
egy drámai ró tol lához méltó s amelyet talán el sem hinnénk, 
ha nem tudnók közvetlen tapasztalatból, hogy keserű valóság. 

H a ezek után annak kutatására indulunk, hogy mi 
okozza a főiskola zsúfoltságát Se lmeczbánya mos toha el
szállásolási és élelmezési viszonyai daczára, amit a részünk
ről mellőzhetlennek tartott e l lenrendszabályok megállapítása 
végett t u d n u n k kell, t ö b b körü lményre bukkanunk, amelyek 
a je lenség magyarázatát adják. 



. A főiskola fokozódó lá togatot tságának okai között kis
mértékben szerepelhet a négyéves tanfolyamra való kiegészítés 
és az e rdőmérnöki czimnek biztosítása, amivel főiskolánk 
a közfelfogás szerint más hason ló tanintézetekkel egyen
rangúvá lett. Része lehet benne annak, hogy az állami 
szolgálatban való előmenetel megjavítására az erdőtisztikar 
ígéretet nyert, amely azonban beváltva teljesen ma sincs 
s igy az erdészeti pálya ebben a tekintetben más főiskolai 
képzettséget igénylő pályákkal m é g ma sem egyenértékű. 
Akik ennek daczára ily okból tartották e lőnyösnek erre a 
pályára lépni, azok figyelmen kivül hagyták, h o g y a tisztikar 
szolgálati és életkorában fennálló rendel lenes eloszlás, amint 
fennebb kimutat tuk, aránylag kevés egyénnek nyújt a köze
lebbi jövőben kilátást arra, hogy az ál lamerdészet szolgá
latába felvétessék. 

Mindenné l sokkalta n a g y o b b hatása van azonban a 
főiskola látogatottságára annak az általános bajnak, hogy 
középiskoláinkat sokkal többen hagyják el, mint amennyi t 
az ország elhelyezhet. Ál ta lános az a törekvés, hogy fiaink 
magas képzettséget szerezzenek, bá rmennyi re nem termet
tek erre reá képességeik h iányossága miatt, s bármily 
nehezére essék szülőnek és ifjúnak egyaránt a hosszas 
taníttatás költségeit előteremteni, illetőleg nélkülözni, holott 
valamely gyakorlati pályán hamarább intene a biztos kenyér, 
a képességek sok esetben a rányosabbak volnának a telje
s í tendő hivatással és az o r szág jólétén végeredményben 
t ö b b valóban hasznos po lgár munkálkodnék. Ehelyett az 
úgynevezet t hivatalnokpályára törekszik mindenki , s a nagy 
átlag megelégszik, ha kényelmesnek Ígérkező ál lásba bele
jutva, hivatásának ugy a h o g y megfelel s emellett közben
járások igénybevételével a ranglétrán több-kevesebb szeren
csével feljebb kúszik. 



Ebből a közfelfogásból ered a tudományegye tem, a 
műegyetem óriási túlterheltsége és az a szellemi proleta
riátus, amelyet s zámos pályán feltalálhatunk. 

T ú l n y o m ó részben ugyanezen okoknak tulajdonítjuk 
erdészeti főiskolánk fokozódó látogatottságát is, amely álta
lános körülményt azonban néhány különleges mozzana t 
erősen támogat. 

Nevezetesen erdészeti főiskolánk a középiskolákból 
tömegesen kilépő és életpálya után széttekintő ifjakra, m é g 
ped ig főként azok szegényebbjeire, főként azért bir külö
nös vonzóerővel , mert tandijat azon fizetni nem kell, vizsga
díj rendszeresítve nincsen és abban a félreeső vidéki város
kában a megélhetési körülményeket is o lcsóknak Ítélik. 
A tandíj és vizsgadijak hiánya igen csábító körülmény, 
amelyhez sok esetben a tananyag és az erdőtiszti hivatás 
felőli tájékozatlanság járul. Innen van az, hogy oly fel
tűnően sok a nélkülözésekre utalt nagyon szegény hallgató 
Selmeczbányán, akik mellesleg mondva gyakran azzal az 
általános műveltséggel és társadalmi modorra l sem birnak, 
amelyet csak a művelt, f inomabb érzékű családi o t thon 
nyújthat, amelyet Selmeczbányán nélkülözéseik közepette el 
nem sajátíthatnak s amelynek hiányát később a gyakorlat i 
életben mégis oly sajnálatos m ó d o n érezhetik. 

Tandíj és vizsgadijak rendszeresítése nézetünk szerint 
a legelső teendő a főiskola túlságos látogatottságának 
apasztására. D e ne gondol ja azért senki, h o g y ezzel a 
szerénysorsu hallgatók elől általában el akarjuk zárni a 
főiskola kapui t ! Közü lök a tehetségeseket, de csakis ezeket, 
a tan- és vizsgadíj e lengedése és ösztöndi jak a d o m á n y o 
zása által éppenségge l istápolni kell, oly helyzetbe kell 
juttatni őket, hogy nyomasz tó anyagi g o n d nélkül élhes-



senek tanulmányaiknak és önművelésüknek . A többi t bátran 
nélkülözheti az erdészet. 

N e m is sejtett m ó d o n emelkednék már ezáltal a fő
iskolát végzettek át lagos színvonala, mely az erdészeti állam
vizsgák alkalmával mos tanában gyakran oly sajnálatosan 
közepesnek és ezen is alulinak bizonyul , amit egész szakunk 
jövője szempontjából mélyen fájlalhatunk. 

H o g y p e d i g ne csupán a szegénysorsuak rostál tassanak 
m e g a tan- és vizsgadíj rendszeresítésével s nehogy a 
kiválogatás tisztán a középiskolákon alkalmazott, egymástól 
igen eltérő mérték alapján történjék, megfontolás tárgyát 
képezhetné, nem kellene-e rövid felvételi vizsga utján magá
nak a főiskolai tanári karnak meggyőződés t szerezni a fel
veendők a lka lmasságáró l? N e m merjük ezt határozottan 
javaslatba hozni, de mindenese t re f igyelmébe ajánljuk ezt 
az eszmét azoknak, akik az erdészeti tanügygyei és annak 
irányításával hivatásszerűen foglalkoznak. A b ovo indoko
lat lannak javaslatunkat nem tarthatjuk, hiszen a középiskola 
elvégzése, amint meggyőződ tünk , ma m é g arra sem teljes 
biztosíték, hogy az illető a magyar helyesírás terén teljesen 
o t thonos legyen. 

Á m d e nemcsak a szellemiek terén kellene a jelentkező 
fiatalságot megrostálni , hanem az erdészeti szolgálatra való 
testi a lkalmasság tekintetében is. A selmeczbányai viszo
nyokkal és az erdészeti szolgálat fizikai követelményeivel 
ismeretlen szülők és ház iorvosok már t öbb esetben a kez
d ő d ő tüdőbajban, vagy ideg- és szívbajban szenvedő ifjút 
küldték az erdészeti pályára — hadd legyen a friss levegőn, 
testedző életpályán! A főiskola nagy tananyaghalmazával már 
magában véve nem alkalmas szanatór iumnak, legkevésbbé 
azonban az jelen elhelyezése és zsúfoltsága mellett. Mindet től 
eltekintve azonban erdészeti szolgálatunk szenved érzékeny 



csorbát, ha g y e n g e testalkatú, a szolgálat tól a tisztviselő 
fizikumával szemben támasztott gyakran igen nagy köve
te lményeknek megfelelni nem tudó tisztviselőket nevel 
főiskolánk. Teljesen észszerű volna tehát, ha a rendes 
hallgatónak való felvétel orvosi b izonyí tványhoz köttetnék, 
avagy — ismét az egységes elvek szerint való megbi rá lás 
tekintetéből — a felvételnél vet tetnének alá a jelentkezők 
orvosi vizsgálatnak. A katonai szolgálatra való a lkalmasság 
kimutatása nézetünk szerint nem oldaná m e g ezt a kérdést. 

Végül m é g egy körü lményt emiithetek fel, amely vonzó
erővel bir némely ifjúra az erdészeti főiskolán s ez az 
egyenruha. Vannak, akiket nem az erdészeti szak iránti 
hajlam, h a n e m tisztán a selmeczi diákéletnek ez a külsősége 
hoz oda. Lehet, hogy azok közül, akik igy gyermekes 
h iúságból jöttek a főiskolára, szintén akárhány jeles tiszt
viselője lett a magyar erdészetnek, általában azonban még
sem ezekre számítunk. Az egyenruhát tehát, amely teljesen 
felesleges függeléke a selmeczi diákéletnek, már ebből a 
szempontból is e l tör lendőnek tartjuk; jelenlegi alakjában, 
amidőn annak hordása nem kötelező és senkisem ügyel 
arra, hogy csak az előírásnak megfelelő egyenruha legyen 
hordható , azt éppenségge l nem tekinthetjük a testületi 
szellem ébrentartójának, hanem inkább szégyenkeznünk 
kell, a m i d ő n pl. a zó lyomi á l lomáson beiratkozás idején 
Selmeczre törekvő erdőmérnök-hal lgatókat látunk az erdészeti 
egyenruhának és a polgári ruházatnak legszeszélyesebb 
keverékében. Valóban ennél sokkal j obban emelné szakunk 
tekintélyét a legszerényebb polgári ruha. 

A gyakorlat emberei ma már alig hordják a czélszerütlen 
egyenruhát , — ne hordják főiskolai hal lgatóink s e ! 

Azt hiszszük, h o g y az emiitett rendszabá lyok biztosítanák 
azt, h o g y a főiskola látogatottsága a szükségletnek meg-



felelő keretekbe szorulna vissza s azok maradnának ott, 
akik tényleg hajlammal b i rnak az erdészeti pályára, de 
egyúttal lelki és testi képességeiknél fogva jogos reményt 
nyújtanak arra is, hogy választott é lethivatásukban bevál
nak, a hazai erdészetnek a tudás fegyvereivel jól felszerelt 
b u z g ó katonái lesznek. 

A főiskola szervezete, tan- és vizsgarendje úgyis t öbb 
tekintetben módos í t ás ra szorul, amint Muzsnay Géza az 
Erdészeti Lapok m. é. 2 3 . és 24 . füzeteiben közölt emlékira
tában oly meggyőzően kimutatta s amint erre régebben én is 
reámutat tam. (E. L. 1904. X. 821.) A főiskolai szabályzat 
ekként szükségessé vált ál talános revíziója során fenti 
javaslataink is érvényesülhetnének, amire s ü r g ő s szükség 
van, mert minden elvesztegetett év súlyosbítja a helyzetet. 

H a azonban m é g igy sem lehetne elejét venni annak, 
h o g y újra b izonyos erdészeti proletariátus fejlődjék, akkor 
nem kellene visszariadni a numerus clausus megállapításá
tól sem, ami nálunk főiskolán ugyan szokatlan, a külföl
dön azonban egyáltalában nem példanélküli és ugy az 
erdészeti szaknak, mint azoknak érdekében állana, akik igy 
egy nekik kilátást nem nyújtó életpályáról elterelve, sú lyos 
csalódásoktól mentetnek meg . 



Az osztrák birodalmi erdészeti egyesület 
tanulmányútja. (Folytatás.) 

zeptember hó 19-én reggel a temeskubini hajóállomáson, 
7^ amely körül tömérdek elvonulófélben lévő fecske tanyászott, 

felszálltunk a Magyar Folyam- és Tengerhajózási R.-T. 
hajójára és borús, szeles időben vonultunk lefelé a Duna szigetei 
között. Báziáson a társaság néhány elmaradt tagja ismét hozzánk 
csatlakozott, ide utazott utánunk Kallivoda Andor m. kir. erdő
tanácsos is, hogy a herkulesfürdői vándorgyűlésen résztvegyen. 

Legnagyobbrészt szakadó esőben haladtunk át az Alduna 
természeti szépségei között, amelyeket ázva-fázva bár, osztrák 
vendégeink mégis szorgalmasan nézegettek és nagyon méltányoltak. 

Orsovára érve, ott az erdőhivatal tisztikara fogadott ben
nünket, élén Ritter Károly erdőtanácsos úrral és átkalauzolt az 
állomásra, ahonnan Herkulesfürdőre utaztunk, ahol Lipcsey László 
m. kir. erdőmérnök ur buzgólkodott érdekünkben. 

Szeptember hó 20-án ismét csak borús, ködös időre ébredtünk, 
amely azonban később megjavulván, vendégeink a fürdő és kör
nyékének szépségeit zavartalanul élvezhették. 

Délelőtt 9 óra után a fürdőépület u. n. ezüsttermének könnyed 
tárgyú freskói alatt komoly tárgyalásra gyűltünk össze, amelyre az 
osztrák egyesület elnöksége szives volt a magyar kiséret urait is 
meghívni. Ezúttal tehát megcserélődött szerepünk: néhány órára 
mi voltunk az osztrák testvéregyesület vendégei az ő vándor
gyűlésükön, amelynek czélja az eddig látottak szakbeli megvita
tása volt. 

A vándorgyűlés előadóit az osztrák utitársaság már néhány 
nappal előbb kijelölte. Quttenberg Adolf lovag az általános benyo
mások összefoglalására vállalkozott, Schmid István erdőtanácsos az 
erdőművelési tapasztalatok, Janka Oábor dr. a faértékesités és 
fatechnológiai viszonyok előadását kapta osztályrészül. 

A gyűlés lefolyása a következő volt: 
Auersperg Károly herczeg: „Megnyitom az osztrák birodalmi 

erdészeti egyesület herkulesfürdői vándorgyűlését s mindenekelőtt 
legszivélyesebben üdvözlöm a mi magyar vendégeinket, akiket nem 
.kell névszerint felsorolnom, hiszen mindnyájan ismerjük és sze-



retjük őket. Egyben bemutatom Berg báró első alelnök ur üdvözlő 
sorait (felolvassa a levelet). Kérem ezt az üdvözletet tudomásul 
venni". (Hoch!) 

„Ezekután áttérünk a napirendre, melynek első pontja: Tájé
koztató előadás Magyarország erdészeti viszonyairól, amelyet Bund 
Károly titkár ur már Budapesten kivánt előadni, de akkor a mai 
napra halasztatott el. Mielőtt azonban előadását megkezdené, javas
lom, hogy a napirenden lévő összes előadásokat hallgassuk meg 
s csak aztán nyissuk meg felettük a vitát". (Helyeslés.) 

Bund Károly: Főméltóságu herczeg ur, mélyen tisztelt uraim 1 
Mindenekelőtt szives elnézésüket kell kérnem, ha a német nyelvet 
ugyan birva, a kellő gyakorlat hiányában előadásomat nem fogom 
azzal a folyékonysággal tarthatni, amint óhajtanám. 

Magyarország nagy területe, természeti viszonyainak külön-
félesége az oka annak, hogy az erdőgazdasági viszonyok is nagyon 
változatosak és egységesen, általánosságban nehezen jellemezhetők. 
Arra kell tehát szorítkoznom, hogy erdészeti viszonyainkról csak 
nagyon általános képet adjak, mondhatnám némi izomzatot rakjak 
arra a vázra, amelyet a legfontosabb statisztikai adatok alakjában 
az önök rendelkezésére bocsátott útleírásban foglaltatik. Emellett 
főként az útközben nem érintett vidékekre szorítkozom, miután a 
meglátogatott alföldi erdőkről saját tapasztalatokat szerezhettek. 

A magyar erdőgazdaság alapja az 1879. évi erdőtörvény, 
amely sok nehézség leküzdése után jött létre és ma is érvényben 
van. Sokféle rendelkezéseiből csak kettőt emelek ki. Ezek egyike 
bizonyos birtoknemeknek az a kötelezettsége, hogy szakképzett 
erdőtisztet tartsanak, a másik alapvető rendelkezés, hogy ugyan
ezek a birtokkategóriák kötelesek erdejüket rendszeres gazdasági 
üzemterv alapján tartamosán kezelni. Ilyenek: az állam, a törvény
hatóságok, a községek, a közbirtokosságok, a volt úrbéresek, az 
egyház, a hitbizományok és némely részvénytársaságok erdei, 
amelyek együttvéve a magyar erdőségek 67%-át teszik ki. Az erdő
törvény ezen szigorú intézkedései tehát az erdőterület igen jelen
tékeny részére terjednek ki. A szabad rendelkezésű magánbirtok 
nincs tartamos gazdálkodásra kötelezve, a kihasznált területek 
azonban, amennyiben feltétlen erdőtalajról van szó, legkésőbb 
hat éven belül újra erdősitendők. 



A kötött birtok emiitett kötelezettségei közül elsősorban az 
erdőtiszt tartásáról szólok. Szakképzett erdőtiszt alatt erdőtörvé
nyünk kizárólag főiskolai végzettségű erdőtisztet ért s erdészeti 
középiskola Magyarországon nincs is. A törvénynek ez a rendel
kezése a nagybirtokon minden nehézség nélkül keresztül volt 
vihető, ellenben a kisebb birtokokon nehézségek merültek fel, 
különösen a volt urbéresek erdeinél, amelyek községenként elszórva 
egyenként csekély terjedelműek, az egész országban együttesen 
azonban közel egy millió hektárt foglalnak el. Az erdőtörvény 
alkotásánál ezen kicsiny erdők ellátását ugy gondolták, hogy több 
birtokos közös erdőtiszt tartására egyesül. Ez azonban a gyakor
latban nem következett be s hogy a törvény követelményeinek 
mégis elég tétessék, eleinte a törvényhatóságok gondoskodtak ezen 
erdők kezeléséről. Idővel azonban mind több törvényhatóság azzal 
a kéréssel fordult az államhoz, hogy vegye át maga a kötött kis
birtok kezelését. Az állam nem zárkózott el ezen kérelem elől és 
különös szerződéses viszony jött létre állam és törvényhatóságok 
között, az állam ugyanis szerződések alapján elvállalta ezen erdő
birtok kezelését. Ez a rendszer azonban tartósan nem volt fen-
tartható; elsősorban az állami kezelés nem volt általános. Evek 
során ugyan a vármegyék felében életbe lépett az állami 
kezelés, más törvényhatóságok azonban hallani sem akartak az apró 
községi és úrbéres erdők kezelésének állami ellátásáról. Minthogy 
azonban ott, ahol az erdőket az állam kezelte, azok gazdasági 
állapota emelkedett, az állam elhatározta, hogy ezt a kérdést törvény-
hozásilag szabályozza. Igy jött létre második nagy erdőtörvényünk, 
az 1898. évi X I X . t.-cz., amely a községi, úrbéres és közbirtokos
sági erdőket kötelezően állami kezelés alá helyezte. 

Ez a törvény 1899. évi július hó 1-ével lépett életbe s vele 
az útleírásban röviden leirt nagy szervezet létesült, amely 43 erdő
hivatalból és ezek alá rendelt 167 erdőgondnokságból áll. 

Van még néhány más magyar erdőtörvény is, pl. a besztercze-
naszódmegyei erdők kezeléséről szóló, amely azonban inkább 
helyi jelentőségű lévén, annak egyszerű felemlitésére szorítkozom. 
Ellenben általánosabb érdekű az az ujabbkori törvény, amely a 
közbirtokossági erdők szétomlását akadályozza meg és különösen 
az erdélyrészi megyékre nézve birt nagy jelentőséggel. 



A székelyeknek, ennek az Erdélyben lakó magyar törzsnek, 
ott nagy közbirtokossági erdőbirtoka van, amelyből egy 1871. évi 
törvény értelmében csakis a 100 holdnál nagyobb arányrészek 
hasithatók ki egyéni birtoknak. Idővel azonban az üzérkedés a 
kisebb arányrészek összevásárlásával ujabb és ujabb, 100 holdnál 
nagyobb részeket alkotott s azok kihasitását követelte. Miután a 
törvény kifejezetten nem nyújtott módot ezen visszaélések meg
akadályozására, bíróságaink nem zárkóztak el ezen kívánságok 
teljesítése elől. Bekövetkezett tehát ennek a nagy közbirtoknak 
elaprózása az ismert káros következményekkel. Ezért ujabb törvényes 
intézkedésekre volt szükség, amelyek 1909. évben létrejöttek és 
a visszaéléseknek gátat vetettek. 

A második lényeges kötelezettség, amelyet erdőtörvényünk a 
kötött erdőbirtokra ró, a gazdasági terven alapuló tartamos gaz
dálkodás. Ezek a gazdasági tervek amelyek a legutóbbi 30 évben 
nagyjában az egész országban elkészültek, azzal a czéllal birnak, 
hogy a magyar erdőségek produktivitását állandósítsák. Az erdő
rendezés egyszerű térszakozáson alapszik, amely módszert önök, 
uraim, akik legnagyobbrészt előrehaladottabb viszonyok között 
működnek, talán elavultnak tekintik. Azonban 30 év előtt, amidőn 
arról volt szó, hogy teljesen rendezetlen viszonyok között, egyszerű 
alapon, gyors áttekintést nyerjünk, a hozadékszabályozásnak ezt 
a legegyszerűbb módját kellett választani. Igaz, hogy ma már mi 
is odajutottunk, hogy az eredetileg alkalmazott térszakozási eljárás, 
teljes, hosszú vágássorozataival, módosittassék. A mi visszonyaink 
is sok helyen oda fejlettek, hogy ezt a módszert avultnak kell 
tekintenünk s modern értelemben való továbbfejlesztését kívánjuk. 
A térszakozás hiányai kezdenek észrevehetők lenni, leginkább a tar
vágás igényeit elégíti még ki, ellenben hosszabb időre kiterjesztett 
felújítási időtartamokkal nem fér össze. Irodalmunk erélyesen köve
teli, hogy e téren egy lépés történjék előre. 

Áttérve az erdőhasználatra, meg kell jegyeznem, hogy a hasz
nálat túlnyomó részben még tarvágás utján történik. A Kárpátok 
távolfekvő, gyéren lakott völgyeiben, amelyeket a szükséges szállí
tási eszközökkel még csak ezentúl kell ellátni, ez idő szerint még 
nem lehet a gazdaság fejlettebb eljárásait alkalmazni. Belterjesebb 
gazdálkodással csak az előhegységben és az országnak közlekedési 



eszközökkel jobban behálózott részeiben találkozunk. A völgy
végeken fekvő erdőségekben nagy vágásokban folyik a gazdaság 
(Qrossfláchenwirtschaft), főként tarvágásokban s a fatermés értéke
sítése a legújabb korig többnyire tövön történt, régebben 10—20 
évre, mi mellett a szállító eszközök létesítése a vevőre bízatott. 
Ujabban ebben a tekintetben annyiban történt változás, hogy 
15—20 év óta a faeladási szerződések időtartama 3—5 évre szállt 
alá, hogy az értékesítés a faárak emelkedéséhez mégis jobban 
alkalmazkodhassak. 

Legújabb időben a tövön való értékesítésnek ez az alakja sem 
elégíti ki a kívánalmakat; a tarvágásról sok helyen a természetes 
felújításra kell áttérni, ezért és számos más okból fennáll az a 
törekvés, hogy a fatermékek házilagos termelésére térjünk át. 

Számos erdőbirtokon, magánuradalmakban éppúgy, mint állami 
erdőkben, ahol a fatermés házilagos termelése és kihozatala rövi
debb-hosszabb idő óta gyakorlatban áll, szép, sőt meglepő sike
rekre mutathatunk reá. Egyik felsőmagyarországi állami erdőbirtok 
lebeg szemem előtt, melynek fatermése 1907-ig tövön értéke
síttetett, mi mellett a lucz- és jegenyefenyő köbméterenkénti átlagos 
tőára 5"50 K volt. 1907-ben ez a fahozam újra értékesíttetett, de 
már. nem tövön, hanem előkészített állapotban, amidőn az akkori 
fakereskedelmi válság daczára a rakodón köbméterenként 15 K 
volt elérhető, amiből 11 K 30 fillér tőár származtatható le. 

A fatermésnek házilagos előkészítése tehát az erdőbirtokosra 
nézve közvetlen anyagi előnynyel járt, de előnyös reánézve erdő
művelési tekintetben is, mert ekkor nyer az erdőtiszt szabad kezet 
az erdőben, a természetes felújításról gondoskodhatik, maga készít
heti a szállító eszközöket a gazdaság jövő szükségleteit is figye
lembe véve, gyérítéseket eszközölhet, szóval áttérhet a nemesebb 
értelemben vett belterjes erdőgazdaságra. Azonban általános köz
gazdasági előnyei is vannak a fatermés házilagos termelésének, 
amennyiben természetszerűen az a törekvés, hogy a munkaerő a 
közelből szereztessék, állandó foglalkoztatással leköttessék és meg-
óvassék azoktól a kizsákmányolásoktól, amelyek a tövön való 
értékesítéssel kapcsolatosan előfordulnak. Nem véletlen, hogy ott, 
ahol hazánkban a fatermés házilagos kitermelése már meghono-



sodott, a kivándorlás, mely népességünket éppen az erdős hegy
vidéken sok helyen megtizedeli, megszűnik. 

A magyar kormány egyébiránt különös gondot fordit arra, 
hogy a köztulajdont képező erdőkben a íaeladást ellenőrizze s ebben 
a tekintetben szép sikerekre hivatkozhatik. Legyen szabad az elő
fordult esetek egyikét röviden vázolni, nevek említése nélkül. 
Egy luczfenyő-őserdőt az ország keleti felében, melynek kiterjedése 
23.800 kat. hold s vele kapcsolatos mintegy 6000 kat. hold havasi 
legelő, 10—12 év előtt a birtokos az összes mellékhaszonvételekkel 
együtt 40 év alatt egyenlő részletekben fizetendő 2 - 8 millió koro
náért kívánt eladni, a kormány azonban hozzájárulását megtagadta 
és a fakészlet előzetes becslését követelte. Hosszas ingadozás után 
a birtokos kijelentette, hogy ő nem képes a becslést elvégezni s 
ismét engedélyt kért az erdő fakészletének eladására. A kormány 
ismét tagadó álláspontra helyezkedett, az erdőt maga mérette fel 
és becsültette meg. Még mielőtt azonban a becslési munkálat tel
jesen elkészült, a birtokos ujabb ajánlatot kapott, ezúttal 10 millió 
koronáról, mely ismét 40 év alatt folyt volna be. A birtokos tehát 
megújította kérelmét, hogy most, amikor az elsőnél majdnem 
négyszeresen kedvezőbb ajánlattal áll szemben, fakészletét eladhassa. 
A kormány azonban ekkor már tudta a becslési munkálatokból, 
hogy az erdő még sokkal többet ér. Az ügy azzal végződött, hogy 
a birtokos csupán tartamos gazdálkodásra, távoli fekvése miatt 
kevésbbé alkalmas 14000 kat. hold értékesítésére nyert engedélyt, 
amely nem 40, hanem 22 év alatt használandó ki, a havasi legelők 
és egyéb mellékhasználatok kizárásával. A versenytárgyaláson a 
kikiáltási ár 15*3 millió korona volt és három ajánlat érkezett be, 
mind a kikiáltási áron felül; a legjobb ajánlat 18 millió koronáról 
szólt. Emellett a birtokos rendelkezésére marad 8—9000 hold 
tartamos gazdálkodásra alkalmas erdeje, az összes havasi legelők 
és mellékhaszonvételek. 

A fának kiszállítása a múltban nagy mértékben történt a vízi 
uton. A vizén való szállításnak messze visszanyúló története van. 
A magyar állami erdők jelentékeny része régente a bányászat és 
kohászat szolgálatában állottak, mint Ausztriában a sóbánya-erdők 
(Salinenforste), s már akkorában fejlődött ki a vizi szállítás, az 
usztatás és tutajozás alakjában. A faárak emelkedésével, amidőn a 
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vizi építkezésekre fordított jelentékeny fatömegét is értékelni kellett, 
a vizi szállítás az erdők mélyebben kevésbbé czélszerünek bizonyult 
és mindinkább csak a szabad folyószakaszokon való tutajozásra 
szorítkozik, amely a jövőre nézve is maradandó jelentőséggel bir, 
egyébként azonban a szárazföldi szállítás lép előtérbe. Igen gyakran 
alkalmaznak erdei vasutakat, amelyek sajnos, sok esetben a leg-
nyersebb kihasználás szolgálatában állanak. De van oly erdei 
vasutunk is, amely a tartamos gazdaság czéljait szolgálja, vannak 
gazdaságaink, amelyek rendszeres úthálózattal birnak, van számos 
más rendszerű szállító eszközünk, sodronykötélpályák, felvonók, 
siklók stb. 

Hogy mily nehézségekkel kell a fa kiszállításánál némely 
esetben megküzdeni, azt érdekesen bizonyítja az a fenn már emlí
tett erdőbirtok az ország keleti részében. A legtávolabb termő fa 
ott először 10—15 km utat gördülő pályán tesz meg s ekkor 
1000 m magasságban egy sodronykötélpálya felrakó állomásához 
jut, amely pálya 26 kilométer hosszú és 1600 méter magas hegy
nyergen vezet át. Innen a fa 24 km-t erdei vasúton halad, mig 
végül a fürésztelepet eléri. S bár a vevő tövön 8 K-t fizet egy 
köbméterért és a fa a legkedvezőtlenebb esetben 70 km-t megy 
a feldolgozás helyéig, a vevő egészben véve mégis kielégítő üzleti 
haszonban részesül. 

Ami a fa kiviteli kereskedelmét illeti, ez az utóbbi években 
nincs fellendülőben, de ezen nincs mit sajnálkoznunk, mert a kivitel 
csökkenése jórészt a rendkívül emelkedett belföldi fogyasztásnak 
tulajdonitható. A fa-külkereskedelem legfontosabb adatai az út
mutatóban közöltettek s igy csak arra mutatok reá, hogy téves az 
a nézet, mintha Magyarországnak ma fenyőfából feleslegei volnának. 
Körülbelül annyink van, amennyi a saját szükségletünk. Ennek 
daczára nagy a behozatalunk Ausztriából, főként Steiermarkból és 
Galicziából. Itt tehát bizonyos eltolódással van dolgunk. Mi az 
északi és erdélyrészi megyékből exportálunk s ehelyett másutt 
bizonyos fatömeg Ausztriából jön az országba. 

Áttérve a mellékhaszonvételekre, csak az erdei legeltetésről 
emlékszem meg, amelyet sajnos, sok helyen káros'mértékben űznek 
s amelyre nézve gyakran vagyunk nehéz helyzetben. Ezzel kap
csolatosan megemlékszem azokról a kopár területekről, amilyeneket 



tegnapi dunai utunkon is láttunk s amelyek, sajnos, az ország több 
vidékén tűnnek fel az utazónak. Ezek többnyire nem erdőgazda
sági kezelés alatt álló területek, hanem inkább legelőterületek, 
amelyek annak idején, főként 1848 után, a jogosultaknak legelő
illetőség fejében szolgalommegváltásképen gazdasági mérlegelés 
nélkül, tisztán jogi szempontokból kijelöltettek. A gazdaságilag 
éretlen nép, amely megszokta volt, hogy állatállományát az ura
dalom egész területén legeltesse, korlátolt területre szoríttatott vissza. 
Többnyire a falvakhoz legközelebb eső részeket követelték a maguk 
részére, amelyek már úgyis jobban igénybe voltak a múltban is 
véve. Mivel pedig ezek a legelők semmiféle gondozásban nem 
részesültek, idővel tönkrementek és eléktelenítik tájainkat. Az erdő
törvény alapján sok ily terület visszaadatott az erdőtenyészetnek, 
sokszor ugy, hogy legelőnek inkább alkalmas területek jelöltettek 
ki erre a czélra, az elkopárosodott legelők pedig beerdősittettek, 
de ennek daczára még igen sok a kopár terület az országban s 
éppen a mostani földmivelésügyi miniszter, Serényi Béla gróf az, 
aki ebben a tekintetben nagyszabású akczióra készül. Az erdő
gazdaság követelte közvetett érdekeltsége alapján évek óta, hogy 
a legelők nem hanyagolandók el, hogy igy a kopárosodás alap
oka megszüntettessék. Sok évi fáradozás után sikerült a mező
gazdasági körök érdeklődését a legelők felé terelni s ma már 
szép legelőjavitások történnek az ország különböző részeiben. 

A vágások felújítása, a tarvágás túlnyomó alkalmazásának 
megfelelően, leginkább mesterséges uton, még pedig főként ülte
tés által történik. De erdeink ott, ahol a talaj még őserejében 
van, a tarvágás mellett is jórészt természetes uton újulnak fel 
magról, leginkább bükköseink. Miután a bükk igen nagy erdő
ségeket alkot és a magyar erdőterület 3 6 % át foglalja el, természet
szerűen a bükkösök átalakítása vegyes erdőkké, sok helyen első
rendű feladata az erdőtiszteknek, ami gyakran történik alátelepités 
utján, alantabb fekvésű helyeken kocsántalan tölgygyei, magasab
ban fekvő részeken jegenyefenyővel és luczfenyővel. Egyes fafajok 
fentartásának érdeke és némely más körülmény, amelyekre ezúttal 
nem terjeszkedhetem ki, mint pl. a munkáshiány, arra utal, hogy 
a természetes felújításnak a jövőben több teret biztosítsunk, a 
természet felénk nyújtott segítőkezet ne utasítjuk vissza, hanem 



azt megragadjuk. (Helyeslés.) Ez párhuzamosan a fatermés házilagos 
előkészítésével tényleg meg is történik. Eddig a természetes fel
újítás, főként a kellő szállító eszközök hiányában, legtöbbször el 
volt sietve. 5—10 éves felújítási időtartam mellett a kívánt siker 
elmaradt s ez a természetes felújítást mintegy kompromittálta. 

Áttérve az erdő védelmére, meg kell emlékeznem a Liparis 
monachának 1891. évi elszigetelt felléptéről a görgényi hegyek
ben, amely 7—800 hektárnyi erdő letárolását tette szükségessé, de 
néhány év alatt megszűnt. Ettől eltekintve katasztrofális jellegű 
erdőkárositásaink nem voltak. Erdeink még jórészben elegyesek 
ugy fafajra, mint korra nézve s ez ugy látszik, eddig gátat vetett 
a káfositók végzetes elhatalmasodásának. 

Az erdészeti oktatás színhelye felső fokon a selmeczbányai 
erdészeti főiskola, amely négyéves tanfolyammal bir és kapcsolat
ban áll a bányászati főiskolával, amely kapcsolatnak megszüntetése 
és a főiskolának valamely megfelelőbb helyre való áthelyezése 
hő óhajunk. Az alsó erdészeti szakoktatást szolgálja négy erdőőri 
szakiskola, melyek közül t. vendégeink kettőt saját tapasztalatból 
ismernek s amelyeknek szervezete az útmutatóban le van írva. 

Az erdészeti irodalom ma már, főként az Országos Erdészeti 
Egyesület védszárnyai alatt, annyira fejlődött, hogy a főbb sza
kokból saját magyar kézikönyvekkel rendelkezünk. Egyesületünk 
a még mutatkozó hézagok kitöltésére törekszik és pályázatok ki
írásával, a könyvkiadás költségeinek kamatmentes előlegezésével 
és az árusítás díjtalan elvállalásával mozdítja elő az irodalom fej
lesztését. Szaklapunk mutatványszámai, Vadas min. tanácsos urnák 
legújabb műve és szakkönyveink jegyzéke, melyek az urak között 
szétosztattak, meggyőzhetik önöket, hogy erdészeti irodalmunk 
gyermekévein tul van. 

Előadásom végére értem, amely csak nagyon vázlatszerű 
lehetett. Melegen óhajtanám, hogy ha Önök alkalmat keresnének, 
hogy az országnak ezúttal nem látott részein is megismernék a 
magyar erdőgazdaságot. (Élénk tetszés.) 

Auersperg Károly herczeg: Következik a napirend második 
pontja: Utitapasztalatok, amelyek három részre tagozódnak. Fel
kérem elsősorban Guttenberg Adolf lovag udvari tanácsos urat, 
hogy előadását tartsa meg. 



Guttenberg Adolf lovag: Mélyen tisztelt gyülekezet! Amidőn 
elvállalom, hogy a tapasztalatok feletti vitát bevezessem azzal, hogy 
azokról áttekintést nyújtok, előre is kérem Önöket, hogy ne vár
janak kimerítő és jól kidolgozott előadást. Ehhez, folyton uton 
lévén, alig állott rendelkezésre a kellő idő. De rövidre foghatom 
mondanivalómat azért is, mert az egyes napok benyomásait az 
esti összejövetelek alkalmával kifejezésre juttattuk s mert az erdő
művelési és érdőhasználati vonatkozásokban a többi előadó ur fog 
bővebben szólni. Egyet azonban kiemelek: amidőn az osztrák 
birodalmi erdészeti egyesület igazgatósága elhatározta, hogy az 
országos erdészeti egyesülethez és a m. kir. földmivelésügyi 
minisztériumhoz fordul, hogy Magyarországon tanulmányutat tehes
sen, akkor czélunk nem csupán az volt, hogy a magyar erdőket és 
az erdészeti viszonyokat megismerjük, hanem az is, hogy emellett 
a nagy és szép szomszédos állam egy részét is megismerjük, főként 
pedig azt a részét, melynek gazdasági és talajviszonyai leginkább 
eltérők a mieinktől. Ez volt az oka annak, hogy a déli útirányt 
választottuk, hiszen északi Magyarország erdészetileg sokkal közelebb 
áll hozzánk. De követtük azt a czélt is, hogy a mi igen tisztelt 
magyar szaktársainkkal barátságos összeköttetésbe jussunk s ezt a 
czélunkat is az urak szívélyes előzékenysége révén legteljesebben 
elértük s reméljük, hogy ez a jó viszony maradandó lesz. 

Mindjárt első állomásunkon, Budapesten, hatalmas benyomá
sokat szereztünk kettős irányban, szakbelileg és általánosságban. 
Láttuk, amint ez a szép és nagy székesfőváros megifjodik belse
jében, mint ez a nagy községi szervezet (Oemeinwesen) a rend
kívüli fellendülés korát éli. Különösen három kiváló intézményt 
láttunk, elsősorban az országház díszes termeit, mint a magyar 
állameszme kifejezőit s magyar társainkkal együtt kívánjuk, hogy 
ezekben a gyönyörű tanácstermekben az az eszményi hazafias 
szellem lakozzék, amely őket alkotta. Ugyanezt kívánom egyébként 
az osztrák parlamentnek is. Alkalmunk volt továbbá a királyi vár 
kiterjedt, pompás termeit megtekinteni, s láttuk, miként épített az 
ország királyának valóban királyi palotát. Szakbelileg legérdekesebb 
volt reánk nézve a mezőgazdasági, de egyúttal erdőgazdasági és 
vadászati múzeum a vajdahunyadi vár valóban szép másában. 
Ez az épület mindenkorra szép emléke az ó-magyar építőművészet-



nek s Szabadka, Szeged stb. jobban tették volna, ha uj építkezéseik
nél ezt a művészetet követték volna a szeczesszió helyett. Ismé
telten kifejeztem már, hogy mi irigységgel tekintettük meg 
múzeumukat, melyhez foghatót Ausztriában nem birunk. Sokat 
fáradoztam azon, hogy Bécsben is létesüljön mező- és erdőgazda
sági múzeum s eközben gyakran hivatkoztam a budapestire, sajnos, 
eddig eredmény nélkül. Remélem, hogy most, amidőn saját 
szemléletből ismerjük az önök múzeumát, sikeresebben fogjuk 
szorgalmazni a miénket, bár előre mondhatom, hogy szerényebbel 
kell majd megelégednünk. 

Ezen nagy és szép benyomásokkal telten utaztunk az egykori 
határőrvidékre, hogy a gyönyörű szlavóniai tölgyeseknek legalább 
maradványait lássuk. Mi ott két kérdés előtt állottunk: a kihasználás 
tempójára és a felújítás biztosítására nézve. Közelfekvő dolog, hogy 
párhuzamot vonjunk a korábban, Bukovinában és Boszniában 
tapasztaltakkal. A viszonyok nem azonosak. Igaz, hogy ott is gyö
nyörű koros faállományokat láttunk, a vinkovcei szép tölgyekkel 
szemben azonban ott csak bükkök, jegenye- és luczfenyők állanak. 
A különbség főként az anyag értékében nyilvánul meg. Bukovi
nában megállapíthattuk, hogy az ottani őserdők nyomán nevelt 
faállományok 40—50 év multán nagyobb jövedelmet fognak szol
gáltatni, mint maguk az őserdők. A teljesen tartamos használatról 
természetesen szó sem lehet ezeknél az őserdőknél s ebben a tekin
tetben hasonlóak a viszonyok itt is, ott is. 

Ami a kihasználás gyorsaságát illeti, utalnom kell arra, hogy 
a Bukovinában és Boszniában tapasztalt rendkívül alacsony árak 
mellett ott tetemes drágasági növedékre lehet számitani. Ahol a 
köbméterenkénti tőár 2 K volt, ott tartózkodók lehettünk a vágással. 
Másként áll a dolog a szlavóniai tölgyeseknél, ahol már ma is 
bizonyos előszereteti értékkel találkozunk. Itt a gyorsabb kihasználás 
ellen lényeges kifogást nem lehet emelni, Iegkevésbbé a beruházási 
alap faállományainál, amelyek arra voltak szánva, hogy értékesítésük 
által nagy pénzalap létesíttessék, amely kulturális czélokat szolgál. 

Nagyon kedvez ezen faállományok felújításának a természet 
bőkezű közreműködése. Láttuk, hogy az u. n. fehérfa közbeelegye
dése mellett a legjobb és legszebb felujulások keletkeznek, láttuk, 
miként küzdi fel magát a tölgy a többi fanem közül s jogosult 



az a remény, hogy jövőben ott rendkívül nagyértékü vegyes 
faállományok fognak felnőni. Kétséget nem szenved, hogy a tölgy 
vegyes állományban jobban fejlődik s Vinkovczén egészen helyesen 
erre törekszenek. 

Láttuk az ottani nagy fürészműveket, amelyek az anyag rend
kívül gondos feldolgozásával tűnnek ki. 

Áttérhetek már most azokra a rendkívül érdekes tapasztala
tokra, amelyeket Szabadka és Szeged város erdeiben gyűjthettünk. 
Egykori csekélyértékü, nagyterjedelmü legelők átalakítását láttuk, 
teljes záródású erdőkké, főként ákáczerdőkké. Láttuk, hogy meg
telepítésük mily rendkívüli gondossággal és tökéletességgel történik, 
ami által ezen városok a jövőre elsőrendű jövedelmi forráshoz 
jutnak, amely a lakosság vagyonosságát a jövőre is fenntartja. Meg
győződtünk, hogy az ákácz telepítésével még nem történt meg 
minden, hanem hogy éppen ezek az erdők nagy munka-intenzitást 
kivannak, s hogy az a nézet, mintha az erdőgazdaság extenzív 
üzem, ott egyáltalában nem állhat meg. Az ákáczerdők szorgos 
kezek és intelligens emberek beható ápolását igényli. Ezek a 
telepitések tehát jelentékeny uj munkaalkalmat is nyújtanak. 

Két erdőőri szakiskolát is láttunk és meggyőződhettünk, mily 
nagy gonddal történik az erdőőri személyzet nevelése. Minél 
inkább fejlődik az erdőgazdaság, amivel sajnos, az irodai munkák 
is szaporodnak, annál nagyobb lesz ennek a segédszemélyzetnek 
a jelentősége, de mindig tudatában kell maradnia, hogy a műszaki 
képzettségű erdőtisztek vezetése alatt, ezeknek alárendelve kell 
működnie. Helytelen volna az oktatásnál ezen a czélon tulmenni, 
amely ezen személyzet elé van tűzve. Több tekintetben érdekes, 
hogy a látott két tanintézet gazdagon van taneszközökkel és erdők
kel ellátva s igen czélszerü az az elrendezés, hogy az intézetek 
nincsenek egy épületben összpontosítva, hanem a lak- és gazda
sági épületek a tulajdonképeni iskolától elválasztattak. Kívánnám, 
hogy mi is ily gazdagon szerelhetnők fel tanintézeteinket (Förster 
Schulen). Magyarországnak szerencsét kívánhatunk ezen iskoláihoz. 

Azután Temesvárra értünk, amely az erődítmények gyűrűjétől 
felszabadulva, hatalmas fejlődésnek indult. 

Ezt követően, bár az időjárás mostohaságával küzdve, az 
u. n. magyar S z a h a r á t láttuk a deliblati homokpusztában, amely 



éppenséggel versenytárs nélküli tanulmányi tárgy, ugy erdészeti, mint 
botanikai szempontból is. Felette érdekes látványt nyújtott az u. n. 
ákácztenger, amely egészen rendkívüli munka árán létesült. 

Ha a mi kiváló osztrák erdőgazdánk, Wessely József, abban 
a helyzetben lett volna, hogy ott velünk együtt körültekintsen, 
szivét nagy öröm töltötte volna el, hogy az, amit ő annak idején 
tanácsolt, ily kitűnő és sikeres módon jutott kivitelre. Különös 
megnyugvásunkra szolgál, hogy ennek a területnek jelentékeny 
része, 500 hold, természeti védterületként érintetlenül fenn fog 
tartatni, hogy a jövő nemzedékek részére is megóvassék az a 
kép, mely különben eltűnnék, ha a kultúra az egész területen 
végigszántana. 

Következett azután dunai utunk, amelyen a Duna hatalmas 
méretei imponáltak és a rossz idő daczára a Kazán-szoros pompás 
tájképein gyönyörködhettünk. Megállapíthatom, hogy a Rajna 
vidéke a folyam hatalmassága és a vidék változatossága tekinteté
ben nem kelhet versenyre az Aldunával. Ott legnagyobb kultúra, 
itt érintetlen természet! Mindig legnagyobb örömmel fogunk az 
ott látottakra gondolni. 

Végül a magyar államnak egyik alkotásába, Herkulesfürdőre 
értünk, ahol látjuk, hogy nagyszabású, teljesen korszerű és elő
kelő intézmények létesültek a szenvedők, de örvendetes módon 
az egészségesek részére is s mi különösen hálásak lehetünk, hogy 
itt tarthatjuk meg ülésünket. 

Sajnos, hogy az itteni erdőgondnokság megtekintésére nem 
marad elég időnk, de reméljük, hogy a holnapi napon Jupiter 
Pluvius kegyelmet gyakorol s legalább egy kis részét az itteni 
erdőknek megtekinthetjük. 

Talán azt várják tőlem, hogy néhány megjegyzést tegyek az 
erdőrendezésre nézve, mint e szakmának képviselője, de ebben a 
tekintetben megrövidültem, mert Butid titkár ur fejtegetéseiben 
erre is igen szemléltető módon kiterjedt. Mindazonáltal egy körül
mény nagyon érdekes. Mindaz, amit láttunk annak bizonyitéka, 
hogy nagy erdőségek állanak szünetelő üzemben, ami az adott 
viszonyok között sem Szlavóniában, sem Deliblaton másként nem 
is lehet, habár a jövőre nézve az a törekvés, hogy tartamos 
üzemre térjenek át. A berendezés fontos tényezője az a 100 holdas 



táblákból álló területbeosztás, amely alapját képezi a jövő rend
szeres gazdaságnak. Ismernek engem mint a szabályos beosztások 
ellenségét a mi viszonyaink között. A síkságon azonban az egyenes 
vonal a legtermészetesebb határvonal, miután a terep egyébként 
támpontot nem nyújt. 

Ha azokat a czélokat, amelyeket tanulmányutunknál követtünk, 
legteljesebb mértékben elértük, ezt nem csekély részben annak a 
kitűnő útmutatónak köszönhetjük, amely rendelkezésünkre állott, 
s a legnagyobb becscsel bir reánk nézve. Szerzett tapasztalataink 
ennek révén nem mulandóak, hanem maradandóak és más szak
társaink részére is hozzáférhetők. Legyen szabad tehát mindazon 
uraknak, akik annak összeállításánál közreműködtek, főként Bokor, 
Havas, Kiss, Kallivoda, Török, Ajtay és Lipcsey uraknak és nem 
kevésbbé Bund urnák, aki mint szerkesztő működött közre, leg
őszintébb köszönetünket nyilvánítani fáradozásukért. 

Egészben véve azt a benyomást nyertük, hogy nagyszabású, a 
gazdasági viszonyok czéltudatos megállapításán alapuló munkát 
végeznek az itteni erdőtisztek. Ha Bund titkár ur általánosságban 
azt mondta, hogy nagy vonásokban folyik a gazdaság (Gross-
fláchenwirtschaft), mi a megtekintett területeken ellenkezőleg erdő
művelési tekintetben a legkisebb területrészeken folyó gazdaságról 
győződtünk meg. A termőhelyi viszonyok gondos megállapítása 
az erdősítés előtt, itt ákácz, ott nyár, amott talán tölgy, a termő- 1 

helyet jellegző flóra figyelembevétele, amely a növényzet oly 
tökéletes ismeretét tételezi fel, amilyet magyar szaktársainknál 
tapasztaltunk, mindez annak bizonyítéka, hogy a legkisebb terület
részletre is kiterjedő gazdaság folyik. 

Ha ezek a nagyszabású munkálatok a külföld előtt legnagyobb
részt nem ismeretesek, ebben a magyar szaktársak túlságos szerény
ségét látom. Másutt világgá kürtölték volna: íme ezt tettük mi! 
Ha megengedik, egyesületi folyóiratunkban a látottakról be fogok 
számolni s ezzel gondoskodni fogok, hogy mások is tudomást 
szerezzenek arról, amit önök szerényen elhallgattak. 

Akadnak talán, akik ugy vélekednek, hogy az osztrák erdé
szeti egyesület nagy utat tett, anélkül, hogy a szerzett tapasztala
tokat — hasonló termőhelyek hiányában — értékesíthetné. A köz
vetlen hasznosítás tényleg nem lehetséges. De amint általában, s | 



különösen az erdőgazdaságban, nem lehet mindig csak a közvetlen 
anyagi haszonra törekedni, hanem immateriel, erkölcsi és esztétikai 
mozzanatokat is szem előtt kell tartani, s oly hatásokat is figye
lembe kell venni, amelyek koronákban nem fejezhetők ki, ugy 
a mi utunk sikere is nem abban jut kifejezésre, amit otthon 
alkalmazhatunk, hanem abban a nagy benyomásban, amelyet 
magunkkal viszünk. Azok az ismeretek, amelyeket rendkívül 
különböző viszonyok között szereztünk, látkörünk tágulása az 
erdőgazdaság terén általában, reánk nézve legnagyobb értékkel 
birnak. Azoknak, akik erre alkalmat nyújtottak, befejezésül még 
egyszer őszinte köszönetet mondunk. (Hosszas élénk tetszés.) 

(Folyt, köv.) 

Útmutatás a domb- és hegyvidéki legelők megjaví
tásához, gondozásához és rendszeres használatához. 

Irta: Biró János kir. erdőfelügyelő. (Folytatás.) 

V. Talajmivelés. 
Amikor a legelő talajának megmiveléséről van szó, különb

séget teszünk már meglevő és létesítendő legelő között. 
A gyeplegelő talajának megmunkálása csakis annyiban tör

ténhetik, amennyiben ez a gyeptakarónál fogva lehetséges és általá
ban fogasolás által eszközöltetik. Erre a czélra legmegfelelőbbek 
a különféle szerkezetű lánczboronák, amelyek közül leginkább a 
Laacke-féle van elterjedve. Előnye az, hogy éles fogai csuklószerüen 
kapcsolt izekre vannak erősítve, minélfogva a borona a talaj egyenetlen
ségeihez hozzásimul és nem maradnak ki megmunkálatlan részek. 

A legelő megfogasolásának többféle czélja van: a jószág által 
összetapodott talaját és gyepszőnyegét meglazítani; a fiivet meg
kapálni és fejlődését elősegíteni; a gyepezetét az elhalt növényi 
részektől megtisztítani; az annyira káros mohát irtani; a gyom
növényeket pusztítani; a levágott gyepes és a friss hangyabolyokat 
és vakondturásokat elegyengetni; a trágyát egyenletesen elosztani 
stb. Azonkívül, ha a legelő meg van fogasolva, tovább birja a 
szárazságot is. 



A fogasolás czélja szerint, más és más időben végeztetik. 
Talajlazitás és a gyepezet általános kitakarítása végett jókor tavasz
szal, a növényzet megindulása előtt foganatosítandó akkor, amikor 
a talaj már annyira megszikkadt, hogy azon járni lehet. Ha a 
legelő már kizöldült, ne fogasoljunk; valamint akkor sem, ha a 
talaj száraz és kemény, mert akkor annak lazítás czéljából nin
csen értelme. A fogasolás sik helyen hosszban és keresztben, lejtős 
helyen pedig az oldal hosszában, egyszer oda és egyszer vissza 
történik, ugyanazon a nyomon haladva. A boronát munkaközben 
ismételten fel kell emelni és a fogakat a kiszakított giz-gaztól ki kell 
takarítani, azt csomóba gyűjteni, elégetni és a hamut szétszórni. 

Ha a boronálás czélja a természetes trágya elosztása, ugy az 
akkor eszközlendő, amikor éppen szükséges. Az őszszel kihordott és 
elteregetett trágyát tehát még őszszel kell elosztani; a megtrágyá
zott fekvőhelyeket pedig azonnal, mihelyt a csorda elhagyta. Eze
ken a trágya elsurlatása egyébként legczélszerübben tövisboronával 
foganatosítható. A műtrágyával behintett területeket már őszszel, 
esetleg tavaszszal kell alaposan megfogasolni. 

Moha- és gyomirtás czéljából a legelőt őszszel szokás megfoga
solni. A moha irtása kiváló eredménynyel jár, ha a mohás területeket 
őszszel alaposan megfogasoljuk, műtrágyával beszórjuk, tavaszszal 
újból megfogasoljuk, a nagy foltokban leváló mohát elégetjük, a 
hamut szétszórjuk és a területet fű- és heremagkeverékkel bevetjük. 

A sürü borókabokrok alatti vastag mohafészkek felszakítása 
czéljából a fogasolás a bokorirtás és takarítás után nyomban tavasz
szal eszközlendő. Ha azonban a fészkeken igen erős és vastag 
moha van, ugy azt a lánczborona nem képes kellően felszakítani, 
hanem utána vasgereblyére is szükség van. Ezeket a mohafészkeket 
teljesen kell felszedni és elégetni, egyfelől azért, hogy az azokban 
felhalmozódott borókamag is elpusztittassék, másfelől hogy a már 
kikelt apró borókacsemetéket is ki lehessen irtani, mert különben 
a terület néhány év múlva ismét tele lesz borókával. Ezt annál 
is inkább kell megtenni, mert a nép azt hiszi, hogy boróka 
a gyökerekről sarjadzik és kivágásával ezért kár bajlódni. Holott 
a boróka egyáltalán nem sarjadzik. 

A verőfényes oldalakon, ahol a gyeptakaró vékony és szagga
tott, a fogasolás mellőzendő, úgyszintén a kavicsos helyeken is. 



A lazatalaju területen, ha annak megfogasolása kívánatos, a hengerelés 
el nem maradhat. A pillangósvirágúak a fogasolást nem kedvelik. 

A cserebogár pajodja és a vaddisznó által tönkretett gyepet 
ha a talaj sovány, őszszel meg kell trágyázni, tavaszszal meg-
fogasolni, a felszakított száraz gyepet és hulladékot elégetni, a 
hamut szétszórni, a területet bevetni, a magot alátakarni. 

A felfagyott gyep pedig tavaszszal lehengerelendő, a kisebb 
foltok lapáttal leverendők. 

Mindezek a dolgok a legelőjavitásnál figyelembe veendők, 
valamint az is, hogy a fogasolás a jobb minőségű gyepezetnek 
inkább van javára, mint a silánynak. A kövér, dús és azért leg
inkább összetapodott helyek a fogasolást különösen megkívánják. 

A legelő talajának befüvesités czéljából való megmunkálása 
gereblyézés, fogasolás, fel- és összekapálás és felszántás által történik. 

Ezen munkálatok mikénti foganatosítását a gyepesítéssel kap
csolatban a következőkben tárgyaljuk. 

VI. Gyepesítés. 
A csupasz talaj a körülményekhez képest természetes uton is 

begyepesedik, rendesen azonban fűmagvetés által, mesterséges uton 
gyepesítjük be. 

a) Természetes gyepesedés. A tapasztalat igazolja, hogy a 
hegyvidéken, ahol a fű különösen uralkodik, a takarítás és telke
sítés után keletkezett kisebb csupasz foltok többnyire már a 
második évben maguktól is eléggé jól begyepesednek, fektetés 
vagy kosarazás utján pedig, fűmagvetés nélkül még a nagyobb 
helyeken is, már a következő évben jó gyepezet létesül. Ott pedig, 
ahol gyep van, legyen az bármilyen silány is, az a fektetés és 
kosarazás következtében teljesen átalakul és a területet az ott 
honos legkiválóbb fű és herefélékkel sűrűn begyepesedik. A Székely
földön már több száz kat. holdat tesznek ki azok a területek, 
amelyek ilyenformán, természetes uton kiváló sikerrel begyepe
sedtek. Nyilván ugy van, hogy részben a szél, részben az állati 
trágyával odajutott magvak, mihelyt a nekik megfelelő körülmé
nyek közé s illetve a trágyás talajba jutnak, kikelnek és a különben 
is trágyakerülő silány növényeket elnyomva, uralomra kerülnek. 
Főleg a vadon tenyésző herefélék (fehér here) magvai olyan 



szivösak, hogy az állat emésztőszervein átmenve, hónapokon át a 
trágyában és vizben elfekhetnek anélkül, hogy mind tönkre
mennének s bár egyrészük elpusztul, jelentékeny részük meg
marad. Némely fűmagvak is ilyen ellentállóképességgel birnak. 

A dombvidéken a természetes gyepesedés lassúbb és még 
fektetés mellett sem olyan eredményes, mint a hegyek között, 
ahol az éghajlat a fűnövésre különösen kedvező. 

Ott tehát, ahol a természetes gyepesedés sikerrel jár, a 
kisebb csupasz foltok mesterséges befüvesitése nem szükséges, 
a nagyobb területek bevetése azonban még a hegyek között is 
kívánatos, annál is inkább az alább fekvő vidéken. 

Ahol a természetes gyepesedés lassan történik és kevésbbé 
sikeres, ott fűmagvetéssel segítünk a dolgon, ami által a kevésbbé 
értékes füvek és gyomok megtelepedését is megelőzzük. 

Röviden meg kell itt emlékeznünk a legelőalakitás czéljából 
felhagyott szántóföldek természetes begyepesedéséről, mely eljárás 
bármennyire is elitélendő, nálunk a nép között, sajnos, még 
mindig szokásban van és nemritkán lehet hallani: „begyepesedik 
az kérem magától". 

A gabonatarló kivált sovány talajon csak igen lassan és rosszul 
gyepesedik; nagy részét a taraczk foglalja el, kivált laza talajon. 
Ezért az ilyen területnek felülvetésével sem igen boldogulunk. 
A kukoriczatarló nem különb s még az a hátránya is van, hogy 
a terület hepe-hupás. 

A herés és még inkább a régi luczernás, igen rosszul gyepe
sedik. Ez a leghelytelenebb eljárás, amit a gazda követhet. Pusz
tuló luczerna után a legsilányabb gyep képződik. 

Még legsikeresebb a természetes gyepesedés baltaczim után. 
Helyes eljárás csakis a szakszerű begyepesités. 
b) Foltvetés. A kiirtott bokrok helyén pihent és rendesen 

trágyaerőben is levő talaj van. Ezt vasgereblyével megmíveljük, 
beszórjuk és a magot kézzel vagy a gereblye fokával gyengén alá
takarjuk. Ha a legelőn kevés a hereféle, inkább azokat használjuk 
A kat. holdanként szükséges magmennyiség a foltok összterületétől 
függ, amit hozzávetőleg szembecsléssel határozunk meg. 

A bevetett foltok 6—8 hétig a legeltetés ellen tilalmazandók 
és azután is csak száraz időben és csakis mérsékelten legeltethetők. 



A több éven át tett tapasztalatok szerint, ezen idő alatt a fű már 
jó arasznyira megnő és a száraz időben mérsékelten való legel
tetés egyáltalán nincsen ártalmára. Mivel a tilalom betartása sok 
helyütt nehézséget okoz, az olyan vidéken, ahol az ősz hosszú és 
a tél nem igen zord, ott lehet a foltokat nyár végén, ősz elején 
is bevetni, mindenesetre olyan időben, hogy a kikelő vetés a tél 
beálltáig még kellően megerősödjék. Ezen esetben nincsen szükség 
tilalomra és a vetés tavaszszal legeltethető. 

A hangyabolyok és vakondturások helyét is ugyanakkor czél
szerü bevetni. Esetleg bevethetők a telkesítésnél jelzett kisebb talaj-
sérülések is, úgyszintén az összekapált fadőléses buczkák és zsom-
békok helye, valamint a kisebb, nem meredek kopárosodó foltok 
is. Mindezen területek kiegyengetéséről, megtrágyázásáról és meg
munkálásáról fennebb, a telkesítésnél és kopárfásitásnál már volt 
szó. Ha azonban ezek a helyek nagyobb terjedelműek és tilalma-
zásuk nagy nehézséggel nem jár, ugy mindenesetre czélszerübb 
a gyepesítést tavaszszal, a maga idejében foganatosítani és a vetést 
legalább 2—3 hónapig, ha pedig nagy akadályba nem ütközik, a 
vetés egész évében a legeltetés ellen tilalmazni. Mert ha az őszi vetést 
nem foganatosítjuk idejében és az a tél beálltáig nem tud kellően 
megerősödni, ugy a zsenge vetés bizony teljesen tönkre Is mehet. 

c) Kihasznált erdőtalaj begyepesitése. Különleges eljárás köve
tendő a legelőn esetleg kivágott nagyobb erdőfoltok talajának 
megmunkálásánál és begyepesitésénél, vagy amikor erdőből ligetes
fáslegelő alakítandó s illetve az evégből kivágott kisebb-nagyobb 
erdőterületek begyepesitése forog kérdésben. Ennek a dolognak 
nagy fontossága abból is kitűnik, hogy a földmivelésügyi kormány 
az utóbbi 10 évben csupán a székelyföldi négy vármegyében — a 
nagymérvű legelőszükséglet pótlása czéljából — majdnem 100 
ezer kat. holdnyi közbirtokossági és községi erdőterületnek ligetes
fáslegelővé való átalakítását engedte meg olyanképen, hogy a 
terület erdőjellegének fentartása mellett, annak mintegy fele
részéről a fa — a talaj- és terepviszonyokhoz képest, kisebb-
nagyobb — területekről foltonként, ligetszerüen kivágassék. Ezen 
közerdők az államerdészet kezelése alá tartoznak és a kivágandó 
erdőfoltokat a kezelő erdőtiszt jelöli ki aképen, hogy az erdő teljes 
sűrűségében gyérítés nélkül fentartatik mindenütt ott, ahol arra talaj-



vedelem czéljából szükség van és viszont teljesen kivágatik az olyan 
területekről, amelyek fekvésük és talajminőségüknél fogva, állandó 
legeltetésre alkalmasak. Hogy az erdő kivágása egyébként miért 
történik igy foltonként, arról a „ Takarítás "-n ál már megemlékeztünk. 

A ligetes-fáslegelő berendezésére engedélyezett területek túl
nyomó része bükkös, mert ez a legkevésbbé értékes fanem és mert 
erdeink nagyobb része ilyen. A következőkben tehát ezt a fanemet 
tartottuk szem előtt. 

Nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy a kivágott 10—20 és 
több kat. hold terjedelmű erdőterületeken a fa elszállítása, a hul
ladék összetakaritása és elégetése után már készen van a legelő, 
mert hát a kitűnő erdőtalajon 1—2 év alatt pompás gyepszőnyeg 
fog képződni. A dolog azonban nem igy áll. Mert az üde, tele
vénydús és erőteljes erdőtalajt már az első, de különösen a második 
évben a különféle gyomok és dudvák olyan tömegesen lepik el 
és azon olyan buján tenyésznek, hogy azok között a fű —• ha 
egyelőre volna is, hogy miből és honnan — nem tud felverődni, 
hanem csak évek multán akkor, amikor az erdőtalaj pótolhatatlan 
évszázados televényét részben a napsugarak, meleg és viz már 
felbontották, részben a dudvák kiélték. De az akkor termőerejében 
már megfogyott talajban csak gyenge minőségű füvek telepednek 
meg és csakis gyér, ritkás gyepezet képződik. S illetve a jó erdő 
helyén 5—10 év múlva silány legelő lesz, amely alighogy 
begyepesedett, máris javításra szorul. 

Mig ellenben, ha a letarolt erdőterületek kellően kitakaríttat
nak és talajuk némiképen megmunkáltatván, a megfelelő fű- és 
heremagkeverékkel bevettetik: ugy az üde televénydús erdőtalajon 
már az első évben kitűnő minőségű, összefüggő gyep létesül, 
amely a talajt annyira elfoglalja, hogy azon a dudvák csak a nem 
jól bevetett, csupaszon maradott foltokon telepednek meg. Ez a 
kiváló jó gyep aztán az erőteljes talajon némi gondozás mellett 
sok évig eltart, mert vastag takarója megóvja a televényt a gyors 
felbomlástól és mert az ilyen helyen szívesen tartózkodó állatok 
bő trágyája a talajt és a gyepet egyaránt konzerválja. Létesítése 
pedig aránylag olyan kevés kiadásba és olyan csekély munkába 
kerül, hogy az arra fordított és már az első 1—2 év alatt feltét
lenül megtérülő költség számba sem jöhet azon nagy gazdasági 



haszonnal szemben, amely abból származik, hogy az illető birtokos 
az erdő letárolása után úgyszólván nyomban, kiváló minőségű 
legelőhöz jut, mig ellenkező esetben egy, csakis évek multán 
beálló silány legelőre van kilátása. 

A kihasznált erdőteriileteknek a begyepesités czéljából való 
megmunkálása annál könnyebb és annál olcsóbb, minél előbb 
szállíttatik ki a levágott fa és takaríttatik össze a hulladék, mert 
már 1—2 év alatt a gyomok nagyon ellepik. A fahulladék össze-
takaritásáról és elégetéséről a bokorirtásnál már megemlékeztünk. 
Itt csakis Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az égetés minél több 
kisebb csomóban és minél nagyobb területen történjék a hamu 
lehető egyenletes elosztása végett, amire a friss erdőtalajnak szük
sége is van. Éppen ezért a talaját borító levélzetet is czélszerü 
futó tűzzel felégetni, ha az nem jár veszélylyel. 

Ha a fahulladékot mindjárt az első évben lehet összetakarítani 
és elégetni és a kivágott erdő sürü volt, ugy a talajmivelés csak 
némi egyengetésből és gereblyélésből áll, mert a friss erdőtalaj 
olyan laza, hogy a magvetés már egyszerű gereblyézés után 
foganatosítható. 

Ha pedig a terület már elgyomosodott, elgazosodott, ugy 
azokat a helyeket, ahol sűrűn vannak a gyomok, teljesen fel kell 
kapálni és a talajt a gyökerektől kitisztítani, ahol pedig gyérebben 
vannak a gyomok, ott elegendő azoknak egyenként, gyökerestől 
való kiirtása is. A gyomokat, a területen esetleg meglevő éretlen 
televénynyel (pl. teljesen kikorhadt fatuskók) együtt, rakásba gyűjtjük, 
de ezeket a rakásokat nem égetjük el, sem be nem vetjük, hanem 
egy-két év múlva, ha trágyának megértek, a soványabb helyek behin-
tésére használjuk fel, melyek az ott gyengébben fejlődő gyepe-
zetről könnyen felismerhetők. 

A részben vagy egészben felkapált területet azután vasgereb-
lyével alaposan megmunkáljuk, megfelelő fű- és heremagkeve
rékkel bevetjük és a vetést gereblyével gyengén alátakarjuk. A ve
tésnél arra kell ügyelni, hogy az mindenütt egyenletes legyen és 
hézagok sehol se maradjanak, továbbá hogy a mag mindenhol a 
talajba jusson. A területen esetleg meglevő és jóféle takarmány
növényekből álló gyepes foltok a vetés alól kihagyandók. Ha azon
ban a növényzet rajtuk gyér, ugy vasgereblyével való alapos meg-



munkálás után, apró, súlyos magvakkal felülvetendők s illetve 
szükség szerint behintendők. A lejtős helyeken a mag lemosását 
lehetőleg megakadályozandó, az alátakarás alkalmával a gereblyé-
zés vízszintes irányban az oldal hosszában eszközlendő és a 
meredekebb helyeken a mag lapáttal a földbe beverendő. A jó 
erdőtalajban a füvek gyakran arasznyira is elbokrosodván, a tett 
tapasztalatok szerint a tiszta vetéshez való magmennyiségen felül 
2 5 — 5 0 % ráadás bőven elégséges, sőt igen jó talajon ráadás nem 
is szükséges. A magvak mikénti összekeveréséről alább lesz szó. 
Hogy a vetők a helyes irányt és egymástól való távolságot betart
hassák — ami a fatuskók között kissé bajos — a bevetendő terü
let czövekekkel, vagy ágakkal pasztákra osztandó, a hegyoldalon 
vízszintes irányban. Vagy pedig a sorban felállított magvetőket a 
két szárnyon egy-egy irányító vezeti. Erdélyben, a több 100 kat. 
holdon ilyenképen létesített gyepesítés, minden alkalommal kivá
lóan sikerült és a szerzett tapasztalatok szerint a befüvesitett terü
let, már az első év őszén száraz időben, szarvasmarhával mérsékel
ten, károsítás nélkül legeltethető volt. A füvet azonban nem szabad 
egészen lerágatni, nehogy a gyepezet csupaszon kerüljön a télbe, 
mert a zord időjárás nagy ártalmára lehet, hanem tartósan kell 
meghagyni. A kaszálás a legelőn lehetőleg mellőzendő, mert le-
rágatás után a fű mindig jobban sarjadzik és a gyep tömöttebb 
lesz, a száraz időben való mérsékelt tapodás pedig szintén hasz
nára van ugy a laza talajnak, mint az uj gyepezetnek. 

A vetés védőnövényzet nélkül történik, mert a zsenge fűnek a 
körülötte levő facsoportok elegendő védelmet nyújtanak és azon
kívül a gyepezetre üditőleg is hatnak. A hiányos vetés folytán, 
vagy más okból üresen maradt foltokat czélszerü augusztus végén, 
szeptember elején kipótolni, hogy tavaszszal azokat is lehessen 
legeltetni. Az idejében foganatosított őszi vetés rendesen sikerül. 

Ismételt megfigyelés szerint, a következő nyáron már nem 
lehetett különbséget tenni az előző év tavaszán és őszén vetett 
gyepezet között. 

A bevetett területen, különösen a csupasz foltokon felverődő 
gyomokat, 2—3 éven át gondosan irtani kell. 

d) Oyepfelfrissités. Meglevő gyepezetre, annak felfrissítése 
czéljából, fűmagot vetni nem ajánlatos, mert a talajt nem lehet 



kellően megmunkálni és mert a gyep miatt a könnyebb és 
nagyobb fűmagvak nem jutnak a földbe. Az ilyen orvoslásra szo
ruló gyep nyilván azért silány, mert a talaj sovány és annak a 
megfektetés bizonyára sokkal többet használ, mint a „felülvetés". 
Ha kisérletképen meg akarjuk próbálni, ugy előbb a gyepet igen 
alaposan kell megfogasolni, vagy meggereblyézni és a vetéshez 
kizárólag apró és súlyos magvakat használni. 

ej Uj legelő létesítése. Amikor legelőknek mezőgazdasági 
területen való létesítése szükséges, különösen a következőkre 
legyünk figyelemmel. 

A fűtenyészetnek ugyan általában a hegyvidéki hűvösebb éghaj
lat és a dúsabb csapadék kedvez, de azért a dombvidéken és az 
Alföldön is vannak jó legelők. Ahol a gabona kalászbamenéskor 
elegendő nedvességet kap és a répa jól terem, ott a csapadék és 
talajnedvesség a füveknek is elegendő. 

Uj legelő létesítéséhez feltétlenül jó trágyaerőben levő, gyom
mentes, eléggé mélyen szántott és kertszerüleg finoman megmun
kált talaj kell. 

Evégből, különösen amikor elgazosodott régi gyepet kell fel
törni, előveteményül 1—2 évig jól trágyázott kapás növénytszokás 
használni. A czélnak leginkább megfelel a dohány, kukoricza, 
répa és burgonya. Ezek közül .a talajt legkevésbbé az utóbbi éli 
ki, amire trágyahiány esetén, szintén tekintettel kell lenni. A kalá
szosok előveteményül kevésbbé alkalmasak, mert utánuk a talaj 
rendesen gyomos s mert azokat nem szokás annyira megtrágyázni, 
mint a kapásnövényeket. Jó előveteményül szolgálnak azonban a 
pillangósvirágú növények, amelyek mély gyökérzetükkel a fű-
növésre igen kedvezően készítik elő a talajt és amellett annak 
nitrogén tartalmát lényegesen emelik, különösen akkor, ha egy
úttal zöldtrágyának is használtatnak. Mint már fenébb is emiitet
tük, az ilyen trágyázásnak különösen homoktalajon van nagy 
jelentősége és arra legalkalmasabb a laposmagu fehér csillagfürt 
a homoki borsó, a szöszös bükköny és a szeradella, amely egy
úttal a taraczknak is hathatós irtószere. Az ilyen trágyanövényt 
azonban mindig műtrágyázott földbe kell vetni, mert a talajnak 
csakis nitrogén tartalmát gyarapítja, egyébb ásványi tápszereit 
azonban nem. Kiválóan sikerül a gyepesítés a helyesen kezelt 



gyommentes ugarban, annál is inkább, mert némely fűfélék, mint 
pl. az angol perje, lehetőleg pihent talajt kedvelnek. 

A gyepesítés sikerének első feltétele a jó és gondos talaj-
mivelés. Miért is az esetleg előveteményül használt kalászos- vagy 
pillangósvirágú növény tarlója a termény letakaritása után meg
hántandó és a lehőtőleg mély téli szántás még a fagy beállta 
előtt foganatosítandó. Kapás elővetemény után, elegendő a téli 
szántás. A mély szántás elsősorban a növényzet dús és hatalmas 
gyökérképződését mozdítja elő, miáltal annak bővebb táplálkozása 
és erőteljes fejlődése válik lehetővé. A mélyen porhanyitott talaj 
azonkívül sokkal több csapadékot képes felvenni és alsóbb réte
geiben raktározni, mint a sekélyen szántott. Tehát kevésbé szárad 
ki mint emez és mivel a csapadékot gyorsabban is veszi fel, 
annyira fel sem ázik. A mélygyökérzetü növény tehát az ilyen 
talajban kevésbé szenved a feles nedvességtől s viszont jobban 
birja a szárazságot, ami a legelő gyepezeténél igen fontos 
dolog. A mélyszántásnak azonban határa van és nem lehet czélja 
a még nyers, terméketlen altalajnak a felszínre hozatala, ami a 
létesítendő gyepnek csak hátrányára válnék. A talaj termőrétegé
nek fokozatos mélyítéséről a gazdának már előbb kellett gon
doskodnia. 

A gyepesítés sikerének második és az elsőnél is fontosabb 
feltétele az, hogy a talaj legalább is kellő trágyaerőben legyen. 
Uj legelő létesítésénél azonban nemcsak ezt kell szem előtt tar
tani, hanem arra kell törekednünk, hogy a talajt a gyepesítés 
foganatosítása előtt minél bővebben lássuk el tápanyagokkal, 
különösen pedig szerves (istálló-) trágya alakjában, miáltal a 
talaj televénytartalmát is gyarapítjuk és fizikai hatását fokozzuk, 
amire a műtrágyák nem képesek és amire a gyepesítés után, ilyen 
mértékben és módon már nem lesz alkalmunk, mert akkor már-
csak fejtrágyázást használhatunk, amely azonban a gyep alatti 
trágyázást sohasem éri fel és azt nem helyettesitheti. Minél gaz
dagabb a gyepesítés előtti trágyázás, annál tartósabb és dúsabb 
eredményre lehet kilátásunk. 

Ha tehát az elővetemény egyáltalán nem, vagy nem elegendő 
mennyiségben kapott Istálló- (szerves) trágyát, ugy a téli szántás 
előtt adjunk belőle minél bővebben, esetleg még akkor is, ha 



zöldtrágyázást használtunk. Utána pedig ne fukarkodjunk a talaj 
minőségéhez képest — a fennebb már előadottak szerint — alkal
mazandó műtrágyákkal, mert az azokra fordított költség a legelő 
dús hozamaiban biztosan fog megtérülni. 

Ha a talaj nem kötött, ugy tavaszi szántásra nincsen szükség 
és az nem is kivánatos. 

Tavaszszal első dolog a téli szántás lesimitása, aminek czéija 
a talajegyengetésen kivül a téli nedvesség megtartása és a gyom
növények előcsalogatása, amelyek a fűmagvetést megelőzőleg boro-
nával, kultivátorral vagy más arra alkalmas eszközzel idejében 
tönkretétetvén, a talaj közvetlenül a vetés előtt a jelzett eszközökkel 
kertszerűleg finoman megmunkálandó s illetve előkészítendő. 

A vetés akkor foganatosítandó, amikor késői fagytól már nem 
kell tartani, amely a zsenge fűben nagy kárt tehet. 

A magkeverék elvetése \öxim\\ex\V. védőnövénynyelvagy anélkül. 
A védőnövény czélja egyfelől a talajt a túlságos kiszáradás ellen 
megóvni és a kikelő vetést a forróság ellen megvédeni, másfelől 
a vetésre annyira káros gyomokat elnyomni. 

A hegységben, ahol az eső gyakoribb és a szárazságtól kevésbbé 
kell tartani, továbbá ott, ahol a kikelő vetés a talajt is üdítő 
fásnövényzettől nyer védelmet, mint pl. a ligetes legelő erdőben, 
valamint akkor, ha az egyébként is üde (rét) talaj jó termőerőben 
van és ugy lett megművelve és előkészítve, hogy a gyomoktól 
nem igen kell tartani: a védőnövény mellőzhető. Más körülmények 
között azonban igénybe veszszük. 

Védőnövényül legalkalmasabb a zab, de csakis zölden vágva, 
máskülönben nem, mert későn érik, a fűnek pedig már jóval 
előbb van szüksége világosságra. A zabból annyi magot haszná
lunk, amennyi az illető vidéken egy jó vetéshez szükséges. Mivel 
a zab zölden vágva egymagában mint takarmány kevésbbé értékes 
— különösen akkor, ha szárítás közben eső éri — egyes gazda
ságokban szintén jó sikerrel, zabosbükkönyt használnak. 

Először a védőnövényt vetjük el géppel vagy kézzel és a 
vetést könnyű boronával alátakarjuk. Ezután rögtön következik a 
fű- és heremagkeverék elvetése lehetőleg bőséges magmennyiséggel 
s illetve 5 0 — 1 0 0 % ráadással, mert igen kivánatos, hogy a gyep 
mielőbb teljesen záródjék. A vetés szintén kézzel vagy kézi here-



magvetőgéppel történhetik, de feltétlenül szélmentes időben foga
natosítandó. 

Mivel a különböző nagyságú, alakú és sulyu magvak egy
mással nem jól keverődnek: a vetés előtt (arra való edényben 
vagy ponyván) egymással külön összekeverjük az apró és egyúttal 
súlyos magvakat (mint amilyenek az alább felsoroltak közül I. a 
fehér here, vörös here, korcshere, komlóhere, szarvaskerep, réti 
komócsin, taraczkos tippan, réti perje, sovány perje, tarajos czin-
czor) és külön a nagyobb és egyúttal könnyebb magvakat 
(amilyenek II. a csomós ebir, réti csenkesz, angol perje, réti 
ecsetpázsit, sárga zabfű, vörös csenkesz, franczia perje és árva 
rozsnok). Az I. csoportbeli magvak összekeverése nem okoz nehéz
séget ; a II. csoportbeli magvak azonban szőreikkel és pikkelyeikkel 
többé-kevésbbé egymáshoz ragadván, alapos összekeverésük csakis 
ugy lehetséges, ha két kézbe fogva, gyengén összedörzsöltetnek. 

Különös gond fordítandó a magvak egyenletes elvetésére, ami 
nem nehéz, ha géppel történik és először az I. keveréket és arra 
keresztbe a II-ikat vetjük el. Ha a vetés kézzel történik, előbb 
ugy az I., mint a II. számú keveréket két részre osztjuk és a 
vetésben különösen gyakorolt egyénekkel először elvettetjük a I. 
keveréknek mind a két részletét és pedig egymásra keresztben és 
azután ugyanigy a II. keverék két részletét. Ha a keverékben 
baltaczim is van, azt czélszerü a védőnövénynyel együtt, vagy 
külön, de arra közvetlenül rávetni s vele együtt alátakarni. 

A gondosan foganatosított fű- és heremagvetés elővigyáza
tosan alátakarandó, ami igen könnyű faboronával történik, amelyet 
hogy mélyen ne járjon, tövissel is lehet befonni. Ez a boronálás 
szintén hosszban és keresztben foganatosítandó. A mély takarás 
a vetésre felette ártalmas lehet, mert a fűmag csak a saját vas
tagságának megfelelő takarást kíván. Ezután a vetés súlyos és 
lehetőleg nem sima hengerrel lehengerelendő, a sima henger után 
pedig a talaj könnyű boronával ismét gyengén felborzolandó, 
ami a talajnedvesség megtartása czéljából el nem maradhat. 

Ha a zab jó arasznyira megnőtt, de feltétlenül még mielőtt 
a fejét kiveti, mulhatlanul le kell kaszálni, hogy a védelemre már 
nem szoruló fű a levágás után már gyengébben sarjadzó zab 
között erőre kaphasson. Öt-hat hét múlva a vetés ismét lekaszá-



lando s illetve ha az első kaszálás után arra alkalmas időben 
alaposan lehengereltetett, ugy a második kaszálás mellőzésével 
száraz időben mérsékelten lelegeltethető, de csakis szarvasmarhával. 

Lehet védőnövényül tavaszbuzát és rozsot vagy árpát is 
használni, de mivel learatásuk kissé későre esik, a vetett fűnek 
pedig már jóval előbb van szüksége világosságra, alkalmazásuk 
nem ajánlható, úgyszintén az őszi gabona sem, mert az a fűmag 
tavaszi elvetésének idejére gyakran már olyan sürü, hogy a könnyű 
magot nem lehet belevetni. 

A fiatal vetés fejlődésére és megerősödésére különösen jó 
hatással van, ha rövidesen kikelése után kat. holdanként 35—30 kg 
chilisalétrommal, vagy pedig őszszel érett istállótrágyával jó fej
trágyázást kap. Ami nagyon kivánatos akkor, ha a vetés előtti 
istállótrágya nem volt elegendő. 

f) Magkeverékek összeállítása. A gyepesítésnél semmiesetre sem 
közömbös az, hogy hová miféle magvakat vetünk. Sőt az elvetendő 
magkeverék a legnagyobb gonddal és körültekintéssel állítandó 
össze. A gazdasági szakbotanikus e tekintetből igen sok körül
ményt vesz figyelembe. Ezek közül a legfontosabb a czél, mivég-
ből a fűvetés eszközlendő, továbbá a begyepesitendő terület 
éghajlati és talajviszonyai, nemkülönben a terep alakulása. Külö
nösen pedig az illető vidék vadontermő fűnövényzete, amely a 
fajok összeválogatásánál és mennyiségének megállapításánál a 
legbiztosabb és legjobb útmutató. Ezt követve, gyakorlati szem-' 
pontból helyesen akkor járunk el, ha a természetes flórából a 
kellő érzékkel azokat a fajokat olyan arányban válogatjuk össze, 
hogy a keverék a mi különleges viszonyainknak és czéljainknak 
leginkább megfeleljen. 

A magkeverék összeállításánál a tervezőnek még egyéb körül
ményekre is kell figyelemmel lennie, amelyek nem ritkán kezét 
is megkötik. Ilyen elsősorban a költség. Mindenki lehetőleg olcsó 
és amellett jó magkeveréket akar. A két dolog azonban nem 
mindig egyeztethető egymással össze. Határt szab a tervezésnek 
az is, hogy a keverékbe csak olyan növények vehetők fel, amelyek 
magjai a kereskedésben előfordulnak. 

Figyelemmel vagyunk arra is, hogy a pillangósvirágú növé
nyek, különösen pedig a herefélék és a fűfélék között meglegyen 



a kellő arány. Ez általában megfelelő, ha a keveréknek 2 0 — 2 5 % - a 
herefajokból való, 7 5 — 8 0 % - a pedig fűfélékből van összeválo
gatva. A keverékben inkább legyen kevesebb (rendesen 8—12), 
mint sokféle faj és egyik se legyen túlságos arányban képviselve. 
Az, hogy a keverékben kétszer annyi alj'fű legyen, mint szálfíí, a 
legelőnél nem igen bir gyakorlati fontossággal, mert az állandó 
lerágás folytán a füvek csak sarjadzanak, de kifejlődni nem 
tudnak. 

Ezeket és az egyes növényfajok különleges sajátságait véve 
figyelembe, a helyi viszonyoknak megfelelő magkeverékek össze
állítása a képzett gazdásznak nem okozhat ugyan különös nehéz
séget, de mindenesetre czélszerü gyakorlati szakember véleményét 
is meghallgatni. 

A magvakat teljesen megbízható helyről, fajonként külön 
csomagolva ajánlatos beszerezni és csak otthon összekeverni. Kész 
keverékben sohasem szabad fűmagot venni. Megbízható, jó mag
vakat szállít a „Magyar Mezőgazdák Szövetkezete" (Budapest, 
V., Alkotmány-utcza 31. sz.). 

g) Az alábbiakban több és különösen minket érdeklő saját
ságaik megemlítésével röviden leírjuk azokat a növényeket, amelyek 
uj legelők telepítésénél és régiek megjavításánál gyakorlati érték
kel bírnak és magjuk a kereskedelemben előfordul. A kat. holdan-
kénti tiszta vetéshez való magszükségletet, az egyes fajok „átlagos 
használati értékének" figyelembe vételével, a. bécsi vetőmagvizsgáló 
állomás által, annak tapasztalatai alapján megállapított adatok szerint 
közöljük, a 100 kg-os árak pedig a nevezett szövetkezet 1911. évi 
árjegyzékéből valók. Az árak önként érthetőleg évenként, sőt még 
évközben is változnak. 

1. Fehér here (Weissklee, Trifolium repens). Ellentállóbb mint 
a vörös here; a talaj iránt igénytelenebb, de a savanyu helyeken 
nem tenyészik; a zord éghajlatot is jobban elviseli; főgyökerei 
mélyen hatolnak a talajba; igen tartós növény, amely a legelőn 
főleg magról szaporodik. Legelőre páratlan, mert a tiprást és 
lerágást jól birja, sőt bokrosodását a legeltetés még előmozdítja; 
korán fejlődik és késő őszig ad legelőt; kedvező viszonyok között 
azonban elhatalmasodik; a jószág igen kedveli. Kat. holdankénti 
magszükséglet: 7 kg; 100 kg ára pedig 230 K 



2. Vörös- vagy stíriai here (Rotklee, Trifolium pratense). 
Kivált az üde, középkötött, televényes vályog- és márgatalajokat 
kedveli. Ámbár előbbinél igényesebb és kényesebb, a hegységi 
klimát szintén jól birja, kivált védettebb helyeken; a vad lóhere 
3—5 évig is kitart; kiváló takarmánynövény; kisebb mértékben 
legelőre alkalmas. Magszükséglet: 12 kg; ár : 182 K. 

3. Korcs- vagy svéd here (Bastardklee, Trifolium hybridum). 
A legigénytelenebb herefaj; kedveli a nedves, friss, meszes, kötött 
talajt és csapadékdús klimát, de a tőzeges, lápos helyeken is 
tenyészik; a zord időjárás nem viseli meg; a lerágást és tiprást 
birja; eléggé jól sarjadzik; 4 évig is kitart, de a legelőn magról 
is szaporodik; jóféle takarmánynövény; havasi legelőre alkalmas. 
Magszükséglet: 8 kg; ár : 170 K. 

4. Szarvaskerep (Schotenklee, Lotus corniculatus). Kevés 
igényű; minden talajon díszlik; a száraz, sovány, sőt egyik faja 
a szikes és tőzeges helyeke-n is megterem; a zord éghajlatot jól 
elviseli; igen hosszú életű, de a legelőn magról is szaporodik, 
mert keserű virágját a jószág nem rágja le ; jó és eléggé bő 
takarmányt ad; hézagpótlásra és talajkötésre igen alkalmas; lege
lőre nagyon jó. Magszükséglet: 8 kg; á r : 300 K. 

5. Komlóhere (Hopfenklee, Medicago lupulina). Kedveli a 
márgás, meszes talajt; a silányabb helyeken is jól díszlik; a szá
razságnak jól ellentáll; hozama közepes, mert nem jól sarjadzik, 
de kiváló takarmány; rövid életű ugyan, de korán érő és bő 
magja által tovább szaporodik. Silányabb legelőre igen alkalmas. 
Magszükséglet 14 kg; ár : 170 K. 

6. Baltaczlm (Esparsette, Onobrychis sativa). Kiváló és igen 
tápláló, egészséges takarmánynövény, amely a talajban nem igen 
válogatós ugyan, de a márgás, meleg talajokat, kivált mély altalaj 
mellett nagyon meghálálja; leginkább a szőlőtermő vidéken 
diszlik, a magas hegységbe nem való; igen jó talajkötő, mert 
karógyökere 1—2 m-re is megnő; a juhtiprást és rágást nem 
birja; sarjutermése nem nagy. A hámozott magból kat. holdan
ként kell 40 kg; ár: 95 K. 

7. Réti komócsin (Timotheegras, Wiesenlieschgras, Phleum 
pratense). Különösen az agyagos és a mérsékelten nedves talajt 
kedveli, de a laza, sőt homoktalajon is tenyészik, a savanyu helye-



ken azonban nem; a zord időjárás nem árt neki; gyökérzete mély 
s azért a szárazságnak is ellentáll; a legértékesebb és alkalmas helyen 
igen bőven termő füvek egyike; 4—6 évig is elél, de maghullás 
által is folyton megújul; későn fejlődik, de még őszszel is jó 
legelőt ad; a trágyázás iránt igen háládatos; magja olcsó és csirázó-
képessége kiváló; takarmánya igen súlyos; legelőre kiválóan 
alkalmas. Magszükséglet: 10 kg; ár : 110 K. 

8. Csomós ebir (Knaulgras, Dactylis glomerata). Mérsékelten 
nedves talajokon elsőrendű és igen bő takarmányt ad, de a száraz
ságot is jól birja; egyébként a talajban nem válogatós és min
denütt előfordul; a hideg iránt érzéketlen; korai és amellett igen 
tartós, jól és bőven sarjadzó fű; a jószág igen szereti; legelőre 
páratlan. Magszükséglet: 22 kg; ár : 170 K. 

9. Réti csenkesz (Wiesenschwingel, Festuca pratensis). Az üde, 
mély rétegű, nem kötött agyag-, illetve vályogtalajt kedveli, de 
a nedves homokon is jól díszlik; sarjadzási képessége kiváló; 
szép, egyenletes gyepet alkot; a lerágást és tiprást jól birja; 
hozama nagy; édeskés ize miatt az állatok igen kedvelik; 
tartós fű; legelőre igen alkalmas. Magszükséglet: 33 kg; ár: 
320 K. 

10. Angol perje (Englisches Raygras, Lolium perenne). A kötöt
tebb, üde talajokat kedveli és azokon a szárazságot is jól birja, 
mert dús és mélyreható gyökérzete van; a zord időjárás meg
viseli; a legelőn sürü, zárt gyepet alkotó, értékes, eléggé bőven 
termő és magról is felújuló, tartós fű, amely őszig ad legelőt; a 
tapodást nemcsak birja, de kívánja is; megfelelő talajon legelőre 
páratlan fű. Magszükséglet: 32 kg; ár: 58 K. 

11. Réti ecsetpázsit (Wiesen-Fuchsschwanz, Alopecurus pra
tensis). Talajban nem igen válogatós, csak nedvességben ne szen
vedjen hiányt; a fagyoknak jól ellentáll; igen korán fejlődik és 
eléggé bőven termő, hosszabb életkorú és igen kiváló takarmányt 
adó tartós fű, amely azonban a lerágást és tiprást nem jól birja, 
de azért legelőre alkalmas. Magszükséglet: 9 kg; ár : 210 K. 

12. Taraczkos tippan (Fioringras, Agrostis stolonifera). Bármi
féle nem igen kötött, nedves talajon díszlik és azon kielégítő 
hozamot ad; jól alkalmazkodik ugyan, de a száraz talajt nem 
kedveli, a szikes helyeken ellenben megterem ; a zord időjárást 



jól elviseli; késő őszszel is legelőt adó igen kitartó és jól sarjadzó 
fű, kúszó taraczkszálakkal s azért hézagok kitöltésére igen alkal
mas, de a jószág nem éppen szereti; legelőre megfelelő. Mag
szükséglet: 7 kg; ár : 190 K. 

13. Sárga zabfíi (Goldhafer, Avena flavescens). A jobb minő
ségű meszes talajokon igen jól díszlik; a csomós ebirrel egyen
rangú igen jó, tartós, bőven termő, jól sarjadzó, az állatok által 
igen kedvelt, tápláló, szép gyepet alkotó takarmányfű; ára azon
ban igen magas. Magszükséglet: 6 kg; ár: 640 K. 

14. Réti perje (Wiesenrispengras, Poa pratensis). A laza 
humustalajt kedveli és azon a nagy szárazságot is elviseli; a zord 
időjárás nem árt neki; tartós, de csak közepes hozamot adó, igen 
tápdús, finom, sürü állományú fű, amelyet a jószág igen kedvel; 
legelőre igen alkalmas. Magszükséglet: 14 kg; ár: 260 K. 

15. Sovány perje (Gemeines Rispengras, Poa triviális). Ned
ves, kötött talajokon díszlik; a fagy iránt érzéketlen; igen sürü 
gyepet alkotó, de nem hosszuéletü fű, amely a soványabb magas 
hegységi levegőkre való. Magszükséglet 14 kg; ár: 270 K. 

16 Tarajos czinczor (Kammgras, Cynosorus eristatus). Talaj
ban nem válogatós; a havasi éghajlatot kedveli ugyan, de a 
szárazságot is jól birja; nem igen bőven termő, de tápdus, jól 
sarjadzó és bokrosodó, kitartó fű, amely havasi legelőre kiválóan 
alkalmas. Magszükséglet: 15 kg; ár: 220 K. 

17. Vörös csenkesz (Roter Schwingel, Festuca rubra). Szereti 
az üde. lazább talajt és a nyirkos éghajlatot; a havasi zord klimát 
igen jól kiállja, de előfordul a völgyekben s alsóbb helyeken i s ; 
hozama elégséges; takarmánya csak közepes, a fiatal hajtásokat 
azonban a jószág kedveli; kefesürü csoportokban nő; igen kitartó 
fű; talajkötésre alkalmas; magas hegységben a soványabb talajú 
legelőkre való, Magszükséglet: 21 kg; ár : 174 K. 

18. Árva rozsnok (Wehrlose Trespe, Bromus inermis). Száraz, 
laza talajon, ahol nemesebb fű nem vethető, igen jó szolgálatot 
teszen; a szárazságot nagyon jól birja; a fagy iránt érzéketlen; 
bőven terem, de takarmánya durva; igen jó talajkötő; sarjadzása 
gyenge; száraz, sovány legelőkre alkalmas. Mindenben hasonló 
hozzá a Felálló rozsnok (Aufrechte Trespe, Bromus erectus), 



amely még sekély, silány meszes talajon is díszlik. Az elsőből a 
magszükszéglet : 41 kg; ár: 78 K, utóbbiból pedig 34 kg. 

19. Franczia perje (Französisches Raygras, Avena elatior). 
A lazább, meleg, meszes talajokat kedveli. A lerágást és tiprást 
rosszul birja; legelőre nem való, de talajkötésre más növé
nyekkel keverve, jól felhasználható. Magszükséglet: 38 kg; ár: 
170 K. 

A fíímagkevérékek tervezésénél mindenekelőtt megállapítjuk 
azt, hogy a fenforgó körülményekhez képest — a 100° o-os keve
rékbe — az egyes fű- és herefélékből hány u/o-ot vegyünk fel, 
aminek mérlegelésénél a már jelzett szempontok mellett, különösen 
az egyes fajok tartósságára, takarmányuk értékére és mennyiségére 
fektetjük a fősúlyt és ettől bizonyos mértékben csakis azon esetben 
térhetünk el, ha a gyepesítéssel különleges czélok kielégítése is 
szükséges (pl. talajkötés, kopár foltok begyepesitése). Azután az 
egyes fajokból a tiszta vetéshez szükséges kat. holdankénti nagy
mennyiségeket egymásután szorozzuk a megállapított %-al és a 
nyert adatokat összegezve, kapjuk az egy kat. holdra szükséges 
magmennyiséget, de ráadás nélkül. 

Mivel azonban tapasztalás szerint a magot keverékben sűrűb
ben kell vetni, mint az a tiszta vetésnél szükséges, ennélfogva 
minden egyes kiszámított magmennyiséghez még bizonyos ráadást 
kell hozzáadni. A ráadásnak annál nagyobbnak kell lenni, minél 
többféle mag van a keverékben, minél kedvezőtlenebbek a terep
es talajviszonyok, minél gyengébb trágyaerőben van a talaj, minél 
hiányosabb a talajelőkészités, minél apróbb a mag, minél gyengébb 
a csirázóképessége és minél kevésbbé tiszta az áru. A ráadás szintén 
%-ban fejeztetik ki és a legelőre szánt keverékeknél 50—100%- ig 
terjed. 

Az alábbi táblázatos kimutatásban foglalt egyszerű példa a 
dolgot mindenki előtt egészen világossá fogja tenni. 

Egy jóminőségü homokos agyagtalajon létesítendő legelőhöz 
a következő fű- és heremagkeveréket állapítottuk meg: 



o/o A növény megnevezése 

15| Réti komócsin ... 

10 Csomós ebir. 
10 Ango l perje. ... 
10 Réti perje 
5 Réti ecsetpázsit... 
5 Réti csenkesz 
5 Aranyzab ... — 

10 Taréjos czinczor 
5 Taraczkos t ippan 

15 Fehér here 
5 Vörös here 
5 Szarvaskerep 

A 
tiszta 
vetés

hez 

A z e l e g y e s v e t é s h e z 

ráadás nélkül 7 5 % ráadással együtt 

szükséges kat. holdankénti magmennyiség 
kg-bm 

mag 
ára 

1 kat. holdra 
szükséges magvak 

ára 
összesen 

o 

k o r o n a 

10 1 0 X 1 T J Ö = 1 50 

22 22 X 0-10 = 2 00 
32 32 X 0-10 = 3 20 
11 11 x o - i o = = 1 10 
9 9 X 0-05 = 0 45 

33 33 X 0-05 = 1 65 
6 6 X 0 05 = 0 30 

15 1 5 X 0 - 1 0 = 1 50 
7 7 X 0-05 = 0 35 
7 7 X 0 - 1 5 = 1 05 

12 12 X 0-05 = 0 60 
8 8 X 0-05 = 0 40 

1-50+ 1-50 X 0-75 

2-00 + 2-00 X 0-75 
3 - 2 0 + 3-20 X 0 - 7 5 
1-10+ 1-10 X 0-75 
0-45 + 0-45 X 0-75 
1-65 + 1-65 X 0-75 
0-30 - f 0-30 X 0-75 
1-50+ 1-50 X 0 75 
0-35 + 0-35 X 0-75 
1-05 + 1 05 X 0-75 
0-60 + 0-60 X 0-75 
0 40 + 0-40 X 0-75 

= 2-62 

= 3-50 
= 5-60 
= 1-92 
= 0-79 
= 2 89 
= 0-52 
= 2-62 
= 0-61 
= 1-84 
= 1-05 
= 0 70 

1-10 

70 
58 
00 
10 
20 
40 
20 
')Q 
30 
82 
00 

100 Összesen .- 14-10 24-66 

2-62 X 1-10 

3-50 X 1-70 
5-60 X 0-58 
1-92 X 2-60 
0-79 X 2-10 
2-89 X 3-20 
0-52 X 6-40 
2-62 X 2-20 
0-61 X 1-90 
1 -84 X 2-30 
1-05 X 1-82 
0-70 X 3-00 

:2-88 

^5-95 
:3'25 
= 4-99 
= 1-66 
= 9-25 
= 3-20 
= 5-76 
= 1-16 
= 4-23 
= 1-91 
= 2-lol 

46-34 



A számitás bár egyszerű, de kissé hosszadalmas, azért annak 
mellőzésére táblázatok vannak összeállítva, amelyekben a külön
böző ráadások melletti magmennyiségek ki vannak számítva. 

Az egyes fű- és heremagvak viszonylagos árát ugy tudjuk 
meg, ha a kat. holdanként szükséges magmennyiséget az egység
árakkal szorozzuk. Ezen szorzatok összehasonlításából aztán az 
egyes fajok drágasági sorrendjét lehet összeállítani. Aránylag olcsó 
a vetés azzal a maggal, amelyből nem sok kell egy kat. holdra 
s amellett egységára kicsiny. A fennebbi példában felsorolt mag
vak között a kat. holdankénti tiszta vetés nyilván a komócsinnal 
a legolcsóbb és a réti csenkeszszel a legdrágább, mert az előbbi 
kat. holdanként csak 1 0 X 1 ' 1 0 = 11 koronába, utóbbi pedig 
33 X 3-20 = 105-60 koronába kerül. 

g) Qyep létesítése szénamurvával. Szénamurva (szénavirág, 
pajta alja) alatt a szénáról vagy sarjuról a hordásnál lepergő, vagy 
a széna és sarjú eltartásánál összegyűlő virág- és más hulladék 
keverékét értjük. Ezt a hulladékot, amely nem kerül pénzbe, a 
kisgazdák nálunk még sok helyen használják gyepesítésre, ami 
azonban nagyon helytelen és oktalan dolog. A szénamurvába 
ugyanis főleg csak az oly növények magva kerül, melyek a kaszálás 
idején már éretten vagy éretlen állapotban is könnyen lehullanak. Ezek 
pedig tudvalevőleg a gyom- és a silányabb takarmánynövénymagvak. 
Ennélfogva tehát a szénamurvának a nagymennyiségű virágpolyva, 
tört szárrész és földtörmeléken kivül fóalkatrészét gyommagvak 
képezik, ellenben a jobbfajta takarmánynövény magvak mennyisége 
fölötte csekély. A sa/y'w-murvának minősége még silányabb. 

Több rendbeli tudományos vizsgálat alapján megállapittatott, 
hogy a szénamurvában kiteszen: 

a jó takarmánynövények magja . . . . . . 2 '40%-ot 
a silány 

i; 5-10°/o-ot 
a gyomok magja . . . . . . .__ 25 '90%-ot 
a törmelék és po r . . . . . . . . . ___ . . . . . . .... . . . 66 - 50%-ot 
Amellett, hogy a murvába kerülő magvak legnagyobbrészt 

silány növényről vagy gyomnövényekről származnak, a jóféle takar
mánynövények magvai rendesen alig csiraképesek. 

Az ilyen keverék gyepesítés szempontjából tehát teljesen érték
telen, mert az utána nyert takarmány nemcsak kevés, hanem felette 
silány is. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Meghívó 

az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes köz
gyűlését deczember h ó 17-én d. e. 10 órakor Budapesten, 
saját székházában (V. Alkotmány-u. 6. sz.) tartja meg a 
következő tárgysorozat ta l : 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta 
kifejtett tevékenységéről . 

2. Elnök, két alelnök, 13 választmányi tag és szám
adásvizsgáló bizot tság választása. A választmányban 10 
hely 4 évre, 2 hely 2 évre és 1 hely 1 évre töltendő be. 

A választmányból az alapszabályok értelmében kilép
nek, de újból választhatók: Almásy Andor , Csupor István, 
Gaul Károly, Hoffmann Antal, Laiiner Elek, Muzsnay 
Géza, Széchényi Bertalan gróf, Téglás Károly, Tomcsányi 
Gyula, Vuk Gyula. H á r o m hely 3 választmányi tag el
halálozása folytán ürült meg. 

3. Az igazgató-választmány jelentése az 1910. évi 
zárszámadások megvizsgálása és az 1912. évi költségvetés 
megállapítása iránt. 

4. Az igazgató-választmány javaslata a Deák-Ferencz-
alapi tvány 1912. évi kamatainak hovafordítása iránt. 

5. Emlékbeszéd báró Bánffy Dezső egyesületi elnök 
fölött. (Tartja: Téglás Károly miniszteri tanácsos.) 

6. Indí tványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanács
kozási tárgyaira nézve. 

7. Indí tványok az egyesület czéljainak előmozdítására 
általában. (Ily indí tványok az alapszabályok értelmében a 



közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak Írásban 

bejelentendők.) 

Van szerencsénk az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület t. 
tagjait felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban 
megjelenni és tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest , 1 9 1 1 . évi november hó 4-én. 

Elnökség : Dr. Bedő Albert s. k. 

alelnök. 

II. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 

Budapesten, 1911. évi november hó 4-én tar to t t üléséről. 
Jelen voltak: Dr. Bedő Albert és Horváth Sándor alelnökök, 

Arató Gyula, Csik Imre, Gaul Károly, Hirsch István, Hoffmann 
Antal, Jákói Géza, Kaán Károly, Kiss Ferencz, nemeskéri Kiss Pál, 
Kócsy János, Lászlóffy Gábor, Nagy Károly, Téglás Károly, Tom
csányi Gyula, Tuzson János, Vuk Gyula választmányi tagok, Czil-
linger János segédtitkár és Gaál Károly pénztáros. 

Távolmaradásukat kimentették: Havas József, Krajcsovits Béla, 
Laitner Elek, Marosi Ferencz, Osztroluczky Géza, Soltz Gyula és 
Török Gábor választmányi tagok. 

I. Dr. Bedő Albert I. alelnök az ülést megnyitván, a jegyző
könyv hitelesítésére Tomcsányi Gyula és Téglás Károly választ
mányi tagokat kéri fel. 

II. Dr. Bedő Albert I. alelnök mély sajnálattal és fájdalommal 
emlékszik meg Tomcsányi Gusztáv miniszteri tanácsosnak és az 
igazgató-választmány tagjának Mármarosszigeten f. évi október 
hó 3-án történt elhunytáról. A boldogult nemcsak egyesületünknek 
volt kiválóan érdemes tagja, de a magyar erdőgazdaság körében 
és érdekében is hosszú időn át példaadó, sikeres és elismerésre 
méltó munkásságot fejtett ki, melylyel összes szaktársai tiszteletét 
nyerte s ezért korai elvesztését a választmány is bizonyára a leg-



őszintébb részvéttel fogadja s emlékezetét állandó tiszteletében 
megőrizve, ennek a jelen ülésünk jegyzőkönyvébe való meg
örökítéséhez is készséggel hozzájárul. 

Jelenti továbbá az elnök, hogy a gyászeset alkalmából a 
boldogult özvegyének az egyesület részvéte táviratilag lett kifejezve 
és a ravatalra koszorú küldetett s hogy az özvegy is a jóleső 
részvétért a választmánynak hálás köszönetét nyilvánította. 

Az igazgató-választmány az elnöki megemlékezésnek és javaslat
nak jegyzőkönyvbe való foglalásával Tomcsányi Gusztáv miniszteri 
tanácsos elhunyta felett legőszintébb részvétét fejezi ki. 

III. Dr. Bedő Albert I. alelnök őszinte sajnálatának és részvé
tének ad kifejezést afelett, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
titkárát, Bund Károlyt, — kit ezúttal első alkalommal betegség aka
dályoz az ülésünkön való részvételben — nélkülöznünk kell, s egyben 
azon óhajának ad kifejezést, hogy vajha minél előbb jó egészségben 
láthassuk őt ismét körünkben. 

Az igazgató-választmány őszinte sajnálattal és részvéttel értesül 
Bund Károly titkár betegségéről. 

IV. A pénztár állapotáról a titkárt helyettesítő segédtitkár a 
következő jelentést terjeszti e lő : 
a bevétel 1911. évi január hó 1-től a mai napig . . . 93874-38 K 
a kiadás ugyanazon idő alatt . . . 58804 - 44 
Rendkívüli befizetések czimen a következő összegek 
folytak b e : kötvényben tett alapítványok törlesztésére 15CV34 « 

Az igazgató választmány e jelentést tudomásul veszi. 

V. A segédtitkár bemutatja az 1910. évi zárszámadást és az 
1912. évre összeállított költségvetést a számadásvizsgáló bizottságnak 
ezekre vonatkozó jelentésével együtt. 



Az Országos Erdészeti Egyesület 1910. évi zárszámadása. 
A) Pénztári számadás. 

B e v é t e l 

Tényleges 
bevétel 

1910. év
ben 

Előirány
zott 

összeg 
1910. évre 

Az elő
irányzattal 
szemben 

+ vagy — 
B e v é t e l 

K f K f K f 

Pénztári maradvány 1909. évről — 
A) R e n d e s b e v é t e l e k . 
I. Az egyesületi székházbérjövedelme 14144 — 13800 — + 344 — 

II. Az alapító tagok által kötelezvény
ben tett alapítványok kamatai és 
a 200 K alapított tagok kedvez
ményes lapdíja... 2932 64 3200 — - 267 36 

III. A rendes tagok által fizetett tag
sági díjak . ._ 18320 90 18000 — + 320 90 

IV. Az állam által adott segély 6000 — 6000 — — —1 
V. Az egyesület állandó kiadmányai

nak jövedelmei: 
a) Erdészeti Lapok . . . 6876 20 6500 — - 376 20 
b) Erdészeti Zsebnaptár 3482 _ 3000 — - 482 L 
c) Erdészeti Rendeletek Tára 1290 50 100 — -1190 50 
d) „Az Erdő" czímű lap után ... . . . __. 11826 13 9000 — -2826 13 

VI. Az egyesület közlönyében meg
jelenő hirdetések díjai 10928 04 7100 — + 3 8 04 

VII. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadmányok el
adásából befolyó jövedelmek 131 80 50 — + 80 

VIII. Az alaptőke, valamint a folyó jö
vedelmekből begyűlt pénztári kész
letek kamatai .... 6759 47 6100 — + < 47 

IX. A Deák Ferencz-alapítvány bevétele 1100 — 1100 — — — 
X. A Wagner Károly-alapítvány be

vétele . ... 1992 — 1992 — — — 
XI. A Or. Tisza Lajos-alapítvány be

vétele ._ 2030 — 2030 — — — 
XII. A Bedő Albert-alapítvány bevétele 1608 — 1608 — —. 

XIIl. Az Erzsébet királyné-alapítvány 
bevétele— ... .... 945 — 940 — + — 

XIV. A Luczenbacher Pál-alapítvány 
bevétele... ... 421 — 421 — — — 

XV. A Horváth Sándor-alapítvány be
vétele , 655 — 655 — — 

XVI. A Faragó Béla-alapítványnak be
vétele . . . . . . 333 — 250 — + 83 — 

Átvitel 91775 68 81846 — +9929 68 



B e v é t e 

Tényleges 
bevétel 

1910. év
ben 

K f 

Előirány
zott 

összeg 
1910. évre 

K f 

Áthozat 

XVII. A titkári nyugdíjalap bevétele ._ 
XVIII. Az altiszti segélyalap 

XIX. A jubiláris alapítvány „ 
XX. A székesfehérvári ismeretlen ala

pítvány bevétele — ._ — -— — 
XXI. Postaköltség és más térítmények 

XXII. Megítélt és behajtott perköltségek 
XXIII. Egyéb bevételek 

B) Á t f u t ó b e v é t e l e k . 

XXIV. Az új alapító tagok által kész
pénzben tett egyesületi alapítvá
nyok és a kötelezvényben tett ala
pítványok törlesztésére befizetett 
összegek . . . 

XXV. Az egyesület külön rendeltetéssel 
bíró alapítványainak növelésére 
vagy hasonló alap alkotására tett 
adományok és a titkár hozzájáru
lása a nyugdíjalaphoz . . . ... . . . 

1. Wagner Károly-alapítvány 
2. Faragó Béla-alapítvány . . . 
3. Titkári nyugdíjalap 
4. Altiszti segélyalap .. — 
5. Gróf Tisza Lajos-alapítv. 

350.—} 
7.50 

4 9 . - ' 
XXVI. Az egyesület által a szerzők ter

hére kiadott szakkönyvek és más 
iratok eladásából befolyó jöve
delmek — 

XXVII. Más átfutó bevételek, beleértve a 
letétképen kezelendő összegeket is 

91775 

2140 
14 
83 

68 

118 
473 

56 
49 

5257 

411 

177 

3275 

81846 

2140 

83 

118 
300 

50 
50 

2000, 

Az elő
irányzattal 
szemben 

+ vagy -
K f 

+9929, 

+ 14 

+ 173 

68 

50' 

Összes bevétel 103831 43 

500 

100 

2000 

+3257 05 

_ + 77 

50 

80 

•11+12751 37 

891871 — + 1 4 6 4 4 43 



K i a d á s 

Tényleges 
kiadás 

1910. év
ben 

Előirány
zott 

összeg 
1910. évre 

Az elő
irányzattal 
szemben 

-f-vagy — 

K f K f K f 

A) R e n d e s k i a d á s o k . 
I. Személyi járandóságok: 

a) a titkár fizetése és pótléka 7200.— 
b) a segédtitkár fizetése 1200.— 
c) a pénztáros fizetése... 2000.— 
d) az írnokok fizetése — 900.— 
é) szolga és házmesteri fizetés 

és kegydíj ._ 1400.— 
f) jutalmak és segélyek 1186.94 

II. Ügyviteli l<öltségek : 
a) irodai és postaköltségek, nyom

tatványok és távbeszélő 5180.78 
b) ügyvédi költségek _ 428.68 
c) közgyűlési és útiköltségek .__ 966.54 

III. Leltári tárgyak beszerzésére 
IV. A könyvtár gyarapítására és szak

lapokra . . . . . . . _ 
V. Állandó kiadmányok költségei és 

pedig : 
1. Erdészeti Lapok: 
a) nyomtatási költségei 10801.45 
b) expedicziója. . . - 2066.— 
c) írói díja 2514.— 
2. Erd. Zsebnaptár előállítási 

költsége 3479.20 
3. Erd. Rend. Tára előállítási 

költsége - - 123.37 
4. „Az Erdő" összes költségei 10556.52 

VI. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó írod. kiadmányok költségei 

VII. A székházat terhelő kiadások : 
á) állami adó 3930.19 
b) községi adó, házbérkrajczár— 1622.91 
c) vízvezetéki illeték — — — 662.72 
d) udvarvilágítás és gázlángok 

javítása — . . . 934.22 
é) tűzkárbiztosítás ... 120.86 
f) ablaküveg-biztosítás*) —.— 
e) Javítások, tisztogatás, kémény

seprés 1071.39 

13886 

6576 
476 

1000 

29541 

1000 

8342 

94 

20 

04 

29 

14681 

7000 
500 

1000 

29600 

1000 

8670 

— 

— 793 

— 424 
— 23 

— 58 

— 327 

06 

80 

96 

71 

Átvitel 60822 47 62450 —1627 53 

•) 1912. V. 20-ig kifizetve. 



K i a d á s 

Tényleges 
kiadás 

1910. év
ben 

Előirány- Az elő
zött | irányzattal 

összeg j szemben 
1910. évrejj - j - vagy — 

K f K f K f 

Áthozat 60822 47 62450 - 1 6 2 7 53 
VIII. Illetékegyenérték és az egyesületet 

mint ilyent terhelő adó — 
IX. A Deák Ferencz-alap irodalmi 

pályadíjai . . . _ . . 
X. A Wagner Károly-alap. segélyei 

XI. A Gróf Tisza Lajos-alap. segélyei 
XII. A Bedő Albert-alap. ösztöndíjai 

XIII. Az Erzsébet királyné-alap segélyei 
XIV. A Luczenbacher Pál-alap segélyei 
XV. A Horváth Sándor-alap jutalma 

XVI. A Faragó Béla-alap segélyei 
XVII. A titkári nyugdíjalap kamatai — 
XVIII. Az altiszti segélyalap kamatai ... 

XIX. A jubiláris alap kamatai -
XX. A székesfehérvári ismeretlen alap 

kamatai ... _ ._ 

899 

1100 
1992 
2030 
1050 
945 
421 
655 
333 

2140 
14 
83 

118 

72 950 

1100 
1992 
2030 
1200 
940 
421 
655 
250 

2140 

83 

118 

— 

- 50 

— 150 
+ 5 

+ 83 

+ 14 

28 

XXI. Egyéb kiadások 1958 91 2000 — — 41 09 

B) Á t f u t ó k i a d á s o k . 
XXII. A törzsvagyonhoz csatolandó új 

alapítványok és a kötelezvényben 
tett alapítványok beváltására be
fizetett összegek . 

XXIII. Az egyesület külön rendeltetéssel 
bíró alapítványainak növelésére 
tett adományok és ezen alapítvá
nyokhoz csatolandó egyéb ösz-
szegek: 

1. Wagner K.-alapítvány 2005.— 
2. Bedő Albert-alapítvány... — 558.— 
3. Faragó Béla-alapítvány —.— 
4. Titkári nyugdíjalap — 3560.— 
5. Altiszti segélyalap . . . — 1277'11 
6. Jubiláris alapítvány ... . . . 2000.— 
7. A székesfehérvári ismeretlen 

alap —"— 
8. A gróf Tisza Lajos-alap ... 49.— 

XXIV. Az egyesület által a szerzők ter
hére kiadott szakmunkák és iratok 
kiadási költségei — -

5257 

9449 

2000 

05 

11 

2000 

6600 

2000 

+3257 

+2849 

05 

11 

XXV. A folyó bevételek feleslegéből a 
törzsvagyonhoz csatolandó összeg 

XXVI. Egyéb átfutó kiadások 
887 

11675 
80 
37 

258 
2000 

— + 629 
+9675 

80 
37 

Összes kiadás 103831 42 89187 +14644 43 



B) Alapítványi kamatok és tagsági dijak nyilvántartása. 

N e v e z e t e s e n 
Egyen

kint Összesen 

K f K f 

1. A l a p í t ó t a g o k . 
Tartozás: 

Hátralék 1909. év végével 
Előírás 1910. évre (kamat és kedvezményes lapdíj) 

1176 
2776 50 

Összesen 
Törlesztés; 

3952 50 

1909. évben előre fizetett összeg 
; 1910. évben törölt és a közgy. által leírt összeg 
1910. évben fizetett kamat és kedvezményes lap

díj (lásd A) pénztári számadás II. bevételi 
rovatát) . . _ _ . 

113 
24 

2932 64 3069 64 
Marad hátralék 1910. év végén . . . 

és pedig: 
882 86 

1. 1911. évre átvitt összeg _ 956.86 
2. levonva ebből az előre fizetett összeget 74.— 

Marad tehát. 1910. év végén hátralék .__ 882.86 

2. R e n d e s t a g o k . 
Tartozás: 

Hátralék 1909. év végével . . 
Előírás 1910. évre 

7978 
18802 

97 

Összesen 26780 97 

Törlesztés : 
1909. évben előre fizetett összeg 
1910. évben törölt és a közgy. által leírt összeg 
1910. évben fizetett tagsági díjak (lásd A) pénz

tári számadás III. bevételi rovatát) 

869 
338 

18320 

85 

90 19528 75 

Marad hátralék 1910. év végével: 7252 22 

és pedig 
1. 1911. évre átvitt összeg 8200 97 
2. levonva ebből az előre fizetett összeget 948.75 

Marad tehát 1910. év végén hátralék . . . 7252.22 



C) A külön rendeltetéssel biró alapítványok tulajdonában lévő magánkötvények 
kamatainak nyilvántartása. 

N e v e z e t e s e n 

I. O r ó f T i s z a L a j o s - a l a p í t v á n y . 
Tartozás: 

Hátralék 1909. év végével 
Előírás 1910. évre 

Egyen
kint 

K f 

Összesen 
Törlesztés 1910. évben 
Marad hátralék 1910. év végével . 

II. F a r a g ó B é l a - a l a p í t v á n y . 
Tartozás: 

Hátralék 1909. év végével 
Előírás 1910. évre 

10 

Összesen 

K 

19 
50 

Összesen 
Törlesztés 1910-ben _ 

Marad hátralék 1910. év végén 

71 

09 
69 

D) Az egyesület által kiadott könyvek és egyéb művek nyilvántartása. 

N e v e z e t e s e n 

1. A b ü k k - t ű z i f a r o m l á s a é s a z 
e l l ene v a l ó v é d e k e z é s . (GellértJ.) 

Kerüköltség ___ — 

a) Kiadott ingyen példányok .— 

b) Eladatott 1900—1909. évben 
22 példány á 60 f 13 K 20 f 
40 példány á l K 40 K — f 

c) 1910-ben 
3 példány á 60 f 1 K 80 f 

Példány

szám 

Összesen 

Marad tehát az 1910. év végén 
a) példányszám 
b) megtérítendő kerüköltség 

Egyen
kint 

K 

500] 

29 

62 

3 

53 

94 

406 

Összesen 

K 

77 

55 

22 



N e v e z e t e s e n 
Példány 

Egyen
kint Összesen 

N e v e z e t e s e n 
szám | K f K f 

2. A k ü l f ö l d i f a n e m e k meg
t e l e p í t é s e s t b . (Pech D.) 

á) Kiadott ingyen példányok 
b) Eladatott 1 9 0 3 - 9 . évben 

36 példány á 3 K 108 K — f \ 
30 példány á 4 K") U 6 K 7 0 Í / 

c) 1910. évben: 44 példánya 4K 176 K — f 

1000 
23 

66 
44 

224 
176 

70 

1099 34 

Összesen 133 400 70 
Marad tehát az 1910. év végén : 
a) Példányszám — 
b) Megtérítendő kerüköltség 
3. A f á b ó l k é s z ü l t c z u k o r é s 

a l k o h o l , (dr. Zemplén.) 
Kerüköltség ... 

a) Szerzőnek és az egyes, könyvtárának 
b) Eladatott 1909-ben 

1 példány á 1 K 50 f. . . . 1 K 50 f 1 
3 példány á 2 K — f- — 6 K — ff 

867 

1000 
53 

4 7 50 

698 

564 

64 

62 

Összesen 57 7 50 

c) 1910-ben kezelés nem volt 
Marad tehát az 1910. év végén: 
a) példány — — 
b) megtérítendő kerüköltség 

943 
557 12 

E) Vagyon-számadás. 

N e v e z e t e s e n 
Egyen

kint Összesen 
N e v e z e t e s e n 

K f K f 

/. Cselekvő vagyon, 
a) K é s z p é n z . 

Maradvány 1909. év végével: 
1. Az általános alaptőke számadása szerint . . . 
2. A Gróf Tisza Lajos-alapítvány számadása szerint 
3. A sz.-fehérvári ism. alap. számadása szerint... 
4. A Bedő Albert-alapítvány számadása szerint 
5. A Wagner K.-alapítv. szarnád, szerint 
6. Az Erzsébet királyné-alap. szám. szerint — 
7. A titkári nyugdíjalap számadása szerint... — 
8. A Horváth Sándor-alap. „ „ 
9. A Faragó Béla „ « » — — 

10. Luczenbacher Pál „ „ 
11. Altiszti segélyalap „ „ ._ ._ 
12. Jubiláris alapítvány „ « 

5510 
41 

404 
427 
138 

30 
2152 

43 
1053 

32 
364 

2096 

47 
45 
59 
63 
70 
43 
47 
98 
36 
50 
46 
19 

Átvitel 12296 23 



N e v e z e t e s e n 
Egyen

kint 
K I f 

Összesen 

K 

1910. évi bevétel: Áthozat— 
li. Az általános alaptőke javára 

a) Készpénzben tett új alapítványok ... — ... 
b) Kötvényben tett alapítványok tőketörlesztésére 
c) A pénztári feleslegből — 

2. A titkári nyugdíjalap javára 
3. A Wagner Károly-alapítvány javára .. . 
4. A székesfehérvári ismeretlen alapítvány javára 
5. Erzsébet királyné-alapítvány javára ... ._ .. . 
6. A Bedő Albert-alapítvány javára 
7. A Faragó B.-alapítv. javára .... ... — 
8. Lucenbacher Pál alapítvány javára 
9. A Jubiláris alapítvány javára ... 

10. Az Altiszti segélyalap javára . . . ._. — .... 
I l i A gróf Tisza Lajos n n — — — — — 

,r.,n • • i • j • Összesen 1910. evi kiadás: 
1. Az alapt. terhére ért. papírok vásárlására (9600 K-

n. é. föld. szab. zál. (1. E I. c) bev. 1. t.) . . . 
2. Á titkári nyugdíjalap terhére 5800 K. n. é. 

föld. szab. zál. (1. E I. c) bev. 10. tét.) 
3. A Bedő Albert alap. terhére 400 K. n. é. 

föld. szab. zál. (1. E I. c) bev. 3. tét.) 
4. A Wagner K- alap. terhére 200 K. n. é. földh. int. 

zál. és 2000 K n. é. föld. szab. zál. (1. E 1. c) 
bev. 4. tét.) _-. ... ... ... - -

5. Az Erzsébet királyné-alap. terhére K. n. é. 
(1. El. c) bev. 5. tét.) 

6. A székesfehérvári ism. alap terhére 400 K. n. é. 
föld. szab. zál. (1. E. 1. c) bev. 7. tét.) 

7. A Luczenbacher P.-alap terhére K. n. é. 
föld. szab. zál. (1. E. 1. c) bev. 8. tét.) 

8. A jubileumi alap. terhére 2200 K- n. é. föld. 
szab. zál. (1. E. 1. c) bev. 9. tét.) 

9. A Tisza L.-alap. terhére K. n. é. föld. szab. 
zál. (LE. \.c) 2 bev. tét.) 

10. Faragó Béla-alap terhére 1100 K. n. é. földh. 
int. szab. zál. lev. (1. E. 1. c) 11. bev. tét) ... 

11. Az Altiszti segélyalap terhére 300 K. n. é. földh. 
int. szab. talajj. zál. (1. E. 1. c) 12. bev. tét.) 

Összesen 
Marad 1910. végével készpénz 

E készpénzmaradv. részletezésétalapok szerint 1. G)a. 
b) M a g á n k ö t v é n y e k . 

Maradvány 1909. évről: 
1. Általános alaptőke 
2. Gróf Tisza Lajos-alapítvány 
3. Faragó Béla alapítvány... ... — — — ... ... 

1910. évi bevétel — ... — — — — — 
Átvitel és összesen 

12296 23 

300 
4957 

887 
5700 
4209 

118 

558 

2083 
1291 

49 
11 

8942 

5402 

372 

2041 

372 

2049 

1024 

99 

99 

62 

92 

62 

41 

70 

32449 84 

279 47 

58159 
200 

1000 
320 

86 

20486 
11963 

59679 

72 
12 

86 



N e v e z e t e s e n 

Egyen
kint 

K f 

Összesen 

K f 

1910. évi kiadás: Áthozat... 
1. Készpénzben történt törlesztés folytán (lásd 

E. I. a) bevétel 1. b) és 11. tételeit)... 
2. Az évi közgyűlés által leiratott ... . . . 

Marad 1910. év végével es pedig: & 

1. Általános alaptőke ... — — — 
2. Qróf Tisza Lajos-alapitvány ._ ... — — 
3. Faragó Béla-alapitvány... . - — ... .... — . . . 

c) É r t é k p a p í r o k . 
Maradvány 1Q09. év végével: 

4°/o-os magyar koronajáradék — 
4°/o-os magyar földhitelintézeti záloglevél 
4%-os magyar földhitelintézeti szab. és talaj-

javitási záloglevél - — 
1860. évi államsorsjegy .__ — — 
3°/o-os osztr. földhitelintézeti 1889. évi sorsjegy 

(II. kibocsátás) — — — — 
Gazdák biztosító szövet k. 10 drb üzletrész 

1910. évi bevétel: 
1. Az alaptőke jav. vásároltatott K. n. é. m. földh. 

int. szab. és talajjavitási záloglevél . . . . . . . . . 
2. A Tisza L. alap javára vásároltatott K. n. é. m. 

földh. int. szab. és talajjavítási záloglevél . . . 
3. A Bedő Albert-alap javára vásároltatott K. n. 

é. m. földhit. int. szab. és talajjav. záloglevél 
4. A Wagner K. alap javára vásároltatott K. n. é. m. 

földhit. int. szab. és talajjav. záloglevél 
A Wagner K. alap javára vásároltatott K. n. é. m. 

földhitelint. záloglevél — — 
5. Az Erzsébet királyné-alap javára vásároltatott K. 

n. é. m. földhit. int. szab. és talajjav. záloglevél 
6. A Horváth Sándor-alap javára vásároltatott K. n. 

é. m. földhit. int. szab. és talajjav. záloglevél 
7. A székesfehérvári ism. alap jav. vásároltatott K. n. 

é. m. földhit. int. szab. és talajjav, záloglevél... 
8. A Luczenbacher Pál-alap javára vásároltatott K. n. 

é. m. földhit. int. szab. és talajjav. záloglevél 
9. A Jubiláris alap javára vásároltatott K. n. é. m. 

földhit. int. szab. és talajjav. záloglevél 
10. A titkári nyugdijalap javára vásároltatott K. n. 

é. földh. int. szab. és talajjav. záloglevél . . . 
Cseréltetett u. a. . . . . . . . . . . . . . . . 

11. A Faragó Béla-alap javára vásároltatott K. n. 
földhit. int. szab. és talajj. záloglevél ... — 

12. Az Altiszti segélyalap javára vásároltatott K. n. 
é. földhit. int. szab. és talajj. záloglevél 

Átvitel és összesen 

5006 
240 

05' 

59679 

5246 

86 

53282 
151 

1000 

42600 
87800 

285000 
400 

600 
200 

81 
54433 

54433 

_05 
81 

81 

416600 

9600 

400 

2000 

200 

400 

2200 

5800 
42600 

1100 

300 
481200 



N e v e z e t e s e n 
Egyen

kint Összesen 
N e v e z e t e s e n 

K f K f 

1910. évi kiadás: Áthözat 
1. A titkári nyugdíjalap terhére kicseréltetett K. n. 

é. magy. kor. járadék 
2. A Wagner K. alap terhére sorsoltatott 200 K. n. 

é. földhit. int. záloglevél — 
és 2000 K. n. é. földhit. int. szab. és talajj. 

záloglevél ._. — — — — — — 

42600 

200 

2000 

— 

481200 

44800 

Marad 1910. év végével 
Részletezését lásd O) alatt. 

d) E g y e s ü l e t i s z é k h á z . 

Maradvány 1909. évről — ... 
1910. évben bevétel vagy kiadás nem volt. 

436400 

388330 52 

Marad 1910. év végével 

e) L e l t á r i t á r g y a k . 

1. Az egyesületi székház s az egyesület hivatali 
helyiségeinek belső berendezésére beszerzett 
tárgyak. 

Maradvány 1909. év végével 576 drb értéke 
1910. évi bevétel . . — 3 „ „ 

31705 
215 

26 

388330 52 

Összesen 579 drb értéke 
1910. évi kiadás nem volt. 

31920 26 

Marad 1910. év végével 579 darab 

f) K ö n y v t á r . 

1. Általános könyvtár. 
Maradvány 1909. év végével 2395 mű 3125 kötet 
1910. évi bevétel 110 mű 116 kötet 

21325 
742 

81 
42 

31920 26 

Összesen 2405 mű 3241 kötet 
1910. évi kiadás nem volt. 

| 22068 23 

Marad 1910. év végével . . . 2405 mű 3241 kötet 

2. Díszkötésű könyvtár. 
Maradvány 1909. év végével 368 mű 434 kötet 
1910. évi bevétel 5 mű 5 kötet 

1 2974 
41 

7Í 
5( 

j 2206S 
51 
) 

23 

Összesen 373 mű 439 kötet 
1910. évi kiadás nem volt 

3oie 28 

Marad 1910. év végével 373 mű 439 kötet 
Összes könyvek 1910. év vé

gével .__ — 2778 mű 3680 kötet 

30K 

1 2508< 

) 28 

\ 51 



N e v e z e t e s e n 

Egyen
kint 

K f 

Összesen 

Ö s s z e s í t é s . 
a) Készpénz 
b) Magánkötvények 
c) Értékpapírok . — 
d) Az egyesületi székház értéke 
e) Leltári tárgyak értéke 
f) Könyvtár értéke — 

11963 12 
54433 81 

436400 — 
388330 52 

31920 26 
25084 51 

Egyesületi vagyon 1910. év végével összesen 

1909. év végével volt — — 
Szaporodás 1910. évben 

A szaporodásból esik: 
1. Alaptőkére és a külön rendeltetéssel bíró ala

pítványokra (1. O.) 
2. A könyvtár értékének szaporodására (1. E. I. 

/ . 1. és 2.) 
3. A leltár értékének szaporodására (1. E. e.)— .. 

Összes szaporodás 

//. Szenvedőleges vagyon nincs. 

EJ Le té tben kezelt összegek nyi lvántar tása . 

Maradvány 1909. év végéveL 
1910. évi bevétel 

14540 

783 
215 

Összesen 
1910. évi kiadás ... 
Maradvány 1910. évvégével. 
ebből esik: 

1. A műszótári letétre 
2. A Deák Ferencz-alapítvány kamataira.. 
3. A Horváth Sándor-alap. kamataira — 
4. Irodalmi letétre — — — 
5. Biztosítékra . . . 
6. Egyéb letétre 

Összesen 

22566 
13237 

948132 

932592 

35804 
2262 

2347 
13300 

1205 
16383 

305 

15539! 

22 

_46 
76 

15539| 76| 
I 

33541 96 

33541 96 



O) Az alaptőke és a külön rendeltetéssel 

N e v e z e t e s e n 

Maradvány 1909. év végével 

S z a p o r o d á s 1910. é v b e n . 

1. Magánkötvény (1. E I. b) 
2. Készpénz (1. E I. a) bev.) 
3. Értékpapírokban (1. EI. c) b e v O J ^ , " ^ 

Összesen 

K i a d á s 1910. é v b e n . 

1. Készpénz (1. E I. a) kiad.) 
2. Magánkötvényekben (1. E I. b) 
3. Értékpapírokban (1. E I. c) 

Összesen 

Marad 1910. év végével 
és pedig : 

1. Készpénz — 
2. Magánkötvényekben 
3. 4°/o-os magyar koronajáradék — 
4. ,4°/o-os magyar földhitelintézeti zálog

levél— — — — 
5. 4%-os magyar földhitelintézeti szabá

lyozási és talaj javítási záloglevél — 
6. 1860. évi államsorsjegy 
7. 3%-os osztrák földhitelintézeti 1889. 

évi sorsjegy — — — — 
8. Gazdák biztosító szövetkezetében 

üzletrész __. — — — — — — — 
Összesen 

Alaptőke 

K 

192770 

320 
6144 

9600 

208835 

8942 
5197 

33 

85 

18 

Titkári 
nyugdíj

alap 

K f 

60152 

5700 
42600 

5800 

47 

114252 

5402 

42600 

4? 

99, 

14140 

194695 

2712 
53282 

36600 

101900 

200 

04, 

14; 

48002 99, 

66249 

2449 

10200 

53600 

Deák 
Ferencz-

alapítvány 

K 

27500 

27500 

27500 

27500 

Luczen-
bacher 

Pál-alapít-1 

vány 

K f 

10532 50 

Horváth 
Sándor-
alapítv. 

K 

16443 

10532 

194695 14 66249 48 27500 

10532 

32 

10500 

50 16443 98 

16443 

43 

16400 

10532 50 16443 98 

BUDAPEST, 1911. évi 

Bund Károly 
titkár. 



bíró alapítványok nyilvántartása. 

Wagner 
Károly-

alapítvány 

Gróf 
Tisza 
Lajos

alapítvány 

Bedő 
Albert

alapítvány 

Székes
fehérvári 
ismeretlen 
alapítvány 

Erzsébet 
királyné 

alapítvány 

Faragó B.-
alapítvány 

Altiszti 
segély-
alapitv. 

Jubi
leumi 
alapitv. 

Összesen 

K f K f K f K f K f K f K f K f K f 

49938 70 50741 45 40627 63 3104 59 23630 43 8253 36 364 46 4196 19 488256 09 

4209 

2200 

65 49 — 558 

400 

— 118 

400 

— 

1100 

1291 

300 

11 2083 

2200 

— 
320 

20153 
42600 
22000 

61 

56348 35 50790 45 41585 63 3622 59 23630 43 9353 36 1955 57 8479 19 573329 70 

2041 

2200 

92 
49 — 

372 62 372 62 1024 70 279 47 2049 41 20486 
5246 
2200 

42600 

72 
05 

4241 92 49 — 372 62 372 62 1024 70 279 47 2049 41 70532 77 

52106 43 50741 45 41213 01 3249 97 23630 43 8328 66 1676 10 6429 78 502796 93 

2306 43 90 
151 

45 613 01 149 97 30 43 28 
1000 

66 1376 10 2129 78 11963 
54433 

12 
81 

6000 — 6000 — 22200 — 200 — 400 — 6200 — 87800 — 

43200 — 44500 — 18400 - 2500 
400 — 

23200 — 1100 — 300 — 4300 — 347400 
400 — 

600 — 600 

200 

— 

52106 43 50741 45 41213 01 3249 97 23630 43 8328 66 | 1676 10 6429 78 502796 93 
Szaporodás 1910. évben 14540 84 

1 II II 

február hó 22-én 

Oaal Károly 
pénztáros. 



Tekintetes Igazgató-választmány 

6.144 K 85 f. 
5.700 . — . 

l i t i 4.209 . 65 
N C ~& i/i O W 

| * 49 • — 
tej "3 S 
^"3-° — » 
l ő 1.291 » 11 

2.083 

Az 1910. évi pénztári naplóból, valamint a számadások 
tételeit részletesen kimutató rovatkönyvből meggyőződtünk, hogy 
az egyesület pénztárának 

1910. évi bevétele 103.831 K 43 f. 
1910. évi kiadása . . . . . 103.831 „ 43 „ 

s az 1910. évi pénztári maradvány . . . . . . . . . . . . K — f. 
volt. 

A kiadások főösszegéből azonban: 
1. az általános alaptőke javára . . . . . . 
2. a titkári nyugdíjalap javára 
3. a „Wagner Károly"-alap javára 
4. a „Faragó Béla "-alap javára . . . . . . 
5. a „Bedő Albert"-alap javára II ^ ~ 5 5 8 

6. a székesfehérvári ismeretlen alap javáraj^ t>=g 118 
7. a Gróf Tisza Lajos-alap javára . . . 
8. a Luczenbacher Pál-alap javára 
9. az Altiszti segélyalap javára 

10. a Jubiláris alap javára . . . 
összesen... 20.153 K 61 f. 

adatott át az alapítványi számadásnak. 
A vagyoni állást az 1910. év végével lezárt számadás alapján 

következőnek találtuk: 
c) Készpénzben 1) 11.963 K 12 f. 
b) Alapító tagok magánkötvényeiben 2) 54.433 „ 81 » 
c) Értékpapírokban és pedig: 3 ) 

4°/o-os magyar koronajáradék — K 
4%-os magy. földh. záloglevél 87.800 „ 
4%-os magyar földh. szab. és 

talajjav. záloglevél 347.400 » 
1860. évi államsorsjegy 400 „ 
3 % osztr. földh. 1889. évi sorsj. 600 „ 
Gazdák bizt. szöv. üzletjegy 200 „ 436.400 K — f. 

d) Egyesületi székházba befektetett összeg . . . 388.330 „ 52 „ 
é) Leltári tárgyak értéke 31.920 „ 26 » 

/ ) A könyvtár értéke 25.084 „ 51 „ 
Összesen . . . . . . 948.132 K 22 f. 

i) Lásd E) vagyon szám a, 2) b, 3 ) c részeit. 



A zárszámadás eredményét a mellékelt kimutatások tün
tetik fel. 

Az A) alatt tárgyalt pénztári számadás szerint az előirányzott 
89.187 K bevétellel, illetve kiadással szemben 103.831 K 43 f. 
folyt be, illetve adatott k i ; a bevételi, illetve kiadási többlet tehát 
14.644 K 43 f. 

Az egyes bevételi rovatoknál mutatkozó nagyobb eltérések 
indokolására felemlítjük, hogy a II. rovaton mutatkozó hiány 
részben onnan származik, hogy a hátralékok nem folytak be, 
részben pedig onnan, hogy a kötvényben alapított tőke jelentékeny 
része készpénzben törlesztetett; az V. rovaton mutatkozó többlet 
tömegesebb előfizetésnek és megrendelésnek, a VI. rovaton mutat
kozó többlet a hirdetések nagyobb mennyiségének az ered
ménye, a VIII. rovaton mutatkozó többlet pedig a megnövekedett 
tőkék és a huzamosabb ideig elhelyezett pénzkészletek után szár
mazik. A XXVII . rovatnál a bevételi többletet a bizományban 
levő könyvek nagyobb kelendősége okozta. 

A kiadási rovatok közül a személyi járandóságoknál mutat
kozó megtakarítás főként onnan ered, hogy az egyik írnok fizetése 
(720 K) az V. rovatra vétetett át, mert az illető főként lapexpe-
diczióval van elfoglalva. 

Az alapokra vonatkozó túlkiadások a megfelelő bevételi 
rovatok alatt mutatkozó bevételi többlet ellentételei s onnan 
erednek, hogy ezen alapok tőkéi a mult évben szaporodván, 
kamatjövedelmük is több volt. A XXIII . rovaton mutatkozó túl-
kiadás onnan ered, hogy a letéti számadástól a ház tatarozására 
annak idején felvett kölcsönnek 8400 koronát kitevő maradéka 
a mult évben visszatéríttetvén, ezen a rovaton volt kiadásba helye
zendő. 

Az előirányzattal szemben folyó pénztári feleslegként, a X X V . 
rovaton előirányzott 258 K-val szemben 13287 K 80 f. mutat
kozott, amely összegből azonban csak 887 K 80 f. csatoltatott 
az alaptőkéhez, mert az igazgató-választmánynak 1910. évi decz. 
hó 10-én tartott ülésének határozatából a felesleg első sorban a 
letéti számadástól kölcsön vett összeg teljes visszatérítésére, másod
sorban a Jubiláris alapítvány és a Wagner Károly-alap dotálására 
s csak harmadsorban volt az alaptőke gyarapítására fordítandó. 
(Lásd kiadás B), X X V . rovaton.) 

Meggyőződtünk arról, hogy az EJ —c) alatt kimutatott érték
papírok a magyar földhitelintézetnél el vannak helyezve. 

Javasoljuk mindebből kifolyólag, hogy a számadók részére a 
felmentvényt megadni méltóztassék. 



Indítványozzuk továbbá, hogy mint behajthatatlan hátralékok 
a következő összegek írassanak le : 

I. Alapitó tagok : 
Tőke K Kamat K 

1. n. Gróf Keglevich István örök. 2 4 7 — 68-86 
2. n. Kutrovich István örök 320 - — 32-— 

II. Rendes tagok: 
Tagdíj K Tagdíj K 

1. n. Despót Dániel . . . 16-— 
2. n. Hrabovszky Kelem. 64 .— 
3. n .Jóny Ottó 32"— 
4. Karay Ernő 4 8 - — 
5. n. Kostialik István . . . 32-— 
6. n. Mezey Arthur . . . 16 — 

7. n. Peltzmann Adolf 16' 
8. Sengtschmid Fr.. . . 16-
9. n. Szelényi Tamás 16--

10. n. Szentpály Kálmán 16-
11. Szepsy Sándor . . . 28--
12. Vukovics Péter . . . 34--

III. Hirdetési díjak: 
1. Teszár Vilmos 5 K — f. 
2. Wosala Károly 4 K 40 f, 

Javasoljuk azonban, hogy az I. és II. alatt kimutatott összegek oly 
kikötéssel töröltessenek, hogy a megnevezett és még életben levő 
tagok egyszersmind a tagok sorából is töröltessenek; a kitüntetett 
összegekkel együtt természetesen az esetleg előirt perköltségek, 
valamint az 191 l-re eszközölt előírások is törlendők lesznek. 

Egyidejűleg van szerencsénk bemutatni az 1912. évi költség
vetés tervezetét, melynek minden egyes tételét a mult évi ered
mény s a tényleges állapot figyelembevételével állapítottuk meg. 



Az Országos Erdészeti Egyesület 1912. évi költségvetése. 

Tényleg Elő- Elő-
befolyt irányoz- irányoz-

B e v é t e l az 1910. tatott tatik 
évben 1911. évre 1912. évre 
K f K f K f 

A) R e n d e s b e v é t e l e k . 

I. Az egyesületi székházbérjövedelme 14144 13800 13980 
II. Az alapító tagok által kötelezvény

ben tett alapítványok kamatai .__ 2932 64 2800 — 2600 
III. A rendes tagok által fizetett tag

sági díjak . . . . . . . . 18320 90 18000 .— 18000 
IV. Az állam által adott segély_._ 6000 — 6000 6000 
V. Az egyesület állandó kiadmányai

nak jövedelmei: 
a) Erdészeti Lapok . . . . 6876 20 6500 — 6500 
b) Erdészeti Zsebnaptár _ _ _ _ _ _ _ _ 3482 — 3000 — 3400 
c) Erdészeti Rendeletek Tára 1290 50 100 — 100 
d) „Az Erdő" című lap után ___ 11826 13 10000 11000 

VI. Az egyesület közlönyében meg
jelenő hirdetések díjai 10928 04 7200 — 7200 — VII. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadmányok el
adásából befolyó jövedelmek 131 80 50 — 50 

VIII. Az alaptőke, valamint a folyó jö
vedelmekből begyűlt pénztári kész
letek kamatai _ _ _ _ _ __._ 6759 47 6500 — 6600 

IX. A Deák Ferencz-alapítványbevétele 1100 — 1100 — 1100 
X. A Wagner Károly-alapítvány be

vétele . _ _ _ _ _ 1992 — 1992 — 2084 
XI. A Gr. Tisza Lajos-alapítvány be

vétele . 2030 .— 2030 — 2030 
XII. A Bedő Albert-alapítvány bevétele 1608 — 1624 1648 . 

XIIl. Az Erzsébet királyné-alapítvány 
bevétele. _ 945 — 944 945 

XIV. A Luczenbacher Pál-alapítvány 
bevétele . 421 — 421 421 

XV. A Horváth Sándor-alapítvány be
vétele _ . . . . _ 655 — 655 655 

XVI. Faragó Béla-alapítványának bevé
tele 333 — 338 — 338 

Átvitel 91775 68 83054 84651 

1 

1 



• 
Tényleg 
befolyt 

Elő-
irányoz-

tatott 
911. évre 

Elő- 1 
irányoz-

tatik 
1912. évre B e v é t e l az 1910. 

évben 11 

Elő-
irányoz-

tatott 
911. évre 

Elő- 1 
irányoz-

tatik 
1912. évre 

K f K f K f 

Áttétel 91775 68j 83054 — 84651 — 

XVII. A titkári nyugdíjalap bevétele— 
XVIII. Az altiszti segélyalap » 

XIX. A jubiláris alapitvány 
XX. A székesfehérvári ismeretlen ala-

XXI. Postaköltség és más térítmények 
XXII. Megítélt és behajtott perköltségek 

XXIII. Egyéb bevételek 

B) Á t f u t ó b e v é t e l e k . 

XXIV. Új alapító tagok által készpénz
ben tett alapítványok és a 
kötelezvényben tett alapítványok 
törlesztésére befizetett összegek 

XXV. Az egyesület külön rendeltetéssel 
bíró alapítványainak növelésére 
vagy hasonló alap. alkotására tett 
adományok és a titkár hozzájáru
lása a nyugdíjalaphoz 

XXVI. Az egyesület által a szerzők ter
hére kiadott szakkönyvek és más 
iratok eladásából befolyó jöve-

2140 
14 
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A) R e n d e s k i a d á s o k . 
I. Személyi járandóságok: 

a) a titkár fizetése és pótléka 7200 K 
b) a segédtitkár fizetése r _ 1200 ,, 
c) a pénztáros fizetése 2000 
d) az írnokok fizetése . . . 1620 „ 
e) szolga és házmesteri fize

tés és kegydíj .— 1400 „ 
f) jutalmak és segélyek — 1200 >, 
II. Ügyviteli költségek: 
a) irodai és postaköltségek, 

nyomtatványok és táv
beszélő 5200 K — fül. 

b) ügyvédi költségek 600 „ — „ 
c) közgy. és uti költs. 1200 „ — « 

III. Leltári tárgyak beszerzésére 
IV. A könyvtár gyarapítására és szak

lapokra — . . . . . . . . . ._ . . . — 
V. Állandó kiadmányok költségei és 

pedig: 
1. Erdészeti Lapok: 

a) nyomtatási költ
ségei 12000 K — fül. 

b) expedíciója . . . 2500 „ — 
c) írói díja ... 3600 » — „ 
2. Erd. Zsebnaptár 

előállítási költ
sége ... . . . 3200 — » 

3. Erd. Rend. Tára 
előállítási költ
sége ... . . . 200 u — a 

4. Az „Erdő" ösz-
szes költségei 10500 „ — » 

VI. Az egyesület terhére kiadott nem 
állandó irodalmi kiadmányok költ
ségei 

VII. A székházat terhelő kiadások: 
a) állami adók... . _ 4200 K — fül. 
b) községi adó, ház-

bérkrajczár 1700 — » 
c) vízvezetéki illeték 675 

d) udvarvilág, és gáz
lángok javítása 970 „ — „ 

e) tűzkárbiztosítás 125 „ — 
f) ablaküveg „ 100 
g) javítások, tisztog. 
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VIII. Illetékegyenérték és az egyesületet 
mint ilyent terhelő adó 

IX. A Deák Ferencz-alapítvány iro
dalmi pályadíjai . . . ._ . . . 

X. Á Wagner Károly-alapítványból 
adandó segélyek ._ 

XI. A Oróf Tisza Lajos-alapítványból 
adandó segélyek ... 

XII. A Bedő Albert-alapítv.-ból adandó 
ösztöndíjak.- . . . . . . — — 

XIII. Az Erzsébet királyné-alapítványból 
adandó segélyek 

XIV. A Luczenbacher Pál-alapítványból 
adandó segélyek _. 

XV. A Horváth Sándor-alapítványból 
adandó jutalom 

XVI. A Faragó Béla-alapítv.-ból adandó 
segélyek 

XVII. A titkári nyugdijalapnak átadandó 
kamatok — .. . 

XVIII. Az altiszti segélyalapnak átadandó 
kamatok . . . 

XIX. A jubiláns alapnak átadandó ka
matok — ... 

XX. A székesfehérvári ismeretlen alap
nak átadandó kamatok 

XXI. Egyéb kiadások 

B) Á t f u t ó k i a d á s o k . 
XXII. A törzsvagyonhoz csatolandó új 

alapítványok és a kötelezvényben 
tett alapítványok beváltására fize
tett összegek ... ._ _ 

XXIII. Az egyesület külön rendeltetéssel 
bíró alapítványainak növelésére 
tett adományok és az ezen ala
pítványokhoz csatolandó egyéb 
összegek . . . ._ ._ — 

XXIV. Az egyesület által a szerzők ter
hére kiadott szakmunkák és iratok 
kiadási költségei 

XXV. A folyó bevételek feleslegéből a 
törzsvagyonhoz csatolandó összeg 

XXVI. Egyéb átfutó kiadások 
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Az 1911. évre előirányzott 90.894 K bevétellel és kiadással 
szemben az 1912. évre 92.955 K bevételt és kiadást irányoztunk 
elő, azaz 2061 K-val többet. 

Az egyes bevételi és kiadási rovatoknál előirányzott össze
gekre nézve, amelyek az 1911. évi költségvetéstől eltérnek, a követ
kezőket van szerencsénk felemlíteni: 

A bevételek közül az 1910. évi eredményhez képest emeltük 
az I., V. b), d) és VIII. rovatot, a X., XII., XIIL, X V I - X X . rova
tok emelése a meggyarapodott alapítványi tőkék utáni nagyobb 
kamatjövedelemnek felel meg. Leszállítottuk ellenben a II. rovatot, 
megfelelően a kötelezvényekben alapított tőkék befizetésének. 

A kiadási rovatok közül emelnünk kellett a várható szük
ségletnek megfelelően az V. 1 b), 2. és 4. rovatot, továbbá a 
VII. rovatot az esedékes ablaküvegbiztosítás miatt, mely tétel 
azonban a lakóktól apránként megtérül. Ellenben leszállítottuk a 
VIII. rovatot a tényleg fizetett összegnek megfelelő módon. 
Az alapítványi kamatok részbeni emelkedése a meggyarapodott 
tőkék folyománya, amelyek különben a megfelelő bevételi rovatok
kal azonosak. 

Pénztári feleslegként eszerint a X X V . (kiadási) rovaton 
688 K volt előirányozható. 

Budapesten, 1911 évi április hó 22-én. 

A számadás-vizsgáló bizottság: 

Szálai Ernő s. k., 

Balogh Ernő s. k., Barsy Richárd s. k., Térfi Béla s. k., 

Oruber Oyula s. k., Marsovszky Ede s. k. 

Az igazgató-választmány az 1910. évi zárszámadást és 1912. évi 
költségvetést változatlanul elfogadja és a közgyűlés elé terjesz
teni rendeli s a számadásvizsgáló bizottság által leírni javasolt 
összegeken kívül az időközben még behajthatatlannak bizonyult 
összegek közül Schauschek A.. . -nak 2" 15 K, Sztankovich Ador
jánnak 6 - 55 K, Márkus Bélának 4 - 75 K, Qötzschmann Gottfried-
nek 6'55 K-nát kitevő tartozását törli, nemkülönben n. Szimo-
nidesz Frigyes jogutódja: Szimonidesz Lászlónak 44 K kamatból 
és 102 K tőkéből, n. Szántó Zoltán örököseinek 22 K kamatból 
és 65 K tőkéből, Karlics Fülöpnek 32 - 60 K, n. Schwigut Ferencz-



nek 48 K, végül Teszár Vilmosnak 48 K tagdíjból álló tartozásait 
a törlendők sorába felveszi és ily értelemben tesz előterjesztést a 
közgyűlésnek. 

VI. Segédtitkár bemutatja a f. évben tartandó közgyűlésre 
vonatkozó meghivó-tervezetet. Az igazgató-választmány a tervezet 
értelmében a közgyűlés időpontját és tárgysorozatát megállapítván 
elhatározza, hogy az egyesület a f. évi rendes közgyűlését deczem
ber hó 17-én d. e. 10 órakor Budapesten tartja meg s felhívja a 
titkári hivatalt a meghívó közzétételére. 

VII. Segédtitkár javasolja, hogy a „Deák Ferencz" alapitvány 
1912. évi kamatai hasonlóképpen a mult évben követett eljáráshoz 
további rendelkezésig letétbe helyeztessenek, mert ezidőszerint 
is több pályadíj van függőben. 

Az igazgató-választmány elhatározta, hogy a „Deák Ferencz" 
alapítvány 1912. évi kamatainak letétbe helyezése iránt a köz
gyűlésnek előterjesztést tesz. 

VIII. Segédtitkár jelenti, hogy az osztrák birodalmi erdészeti 
egyesület elnöksége átiratban mondott meleghangú köszönetet az 
Országos Erdészeti Egyesületnek az osztrák erdészek magyar
országi tanulmányutjának rendezésénél tanúsított közreműködéséért. 

Az átirat magyar nyelvre fordítva a következőképen szól. 
Mélyen tisztelt Elnökség! 
Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület ezidei tanulmányutjával elérte 

azt a czélját, melylyel az egyesület igazgatósága már régóta foglalkozott: eljött 
Magyarországot meglátogatni és egy gondosan összeállított útiterv keretében, 
kiváló szakférfiak vezetése mellett egész halom tanulságos erdészeti ismeretet 
gyűjteni, majd pedig egy előttünk eddig ismeretlen világ különleges természeti kin
cseit élvezni. 

Hogy pedig ez a tanulmányút egyáltalában megtartható volt és annyira 
sikerült, legnagyobbrészt az Országos Erdészeti Egyesület szívélyes közreműkö
désének köszönhetjük. 

Az a barátságos fogadtatás, melyben az Egyesület budapesti tartózkodásunk 
alkalmával részesített, az a szívélyes vendéglátás, melyben részünk volt, az a 
figyelmes kalauzolás, melylyel az Egyesületnek több tagja nemcsak budapesti 
tartózkodásunk, hanem az egész tanulmányút lefolyása alatt bennünket kisegített, 
a kitűnően összeállított „tanulmányúd leírás", melynek lépten-nyomon hasznát 
vehettük, az utiprogrammunk körültekintő összeállítása és szabatos kivitele mind 
igen nagy mérvben járultak hozzá a tanulmányút sikeréhez s minden egyes 
résztvevő tagtársunkban azt az érzést keltették, hogy nem idegenben, hanem 
jóbarátok között időznek. 



A tanulmányút tartama alatt tagtársaink részéről több izben hangoztatott 
kívánsághoz, hogy — bárha nekünk?is módunkban állhatna magyar szaktársainkat 
minálunk vendégül láthatni — alulirott elnökség legmelegebb óhajával járul hozzá. 

A szivből jövő köszönetet, melylyel az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egye
sület a magyar testvéregyesületnek adózik, megfelelőbben nem tolmácsolhatjuk, 
mint azon kívánságunk kifejezésével, hogy a magyar Országos Erdészeti Egyesület 
minden időben fejlődjék, gyarapodjék és virágozzék! 

Wien, 1911. évi október hó 28. 
Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület 

elnöksége nevében 

Auersperg herczeg s. k. 

Az igazgató-választmány a köszönőiratot elismeréssel fogadja 
s elhatározza, hogy egyesületünk az Osztrák Birodalmi Erdészeti 
Egyesületnek meghívását és jó kívánságait átiratilag megköszönve 
kifejezést ad abbeli reményének is, hogy a jövőben kínálkozható 
alkalmat az ausztriai szaktársak látogatásának viszonzására örömmel 
fogja felhasználni. 

Ezzel kapcsolatban Csik Imre választmányi tag emelkedett 
szólásra. Előadja, hogy mint szemtanú volt alkalma arról meg
győződni, hogy a felolvasott meleghangú köszönet nem csupán 
udvariassági tény, hanem szivből eredő őszinte kifejezése az osztrák 
szaktársak érzelmeinek. Előadja továbbá, hogy a tanulmányút elejétől 
végig kifogástalanul folyt le, szakavatottsággal volt rendelkezve 
ugy, hogy nem csupán a rendezés körül tanúsított figyelem és 
gondossággal sikerült jó barátokat szereznünk, hanem a tanul
mányút erkölcsi részét illetőleg tiszteletet szereztünk a magyar 
erdészeti szaknak. 

Hogy pedig minden oly jól sikerült, ebben nagy része van 
az egyesületi titkárnak, Bund Károlynak, aki fáradságot nem 
ismerve, egészségét koczkáztatva, a tanulmányút sikere érdekében 
minden lehetőt elkövetett. 

Indítványozza, hogy az egyesület Bund Károly titkárnak ezen 
elismerésre méltó fokozott munkásságáért jegyzőkönyvi köszönetet 
és 1000 korona jutalmat szavazzon meg. 

Az igazgató-választmány Csik Imre választmányi tag előadását 
örömmel vette tudomásul s egyhangú hozzájárulással elhatározta, 
hogy Bund Károly titkárnak eredményes, fokozott munkásságáért 



jegyzőkönyvi köszönetet szavaz, s egyben a folyó évi jövedelem 
terhére 1000 (egyezer) korona jutalomban részesiti. 

IX. Segédtitkár bemutatja a bányászati és erdészeti főiskola 
segélyző egyesületének levelét, melylyel az Országos Erdészeti 
Egyesületnek a „Mensa Academica" részére megszavazott ado
mányért köszönetet mond. 

Tudomásul szolgál. 
X . Segédtitkár előadja, hogy a Pesti Napló szerkesztősége 

boldogult elnökünk, Bánffy Dezső báró felállítandó szobrára gyűj
tést indított s egy gyüjtőivet az egyesület részére is megküldött. 

Miután a titkárság ugy van értesülve, hogy több más oldalról 
is gyűjtést indítottak, javasolja, hogy az adományozás kérdésével 
a választmány érdemileg mindaddig ne foglalkozzék, mig a meg
indított gyűjtések mibenlétéről további tájékozás nem lesz szerezhető. 

Az igazgató-választmány a javaslatot elfogadja s elhatározza, 
hogy az ügy érdemi tárgyalását akkor teljesiti, amikor a meg
indított gyűjtésekről a választmány tájékozva lehet s elvárja eziránt 
annak idején az elnökség megfelelő előterjesztését. 

XI . Segédtitkár előadja, hogy a mult évben tartott rendes közgyűlés 
alkalmával Jákói Géza választmányi tag aziránt szólalt fel, hogy az 
előző évi zárszámadás és a következő évre szóló költségvetés, majd 
pedig a titkári jelentés a közgyűlést megelőzőleg küldessék szét az 
egyesületi tagoknak, hogy a hozzászólás lehetősége megkönnyittes-
sék. Az egyesület titkára még a közgyűlés alkalmával tett felszólalás 
után nyomban felvilágosította Jákói Géza választmányi tagot arról, 
hogy az előző évi zárszámadás és a következő évi költségvetés
nek szétküldése jóval a közgyűlés előtt mindenkor megtörténik 
s igy a tagoknak módjukban áll azt beható tanulmány tárgyává 
tenni; a titkári jelentés előzetes szétküldésére nézve azt válaszolta, 
hogy a maga részéről ezt egyrészről szükségtelennek tartja, más
részről az előzetes szétküldésnek fizikai akadályai vannak, mind
amellett erre nézve előterjesztést fog tenni az igazgató-választ
mánynak. 

Segédtitkár javasolja, hogy miután a titkári jelentés tárgya 
azonos az illető évi választmányi üléseken tárgyalás alá került 
ügyekkel, amely ügyekről a t. tagok a választmányi ülés jegyző
könyvének közreadása folytán közvetlenül a közgyűlést megelőző 



választmányi ülésen történtek kivételével kellőleg tájékozva lehet
nek — a titkári jelentés előzetes szétküldése egyrészről szükség
telen, másrészről pedig miután a közgyűlést megelőző napon tar
tani szokott választmányi ülésen történteket az előzetes szétküldés 
esetén nem lehetne a titkári jelentésbe befoglalni, a titkári jelentés 
nem nyújtaná teljes képét az egyesület egész évi működésének, — 
az eddigi eljárás fentartása határoztassék el. 

Az igazgató-választmány a javaslatot elfogadván, elhatározta, 
hogy a titkári jelentés szétküldésére, illetve közreadására nézve 
az eddigi gyakorlatot kívánja fentartani. 

Ezzel kapcsolatban Jákói Géza választmányi tag kijelenti, hogy fel
szólalását ezidőszerint már maga sem kívánja megtörténtnek tekinteni. 

XII. Segédtitkár jelenti, hogy az igazgató-választmány 1908. 
évi június 24-én hozott határozatából kifolyólag Biró Zoltán 
egyesületi r. tagnak hazánk erdészeti viszonyait tárgyaló mű kiadása 
iránt 1906. évben tett indítványa a folyó évben újból tárgyalandó. 

Ezen indítvány annak idején kiadatott egy bizottságnak, mely 
elvben az indítvány elfogadását javasolta, a kivitel részleteire való 
tekintettel ellenben azon az állásponton volt, hogy ilyen természetű 
leiró műnek szerkesztése és kiadása függőben tartassák. 

Miután e tekintetben az igazgató-választmány legutóbbi hatá
rozata óta a viszonyok nem változtak, segédtitkár javasolja, hogy az 
indítvány érdemileg alkalmasabb időpontban vétessék tárgyalás alá 
s addig a titkári hivatal által tartassák nyilván. 

Az igazgató-választmány a javaslatot elfogadván, elhatározza, 
hogy az indítvány érdemi tárgyalását alkalmasabb időre halasztja 
s a titkári hivatalt az indítvány nyilvántartására hivja fel. 

XIII. Segédtitkár bemutatja a Magyar Gazdaszövetség átiratát, 
mellyyel a szövetség által megindított szocziális irányú munkásságba 
a falun működő erdészeket is bevonni óhajtaná. 

Horváth Sándor II. alelnök kívánatosnak tartja, hogy előbb 
legalább nagyjából körvonaloztassék a Magyar Gazdaszövetségnek 
ezirányu törekvése, mert csak ezután lesz módunkban a kérelemmel 
érdemileg foglalkozni. 

Segédtitkár erre bemutatja a Magyar Gazdaszövetség titkárá
nak az egyesület titkárához intézett felvilágosító sorait, mely szerint 
szándékában van a Magyar Gazdaszövetségnek, hogy egy a 



szocziális kérdésekkel foglalkozó erdész szakférfiút felkér arra, hogy 
tájékoztató füzetet írjon az erdész szocziális feladatairól s ezt az 
„Erdészeti Lapok"-hoz mellékelve annak idején minden magyar
országi erdész számára megküldené, teret nyitna ú g y a „Magyar 
Gazdák Szemléje" mint a „Szövetkezés"-ben azon erdészek részére, 
kik szocziális irányú czikkeket volnának hajlandók irni, vidéki 
szocziális irányú kurzusokat rendezne az egyesületünk segéd-
kezése esetén, végül amenyiben egyesületük a szocziálpolitikának 
az erdészeti tanintézeteken leendő tanítása iránt felterjesztést intézne 
a földmivelésügyi kormányhoz, ugy hasonló felterjesztéssel élne a 
Magyar Gazdaszövetség is. 

Segédtitkár javasolja, hogy tekintettel a kérdés fontosságára, 
a kérelem egy bizottságnak adassék ki. Az igazgató-választmány, 
dr. Bedő Albert I. alelnök ajánlatára az átiratot véleményadás 
végett Havas József elnöklete alatt, Nagy Károly, Kaán Károly 
vál. tagokból és az egyesületi titkárból álló bizottságnak adja ki. 

XIV. Mármaros vármegye törvényhatóságának a m. kir. föld
mivelésügyi minisztériumhoz az erdőőrzés államosítása ügyében 
tett felterjesztését az igazgató-választmány dr. Bedő Albert I. al
elnök ajánlatára Lászlóffy Gábor elnöklete alatt Marosi Ferencz, 
P e c h Kálmán vál. tagokból és az egyesület titkárából álló bizottság
nak adja ki. 

X V . A Magyar Mérnök- és Épitész-Egyletnek a kormány 
tagjaihoz uj minősítési törvény alkotása iránt benyújtani szándé
kolt emlékiratát az igazgató-választmány dr. Bedő Albert I. alelnök 
ajánlatára véleményezés végett Tomcsányi Gyula elnöklete alatt 
Vadas Jenő, Csik Imre választmányi tagokból és az egyesület 
titkárából álló bizottságnak adja ki. 

XVI . Segédtitkár bejelenti, hogy a nemzetközi erdészeti biblio
gráfia magyar részének feldolgozását a m. kir. központi erdészeti 
kísérleti állomás vállalta s igy az egyesület részéről megajánlott 
hozzájárulás 400 koronát kitevő első esedékes részletének folyó
sítása akadályokba nem ütközik. 

Tudomásul szolgál. 
XVII . A tudományegyetemi növénykert és növénytani intézet 

igazgatója azzal a kéréssel fordult az egyesülethez, hogy az amerikai 
Egyesült-Államokban kiadni szándékolt „TheBradley Bibliography" 



czimü művet az egyesületi könyvtár részére szerezze be, mert a mű 
a tervezet szerint főként erdészeti vonatkozású tárgyakat érint. 

Segédtitkár tekintettel a műnek rendkívül magas árára (492 kor.), 
nehogy az egyesület könyvbeszerző képessége más könyvek rová
sára megbénittassék, javasolja, hogy a mű beszerzése mellőztessék. 

Tuzson János, Oaul Károly választmányi tagoknak, Horváth Sán
dor II. alelnöknek a megvásárlást ajánló és dr. Bedő Albert I. al
elnöknek a költségfedezetre vonatkozó hozzászólása után az igaz
gató-választmány a műnek beszerzését elvileg elhatározta, a kérdés 
pénzügyi részének rendezését illetőleg pedig ugy határoz, hogy 
amennyiben a beszerzés a jövő évi költségvetés terhére foganato-
sitható nem lenne, a mű beszerzésére nézve a következő költség
vetés keretében történjék gondoskodás. 

XVIII . A „Betegsegélyző Pénztárakat Fentartó Vállalatok 
Országos Szövetségéinek az egyesülethez intézett ama kérelmére, 
hogy egyesületünk alapitó tagként lépjen be, az igazgató-választ
mány elhatározza, hogy a szövetségbe nem lép be, mert beteg-
segélyző pénztárt nem tart fenn. 

X I X . Segédtitkár bemutatja a budapesti m. kir. bányakapitány
ságnak hivatalosan közölt ama határozati javaslatát, mely szerint 
a budapesti V-ik kerületet s igy az egyesületi székház területét 
is besorozta a városligeti artézi kút gyógyvize számára megálla
pított védőterület közé. 

A bányakapitányság határozati javaslata az egyesületi székház 
okmányai közé helyezendő és tudomásul szolgál. 

X X . Kaán Károly választmányi tag indítványozza, hogy az 
egyesületi nagyterem: olvasószoba, a kisterem társalgó gyanánt 
minden pénteken délután 4—8-ig az egyesület tagjainak rendel
kezésére bocsáttassák. 

Az igazgató-választmány a fenti indítvány értelmében hatá
rozott s az egyesületi nagy- és kistermet minden pénteken délután 
4—8-ig már f. hó 10-től kezdődőleg az egyesületi tagok rendel
kezésére bocsátja s megbízza a titkárságot a további megfelelő 
intézkedések teljesítésével. 

X X I . Horváth Sándor II. alelnök indítványozza, hogy az egye
sület felterjesztéssel forduljon a földmivelésügyi m. kir. miniszterhez 
aziránt, hogy utasítsa az erdészeti tisztviselőket arra, hogy a faeladási: 



eredményeket egyesületünknek minden egyes alkalommal jelentsék 
be ; az egyesület pedig a beküldött jelentésekből átnézetes ki
mutatásokat készítve, az „Erdészeti Lapok"-ban a faeladási ered
ményeket rendszeresen közölje, miáltal igen értékes adatok birto
kába fogunk jutni. 

Az indítvány elfogadtatván, az igazgató-választmány felhívja 
a titkárságot a felterjesztés megszövegezésére. 

XXII . Alapitó tagként felvétetik: Tallián Béla v. b. t. t. föld
birtokos, 500 koronát kitevő készpénzalapitványnyal, aj. Horváth 
Sándor II. alelnök, továbbá rendes tagokként felvétetnek: Weisz 
Leó főiskolai hallgató, aj. Bund Károly, Erlicz János erdőmérnök
gyakornok, aj. Bointner Gyula és Dimitrievics György. 

K. m. f. 
Dr. Bedő Albert s. k. 

I. alelnök. 
Hitelesítésül: 

Tomcsányi Qyula s. k. 
vál. tag. 

III. 

Értesítés. 

Az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület Igazgató-választmánya 
folyó hó 4-én tartott ülésén Kaán Károly választmányi tag 
indítványára elhatározta, h o g y az egyesületi nagytermet 
olvasó-, a kistermet társalgó gyanán t minden pénteken 
d. u. 4 — 8 - i g a t. tagok rendelkezésére bocsátja. 

Budapest , 1 9 1 1 . évi november hó. 

A titkári hivatal. 

Czillinger János s. k. 
segédtitkár. 

Téglás Károly s. k. 
vál. tag. 

ú£ ú£ 



IRODALOM. 
Lapszemle. 

Erdészeti Kísérletek. 1911. évi 1—2. füzet. Az „Erdészeti 
Kísérletek" legutolsó száma a következő czikkeket tartalmazza. 

Blattny Tibor : A szelidgesztenye elterjedési és tenyészeti 
viszonyai a Magyar Állam területén. 

Blattny czikkében részletesen tárgyalja a szelidgesztenye hazat 
elterjedését, még pedig ugy az őshonos termőhelyein, mint a mes
terséges telepeken. Rámutat elsősorban arra, hogy a szelidgesztenye 
jelentőségét a magyar erdészet mindig ismerte és egyes kiváló 
szakférfiaink, mint pl. Illés Nándor és Tomcsányi Gusztáv értékes 
czikkekben fejtegették annak erdőgazdasági szerepét. Áttér azután 
a szelidgesztenye őshonosságának sokat vitatott kérdésére, amely
ben ő az európai, nevezetesen a balkáni őshonosság mellett foglal 
állást, oly értelemben, hogy az őshonos termőhelyek északi határát 
Horvátországban a varasd-verőcze-pozsega-boszna-gradiskai vonalon 
keresi. Hazai őstermőhelyén a tenyészeti övnek átlagos magassága 
240—540 m-ig terjed, a maximális határt a Sljeme hegység Bresz-
tovec nevü erdejében éri el (X - 33° 3 7 ' ; cp = 45° 53'), ahol déli 
kitettség mellett 740 m-ig hatol fel. 

Részletesen tárgyalja azután a hazánk egyes vidékei szerint 
a szelidgesztenyések jelenlegi — mesterségesen előidézett — tér
foglalását, amelynek alapjait már a régi rómaiak vetették meg, 
legalább erre mutat az a körülmény, hogy hajdani római telepek 
közelében nagyobb tömegben lép fel a gesztenyeerdő. Legfonto
sabb termőhelyei tul a Dunán Zala, Vas, Sopron és Baranya 
megyékbe esnek, kisebb mennyiségben található Nagymaroson is. 
A többi hazai termőhely — amelyek közül Nagybánya és Malornviz 
kiemelendő — a czikk végén levő enumeráczióban van felsorolva. 

Blattny felemlíti a szelidgesztenye ellenségeit is, amelyek közül 
legfontosabb a fagy. Rovarkároktól csak alárendelt mértékben 
szenved, betegség sem nagyon bántja. (A Diaporthe parasitica Murill. 
amely Amerikában nagy kárt okozott, eddig nálunk u. 1. nem 
lépett fel.) 

Áttér még a talaj és éghajlat iránti igényeire. 
Blattny szerint nem válogatós a talajban a gesztenye, de leg-



inkább szereti a laza, agyagos talajt, elsősorban a szilikáttalajokat, 
de a meszes agyagtalajban is jól tenyészik. 

Az alföldi homokon, valamint az ország keleti részeiben tett 
tenyésztési kisérletek nem mutattak biztató eredményt és Blattny 
szerint nincs is kilátás arra, hogy — egy-két hely kivételével — 
ezekben a részekben szerephez juthasson a gesztenye. 

A fagy ellen a gesztenye nagyon érzékeny és ezért hazánk 
kontinentális, szélsőségekben bővelkedő klímája sok helyen útját 
is állja a gesztenye tenyészetének. Megkisérlették a Castanea 
japonica telepítését, amely állítólag nagyobb hideget is elbírna, 
de eddig siker nélkül. 

A gesztenyefa hatalmas méreteket és nagy kort képes elérni, 
amiről hazánk egyes régi gesztenyefái is tanúskodnak. 

A czikk befejezéséül a felhasznált gazdag irodalmat sorolja 
fel Blattny és a szelidgesztenye magyarországi termőhelyeinek 
betüsoros jegyzékét. 

Utóbbihoz hozzáfűzöm, hogy Selmeczbányán a főiskola erdejé
ben (Breznyik pihenő alatt) is áll egynehány, jelenleg körülbelül 
15 éves példány és a szabédi (Mezőség) kísérleti telepen is van 
körülbelül 8 éves ültetés, amely eddig kielégítő fejlődést mutat. 

A következő czikkben Volfinau Qyula közli a királyhalmi 
külső kísérleti állomáson 1899 óta gyűjtött növénytenyészeti meg
figyelések 10 évi sorozatát. A megfigyelések a lombfakadás, virág-
nyílás, magérés és lombhullás beállásának feljegyzéséből állanak, 
amelyeknek 10 évi sorozatát Volfinau táblázatos kimutatásban és 
átnézetes grafikonban is tárgyalja, magyarázatul fűzvén hozzá, hogy 
az időjárás mily hátráltató vagy siettető befolyással van a növények 
tenyészetének megnyilvánulására. 

A közölt adatok annál értékesebbek, mivel mindvégig ugyan
attól a megfigyelőtől — Teodorovits m. kir. erdőtanácsostól — 
erednek, tehát az egyéni felfogás különbözőségéből fakadó eltérések 
ki vannak küszöbölve, továbbá jórészben ugyanazokra a fákra 
vagy facsoportokra vonatkoznak. 

Igy is feltűnő nagy ingadozások mutatkoznak, ugyanaz az 
élettani folyamat sokszor 3—4 héttel, sőt néha két teljes hónappal 
eltérő időben állott be. 



Hasonló megfigyelésekkel minden erdészeti kísérleti állomás 
foglalkozik; ujabban Cholnoky Jenő egyet, tanár kezdeményezésére 
az egész Alföld megfigyelő hálózattal lett bevonva, amelynek 
adatai érdekesen fogják megvilágítani kontinentális klimánk kölcsön
hatását a növényzet fejlődésének menetére. 

A „Kisebb Közlések" alatt Kintses József híjjá fel a figyelmet 
a veres és fekete mókus fajazonosságának kérdésére, továbbá 
röviden tárgyalva van Bolyai Farkas csonka erdészeti munkája 
1828-ból, amelyet Kintses József m. kir. erdőtanácsos adott ki. 

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják le. 

Az Egyesült-Államok védekezése az erdei tüzek ellen. 
A közelmúltban gyakrabban előfordult erdei tüzesetek arra birták 
az északamerikai Egyesült-Államok egyes, különösen veszélyeztetett 
államait, hogy karöltve munkálkodjanak a lassanként már országos 
csapásként fellépő tüzveszedelem elhárításán. 

Amint az „American Forestry" f. évi október havi számában 
olvassuk, különösen sokat szenved Montana, Idaho, Oregon és 
Kalifornia, hol az év bizonyos szakában tartós szárazság szokott 
uralkodni s ilyenkor a legnagyobb elővigyázat mellett sem sikerül 
a tűzvész keletkezését megakadályozni. 

A bajok orvoslásánál két főelvből indultak ki. Először a 
lehetőséghez képest minden óvóintézkedést megtenni arra nézve, 
hogy tüzeset ne is keletkezhessen, másodszor, ha a tüzeset kelet
kezését meggátolni már nem is sikerült, legalább azon igyekeznek, 
hogy a tüzeset a lehető leggyorsabban jusson a környék tudomására. 

A mozgalom megindult s úgyszólván az egész társadalmat 

magával ragadta. 
Az óvóintézkedések legfontosabbika a tűzoltási terv, ami úgy

szólván kiegészítő része a gazdasági üzemtervnek. A kincstári 
(national forests) erdők már mind el vannak látva ilyen tervekkel. 
Meg van jelölve ebben a faállománynak legnagyobb értéket kép
viselő része; az eddigi tapasztalatok felhasználásával meg van 
állapítva, hogy mely erdőrészek képezik kitettségüknél, látogatott
ságuknál stb. fogva a tűzfészkeket; a szomszédos erdőbirtokosokkal 
egyetértőleg meg van állapítva a tüzőrjárat rendes vonala, meg 
van előre állapítva, hogy tüz esetén honnan lehet legkönnyebben 
tűzoltó munkásokat szerezni; fel vannak tüntetve benne a ki-



magasló helyeken berendezett kilátóállomások s ugyancsak az 
egyes távoleső helyeken külön e czélra berendezett tüzőri telepek, 
hol állandóan kellő számú igásló, hátasló, tüzoltószerszámok van
nak elhelyezve. Be van rajzolva a tervbe ezenkívül a telefon- és 
az ut- és ösvényhálózat is. 

Nem lesz érdektelen egyidejűleg közölnünk azt a kimutatást, 
mely a kincstári erdőkben 1906—1910. évek alatt előfordult tüz
esetek számát és keletkezését és %>-os megoszlását tünteti fel: 

A tüzesetek 1906. 1967. 1908. 19 r 9. 1910. Átlag 
kelekezésének é v i t ű z e s e t e k 

oka száma °/o-a száma ",u-a száma °/o-a száma °/o-a száma °,'o-a számi °/o-a 

Vasúti gőzgép 303 267 273 20-1 603 22'1 1186 37-8 1704 32-8 4069 30 0 
Villámcsapás 261 23'0 176 13-0 555 20'3 294 9'4 724 14-0 2010 14-8 
Gyújtogatás 24 2-1 19 1-4 102 3-7 97 3T 302 5'8 544 4'0 
Gazégetés ... 15 1-3 34 2-5 68 2-5 181 5'8 307 5-8 605 4'5 
Tanyázok . . . 312 27"5 361 26-7 493 18-1 431 13-7 688 132 2285 16'9 
Gőzfürészek — — 65 4-8 5 0"2 38 V2 51 1-0 159 12 
Ismeretlen . . . 196 17-3 367 27-1 263 9"7 758 24-1 1184 22-8 2768 20-4 
Vegyes 22 2-1 60 4-4 639 23"4 153 4 9 241 4'6 1115 8"2 

Összesen ... 1133 — 1355 — 2728 — 3138 — 5201 — 13555 — 

Mint látjuk, a tüz keletkezésének oka tehát igen sok esetben 
a vasuti gőzös; erre való tekintettel szigorú intézkedéseket 
léptettek életbe szikrafogó alkalmazása, olaj-fütőanyag hasz
nálata, védőpászta létesítése és vasuti őrjáratok kiküldése iránt. 
A villámcsapás okozta tüzesetek száma is tekintélyes; sajátszerű, 
hogy ezek igen sok esetben évről-évre ugyanazon hegyoldalon, 
hegycsúcson ismétlődnek. Igy pl. egy ilyen kevés esővel jelentkező 
úgynevezett száraz vihar a „Rainier" erdőrészben 1911. évi július 
14-én 2 0 helyen gyújtotta meg az erdőt, de következetesen csak 
egy bizonyos övben, melyet tüzőrök már jól ismernek és szem
mel tartanak. Sikerült is a 20 eset közül 19-et idejében elfojtani, 
ellenben a 20-ik már nagyobb területen károsított. íme a tapasz
talatok felhasználásával, kellő őrző személyzet alkalmazása mellett, 
a villámgyujtotta tüzek számát is lehet apasztani. 

A gyújtogatok ellen ugy a hatóságok, mint maga a társadalom 
egyaránt küzd. A gazégetés, gallyégetés, az elkorhadt, kiszáradt 
fáknak a kihasználás alkalmával való ledöntése kötelező; termé
szetesen az égetés csak bizonyos veszélytelen időszakban van 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Egyesületi é let . Mint az „Egyesületi közlemények" rovatában 
olvassuk, az igazgató-választmány Kaán Károly választmányi tag 
indítványára elhatározta, hogy az egyesület helyiségeit minden 
pénteken délután a t. tagtársak rendelkezésére bocsátja. 

Örömmel adhatunk róla számot, hogy az első alkalommal 
f. hó 10-én tagtársaink szép számmal keresték fel egyesületünk 
helyiségeit, ami élénk tanúságtétele annak, hogy az indítvány 
nemcsak életképes, hanem mindanyiunk részéről szükséget pótlónak 
ismertetett el. Megjelentek mintegy 20-an, közöttük dr. Bedő 
Albert és Horváth Sándor alelnökök is. Dr. Bedő Albert átérezve 
a pillanat fontosságát, megragadta az alkalmat, hogy hangsúlyozza 
a törekvés jelentőségteljes voltát, rámutatván arra, hogy fölötte 
nagy horderejűnek tartja ezt a társulást, mely az eszmék tisztázására, 
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megengedve. Az erdőben tanyázok által okozott tüzek igen nagy 
százalékkal szerepelnek. Ezen is leginkább társadalmi uton vélnek 
segíthetni. 

Az erdőtisztek maguk vezetik a társadalmi mozgalmat. Felkérik 
a befolyásos egyéneket, erdőbirtokosokat, hogy a tüzrendészeti 
szabályokat, intézkedéseket a közjó érdekében minden alkalommal 
hozzák a nagyközönség, illetve hozzátartozóik tudomására s lelke
sítsék a lakosságot az öntudatos összműködésre. 

Végül igen nagy súlyt helyeznek a tüzválasztó vonalként szol
gáló utak és ösvények kiépítésére, nemkülönben a telefonhálózatnak 
a lehetőséghez képest való kiterjesztésére. 

Megjegyzendő, hogy a legutóbbi nagy tűzvész alkalmával a 
katonaság kiváló szolgálatokat teljesített; másrészt a katonai körök 
azt tapasztalták, hogy a katonaságnak ilyen alkalmakkor való kiren
delése katonai kiképzés szempontjából rendkívül tanulságos, pótolja 
a költséges gyakorlatozást s emellett előmozdítja a katonaság és 
polgárság között igen gyakran hiányzó kölcsönös megértést és jó 
viszonyt. 

ú4 cl? t2t 



az összetartozás érzésének emelésére kiválóan alkalmas s amelynek 
az erdészeti közügyek intézésére nézve is meglesz a maga jó 
hatása. Kívánja, hogy a szépen megindult mozgalom minél mélyebb 
alapokat nyerjen s a közjó érdekében állandósuljon. 

Az egyesület részére járó összes szaklapok, tudományos folyó
iratok kihelyeztetvén, egyes szaktársaink az olvasásban merül
tek el, mig egyesek az alkalmi kérdések mérlegelésével, igen 
érdekes vitában vettek részt. 

Huszonötéves találkozó. Az erdészeti akadémiát 
1886. évben végzett szaktársak az idei erdészeti közgyűlés
sel kapcsola tosan f. évi deczember h ó 16-án, este 8 órakor 
Budapes ten Schuller é t termében (Váczi-körut és Alkotmány-
utcza sarkán) találkoznak. Részvételről értesítést kér Lágler 
Gyula , Visegrád (Pest megye). 

Az erdőőrök és erdőszolgák kötelező biztosítása. Csak 
nem rég közöltük a földmivelésügyi miniszter határozatát, amely 
szerint az erdőőrök és erdőszolgák a gazdasági cseléd fogalma 
alá esnek. Akkor kételyeinket fejeztük ki ezen álláspont helyes
ségével szemben. Most a miniszternek egy ujabb 1911. évi 40375. sz. 
alatt kelt határozatáról adhatunk hirt, amely ezen a felfogáson 
változtat, mindamellett nem állapítja meg minden félreértést elkerü
lendő kellő részletességgel, hogy kik azok az erdőőrök, erdő
védek és erdőszolgák, akik szolgálati szempontból külön törvé
nyes szabályoknak vannak alávetve. 

Előzményül a rendelet keletkezéséhez az a felmerült kérdés 
szolgált, vájjon az erdőőrök és erdőszolgák mennyiben veendők 
mint gazdasági cselédek a gazdasági cselédsegélypénztárba való 
felvétel czéljából az összeírásnál figyelembe. A rendelet lényeges 
része a következő: 

„Az 1900. évi XVI . t.-cz. 8. §-ában körülirt kötelező biztosítás 
alá csak azon erdőőrök, erdővédek és erdőszolgák esnek, akik 
valamely magánegyén javára szerződésileg megállapított bér mellett 
legalább egy hónapon át folytonos szolgálatokat teljesítenek és 
ennélfogva a gazdasági cselédnek az 1907. évi X L V . t.-cz. 1. §-ában 
meghatározott fogalma alá sorolandók. Azon erdőőrök (erdővédek) 
és erdőszolgák pedig, akik szolgálati szempontokból külön tör-



vényes szabályoknak vannak alávetve, nem tartoznak az 1900. évi 
XVI . t.-cz. alá és ezen okból a gazdasági cselédeknek összeírásánál 
figyelmen kívül hagyandók." Sz. F. 

Erdőkihasználási érdek és a közutak. A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter 1910. évi 76817. sz. a. a következő elvi 
kijelentést teszi: 

Az erdők kihasználásának fokozottabb biztosítása — kisebb 
közforgalom mellett — nem elegendő ok arra, hogy valamely 
közút a jellegének megfelelő osztálynál magasabb közúti osztályba 
soroltassék. 

Indokolásul pedig ezeket hozza fel: 
A vármegye törvényhatósági bizottságának azon véghatároza

tát, melylyel kimondotta, hogy Sz. és K. községek közt uj községi 
köz'ekedési közút létesítését szükségesnek nem tartja, illetőleg K. 
J. k—i lakos erre vonatkozó kérelmét nem teljesiti, K. J. feleb-
bezésére felülbíráltam s ehhez képest azt indokain kivül azon ok
ból is helybenhagyom, mert egyrészt a kérdéses útnak K-tól 
K-ig terjedő része jelenleg is a községi közlekedési közutak sorába 
tartozik, ennek K-tól Sz-ig terjedő része, csupán az illető közsé
geket érintvén, csakis községi közdűlő közúti jelentőséggel bir. 
Ezen körülményt az is bizonyítja kétségtelenül, hogy a szomszé
dos és folyamodó állítása szerint érdekelt községek a törvény
hatósági bizottsági közgyűlés elhatározásában megnyugodtak; 
másrészt, mert az erdők kihasználásának fokozottabb biztosítása a 
különben is kisebb közúti forgalom mellett, nem elegendő ok 
arra, hogy valamely közút jellegénél és forgalmánál fogva maga
sabb osztályú közutak közé soroltassék. Sz. F. 

„Köztelek Zsebnaptár" 1912. évre . Szerkesztik: Rubinek Gyula és 
Szilassy Zoltán. Két kötet ára 4 korona. 

A zsebnaptár két kötetéből az első kötet a tulajdonképeni naptári rész és 
a gazdasági üzlet körében előforduló mindennapi események bejegyzésére szük
séges jegyzőkönyvet tartalmazza. A zsebnaptár második kötete a gyakorlati 
gazdának mindennapi foglalkozása körében előfordulható szakkérdéseket öleli fel. 
A szerkesztők a munkabérek és anyagárak megdrágulása következtében az üzemi 
adatokat teljesen átdolgozták. Az állattenyésztés folyton fokozódó jelentőségének 
megfelelőleg, egy egészen új fejezetbe vannak felvéve a leggyakorabbi állati 
betegségek és az ellenük alkalmazandó első segély ismertetése. Szükségesnek mutat
kozott továbbá a vasúti szállítási eljárások és díjtételek ismertetése is, amely 
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eddig a zsebnaptárban nem foglaltatott. A könnyen kezelhető és csinos kiállítású 
zsebnaptár bármely könyvkereskedőnél megszerezhető. 

Házinyultenyésztés és értékesités. Irta: Andrássovich Qéza (IV. bőví
tett kiadás). A mindennapi drágaság ellen küzdve minden utat, módot fel 
kell használnunk gazdasági helyzetünk megkönnyítésére s kis háztartásunknak 
a nagy piacz hallatlan magas áraitól való fiiggetlenitésérc. A házinyultenyész
tés is ilyen segítőeszköznek bizonyult, amelynek révén nemcsak gazdaságosab
ban rendezhetjük be háztartásunkat, hanem prémjéből tekintélyes jövedelmet is 
biztosithatunk magunknak. Amint az uj kiadásból látjuk, a házinyultenyésztés 
hazánkban örvendetes fejlődésnek indult, mert a prémfélék iránti szükséglet tetemes 
emelkedése mellett is behozatalunk aránylag tetemes apadást mutat. Az érdekes 
könyv a „Pátria" irodalmi vállalat kiadásában jelent meg. (Budapest, IX. Ollői-ut 
25.) Bolti ára 2 korona. 

A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
gyásza. Tragikus, a napisajtóban is közrészvétet keltő baleset folytán 
hunyt el Farbaky Gyula okleveles fémkohómérnök, főiskolai rendes 
tanár, kit kötelességének teljesítése közben egy, a véletlen folytán 
beszakadt boltozat mintegy 8 méternyi mélységbe rántott s maga alá 
temetett. A mentési munkálatok bármily serényen is folytak, már 
hiábavalónak bizonyultak. A megboldogult elbúcsúztatása a főiskola 
előcsarnokából f. hó 24-én d. u. nagy részvét mellett történt meg. 

ír ír 

TRENCSEN TEPUCZ 

500 év óta 

gyógyítanak 

köszvényt, 

csúzt stb. 

A forrásvízeket nem kelt sem lehűteni, 
sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel 
egybeépítve. Egész évben nyitva. Nagy
szerű tavaszi kúrák. Olcsó pensíókl Festői 
hegyvidék. M i l l i ő s u j épitKezéseK. 
Uj nagyszálló. Uj fürdők. Ház iKuráK-
:; h o z : iszapszétkűldés. :: 

ProspeKtust Küld a fürdő igazgatóság . 

Egyesületünk t. tagjai messzemenő ked
vezményekben részesülnek. Bővebbet az 
Erdészeti Lapok 19ÍÍ . évi X I . füzete 
tartalmaz, illetőleg a fürdöígazgatóságtól 
:: lehet megtudakolni. :: 

R á d i u m o s 
kéneshöviz-
(3B-42°C.) éS 
iszapfürdői 



Halálozás. Id. Wagner Ágoston földbirtokos és erdőmester 
az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja, f. hó 4-én Mátra
mindszenten elhunyt. Béke hamvaira! 

Helyreigazítás. Felkéretlünk az „Erdészeti Lapok" 1911. évi XXI. füze
tében a „Különfélék" rovatban a „Mensa Academica" ezéljaira befolyt ujabb 
adományok czim alatt felsorolt alábbi adat helyesbítésére. A nagybányai m. kir. 
főerdőhivatal tisztikara ugyanis nem 20 koronát, hanem 47 koronát adomá
nyozott a Mensa ezéljaira. 

c J * c l * ú% 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérj dk az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdótiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámába Schwanczer Gusztáv, Barsi Nándor és Fail Ernő m. kir. 
erdőmérnökgyakornokokat, valamint Krause Ágoston okleveles erdőmérnököt 
m. kir. erdőmérnökjelöltekké, Kovács Tivadar, Csutak Álmos, Vági István, Nagy 
Lajos, Kovácsik Dezső, Partos Gyula, Földes Tibor, Spangel Ernő, Horváth 
Sándor, Csurilla Béla, Grillusz Arthur, Zseleznyák Leó, Orbán József, Schullz 
Károly, Pászthory Ödön, Schmotzer Gyula, Mattyasovszky Emil, Botos Géza, 
Zsuffa Béla, Kováts István, Bálás Dezső, Liha Valér, Sáliak János, Litassy 
István, Re'vay Ferencz, Steyer Sándor, Tilt Dénes, Jámbor István, Lotterhof 
Márton, Fekete Lajos, Faller József, Kasper Alfréd és Hauszler Zsigmond végzett 
erdészeti főiskolai hallgatókat pedig ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnök
gyakornokokká nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Fercntzy Lajos kir. alerdőfelügyelőt a 
debreczeni kir. erdőfeliigyelőségtől az ungvári kir. erdőfelügyelőséghez helyezte át. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1911. évi október hóban. 

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

Az akáczfa monográfiája = Am. Fából készült czukor és alkohol - . = Fcza. 
Alapitványi kamat = ak. ttazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F . 
Alapitványi tőketörlesztés = att. Értekezések az erdőrendezés köréből = Ée. 
Altiszti segélyalap — = Asa. Hirdetési dij az E . L. = hd. 
Átfutó bevétel = áb. Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Bedő Albert alapitvány = BAa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Bükktüzifa romlása stb — = Btr. Kedvezményes lapdij = kid. 
Egyéb bevétel — - = Egy. Készpénzalapitvány = k. a. 
Erdei facsemeték nevelése . . . . . . — = Ecs. Külföldi fanemek tenyésztése — Kft. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi- Lakbér .. . — = lb. 

téstan) I. kötet — - = E é p . I . I . Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. Legelő erdők (Földes J . ) = F L . 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, Legelő-erdők berendezése ... = M. L. 

vasút- és hidépitéstan) — = Eép. II. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Erdészeti Géptan... = Egt. Népszerű növénytan = N. Nvt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei— — = E L . Ő Felsége fénynyomatu arczképe_ = OFa. 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. Perkölfcég — — = Prk. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. Postaköltség = pk. 
Erdészeti rendeletek tára — = Ert. Rendkivüli bevétel = rb. 
Erdészeti zsebnaptár... = Npt. Rendszeres növénytan I. R. — Rnt. I. 
.Erdő" czimü lap s= Eld. Szálaló Erdők Berendezése — Szeb. 
Erdőbecsléstan II. kiadás — = Ebt. Számtan erdőőri szakiskolák részére — Sz. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás _ = Eét. Tagsági dij .. = td. 
Erdőőr ... — Eő. Tangens-táblázatok ... = Tt. 
Erdőrendezéstan = Rz. Or. Tisza Lajos-alapitvány = TLa. 
Erdőrendezéstan (Fekete) _ = Rzf. Titkári nyugdijalap — = t. ny. a 
Erdő berendezések = Eb. Tölgy és Tenyésztése — ... = Töt. 
Erzsébet királyné alapitvány — = E . a. Vadászati ismeretek kézikönye = Vik, 
Értékpapírok kamatai . . . = Ék. Wagner Károly alapitvány.. — WKa. 

Ágh Qyula ak. 1.—. Ambrus Dezső td. 16.—. Bund Károly tnya. 26.—. 
Bradofka Károly td. 8.—. Bartha Ábel td. 16.—. Balatonvörsi főerdőhiv. Am. 
6.—. Bányász Sándor hd. 30.80. Boda Dénes td. 16.—. Báró Bánffy urad. hd. 
29.35. Bellai v. urb. hd. 30.55. Beszterczei erdőig, hd. 27.85. Bajmóczy József 
td. 16.—, pk. —.35. Bránszky László td. 32.—. Bock László Rz. 6.—, pk. —.55. 
Bodnár Richárd könyvekért 19.50. Czimra Béla ld. 4.—. Craus Qéza att. 23.— . 
Csicsóholdvilági ev. egyház hd. 19.75. Chudán Dénes hd. 28.45. Dercsényi Kál
mán ak. 12.—. Divényi urad. hd. 15.95. Gróf Degenfeld Pál Am. 6.—, pk. —.12. 
Gróf Eszterházy erdőhiv. hd. 27.55. Eriié János ld. 8.—. Gróf Erdődy Sándor 
erdőhiv. hd. 17.65. Erdőre 298.69. Földhitelintézet ék. 7312.—. Faragó Béla hd. 
6.54 és 44.80. Földmiv. min. hd, 117.15. Fodor István Sz. 1.50. Gyulafehérvár 
város hd. 17.05. Gulácsy Dezső gazdasága ld. 4.—. Győri pihp. számt. hd, 17.35 
Hreblay László td. 16.—. Hochreiter Terike hd. 3.—. Hoffmann Dezső td. 16.—. 
Haj község hd. 25.75. Herrmann Lajos Am. 8.—. Hegyháthodász község hd. 
14.05. Holló József Eő. 6.—, pk. —.55. Ifftsits József td. 20.—. Jellmann Béla 
td. 16.—. Kovács Aladár att. 4.—. Karácsfai v. urb. hd. 20.05. Kereszténysziget 
község hd. 22.15. Kutasi Béla Ám. 6.—, pk. —.12. Künstler H. hd. 4.—. Kozma 
János Sz. 4.50, pk. —.50. Klemm Pál npt. 3.—, pk. —.12. Libohorszky József 
tnya. 4.—. Lanschmann A. Eő. 6.—, pk. —.55. Lutillai püsp. erdőhiv. hd. 22.45. 
Lippert H. hd. 1.50 és 2.50. Báró Mednyánszky Imre könyvek 22.60, pk. 1.22. 
Müller Ármin hd. 37.50. Molnár Sándor Eő. 6.—, pk. —.55. Mosse Rudolf hd 



8.40. Molnár Antal td. 16.—. Markó József hd. 14.35. Német János lb. 60.—. 
Nagyváradi püsp. erdőhiv. hd. 21.55. Nagy Pál Eő. 6.—, pk. —.50. Neuhöfer 
u. Sohn hd. 10.50. Őri János Eő. 6.—, npt. 3.—. Osztrák vendégek helyett 31.—, 
Ara. 248.—. Orsovai erdőhiv. hd. 40.83. Persián Iván lb. 54.—. Papp András 
td. 4.—. Pohl József Am. 6.—, pk. —.45. Péczeli István Eő. 6.—, pk. —.55. 
Prekup Győző áb. 23.12. Pethőszinyei urad. hd. 17.75. Hg. Pálffy M. urad. hd. 
7.75. Planer Károly hd. 16.55. Polgár József td. 32.—. Pátria r.-t. Eő. 24.—, 
Btr. 1.20. Petrillai v. urb. hd. 41.05, Prk. 16.40. Reich Vilmos npt. 3 . - , pk. 
—.12. Rusznyák Győző td. 32.—. Róth István Sz. 2.40, pk. —.45. Rosn^tingl 
Antal td. 10.—. Riffer Sándor td. 16.—, pk. —.35. Ráczkevei erdőgond. Am. 
6.—, pk. —.12. Rényi K- Rz. 10.—, Eő. 6.—. Solti Arnold att. 100.—. Spett-
mann János td. 8.—. Szmetacsek Béla hd. 8.55. Steller Ede td. 4.—. S/abó 
Kálmán td. 16.—. Szászorbó község hd. 25.15. Szénássy Béla Am. 6.—. pk. 
—.45. Szepessy Elek td. 6.—. Schmidt József hd. 6.55. Sterba Szabolcs Am. 
6.—. Szászsebesi erdőhiv. hd. 20 95. Susáki erdőhiv. hd. 55.55. Szép Géza td_ 
16.—, pk. —.35. Schleifer Bertalan td. 16.—. Schaller Kálmán td. 16.— és npt. 
2.—, pk. —.12. Szabó György hd. 10.55. Suster Rezső td. 40.—, pk. —.35. 
Thuránszky Béla td. 32.—. Toldi és Diell Am. 12.—. Tökösi hgi erdőgoiu :. hd. 
8.95. Tribus Gusztáv td. 8.—. Toldy L. Hf. 2.—. Vrancsevics K- hd. 2.90. Vuctets 
János Eő. 6.—, pk. —.55. Vallus' erdőgond. ld. 8.—. Vázsonyi Henrik Am. 
6.—. Varga János td. 44.—, Prk. 2.—. Vadászeidei szakiskola Eő. 120.—, pk. 
2.51. Weisz Leó td. 16.—. Özv. Wiegandt Henrikné ld. 10.—. Zichy Ödön urad. 
npt. 3.—, pk. —.12. Zichy Rafael urad. hd. 11.75. 
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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XXII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Dí jszabás . 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. 

A r a n y é r e m , pár is i 

v i lágkiál l í tás 1900. 
Egyetemes busszóla-műszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

mérőaszta losat és távcsöves vona lzó
kat , valamint mindonnemü mérőeszközt 
kéazit a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

ílkáczió biztosítása mellett 

NEUHÖFER É S FIA 
cs. és k i r . udva r i műszerészek 

raktár : I., Kohlmarkt 8. 
gyár: V., Kartmanngasse5. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javítások ÓB átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban és leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kívánatra magyar czé-
gekutján is lehetséges. (1. XII. 11) 

BEGS 

4l 

VadasKertsövényeK 
a leg jobb d ró tanyagbó l , t ovábbá kert
sövények, baromfiudvarok, tenniszpályák 
r észé re . afa ( 6 - 6 . ) 
Alpen land ische t^v D rah t lndus t r l e 

F e r d . J e r g i t s c h ' S ö h n e 

Wien, V/i., Wienitrasse 4 5 . 
Telefon 9583. Graz, Göstinger 
Maut und Klagenfurt Postfaoh 265. 

197. s z á m ú képes kata lógust i n g y e n és 
b é r m e n t v e a legköze lebb eső i rodábó l . 



Az egyetlen hazai ilynemű vá'lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen zavar a beszerzésnél, 
gyors és pontos kiszolgálás, versenyárak. — Számos m. kir. állami erdő-
hivatal, járási erdőgondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerőlevél vevőktől. 
Képes arjeiEjzéH Ingyen és bérmentve. |2 . X X I V . 16.) 

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 m3 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 nyugdijszabályzat, az előléptetéssel 
járó illetmények a központi főjószágkormányzóságnál Pannonhalmán 
megtekinthetők. 

Kívánatos a személyes megjelenés. 
Pannonhalma(u.p. Győrszentmárton), 1911.évi október hó 18-án. 

(10. III. 2.) A pannonhalmi központi főjószágkormányzóság. 

E m rw m J L ~~ l~ &• e lsőrendű m i n ő -

g o j e g y z e s e k e t .,,•„. r;,,, 
kocsányos és kocsánytalan 
tölgymakk és csermakk 

v a l a m i n t e lsőrendű m i n ő s é g ű 
rr 

jegenyefenyőmag 
és vadetetésre a lka lmas w a d g e a K t e n y e őszsze l 

v a l ó szá l l í tására e l fogad 

Q t s í n B I I f S w i f l s c s " ( > s u ( t v a r i szál l í tó 
™ 1 • • » S • %9jf*F.mtM m a g y a r m a g p e r g e t ő g y á r a 

K Ö R M E Ü I T D , V a s m e n y e . 
(4. vir. 6.) 



í t t lerí lÉpéni. 
Iroda: Budapest, I. kerület, Budatoki-ut 22. szám, 
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130—95. 
P |y4 | |n|jni szenek és érezek elemzését és ezek értékesítését, 
L l i U l l Q l J ű i a bányászat körébe tartozó összes munkálatok 
tervezését ós ezek kivitelének ellenőrzését, 

szén-, érez- ós kőbányák üzemének szakszerű vezetését, 
külföldi bányavállalatok képviseletét, 
ásványvizek védőterületeinek kieszközlését és ellenőrzését. 

(3. XII. 9.) 

R o b o z € > e l ü • » é s V ü t i * fiiam 
Budapest, VI., Poclmaniczky-utcza 18. Telefon 167-28. 
állandóan vesznek bármely mennyiségben tölgy, kőris, jávor, 
dió, éger, cseresznye, gyertyán, bükk és másnemű kemény-
fát ugy gömbölyű, mint fűrészelt állapotban. (9. XII . 3.) 

Uri ruhák készítéséhez való 

J Ú BHÜNNI POSZTOT ÉS LODENT 
legjutányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER és DÓSTUL, Brünn 
wSchwedengasse 5/z. .>\ 
Számos magyar erdőhivatal egyenruhaszövet szállítói. 

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

Magyar levelezés. ^t^SS^S^ 
(5. VI. 6.) 



Erdei facsemete 
= 1912. évi tavaszi szállításra. = 

800.000 d rb 2 éves l ucz fenyő P ieea exce lsa , m a g o n c z 
1,200.000 „ 3 , ,, ,, ,, 

10.000 „ 5 , „ „ „ át iskolázott 
10.000 „ 3 , j e g e n y e f e n y ő A b i e s pectinata, 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 banks iana, „ 
10.000 „ 3 , „ „ ,, át iskolázott 
35.000 „ 3 , k é k f e n y ő P icea p u n g e n s g lauca, m a g o n c z 
85.000 „ O , doug las fenyő Pseudo tsuga doug las i „ 
5.000 „ o , v ö r ö s f e n y ő L a r i x europaea „ 
1.500 „ 3 , •< „ s u h á D g 

600.000 „ 2 , fekete fenyő P i n u s austr iaea, m a g o n c z 
400.000 ,, 2 , ,, ,, ,, át iskolázott 
300.000 „ 3 i ii ii ,. m a g o n c z 

1,000.000 „ 1 , kocsányos tö l gy Que rcus peduncu la ta 
200.000 „ 2 ii ii ii ii 

75.000 „ 3 ii ,i ii ,i 
800.000 „ 1 , kő r is F r a x i n u s amer icana alba, magoncz 
300.000 „ 2 ii ii ii ii ii ii 

10.000 „ 1 i ii i, o rnus , ,, 
116.000 „ 2 i ii ii ii n 
50.000 „ 3 
85.000 ,, 1 , „ ., exce ls ior ,, 
85.000 „ 2 1 |l •! 11 11 
16.000 „ 2 , m e z g é s é g e r A l n u s g lu t inosa ,, 
35.000 „ 2 , h a m v a s é g e r „ incana ,, 

, ákácz R o b i n i a pseudoacacia ,, 1,100.000 ,, 1 
, h a m v a s é g e r „ incana ,, 
, ákácz R o b i n i a pseudoacacia ,, 

3.000 „ 1 , d iófa J u g l a n s n i g r a 
1.500 „ 2 i ii ii ii 

200 „ 3 i IÍ i» ii 
6.000 „ 2 , j u h a r A c e r pseudopla tanus, m a g o n c z 
2.000 „ 3 » l» i) 11 

T o v á b b á : k i s l eve lü há rs fa és gledi ts ia m a g o n c z . 

A csemeték minősége e lsőrendű. 
Árjegyzéket kivánatra küld : 

J u n g h a n s E . e r d ő g o n d n o k s á g a , 
Lankás (Lunkaszprie), posta Bihardobrosd (Dobrest). 
Bihar megye. dl. xu. a.) 



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

tölgy vetőmakkot 
ajánl legjutányosabb áron Wimmer Ignácz, Nagyatádi 
(Somogy megye). (7. VI. 6.) 

Ákácz- és tölgycsemete, 2—3 éves, igen szép, erős, jó gyökér-
zetü 5,600.000 darab eladó. 

Érs. urad. Erdőhivatal Kalocsa. ( 1 2 ) 

S Z L A V Ó N I A I V E T Ö M A K K O T , 
KOCSÁNYOS TÖLGYMAKKOT. Q u e r c . 

pedun-
c u l a t a , 

KOCSÁNYTALAN TÖLGYMAKKOT 
Querc. sessiliflora, csiraképességükért jótállással, az 

ő s x i «*f~i t a v a s z i i i l é n y r e 

a legjobb minőségben legelőnyösebben szállít ( 8 . v. 5.) 

REECH VILMOS, SZISZEK S 

Pályázati hirdetmény. 3843. sz. - Alulirt m. kir. erdőhivatal 
három II. osztályú erdészeti altiszti, előléptetés esetén három erdő
legényi, illetve segéderdőőri állásra pályázatot hirdet. 



A II. osztályú erdészeti altiszti állás javadalmazása: évi 600 K 
fizetés, 100 K személyi pótlék, természetbeni lakás, vagy ennek 
hiányában törvényszerű lakbér, valamint az egyéb rendszeresített 
mellékilletmények. 

Az I. osztályú erdőlegényi vagy segéderdőőri állás javadal
mazása évi 700 K, a II. osztályú erdőlegényi vagy segéderdőőri 
állás javadalmazása évi 600 K szegődménydij, természetbeni lakás 
vagy ennek hiányában 100 K lakbér és az egyéb rendszeresített 
mellékilletmények. 

Az altiszti állásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, az államerdé
szeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességü
ket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvédtörzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal felszerelt, sajátkezüleg irt 
kérvényüket előljáró hatóságuk, az eddig állami szolgálatban nem 
állók pedig az illetékes közigazgatási hatóság utján f. évi deczem
ber hó 15-ig ide benyújtsák. 

Orsova, 1911. évi október hó 30-án. 
H3i M. kir erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. A gróf Zichy-család divényi seniora-
tusi uradalmában betöltendő és folyó évi deczember hó 15-én 
elfoglalandó erdőgyakornoki állásra pályázat hirdettetik. 

Az erdőgyakornok évi fizetése élelmezés, természetbeni lakás 
és fűtésen kivül készpénzben 1000 korona. Egy évi próbaszolgálat 
után az erdőgyakornok véglegesittetik, két évi kifogástalan szol
gálat után pedig 100 korona fizetésemeléssel segédtisztté léptetik 
elő. További előléptetésre csak az államvizsga letétele után tarthat 
igényt. 

Pályázók fehivatnak, hogy sajátkezüleg irt és ifj. Zichy Nándor 
kormányzó ur őméltóságához czimzett kérvényüket, melyben erd. 
főiskolai végzettségük, életkoruk, ép, erős testalkatuk és esetleges 
eddigi alkalmaztatásuk hiteles okmányokkal igazolandók, folyó évi 
november hó 25-ig az urad. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be. 

Divény (Nógrád m.), 1911. évi október 30-án. 
(14) Senioratusi urad. erdőfelügyelőség. 



Faeladási hirdetmény. 245/1911. számhoz. - Tiha község
volt úrbéreseinek Szuhapatak község határában fekvő erdejéből a 
nagym. m. kir. földmivelésügyi Miniszter ur 20736—1911. sz. 
engedélyével rendkívüli kihasználásra engedélyezett — mintegy 
54 - 6 kat. hold — 6490 iirm3-re. becsült vegyes bükk tűzifa fa-
tömege 7988 korona és 75 fillér kikiáltási ár mellett 1911. évi 
november hó 27-én d. e. 11 órakor Tiha község községházánál 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Bánatpénz 800 korona. Szabályszerűen kiállított és felszerelt 
zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt elfogad
tatnak. Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagybereznai m. 
kir. járási erdőgondnokságnál Ungváron megtekinthetők, illetve 
5 K-ért megszerezhetők. 

Ungvár, 1911. évi október hó 29-én. 
(15) Nagybereznai ni. kir. jár. erdőgondnokság. 

Tüzifaeladás. 5789/1911. sz. — A mihályteleki erdőgondnok
ságnál termelt 4311 ürköbméter bükkhasáb, 1200 ürköbméter 
bükkhasáb- és dorongfa, 1836 ürköbméter bükkdorongtüzifa vágá
sonként négy eladási csoportra megosztva zárt Írásbeli ajánlatok 
utján fog eladatni. 

Az ajánlatok legkésőbb 1911. évi november hó 20-án délutáni 
1 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál 
és november hó 21-én délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgató
ság tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, árverési 
feltételek, ajánlati űrlap és boríték alulírott erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1911. évi október hóban. 
(16) M. kir. erdőgazdaság. 

Faárverés i hirdetmény. A bikszádi Szent-Basil-rendi zárda 
Bikszádon 1911. évi november hó 27. napján délelőtt 9 órakor 
a zárda épületében tartandó nyilvános Írásbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező bikszádi tölgyes erdőben 7'30 kat. holdon talál
ható 509 darab tölgyfatörzset, melynek fatömege 222 - 5 /re3 haszon
fára és 73 ni3 tűzifára becsültetett. 



Kikiáltási ár 3115 korona. Kiszállítási határidő 1913. évi már
czius hó 31. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött idő előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelö
lését szó szerint tartalmazza, ugy amint az e hirdetményben fog
laltatik; d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel el
látva adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen 320 koronát tar
talmaznak ; g) ha ugy vannak aláirva, hogy az aláírásból az ajánlat
tevőnek neve és lakhelye világosan kiolvasható; h) ha a boríték 
kivül „Ajánlat a bikszádi Szent-Basil-rendi zárda bikszádi zárdá
jának erdejéből eladásra kerülő 509 tölgyfatörzs fakészletére" fel
írással van ellátva. 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóságok jóváhagyása után válik köte
lezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagykárolyi 
m. kir. állami erdőhivatalnál, a szatmárnémetii m. kir. járási erdő
gondnokságnál és a Szent-Basil-rend zárdájában Bíkszádon naponta 
1 1 — 4 2 óra között megtekinthetők. 

Bikszád, 1911. évi november hó 2-án. 
(17) Gavris Kelemen 

zárdafőnök. 

Nyilvános pályázati hirdetés. 61738 sz. — A cs. kir. szab. 
kassa-oderbergi vasút vezérigazgatósága nyilvános pályázatot hirdet 
az alább felsorolt csoportokba tartozó üzleti anyagok egy, kettő 
vagy három évi szükségletének 1912. évi január hó 1-től kezdődő-
leg leendő szállítására. 

I. Erdei termények: 
I. a) Műhelyfák. 
I. b) Pályafentartási fák. 
I. c) Egyéb erdei termények. 



III. Kőnemü anyagok. 
VIII. Szövött és fonott áruk. 
XIII . Ruggyantaáruk. 
X V . Kefekötő- és seprőáruk. 

XVI . Olaj- és zsirnemüek. 
XVIII. Vegyészeti czikkek. 

X X I . Mozdony- és kocsialkatrészek. 
XXII . Egyéb vas- és aczélczikkek. 

XXII I . Réz- és egyéb fémnemüek. 
XXVII . Vegyes czikkek. 

E csoportokba tartozó anyagok tételenként és az egy évi 
szükséglet mennyiségének kitüntetése mellett a vonatkozó ajánlati 
lapokban vannak felsorolva. 

A kiirt szállítások feltételeit valamennyi csoport szállítására 
kiterjedő érvényességgel az „Általános szállítási feltételek", az 
egyes csoportokhoz tartozó anyagok minőségi feltételeit a vonat
kozó „Különleges szállítási feltételek" tartalmazzák. 

Ugy az ajánlati lapok, mint az általános és a különleges 
szállítási feltételek a vezérigazgatóság anyagbeszerzési osztályában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve csoportonként 1 koro
náért megszerezhetők. 

Az ajánlatok az egy-egy csoportba tartozó összes anyagok 
szállítására teendők, de az egyes csoportok keretén belül egyes 
egynemű tételekre is tehetők. 

Különböző csoportok anyagainak szállítására tett kommulativ 
ajánlatok nem fogadtatnak el, tehát több csoportra való pályázat 
esetén minden csoportra külön ajánlat teendő. 

Az összes kiirt anyagok minőségére nézve megjegyezzük, 
hogy ajánlatok általában a kereskedelemben és iparban ismert 
legjobb minőségre teendők s amennyiben egyes tételek tárgyát 
illetőleg a minőség szempontjából kétely merülne fel, erre nézve 
anyagbeszerző osztályunk ad felvilágosítást. 

Az ajánlatok közvetlenül vagy posta utján „a cs. kir. szab. 
kassa-oderbergi vasút vezérigazgatóságának" czimzéssel ellátott, 
pecséttel lezárt borítékban folyó évi deczember hó 1. napjának 
d. e. 10 órájáig küldendők be. 



Amennyiben az ajánlat nem postán, hanem közvetlenül kül
detik be, akkor az ajánlat titkárságunknál (V. ker., Rudolf-rakpart 
6. szám, I. em. 18. sz. Domonkos György, illetőleg távollét 
esetén dr. Bekény Gábor urak egyikének kezeihez) adandó át. 
Mindkét esetben a borítékra feltűnően ráírandó: „Ajánlat a 
61738/1911. sz. pályázati kiírásra". 

A boríték a következőket tartalmazza: 
1. az ivenként egy koronás bélyeggel ellátandó ajánlatot, 

melyben az ajánlati mintán lévő szöveg kitöltendő, az egységárak 
helyt bérmentve a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút vagy az 
általa kezelt szabványos nyomszélességü h. é. vasutak tetszőleges 
állomásán számokkal és szóval bejegyzendők s amelyet ajánlattevő 
aláir és czégjegyzésével is ellát; 

2. az általános szállítási feltételeket és 
3. a vonatkozó különleges szállítási feltételeket; megjegyez

vén, hogy az ajánlattevő ugy az általános, mint a különleges 
szállítási feltételeket annak biztosításául, hogy ezeknek tartalmát a 
pályázat elnyerése esetén kötelezőleg elfogadja, szintén aláirni és 
czégjegyzésével is ellátni tartozik. 

Az ajánlatok benyújtásának fentemiitett határidejéig a I. c), 
VIII., XIII., XV., XVI., XVIII., XXVII . csoportokba tartozó anya
gokból előzetes szakvizsgálatának ezéljaira 2—2 példányban min
ták is nyújtandók be, megjegyezvén, hogy az olajnemü minták 
vegyi vizsgálatának költségeire az ajánlat benyújtása alkalmával 
tételenként 15 korona fizetendő le főpénztárunknál. 

Ugyancsak a benyújtás határidejéig az ajánlat tárgyát képező 
szállítás összértékének 5%-a bánatpénz gyanánt készpénzben vagy 
biztositékképen értékpapírokban főpénztárunknál letétbe helyezendő. 

(A főpénztár által kiállított letétnyugta azonban az ajánlathoz 
nem melléklendő.) 

Az ajánlatok folyó évi deczember hó 4. napján d. e. 10 óra
kor bontatnak fel nyilvánosan a vezérigazgatóság üléstermében 
(V., Rudolf-rakpart 6. sz., I. em. 9. sz.), mely alkalommal ajánlat
tevők vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek. 

A műhelyfák, nemkülönben a pályafentartási fák egész évi 
mennyisége 1912. évi június hó l-ig beszállítandó, mire nézve 
ajánlattevők kötelezettséget tartoznak vállalni. 



A szállítások odaítélésének határnapját folyó évi deczember 
hó 31. napjában állapítjuk meg azzal a hozzáadással, hogy ajánlat
tevők ajánlataikkal ez időpontjáig kötelezettségben maradni tar
toznak. Az ajánlatokban ezen szóban maradási kötelezettség kifeje
zetten elismerendő. 

A vezérigazgatóság fentartja a jogot, hogy a beérkezett aján
latok között, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon választhasson 
és hogy az egyes csoportba tartozó különféle czikkek szállítását 
esetleg tételenként több szállító között is megoszthassa. 

Budapest, 1911. évi október hó 31-én. 
(18) A vezérigazgatóság. 

Tűzifa eladása felrakásolt kész állapotban az erdei rakodókon. 
3881 911. sz. — Az orsovai m. kir. erdőhivatal közhirré teszi, 
hogy a herkulesfürdői m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó jarda-
sticzavölgyi erdei rakodókon felrakásolt cser és tölgy tüzifaanyagot 
a következő csoportokban és kikiáltási árak alapulvétele mellett, 
az Orsován a m. kir. erdőhivatalnál 1911. évi december hó 5-én 
d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános szóbeli és zárt írásbeli 
versenytárgyalás utján eladja. 

1. A jardasticzavölgyi „Varnicza" erdei rakodón felrakásolt 
343 iirms selejtes hasáb- és dorongfát á radként 3 K 80 fillér 
kikiáltási árral. 

2. A jardasticzavölgyi „Piatra Vunata" erdei rakodón felraká
solt 234 ürm3 I. minőségű cser-tölgy tűzifát «/vra3-kénti 4 K 30 fillér 
és 346 ürm3 selejtes hasáb- és dorongfát «ra 3 -kénti 3 K 80 fillér 
kikiáltási árral. 

3. A jardasticzavölgyi „Szkundari" erdei rakodón felrakásolt 
212 ürm3 I. minőségű cser-tölgy tűzifát «ra 3 -kénti 4 K 30 fillér és 
300 ürm3 selejtes hasáb- és dorongfát őra 3 -kénti 3 K 80 fillér 
kikiáltási árral. 

Bánatpénz: 600 K. 
Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 

az orsovai m. kir. erdőhivatalnál és a herkulesfürdői m. kir. erdő
gondnokságnál szerezhetők meg. 

Orsován, 1911. évi november hó. 
(19) M. kir. erdőhivatal. 



Faeladási hirdetmény. 4727/1911. — A beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóság kezelése alá tartozó és az alábbi kimutatásba vett 
erdőterületek fakészletének tövön való eladására Beszterczén, a 
m. kir. erdőigazgatóság hivatali helyiségében 1911. évi deczember 
hó 11-én d. e. 11 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján való nyil
vános versenytárgyalás tartatik. 

Az erdőbirtok 
Legköze

lebbi vasúti 
állomás 

Eladó fakészlet 
l-i 

*d 
"co pé

nz
 

K
ih

as
zn

ál
ás

i 
id

őt
ar

ta
m

a 

zá
m

 tulaj
donosa 

neve 

ki
te

r
je

dé
se

 

neve tá
vo

ls
.1 

Tölgy 
Bükk és 
gyertyán Együtl 

K
ik

iá
l 

B
án

at
 

K
ih

as
zn

ál
ás

i 
id

őt
ar

ta
m

a 

| 
T

él
el

s 

község 
neve 

ka
t. 

ho
ld

 neve 

•*( Tö
rz

s
sz

ám
 

ni* 

Tö
rz

s
sz

ám
 

m3 K K 
1912 

január 
1-től 

1 Román-
budak 

Magu-
ricsi 97-4 Besz-

tercze 19 5042 7754 1366 755 8509 100000 5000 3 év 

2 Militei Doru 
Pojeni 18-5 Szálva 2 4586 3734 — — 3734 56000 3000 2 év 

3 Kisrebra Arsitra 310-6 Rebra 12 4090 3185 — — 3185 48000 2500 3 év 

4 Szálva Jumbraia 74-4 Szálva 4 8679 11629 — 11629 175000 9000 3 év. 

Vételi ajánlatok minden erdőbirtokot illetőleg külön-külön 
teendők meg. 

A zárt írásbeli, ivenként egykoronás bélyeggel ellátott és a 
kitüntetett bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a megaján
lott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és amelyekben 
ajánlattevő határozottan kijelenteni tartozik, hogy az árverési álta
lános és a szerződési részletes feltételeket ismeri s magát azok 
rendelkezéseinek aláveti, 1911. évi deczember hó 11-én délelőtt 
11 óráig nyújtandók be a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Olyan ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított fel
tételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Az árverési általános és szerződési részletes feltételek a besz
terczei m. kir. erdőigazgatóságnál, valamint a fent megnevezett 



községek irodájában megtekinthetők, hol az eladásra vonatkozó 
más felvilágosítások is megadatnak. Azokat az erdőigazgatóság az 
érdeklődőknek posta utján díjtalanul meg is küldi. 

Besztercze, 1911. évi november hó 3-án. 
(21) M. kir. erdőigazgatóság. 

Tüzifaválasztékok eladása termelt állapotban a vágásban. 
3962/1911. sz. — A lippai főerdőhivatal kerületéhez tartozó maros
borsai erdőgondnokság A) gazdasági osztályának I. vágássorozatában 
házilag termelt következő tüzifaválasztékok kerülnek eladásra: 

96 ürm3 cserhasáb tűzifa, 2867 ürm3 bükk- és gyertyánhasáb 
tűzifa, 529 ürm3 tölgyhasáb tűzifa, 1789 ürm3 vegyes dorong tűzifa. 

Kikiáltási ár: 13.054 korona 92 fillér. 
Bánatpénz: 1400 korona. 
A szabályszerűen kiállított ajánlatok folyó évi november hó 

22-ike délutáni 1 órájáig nyújtandók be a lippai főerdőhivatalnál, 
ahol azok november hó 23-án d. e. 10 órakor nyilvánosan fel
bontatni fognak. 

Ajánlati űrlapok és boríték, valamint a versenytárgyalási fel
tételek folyó évi november hó 1-étől a lippai főerdőhivatalnál 
megszerezhetők. 

Lippa, 1911. évi október hóban. 
(20) M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 4661/1911. üszám. — Borgóprund 
község „Csicsera Lazaroji" és „Facza Zimbroi" nevü 193 -34 kat. 
hold kiterjedésű erdeinek fakészlete, hol a becslés szerint 2037 ni3 

luczfenyő, 805 m3 jegenyefenyő és 30393 m3 bükk haszonfa van, 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság hivatali helyiségében 1911. évi 
deczember hó 5-én d. e. 11 órakor zárt Írásbeli ajánlatok alapján 
tartandó nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A verseny tárgyát képező és 1912. évi január hó 1-től számított 
három év alatt kihasználandó fakészletek becsértéke 45.119 koroná
ban állapíttatott meg; bánatpénz 2500 korona. 

A zárt írásbeli, ivenként egykoronás bélyeggel ellátott és a 
fentjelzett bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben a meg
ajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és amelyekben 



ajánlattevő határozottan kijelenteni tartozik, hogy az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri s azok rendelkezéseinek magát aláveti, 
1911. évi deczember hó 5-én d. e. 11 óráig nyújtandók be a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Olyan ajánlatok, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, 
amelyek elkésve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított fel
tételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, nem fognak figyelembe 
vétetni. 

Az árverési általános és részletes szerződési feltételek, melyek 
az érdeklődőknek díjtalanul meg is küldetnek, a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál, Borgóprundon a községi elöljáróságnál és 
ugyanott,a borgói felső m. kir. erdőgondnokságnál megtekint
hetők, hol az eladásra vonatkozó más felvilágosítások is meg
adatnak. 

Besztercze, 1911. évi november hó 2-án. 
(22) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázati h i rdetmény. 112/1911. sz. — Jolsva r. t. városnál 
családi okokból állás elfoglalása előtti lemondás folytán megüre
sedett erdőmérnöki állásra pályázat nyittatik. 

Javadalmazás 2500 korona törzsfizetés, 600 korona lakbér, 
300 korona faeladási jutalék, mely a törzsfizetéshez a nyugdijba 
be lesz számítva, ötször 200 korona ötödéves korpótlék a törzs
fizetés emeléséhez, 50 ürméter kemény tűzifa befuvarozással és 
szegődményi föld használata. 

Nyugdíj törzsfizetés után biztosítva, a választás életfogytig
lanra szól. 

Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi X X X I . törvényczikk 
36. §-ában meghatározott képesítést és eddigi szolgálati alkalma
zásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket f. évi deczem
ber 15-ig Jolsva város polgármesteri hivatalához nyújtsák be. 

Erdőrendészeti gyakorlattal birok előnyben részesülnek. 
Az erdőtiszt szolgálati szabályzata az érdeklődőknek rendel

kezésükre áll, szabad idejében az erdőtisztnek a mérnöki gyakorlat 
megengedtetik. Az állás legkésőbb 1912 január 1-én elfoglalandó. 

Jolsva, 1911. évi november hó 6-án. 
(23) Polgármester. 



Faeladási hirdetmény. 5117/1911. sz. Körmöczbánya 
szab. kir. r. t. főbányaváros tanácsa részéről a városi képviselő
testület 1911. évi 422. szám alatt hozott közgyűlési határozata 
alapján közhirré tétetik, miszerint a felsőbb hatósági jóváhagyás 
fentartásával nyilvános írásbeli versenytárgyalás és kapcsolatos 
szóbeli árverés utján 

1. a stubnyai „A" üzemosztály 28. tag 11. osztagában 1911. évi 
vágásterületen döntött s lekérgezett állapotban levő lucz-, jegenye-
és erdeifenyőszálfa eladatik. 

Az 1624 drb. szálfa 1436-711 m 3-re és 16.522 koronára van 
becsülve. 

2. Ugyancsak az alsóstubnyai rönkőtéren levő 5 m. h. 211 
drb. 105 -3 m3-t kitevő és 1527 koronára becsült fenyőrönkőfa. 

3. Az alsóstubnyai mészkemenczei rakhelyen levő 614 drb. = 
= 53.852 m3-i kitevő és 323 koronára becsült vékony lucz- és 
erdeifenyőfa eladatik. 

A nyilvános szóbeli árverés 1911. évi deczember hó 6-án 
reggeli 10 órakor Körmöczbányán a városház üléstermében fog 
megtartatni; az 1., 2. és 3 alatt hirdetett faanyagra külön kiállítandó 
írásbeli lepecsételt és 

az 1. alatti faanyagra = 1700 K 
a 2. „ „ = 1 6 0 „ 

= 40 „ értékű bánatpénzzel ellátott 
ajánlatok pedig, melyekben a felajánlott vételár számokban és 
betűkkel külön írandó ki és kiemelendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak fel
tétlenül aláveti, legkésőbb a szóbeli árverés megkezdésére kitűzött 
határideig vagy 1911. évi deczember hó 6-ának délelőtti 10 órájáig 
a polgármesteri hivatalhoz mulhatlanul benyújtandók. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek a városi iroda kiadójánál, 
nemkülönben Alsóstubnyán s Felsőturcseken a városi erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Pót-, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában 
oly ajánlatok, melyek az árverési vagy a szerződési feltételeknek 
meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati uton, 



Tölgyfaeladás. A huszti koronavárosi közbirtokosság 1911 
deczember 14-én d. e. 9 órakor a huszti városháza tanácstermében 
tartandó zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen eladja részletenként vagy egészben a Dubrova 
nevü, sik fekvésű, a huszti vasúti állomástól 2—7 km-re eső 
erdejében mintegy 1127 k. h. hét részletre osztott legelővé átala
kítandó területen tövön kibélyegzett és a máramarosszigeti m. kir. 
állami erdőhivatal által törzsenkénti felvétellel felbecsült alább 
részletezett 81.131 darab tölgyfát. 

mintegy irfi fa- kéregnélküli Kikiáltási 
Erdőrészlet k. hold törzs tömeggel haszonfa rrfl ára korona 

I. 160 8.520 14.308 amelyből 9.976 227.009 
II. 245 14.811 31.324 ti 21.656 511.886 

III. 280 5.073 6.890 a 4.592 124.258 
IV. 225 21.165 12.683 a 8.839 183.987 
V. 100 13.175 7.698 I I - 5.737 97.583 

VI. 35 6.419 4.285 II 3.259 52.326 
VII. 82 11.968 6.839 a 5.195 83.540 

Egészben 
összesen : 1.127 81.131 84.027 amelyből 59.254 1,280.600 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 (tiz) százaléka. A részletes fatömeg 
és értékbecslési munkálat, továbbá az eladási és szerződési fel-

vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyekhez 
az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami betétekre alkalmas 
értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétetnek, el nem 
fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Az eladás tárgyát képező fa városi szakközeg által a venni 
szándékozóknak a természetben 1911. évi november hó 27-én 
reggeli 8 órakor fog megmutattatni. 

Jelentkező érdeklődőknek a stubnyai erdőgondnok az eladás 
alá kerülő fát helyszínén a fenti időpont előtt is megmutatja, 
azonban a vevő részéről a jogügylet megkötésénél és végrehajtásánál 
és bármely, a jogügyletből felmerülő kérdésekben kizárólag azon 
szemlére történhetik hivatkozás, mely a folyó évi november hó 
27-én az erről felveendő jegyzőkönyv tanúsága szerint eszközöltetett. 

Körmöczbánya, 1911. évi november hó 6-án. 
(24) Szmettanovits 

polgármester. 



tételek betekinthetők a máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatal
nál, valamennyi máramarosmegyei m. kir. járási erdőgondnokság
nál és alulirt közbirtokossági elnöknél, akinél ezen munkálatokból 
minden érdeklődő kaphat, amig a készlet tart, egy-egy nyomtatott 
példányt is. 

Áz érdeklődők a helyszíni megszemlélés végett forduljanak 
a közbirtokosság elnökéhez, vagy a huszti m. kir. járási erdő
gondnoksághoz. 

Huszt (Máramaros megye), 1911. évi október hó 30-án. 
(25. II. 1.) Dán Lajos 

közbirtokossági elnök. 

Árverési hirdetmény. 1738/911. sz. — Kőhalom község eladja 
41548/908. F. M. szám alatt kihasználásra engedélyezett „Oeiskaul" 
nevü erdejében 52*93 kat. holdon található 2089 drb. tölgytörzset 
írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen. 

Az összes fatömeg 4375 ms műfát és 6520 m3 tűzifát tartal
maz. A becsár szakértői becslés alapján 150.000 K, azaz egyszáz
ötvenezer koronában lett megállapítva, mely egyszersmind kikiál
tási árul is szolgál. Az árverés Kőhalom hivatalos helyiségében 
1911 deczember hó 18-án d. e. 9 órakor tartatik meg. Bánatpénz 
a becsérték 10%-a, vagyis 15.000 K, azaz tizenötezer korona. 
A faanyag dongafára kiválóan alkalmas. 

Az árverési és szerződési feltételek Kőhalom község irodájá
ban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kőhalom, 1911. évi november hó 7-én. 
Czink Károly (26) Falk Ágoston 

főjegyző. biró. 

Fenyőhaszonfaeladás k i termel t ál lapotban. Kassa szab. kir. 
város tanácstermében 1911. évi deczember hó 9-ik napján dél
előtt 10 órakor kezdődő zárt írásbeli versenytárgyalás utján el
adásra kerül a Kassa város tulajdonát képező bankói fenyves 
üzemosztály 1912—1913—1914. évi jegenyefenyőhaszonfa hozama 
és ezzel egyidejűleg a szél- vagy hótörések, szú- vagy más rovar
irtásokból kikerülő haszonfa. 



Az összes haszonra házilag termeltetik és vagy a jelenlegi 
csermelyvölgyi fürésztelepre, vagy Kassára a vásárló tulajdonát 
képező farakodóra, esetleg az államvasutak gömbfarakodójára szál
líttatik. 

Az évenként kihasználandó haszonfamennyiség 
az I. vágássorban mintegy 2000 tm3 

a II. . „ 1000 „ 
A szomszédos üzemosztályok rendes vágásterületén remélhető 

jegenyefenyőhaszonfa az I. vágássorozatra nézve legfeljebb 600 tm3 

a II. » n „ 300 n 

Az ajánlat a kikiáltási árakon felül egész és tizedrész száza
lékokban számokkal és betűkkel kiirva és az összes választékokra 
ugyanazon százalékban s egyúttal minden egyes vágássorozat 
haszonfájára külön-külön teendő meg. 

Bánatpénz az I. vágássorozat fájára nézve 2000 (kettőezer) K 
a II. „ „ „ 1000 (egyezer) „ 

Kikiáltási árak: 

A csermelyvölgyi fürésztelepre való szállítás esetén: 
a) 16 cm-től bezárólag 25 cm középátmérőjü és 2 m, meg 

ennél hosszabb haszonfa után //z3-ként 12 -50 K, azaz tizenkettő korona 
ötven fillér. 

b) 26 cm-ts és vastagabb középátmérőjü, 3-80 m-es és ennél 
hosszabb haszonfa után m3-ként 14 - 50 K, azaz tizennégy korona 
ötven fillér. 

c) 9—11 cm-es középátmérőjü rudfáért a hosszúságra való 
tekintet nélkül darabonként 70 fillér. 

Kassára való beszállítás esetén: 

a) 16 cm-től bezárólag 25 cm középátmérőjü és 2 m-es, 
meg ennél hosszabb haszonfa után m3-ként 14 -00 K, azaz tizennégy 
korona. 

b) 26 cm-es és vastagabb középátmérőjü 3'80 m-es és ennél 
hosszabb haszonfa után m3-kéx\t 1 6 0 0 K, azaz tizenhat korona. 

c) 9—11 cm-es középátmérőjü rudfáért a hosszúságra való 
tekintet nélkül darabonként 80 fillér. 

A csermelyvölgyi fürész rakodójára való szállítás esetén a 
várostól bérelt jelenlegi fürészhely és szálfarakodója, rönkosztályozó 



tere, valamint a deszka rakodója évi 300 korona bér mellett három 
évre biztosíttatik a vásárlónak. A fürész és a hozzátartozó fent 
megjelölt helyen álló építmények megszerzése iránt annak tulajdono
sával tartozik megegyezni, akinek bérlete 1912 július 1-én jár le. 

Az árverési és szerződési feltételek Kassa szab. kir. város 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők és érdeklő
dőknek kívánatra meg is küldetnek. 

Kassa, 1911. évi november hó 8-án. 
(27. II. 1.) Polgármester. 

Erdőeladás. Bereg megyében Darócz község határában vasuti 
állomástól (Beregszász) 8 kilométernyire, köves ut mentén két 
egymáshoz közel fekvő komplexumban levő mintegy 540 magyar 
holdnyi s mintegy 63.668 drb. 12.732 m* műfát, 17.630 ürméter 
tűzifát és 5000 szekér galyfát tartalmazó zárt tölgyes erdő fája 
eladó. Ajánlatok 1911. évi deczember hó l-ig a Beregszászi Hitel
intézetnél nyújtandók be. Részletes becslés és egyéb iránybani 
részletes felvilágosítás ugyanitt kapható. (28) 

Árverési hirdetmény. A csókfalvi róm. kath. egyház a tulaj
donát képező erdőben található 730 darab 10—71 cm átmérőjű 
tölgyfát az 1911. évi deczember hó 5-én d. e. 10 órakor a csók
falvi róm. kath. egyházgondnok házában tartandó nyilvános 
árverésen eladja. 

Becsérték 2900 (kettőezerkilenczszáz) korona. 
Bánatpénz 290 (kettőszázkilenczven) korona. 
Az árverési és szerződési feltételek az eladó egyház elöl

járóságánál és a nyárádszeredai m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők. 

Utóajánlat figyelembe nem vétetik. 
Csókfalva (Marostorda m., vasútállomás), 1911. évi november 

hó 6-án. 

Karácsonyfákat , válogatott jegenye- és luczfenyőket szállítok 
(franco Waggon Warnsdorf). Árajánlatok posterestante kérek: 

(29) Csonta S. András 
egyházgondnok. 

A. G. R. 387. Warnsdorf. B. (30) 



Tölgyfaeladás. 199/1911. sz. — A szeklenczei közös iskola
alap erdejében található 97 drb. 95.038 m3 űrtartalomra becsült 
fatörzs Szeklenczén (posta és vasúti állomás) a községházánál 
1911. évi deczember hó 21-én délelőtt 11 órakor tartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet Ígérőknek el fog adatni. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 1600 
(egyezerhatszáz) korona, bánatpénz 160 korona. 

A részletes feltételek és egyéb felvilágosítások megtudhatók 
a huszti járási főszolgabírónál, a szeklenczei községi elöljáróságnál, 
a huszti kir. erdőgondnokságnál. 

Huszt, 1911. évi november hó 2-án. 
(31) A főszolgabíró. 
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